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PREFAŢĂ
Fondat în 1957, la 1 aprilie, ca Muzeu regional şi
dezvoltat ulterior până a devenit, astăzi, Complexul Muzeal
„Iulian Antonescu”, instituţia îşi sărbătoreşte, în această lună,
50 de ani de existenţă, dealtfel o vârstă a deplinei maturităţii.
50 de ani în viaţa unei instituţii poate însemna mult sau
puţin. Mult faţă de cât a acumulat calitativ şi cantitativ,
puţin faţă de ce-i oferă viitorul.
Începuturile muzeului sunt legate inevitabil de numele lui
Iulian Antonescu, primul director al instituţiei, dar şi creator
de şcoală şi reţea muzeală în România.
La un an după ce terminase Facultatea de Istorie din
cadrul Universităţii Bucureşti, Iulian Antonescu era numit
directorul unui muzeu fără patrimoniu, fără un spaţiu
expoziţional adecvat şi fără personal de specialitate. Datorită
unei tenacităţi extraordinare, unui optimism molipsitor şi nu în
ultimul rând a unui ataşament deosebit faţă de meleagurile
moldave şi de oamenii ei, de istoria şi frumuseţile zonei, Iulian
Antonescu s-a înconjurat de colaboratori valoroşi cu ajutorul
cărora a reuşit să adune patrimoniu şi să deschidă oficial
Muzeul Regional Bacău cu trei secţii: istorie, artă şi ştiinţele
naturii. La acestea s-au mai adăugat ulterior Casa Memorială
Nicu Enea (1970) şi Casa Memorială Geoge Bacovia (1971),
secţia de etnografie (1971), Colecţia pr. Vasile Heisu (1972),
Muzeul Ţesutului şi Postăvăritului Buhuşi ( 1977).
Tot de numele lui Iulian Antonescu este legat şi iniţierea
unui plan de cercetare şi achiziţii pentru obiectele de
patrimoniu care în timp au acoperit cronologic aproape toate
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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perioadele istorice. El însuşi arheolog, o atenţie aparte o acordă
arheologiei. Au intrat în literatura de specialitate numele unor
aşezări ca Buda, Lespezi, Trebeş-Mărgineni, Poduri,
Mândrişca-Valea Seacă, Răcătău, Brad, Dămieneşti,
Bărboasa, Onceşti, Săuceşti, Măgura-Bacău, Cârligi-Filipeşti,
Bacău-Curtea Domnească, Tg.Trotuş, Ştefan cel Mare ş.a.,
câteva din aceste aşezări beneficiind şi de valoroase
monografii. În 50 de ani de activitate colecţiile de arheologie,
istorie şi numismatică numără astăzi peste 36 000 de piese, cele
de artă veche şi contemporană aproximativ 5000, iar cele de
etnografie în jur de 4500.
Acumularea de patrimoniu prin săpături arheologice,
achiziţii şi donaţii a creat dificultăţi la nivelul găsirii unor
spaţii adecvate expoziţionale, de depozitare şi pentru
laboratoare unde să se restaureze, conserve şi valorifice
valorosul patrimoniu de care dispunea muzeul. Astfel, de-a
lungul existenţei sale muzeul a beneficiat de mai multe locaţii.
Cele mai adecvate şi moderne sunt bineînţeles cele de astăzi,
Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" şi Complexul de
Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău.
De la prima expoziţie, organizată în primăvara anului
1957 şi închinată semicentenarului răscoalei ţărăneşti din
1907, până la expoziţiile de astăzi a fost parcurs un drum lung
şi nu întotdeauna facil. Expoziţiile permanente din noua
clădire a muzeului „Civilizaţia materială şi spirituală din zona
central-vestică a Moldovei din paleolitic şi până în evul mediu”
, „Tezaur arheologic şi istoric din zona centrală şi sud-vestică a
Moldovei” şi „Din tezaurul etnografic şi de artă populară al
judeţului Bacău” ies din tiparul expoziţiilor clasice fiind
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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apreciate printe cele mai reuşite şi mai moderne din ţară.
