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Geneza şi dezvoltarea centrelor wbane medievale din Moldova, cu precădere a oraşelor
medievale Bacău, Trotuş şi Adjud, a fost una din preocupările profesionale de căpătâi ale
arheologului Alexandru Artimon. Când a pornit pe drumul cercetării acestora ( 1 972) încă nu se
cunoştea vechea vatră a oraşului Trotuş, identificată, după ample şi complexe investiga�i, în anul
1 976. În acel an au demarat săpături le arheologice, care iniţial au avut darul să precizeze topografia
ini�ală a Iocalită�i medievale de tip urban şi apoi evolu�a acesteia în timp şi spa�u până Ia sfârşitul
secolului al XVII-lea, când s-a declanşat procesul de decădere, datorită unor factori de natură
socială, economică şi politică din Moldova acelor vremuri. Cercetarea arheologică a oraşului
medieval Trotuş, desfăşurată în principal în perioada 1976- 1 999, a scos la lumină aspecte importante
legate de arhitectura civilă şi religioasă, de dezvoltarea îndeletnicirilor agricole, meşteşugăreşti,
comerciale şi spirituale ale celor care au vieţuit pe aceste locuri şi completează pu�nele informa�i
scrise pentru a putea contura etapele cele mai importante in evolu�a urbei.
Oraşul medieval Trotuş era situat în partea de sud-est a Moldovei pe valea mijlocie a râului
cu acelaşi nume, în apropierea unor importante ocne de sare şi la întretăierea a două dmmuri
comerciale: unul pe valea Trotuşului, iar celălalt anticul drum care făcea legătura cu Transilvania pe
valea Râului Oituz. Cadrul natural deosebit de prielnic, resursele naturale din zonă şi vecinătatea
căilor comerciale tradi�onale au permis apariţia şi dezvoltarea, în Evul Mediu, a unei importante
aşezări urbane, care a devenit şi reşedinţa administrativă a �nutului Trotuş.
Acestei localităţi îi este dedicată monografia Oraşul medieval Trotuş în secolele
XIV-XVII. Geneză şi evoluţie, datorată dr. Alexandru A1timon, arheolog consacrat prin probitatea
sa ştiin�fică, meticulozitatea cu care "sc01moneşte" glia j udeţului Bacău în căutarea de dovezi
concrete ale vieţuirii, rigurozitatea în sus�nerea unor concluzii desprinse în urma investiga�ilor. De
fupt, despre oraşul medieval Trotuş dr. Al. Artimon a publicat în reviste de specialitate 12 studi i şi
articole între anii 1980 2000, iar în elaborarea altor şapte studii a valorificat materialul arheologic
descoperit şi aici. După ce a scos de sub tipar volumul Civilizaţia medievală urbană din secolele
XIV-XVII (Bacău - Tg. Trotuş - Adjud), care a fost teza sa de doctorat, neobositul cercetător,
având la dispoziţie un foarte bogat şi variat material arheologic, rod al propriilor cercetări de-a lungul
a două decenii şi jumătate efectuate în localitatea Tg. Trotuş, a hotărât să întocmească lucrarea sus
amintilii. Prin publicarea acesteia, folosind pe lângă izvoarele arheologice şi pe cele scrise, a reuşit să
realizeze o amplă frescă a organizării oraşului, care va rămâne un punct de referinţă pentru
cercetările viitoare. Se remarcă, de asemenea, receptivitatea autorului pentru prospectările
interd iscipl inare, respectiv ataşarea analizelor unor eşantioane arheozoologice, urmare
colaborării cu o specialistă recunoscută, Lumin iţa Bejenaru de la Facultatea de Biologie a
Universităţii "ALI. Cuza" din laşi.
Cartea începe cu o prezentare a personalită�i autorului realizată de prof univ. dr. Victor
Spinei intitu lată Sub flamura arheologiei medievale, după care urmează capitolele ce tratea?.ă
subiectul prop1iu-zis.
1.
Introducere, tratează geneza şi evoluţia oraşelor medievale româneşti, dintre care face parte
Trotuşul şi unor reputa� cercetători ai civilizaţiei urbane medievale.
11.
Cadru natural al aşezării, examinează factorii care au contribuit la transfonnarea unei
vechi localită� rurale într-un imp01tant centru urban pe valea Trotuşului: relieful, resursele
hidrografice, zăcărnintele de sare din apropiere, cl imatul propice, vegeta�a abundentă, creşterea
demografică etc.
III .
Dovezi ale locuirii în zonă până la apariţia centrului urban, în care sunt prezentate
descoperirile arheologice din localitate şi din cele aflate în imediata vecinătate a acesteia.
IV.
Oraşul Trotuş în izvoarele scrise, prezintă i nformaţii depistate în arhive, biblioteci, colecţii
particulare, mărturii narative, diplomatice, cartografice, epigrafice, jnsuficiente totuşi pentm a crea o
imagine clară despre viaţa social-economică şi politică a oniŞului. In a doua parte a capitolului sunt
-
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incluse informaţii furnizate de călători străini care au trecut prin localitate în secolele XV- :xvn.