În 1968 vedea lumina tiparului şi primul număr al
revistei muzeului intitulată sugestiv Carpica. Astăzi revista a
ajuns la nr. XXXVI şi graţie valorii sale este cunoscută şi
cerută şi dincolo de graniţele României. Valoroasele articole
poartă nume de marcă ale cercetării ştiinţifice. Spaţiul nu ne
permite decât să enumerăm o parte dintre acestea: Gheorghe
Platon, Alexandru Zub, Dan Teodor, Radu şi Alexandru
Vulpe, Vlad Zirra, Hadrian Daicoviciu, Mircea PetrescuDîmboviţa, Viorel Căpitanu, Silvia Teodor, Vasile Urschi,
Ioan Mitrea, Alexandru Artimon, Vioarel Butnariu, Sergiu
Haimovici, Ioan Ungureanu, Ştefan Cucoş, Nicolaie
Ursulescu, Gheorghe Dumitroaia, Virgil-Mihăilescu Bârliba,
Vasile Chirica, Lăcrămioara Stratulat, Silvia Iacobescu, Elena
Artimon, Lăcrămioara Elena Istina, Marius Alexandru Istina,
Anton Coşa şi mulţi, mulţi alţii. Alături de revista Carpica,
de-a lungul timpului, au fost tipărite şi numeroase cataloage
de expoziţii şi albume de popularizare a patrimoniului,
valoroase cărţi de vizită ale muzeului.
*
*
*
50 de ani de activitate au însemnat un număr remarcabil
de simpozioane, conferinţe, sesiuni ştiinţifice, expoziţii
internaţionale, naţionale şi locale. Simpozionul Naţional
„Vasile Pârvan”, expoziţiile internaţionale „Saloanele
Moldovei” „Tabăra internaţională de la Tescani”, "Bacăul
salută Terentino!" ( pentru a enumera doar o foarte mică parte
dintre ele) sunt importante puncte de reper în viaţa culturală a
ţării şi o valoroasă carte de vizită în afara ei.
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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Dar toate aspectele valoroase din biografia unui muzeu
au întotdeauna aceeaşi finalitate: publicul şi comunitatea în
care şi datorită căreia a luat naştere. În 50 de ani de activitate
credem că Muzeul din Bacău a dovedit cu prisosinţă acest
lucru- a fost şi este mereu activ în viaţa cetăţii veghind la
păstrarea identităţii şi valorilor sale.
*
*
*
Şi astăzi, la zi de sărbătoare, când alături de muzeografii
din lumea largă şi de prietenii muzeului sărbătorim Ziua
Internaţională a Muzeelor, ne bucurăm că avem o meserie care
are şansa să lase ceva în urmă şi că, aşa cum odinioară Iulian
Antonescu a visat şi a început un drum greu, astăzi roadele se
văd: un muzeu valoros, modern, cunoscut publicului din ţară şi
din afara ei, mereu în slujba comunităţii şi a adevărului istoric.
Astăzi, visul lui Iulian Antonescu şi a generaţiilor care iau urmat a devenit realitate…

Lăcrămioara Stratulat
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PRÉFACE
Créé le 1° avril 1957 en tant que Musée régional, et
développé par la suite jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui, le
"Complex Muzeal Iulian Antonescu" fête ce mois-ci ses
cinquante ans; autrement dit, il en est maintenant à l'âge de la
maturité.
Cinquante ans de la vie d'une institution peuvent sembler
ou bien beaucoup ou bien peu: beaucoup au regard de ce qu'elle
a acquis (aussi bien quantitativement que qualitativement), et
peu en considération de ce que promet l'avenir.
Les débuts du musée sont inévitablement liés au nom de
Iulian Antonescu, le premier directeur de l'institution, mais
également créateur de l'école et du réseau des musées en
Roumanie.
Un an après avoir achevé ses études d'histoire à
l'Université de Bucarest, Iulian Antonescu fut nommé
directeur d'un musée dépourvu de patrimoine, d'espaces
d'exposition adaptés et de personnel qualifié. Grâce à sa
ténacité hors du commun, à son optimisme débordant et - ce qui
est peut-être à citer avant toute chose – à une affection
particulière pour la contrée de Moldavie, pour ses hommes,
pour son histoire et pour ses trésors, Iulian Antonescu a su
s'entourer de collaborateurs de haut niveau, avec l'aide desquels
il a réussi à rassembler un véritable patrimoine et à ouvrir
officiellement la Musée Régional de Bacău. Un musée riche de
trios sections: l'histoire, les art et les sciences naturelles. Et sur
cette lancée ont été ouverts par la suite la Maison Mémoriale
Nicu Enea (1970) et la Maison Mémoriale George Bacovia
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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(1971), la section consacrée à l'ethnographie (1971), la
Collection du Professeur Vasile Heisu (1972) et le Musée du
Textile et de l``Étaffe de Buhusi (1977).
Le nom tout entier de Iulian Antonescu est étroitement lié
aussi bien à la mise en place d'un plan de recherché qu'à celle
d'un plan d'acquisition des objets du patrimoine, témoins de
presque toutes les époques de notre histoire. Et en tant
qu'archéologue, il accorda une attention toute particulière à
l'archéologie. Le noms de certains sites comme Buda, Lespezi,
Trebeş-Mărgineni, Poduri, Mândrişca-Valea, Seacă, Răcătău,
Brad, Dămieneşti, Bărboasa, Onceşti, Săuceşti, MăguraBacău, Cârligi-Filipeşti, Bacău-Curtea Domnească, Tg. Trotuş,
Ştefan cel Mare etc. certains de sites ayant fait l'objet de
nombreuses études. En cinquante ans d'activité de collection, le
nombre des objets d'archéologie, d'histoire et de numismatique
s'élève aujourd'hui à 36.000, dont 5.000 concernent l'art ancien
et contemporain, et 4.500 l'ethnographie.
Cette accumulation de patrimoine à travers fouilles
archéologiques, l'acquisition et les donations, a créé des
difficultés en ce qui concerne la taille des espaces d'exposition,
de ceux consacrés au dépôt des objets, de ceux consacrés à leur
restauration, à leur conservation et à leur mise en valeur. De
cette façon, au cours de sa longue existence, le musée a eu de
nombreux locaux, les mieux adaptés étant bien entendu ceux
que nous connaissons aujourd'hui: le Complex Muzeal “Iulian
Antonescu" et le Complex d'Histoire Naturelle “Ion Borcea” de
Bacău.
De la première exposition organisée au printemps 1957 (et
consacrée au cinquantenaire de la révolte paysanne) à celle que
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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nous accueillons aujourd'hui, le chemin parcouru a été long et
pas toujours très aisé. Les expositions permanentes présentées
dans le nouveau bâtiment: "La civilisation matérielle et
spirituelle de la zone centrale-ouest de la Moldavie du
paléolithique au moyen-âge", "Trésor archéologique et historique
de la zone centrale et sud- ouest de la Moldavie" et "Du trésor
ethnographique et historique du département de Bacău" sortent
du cadre classique des expositions et sont appréciées comme
étant parmi les plus réussies et les plus modernes de tout le
pays.
En 1968, le premier numéro de la revue du musée
(intitulée Carpica de manière évocatrice) a également vu le jour.
A l'heure actuelle, cette revue en est à son XXXVI° numéro, et
est reconnue et demandée même audelà des frontières du pays.
Les articles de grande qualité qu'elle présente portent la
signature de chercheurs scientifiques réputés que le manque
d'espace ne permet pas de citer tous: Gheorghe Platon,
Alexandru Zub, Dan Teodor, Radu et Alexandru Vulpe, Vlad
Zirrra, Hadrian Daicoviciu, Mircea Petrescu-Dîmboviţa,
Viorel Căpitanu, Silvia Teodor, Vasile Ursachi, Ioan Mitrea,
Alexandru Artimon, Vioarel Butnariu, Sergiu Hamiovici, Ion
Ungureanu, Ştefan Cucoş, Nicolae Ursulescu, Gheorghe
Dumitroaia, Virgil Mihăilescu Bârliba, Vasile Chirica,
Lăcrămioara Stratulat, Silvia Iacobescu, Elena Artimon,
Lăcrămioara Elena Istina, Marius Alexandru Istina, Anton
Coşa, ainsi que de très nombreux autres. A côté de la revue
Carpica, et ce depuis longtemps, ont également été imprimés de
nombreux catalogues de nos expositions, ainsi que de nombreux
albums de vulgarisation de notre patrimoine, autant de
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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prestigieuses cartes de visite du musée.
*
*
*
Ces cinquante années d'activité ont amené un nombre
considérable de symposiums, de conférences, de colloques
scientifiques, d'expositions internationales, nationales et
locales. Le Symposium National "Vasile Parvan", les
expositions internationales "Salons de Moldavie", le
rassemblement international tenu à Tescani, "Bacau salue
Terentino" (pour ne citer qu'un nombre infime de ces activités),
sont autant d'importants points de repère dans la vie culturelle
du pays, et une extraordinaire carte de visite au-delà de nos
frontières.
Mais tous les aspects prestigieux figurant dans la
biographie d'un musée ont toujours cette même finalté: le
public et la communication, pour et grâce auxquels le musée a
vu le jour. En cinquante ans d'activité, nous croyons
sincèrement que le Musée de Bacau a très largement prouvé
cela; il a été et est toujours actif dans la vie de la cité, veillant
sur la la sauvegarde de son identité et de ses valeurs.
*
*
*
Et aujourd'hui, pour son anniversaire, alors que nous
célébrons la Journée Internationale des Musées aux côtés des
muséographes de la terre entière et aux côtés des amis de notre
Musée, nous nous réjouissons d'avoir un métier qui offre la
chance de laisser quelque chose de concret, et conforme à ce que
Iulian Antonescu a jadis souhaité et entrepris en ouvrant cette
voie difficile; mais aujourd'hui, les résultats sont bel et bien
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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visibles: un musée précieux, moderne, connu du grand public,
aussi bien en Roumanie qu'à l'extérieur du pays, toujours au
service de la vérité historique et de sa vulgarisation.