Oraşul Trotuş în lumina cercetărilor arheologice, cu alte 5 subcapitole, eviden�ază
contribuţia semnificativă la cunoaşterea oraşului a descoperirilor arheologice efectuate în perioada
1 976 - 1 999, când au fost scoase la iveală importante vestigii istorice - 42 de case de locuit, anexe
gospodăreşti, cuptoare, gropi menajere, o biserică ortodoxă din secolul XIV şi un cimitir din secolele
XV - XVIT. Bogatul material arheologic - obiecte casnice, unelte agricole, anne, echipament
militar, harnaşament, ceramică omamentală (vase, cahle smălţuite şi nesmălţuite), podoabe etc.
Inventarul descoperit este prezentat minu�os cu descrierea locuinţelor, gropilor menajere
mormintelor şi a obiectelor găsite în acestea, făcându-se, în acelaşi timp, compara�i cu obiecte
similare descoperite în alte oraşe medievale, originea obiectelor, modul de confec�onare. Un loc
important îl de�ne descrierea minu�oasă a ceramicii şi obiectelor din fier, care sunt bogat
reprezentate în ilustraţiile de la sffirşitul volumului. Acesta este cel mai bogat capitol al lucrării, fiind
partea esen�ală a acesteia
VI.
Ocupaţiile locuitorilor. Acestea erau agricultura cu tot ce însemna (creşterea animalelor,
cultivarea cerealelor, legumicultura, pomicuhura şi viticultura), îndeletniciri complementare (culesul,
prisăcăritul, pescuitul, vânatul), meşteşugurile (prelucrarea fierului, aramei, cornului, osului,
lemnului, pieilor, blănurilor, confecţionarea obiectelor de podoabă, olăritul) şi mineritul în ocnele de
sare, Trotuşul fiind sediul celor mai vechi şi mai puternice exploatări de sare din Moldova, aici
organizându-se prima reşedinţă a Cămărăşiei Ocnelor. Comerţul a jucat un rol important în viaţa
oraşului, întâlnind cele trei forme ale acestuia: intern, extern şi de tranzit, atestate atât de vestigiil e
arheologice, dar şi de mărturiile scrise în diverse privilegii şi alte documente. Circula�a monetară
reliefează puterea economică a aşezării şi tranzac�ile efectuate. Au fost descoperite 140 de piese
monetare, dintre care emisiuni pentru Moldova (Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare), pentru
Ordinul Teutonic, pentru Transilvania, Ungaria, Polonia, Lituania, Imperiul otoman, Suedia şi
pentru Republica Ragusa.
VII. Viaţa spirituală. Pe lângă biserica ortodoxă amintită datând din secolul XIV, se mai
consemnează existenţa uneia catolice construită în anul 1 557, deşi tradi�a şi unele informa�i conduc
la ideea existenţei unei astfel de biserici cu mult înainte. Prezenţa husi�lor (prigoni� de biserica
catolică) la Trotuş este men�onată din vremea lui Alexandru cel Bun. Oraşul a devenit un centru al
activită�i husite, iar aceştia se pare că aici ar fi tradus, pe la 1440, Biblia în limba maghiară. Din acest
oraş sunt men�ona�, în anii 1 470 şi 1490, doi studen� la Universitatea din Cracovia
Vlll. Concluzii. Se insistă asupra semnifica�ei şi importanţei acestui centru urban al Moldovei în
perioada analizată. Cercetările arheologice au confirmat ipoteza unor cercetători care au afirmat că
oraşul medieval românesc este produsul unui îndelungat proces intern, social-economic şi politic,
favorizat şi de condi�ile istorice de la mijlocul secolului XIV. Concluzia autorului este aceea că
V.

"oraşul Trotu.ş se afla la sfârşitul secolului alXIV-lea Îlz stadiul de consolidare a structurilor urlxuze
ale aşezării, stadiul cristalizării acestora fiind deci depăşit'. Trotuşul a reprezentat unul dintre

oraşele importante ale Moldovei secolelor XIV - XVIT. Aici s-a destaşw-at o amplă activitate umană
pe parcursul tuturor etapelor cronologice ale evolu�ei oraşului din secolele XIV - XVII, până la
decăderea sa în secolul XVII, la începutul anului 1 7 1 4 oraşul fiind "total ruinat'', după cum
consemna un ofiţer suedez.
Lucrarea este completată cu studiul Luminiţei Bejenaru Date arheozoologice privind situl
medieval de la Târgu Trotuş, un Argument al autorului, rezumatul în limba fiance:ză, lista de
abrevieri folosite, un Indice general şi 75 de Dustraţii foarte reprezentative şi sugestive. Se
remarcă, de asemenea, aparatul critic deosebit de bogat, fapt ce demonstrează că autorul a studiat o
vastă bibliografie spre a ajunge la concluzii cât mai apropiate de adevărul istoric.
Lansarea volumului s-a făcut în ziua de 4 octombrie în comuna Târgu Trotuş, localitate
aflată pe locul unde odinioară prospera oraşul medieval Trotuş. Cu acest prilej a fost sărbătorit şi
autorul �i la împlinirea vârstei de 65 de ani şi 40 de ani de activitate în muzeografie şi arheologie.
Un om cu o viaţă dedicată arheologiei, pe care a slujit-o şi o slujeşte în continuare şi de la
care aşteptăm noi contribu�i la cunoaşterea reală a trecutului nostru.
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