Aujourd'hui, le rêve de Iulian Antonescu et des
générations qui lui ont succédé est devenu réalité.

Lăcrămioara Stratulat
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MUZEUL DE ISTORIE IULIAN ANTONESCU DIN BACĂU
LA 50 DE ANI
Dan Gh.Teodor
S-a împlinit o jumătate de secol de când marele artizan al
muzeografiei moderne de la est de Carpaţi, regretatul arheolog şi istoric
Iulian Antonescu, a pus temelia Muzeului de Istorie din Bacău. Într-o
epocă în care cercetările arheologice luaseră în ţara noastră o mare
amploare, scoţând la iveală numeroase şi importante vestigii din
preistorie până în evul mediu inclusiv, crearea unei instituţii specializate
care să investigheze trecutul multimilenar, să conserve, să restaureze şi să
valorifice prin expoziţii şi publicaţii descoperirile arheologice şi istorice,
se impunea şi în oraşul şi regiunea Bacău, ca în multe alte părţi ale ţării,
ca o necesitate imperioasă.
Fireşte, începuturile Muzeului de Istorie din Bacău, care poartă
astăzi în semn de aleasă preţuire numele întemeietorului său, au fost,
datorită complexităţii obligaţiilor care îi reveneau de la început, ca şi în
cazul altor instituţii similare din ţară, relativ modeste, dar suplinite
curând de entuziasmul pasiunea şi râvna unui grup restrâns de arheologi
şi istorici, care au înţeles corect menirea şi drumul pe care trebuie să-l
urmeze o asemenea instituţie de cultură şi de cercetare.
Pasiunea, tenacitatea şi competenţa tuturor celor care au activat în
cadrul Muzeului de Istorie din Bacău au transformat, în cei 50 de ani de
existenţă, instituţia într-un veritabil edificiu păstrător de mari valori de
patrimoniu, într-un important centru de investigare a trecutului nostru
istoric, dar şi într-o adevărată şcoală de benefică educaţie patriotică,
culturală şi cetăţenească.
De-a lungul anilor, în pofida unor inerente dificultăţi, muzeografii
instituţiei băcăuoane au conceput şi împlinit exemplar, în derularea
manifestărilor lor specifice, un amplu program incluzând o gamă largă
de activităţi vizând atât domeniul valorificării muzeistice, conservării şi
punerii în valoare a vestigiilor acumulate, cât şi cel destinat efectuării
cercetărilor arheologice şi istorice. În felul acesta, muzeul a acumulat în
timp o zestre arheologică şi istorică remarcabilă, însumând câteva zeci de
mii de piese, unele unicat şi de o valoare ştiinţifică inestimabilă.
Realizarea unei asemenea considerabil patrimoniu muzeal s-a
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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datorat neîndoelnic, aşa cum am mai menţionat, eforturilor constante
depuse cu deosebit interes şi competenţă de colectivul muzeului care a
intreprins de-a lungul anilor numeroase investigaţii de teren şi cercetări
în arhive, muzee şi institute de specialitate. Ca urmare a săpăturilor
arheologice de amploare, a unor sondaje sau a cercetărilor de suprafaţă
întreprinse în numeroase obiective din regiunea Bacăului, precum cele
neo-eneolitice de la Târgu Ocna şi Poduri, din epoca bronzului de la
Răcătău, Bărboasa şi Valea Seacă, din cetăţile geto-dacice de la Răcătău,
Moineşti şi Brad, sau din perioada formării poporului şi a limbii române
de la Gabăra, Onceşti, Bacău sau Oituz, ca şi în cele din epoca medievală
de la Târgul Trotuş, Adjudul Vechi sau Mănăstirea Caşin, ca să nu
amintim decât pe cele mai importante, au putut fi scoase la iveală
vestigii numeroase şi variate care au contribuit esenţial la mai buna
cunoaştere a realităţilor istorice din această parte a ţării. Vestigiilor
arheologice rezultate din aceste ample investigaţii li s-au adăugat în
decursul anilor numeroase documente istorice din perioada evului mediu,
modernă şi contemporană, unele dintre acestea deosebit de preţioase,
precum cele referitoare la familia domnitorului Mihail Sturza şi ale lui
Alexandru Ioan Cuza sau a lui Costache Negri şi Mihail Kogălniceanu.
Expunerea muzeistică a acestui valoros patrimoniu s-a confruntat
însă de-a lungul anilor cu reale dificultăţi, datorate lipsei unui spaţiu
adecvat expoziţiei permanente şi a depozitelor. Această lipsă a fost însă,
de mai bine de un deceniu şi jumătate, înlăturată prin construirea unui
local adecvat, care oferă generos spaţiul necesar desfăşurării unor ample
activităţi muzeistice şi de cercetare, Muzeul din Bacău înfăţişându-se
astăzi ca unul dintre cele mai moderne instituţii de profil de la noi din
ţară. În felul acesta s-a putut realiza, punându-se la dispoziţia
specialiştilor şi publicului larg, o excelentă expoziţie permanentă de
istorie şi arheologie, cuprinzând pe lângă numeroase şi interesante
vestigii arheologice şi numismatice, datând din paleolitic până în epoca
evului mediu şi alte numeroase documente şi vestigii din epoca modernă
şi contemporană. Prezentate cronologic, însoţite de hărţi, texte şi
fotografii, precum şi sugestive reconstituiri ale unor complexe
arheologice sau istorice, expoziţia permanentă a muzeului constituie o
realizare remarcabilă din punct de vedere muzeistic, temeinic
documentată şi ilustrată într-o viziune modernă şi uşor accesibilă marelui
public.
Activitatea colectivului de la Muzeul de Istorie din Bacău s-a
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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concretizat şi prin alcătuirea unui util depozit al vestigiilor acumulate,
precum şi prin organizarea a numeroase expoziţii temporare, vernisate în
ţară şi în străinătate, deosebit de apreciate de specialişti, expoziţii în care
au fost prezentate cele mai interesante şi mai importante obiecte din
patrimoniul instituţiei, ilustrând astfel bogăţia deosebită a vestigiilor
arheologice şi istorice din această parte a ţării. Aceste expoziţii au fost
constant însoţite şi de interesante şi bine documentate cataloage.
Trebuie de amintit de asemenea că Muzeul de Istorie din Bacău şi-a
înbogăţit permanent patrimoniul său şi prin donaţii de factură
arheologică, numismatică sau istorică, precum şi printr-o coerentă
acţiune de achiziţii, vizând mai ales piese care să ilustreze direct evoluţia
istorică a oraşului sau a zonei sale geografice.
În ansamblul fructuoasei sale activităţi muzeistice şi de cercetare
ştiinţifică, Muzeul de Istorie din Bacău s-a remarcat şi prin eforturile
susţinute ale colaboratorilor săi de a valorifica permanent rezultatele
acţiunilor întreprinse şi prin publicaţii ştiinţifice, elaborând revista
Carpica, ajunsă astăzi la cel de al XXXVI-lea volum, publicaţie de
specialitate care şi-a câştigat de-a lungul anilor un binemeritat prestigiu
printre specialiştii din ţară şi de peste hotare, prin publicarea unor
interesante studii şi articole de arheologie, istorie şi artă, devenind
totodată şi una dintre revistele de specialitate cu cea mai constantă
apariţie. La aceasta se adaugă, aşa cum am mai amintit, numeroase
cataloage de expoziţii sau micromonografii cu teme de un larg interes.
Activitatea muzeistică şi de cercetare ştiinţifică a colaboratorilor
muzeului de istorie din Bacău a putut obţine rezultatele menţionate şi ca
urmare a unei strânse şi rodnice colaborări cu specialiştii din alte muzee
ale ţării sau din Institutele de Arheologie şi de Istorie ale Academiei
Române, constituindu-se astfel într-o excelentă şi benefică conlucrare
profesională. În acest larg context se cuvine să evidenţiem şi iniţiativele
constante ale Muzeului din Bacău de a organiza an de an numeroase
manifestări ştiinţifice de profil, sesiuni de comunicări şi expoziţii
desfăşurate sub egida zilelor dedicate comemorării marelui savant Vasile
Pârvan, excelent prilej, nu numai de a realiza sau menţine strânse
contacte cu specialiştii din ţară şi de peste hotare, dar şi posibilităţi
sporite de a face mai bine cunoscute tuturor realizările colaboratorilor
instituţiei.
Ca urmare a acestei bogate activităţi de investigare şi de punere în
valoare a trecutului istoric, reuşită printr-o neîntreruptă dăruire
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Muzeul de istorie Iulian Antonescu la 50 de ani

19

profesională a tuturor colaboratorilor săi, Muzeul de Istorie din Bacău se
înfăţişează acum, după 50 de ani de existenţă, ca una dintre cele mai
importante instituţii de cercetare muzeistică şi ştiinţifică având un rol
esenţial în evidenţierea spiritualităţii româneşti din această parte a ţării.
Activitatea acestui valoros centru de cultură şi ştiinţă, depusă timp de o
jumătate de secol, credem că poate constitui totodată pentru multe zone
ale ţării, un frumos şi desigur un necesar exemplu, menit să impulsioneze
cercetarea trecutului nostru şi valorificarea lui, contribuind esenţial la
înţelegerea corectă a realităţilor vremurilor trecute.
Le Musée d’histoire Iulian Antonescu de Bacău
à 50 années
L’auteur présente l’activité du Musée d’histoire de Bacău pendant les 50
années d’existence en mettant l’accent sur le dévéloppemment des coléctions
par les rechercés archéologiques, les acquisitions et les donations, et en
appreciont la modalité de la valorification expozitionelle et scientifique du riche
patrimoine lequel l’institution le detient en présent.
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PRIVIRE ASUPRA CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE
ÎNTREPRINSE DE MUZEUL DE ISTORIE DIN BACĂU
PENTRU PERIOADA PREISTORICĂ

Lăcrămioara Elena Istina
Cercetările arheologice din judeţul Bacău au acordat o atenţie
deosebită şi celor mai vechi perioade din istoria acestui teritoriu. Cu toate
că nu au amploarea cercetărilor din alte perioade istorice (cum ar fi cele
dedicate epocii geto-dace sau medievale) sunt consemnate în decursul
celor 50 de ani de cercetare numeroase aşezări datate în următoarele
epoci: paleolitic, neo-eneolitic şi epoca bronzului, la care ne vom referi în
continuare. Faptul se datorează pe de o parte unei politici de cercetare pe
plan naţional în timpurile celor 50 de ani de muzeografie băcăună, dar şi
a lipsei personalului de specialitate pentru aceste epoci. După cum vom
vedea în materialul de faţă, semnalări pentru aceste epoci sunt
numeroase, datorate descoperirilor întâmplătoare, perieghezelor şi
sondajelor arheologice, însă săpăturile sistematice sunt relativ puţine
pentru perioadele la care ne referim. Avem în vedere că din numeroasele
puncte semnalate pe teritoriul judeţului Bacău datate în perioadele
preistorice, sunt puţine aşezări în care s-au efectuat cercetări de mai mare
amploare, ca timp şi spaţiu.
Materialul urmăreşte în general, ca teritoriu, pe acela al judeţului
Bacău, însă sunt semnalate şi descoperiri din cadrul altor judeţe atunci
când instituţia noastră a participat cu fonduri sau specialişti la realizarea
unor cercetări arheologice. De asemenea, menţionăm faptul că lucrarea
este structurată cronologic, urmărind evolutiv, pe capitole, aşezările
datate în epoca paleolitică, neo-eneolitică şi din epoca bronzului. În
cadrul fiecărui subcapitol cercetările sunt prezentate în ordinea anilor de
cercetare, cu menţiunea că o staţiune cercetată în mai mulţi ani va fi
prezentată în ansamblul ei (menţionând, pe de o parte, anii de cercetare,
cât şi stratigrafia completă; astfel în cazul unor aşezări cu stratigrafie
complexă aceasta va fi prezentată complet după cea mai veche menţiune
arheologică din punct de vedere stratigrafic; de asemenea şi în acest caz
au mai fost făcute câteva excepţii, şi anume dacă aşezarea are o pondere
mai importantă pentru un anumit tip de cultură, va fi prezentată la acea
fază, menţionându-se descoperirile anterioare sau ulterioare).
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În cazul unor staţiuni care au în componenţă şi straturi culturale
ulterioare perioadei epocii bronzului (până la care ne referim în lucrarea
de faţă), vor fi menţionate şi celelalte epoci descoperite în siturile
respective, fără a se insista însă, deoarece aceste materiale sunt tratate în
articolele ce urmează.
În finalul lucrării vom face câteva referiri la valorificarea
expoziţională a cercetărilor arheologice efectuate de către muzeul de
istorie din Bacău pentru perioadele la care ne referim, de-a lungul anilor,
cu privire specială asupra expoziţiei permanente existentă în prezent la
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.
*
Între descoperirile din perioada paleolitică menţionăm încă de la
început aşezările cu resturi arheologice din aceste timpuri descoperite la
Buda şi Lespezi, ca fiind principalele staţiuni ale acestei perioade.
Aşezarea de la Buda-„La Şipote”1 , punct situat la 3 km SV de satul
Buda, a fost cercetată în mod perieghetic în anul 1955, apoi sistematic între
1958-1962 de către V. Căpitanu, C. Buzdugan şi V. Ursachi, cercetările din
1959 fiind sub conducerea ştiinţifică a reputatului arheolog C.S. NicolăescuPlopşor. Cercetări efectuate de către Muzeul de Istorie din Bacău, în
colaborare cu Institutul de Arheologie Bucureşti şi Institutul de Arheologie
Iaşi. În acest sit au fost descoperite trei niveluri de locuire aparţinând
paleoliticului superior (cultura gravettiană). Importanţa staţiunii de la Buda
constă şi în faptul că pentru acest sit au fost făcute analize pe un depozit de
oase apariţinând faunei de acea perioadă2 .
În ceea ce priveşte aşezarea de la Lespezi-„Lutărie” aceasta a fost
descoperită în urma cercetărilor de teren întreprinse în perioada 1955-1958
ce au avut drept rezultat descoperirea unei surprinzătoare concentrări de
aşezări paleolitice de terasă în zona montană a Bistriţei (bazinul
Ceahlăului), pe malul drept al râului 3 . Cercetări sistematice în acest sit,
1

N. Zaharia, Descoperiri paleolitice în Moldova efectuate între anii 1952 şi 1957, în
ArhMold, I, 1961, p. 11-42; V. Căpitanu, C. Buzdugan, V. Ursachi, Săpăturile de la
Buda, în Materiale, VIII, 1962, p. 141-144.
2
Olga Necrasov, M. Bulai-Ştirbu, Contribuţii la studiul faunei pleistocene de la
Buda (jud. Bacău) cu o privire specială asupra caracteristicilor renului, în Carpica,
IV, 1971, p. 7-19.
3
Maria Bitiri-Ciortescu, V. Căpitanu, M. Cârciumaru, Paleoliticul din sectorul
subcarpatic al Bistriţei în lumina cercetărilor de la Lespezi-Bacău, în Carpica, XX,
1989, p. 7.
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una dintre cele mai importante staţiuni paleolitice de pe Valea Bistriţei,
au fost întreprinse în perioada 1962-1968, de către Institutul de
Arheologie din Bucureşti şi Muzeul Judeţean Bacău, când au fost trasate
şase secţiuni, fiind cercetaţi 837 mp). Cu prilejul cercetărilor efectuate s-au
scos la iveală importante materiale litice, faunistice, vetre de foc şi
elemente de cultură materială ce dovedesc o intensă şi diversă activitate a
omului paleolitic în domeniul confecţionării uneltelor şi a vânătorii 4 .
Aşezarea se află între satele Buda şi Lespezi, la cca. 500 m sud-est de
podul ce leagă şoseaua peste Bistriţa 5 . Autorii cercetărilor au constatat în
acest sit şase etape de locuire pe care le consideră, având în vedere
unitatea materiei prime şi a inventarului litic, ca reprezentând fazele târzii
de dezvoltare a gravettianului, apreciind că fiecare în parte este rezultatul
unor deplasări sezoniere ale grupurilor de vânători paleolitici în zona de
la est de Carpaţi 6 .
Importanţa aşezării de la Lespezi este amplificată de cele câteva
datări prin metoda C14, realizate (analizele) la Berlin, pe baza unor probe
colectate din vetrele din straturile V, III şi II, care indică următoarele
date: nivelul V, 16070±350; nivelul III, 16160±300; niveul II,
15670±320 BC 7 . De asemenea, aşezarea are analizat şi materialul
paleofaunistic descoperit în urma cercetărilor arheologice 8 .
În paralel cu cercetarea sitului de la Buda au fost întreprinse
numeroase cercetări de suprafaţă între care se înscriu şi cele efectuate în
aşezările din localităţile Scaune-Ceahlău şi Bardos-Bicaz Chei, din
judeţul Neamţ 9 .
Alte aşezări din perioada paleolitică descoperite prin cercetările de
teren efectuate de către V. Căpitanu sunt şi cele din judeţul Neamţ de la
Poiana Cireşului (în care, în colaborare cu Insititutul de Arheologie al
Academiei Române a fost întreprins în 1968 şi un sondaj) şi Bicăjel„Piciorul lui Munteanu”, com. Bicaz Chei (de asemenea sondat în 1968);
alte puncte descoperite în urma acestor cercetări efectuate pe raza
4

Maria Bitiri, V. Căpitanu, Aşezarea paleolitică de la Lespezi, judeţul Bacău, în
Carpica, V, 1972, p. 39.
5
Ibidem.
6
Ibidem, p. 66.
7
Ibidem.
8
Alexandra Bolomey, Consideraţii asupra resturilor de mamifere din staţiunea
gravetiană de la Lespezi-Lutărie (jud. Bacău), în Carpica, XX, 1989, p. 271-295.
9
V. Căpitanu, Desperiri paleolitice în bazinul Bistriţei, în Carpica, I, 1968, p. 9-16.
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comunei Bicaz Chei sunt următoarele: Bardos II; „Ciurdărie”, „Faţa
Cupaşului”, „Dosul Cupaşului”, „Dealul Bisericii” 10 . În cursul aceluiaşi
an, autorul menţionat mai sus întreprinde un mic sondaj şi în localitatea
Curteni, com. Olteneşti, jud. Vaslui, punct semnalat încă din 1952 11 .
*
Dacă pentru epoca precedentă descoperirile sunt relativ puţine ca
număr, alta este situaţia pentru perioada neo-eneolitică, fapt datorat atât
unei mai minuţioase cercetări în teren, dar şi „exploziei demografice”
petrecute în această perioadă. În acest subcapitol vom trata mai întâi
aşezările care au beneficiat de cercetări (sondaje sau cercetări
sistematice) în ordinea începerii cercetării acestora.
O cu totul altă situaţie o deţine cultura Cucuteni pentru care, după
cum vom vedea, atât cercetările de suprafaţă, cât şi cercetările
arheologice sunt mai numeroase. Dacă numai pentru primele trei decenii
de cercetare ale muzeului din Bacău, după cum afirmă doamna Marilena
Florescu, au fost semnalate peste 100 de aşezări cucuteniene, din care
majoritatea lor fiind din faza Cucuteni A 12 , vom putea înţelege mai bine
faptul că în lucrarea de faţă nu avem spaţiu pentru o prezentare
exhaustivă a descoperirilor.
Cele mai vechi urme de locuire pentru perioada neolitică sunt
descoperite în staţiunea pluristratigrafică de la Vermeşti-„Cetăţuia” 13 ,
oraşul Comăneşti (localitate cunoscută în literatura de specialitate mai
ales pentru cultura Cucuteni, dar amplasarea aici a fost justificată de
descoperirile din cultura Criş), care este cunoscută încă 1910, fiind
menţionată de către C. Moisil, în 1937 a fost vizitată de către profesorii
R. Vulpe şi Vl. Dumitrescu, în 1967 este întreprins aici un mic sondaj
efectuat de Şt. Cucoş, pentru ca între 1971-1972 să fie efectuate
săpăturile de salvare realizate de D. Monah. Stratigrafic situl conţine cele
mai vechi urme de locuire din perioada culturii Criş, suprapus de un nivel
de locuire din Cucuteni A2, resturi sporadice din Cucuteni B şi o locuire
10

Idem, Descoperiri paleolitice în judeţele Neamţ şi Vaslui, în Carpica, II, 1969, p. 7-13.
Ibidem, p. 13-16.
12
Marilena Florescu, V. Căpitanu, Câteva observaţii referitoare la plastica
antotropomorfă din Cucuteni A de la Ţigăneşti, judeţul Bacău (I), în Carpica,
XXV, 1994, p. 5.
13
Şt. Cucoş, O aşezare neolitică în bazinul Trotuşului, în MemAntiq, II, 1970, p. 481486; D. Monah, Sondajul de salvare din aşezarea neo-eneolitică de la VermeştiComăneşti (I), în Carpica, VIII, 1976, p. 7-29.
11
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de scurtă durată din epoca bronzului timpuriu 14 . Staţiunea este amplasată
pe malul stâng al Trotuşului, la cca. 4 km de acesta, în imediata apropiere
a şoselei Comăneşti-Moineşti. Dealul „Cetăţuia” domină depresiunea în
care se adăposteşte oraşul Comăneşti 15 . În cadrul sondajului a fost
dezvelită integral o singură locuinţă cucuteniană, care se remarcă prin
faptul că pe suprafaţa acesteia au fost descoperite un număr deosebit de
mare de râşniţe şi topoare din piatră, împrăştiate pe toată suprafaţa
locuinţei (unele în curs de prelucrare), sub care a fost găsită o groapă (Gr. 1)
care avea ca inventar alte 27 de râşniţe, cu grijă aranjate. Situaţia a fost
interpretată de către autorul descoperiri ca fiind un ritual de fundare al
unei locuinţe-atelier pentru prelucrarea pietrei 16 .
O altă aşezarea neolitică aparţinând culturii Criş, de această dată cu
un singur nivel de locuire, este aceea descoperită în localitatea
Leontineşti-„Podiş”, com. Ardeoani, jud. Bacău, care a fost cercetată mai
întâi perieghetic, iar apoi sondată, în anul 1991, când au fost trasate două
secţiuni: S I (40 x 2 m) şi S II (10 x 1 m). Aşezarea este situată pe terasa
mijlocie a Tazlăului, în partea dreaptă a şoselei naţionale BacăuMăgireşti. Stratigrafic a fost surprins un singur nivel de locuire, datat în
etapa târzie a culturii Criş (Criş IV) 17 .
Pe teritoriul judeţului Bacău figurează o importantă aşezare
pluristratigrafică descoperită în localitatea Brad-„La Stâncă”, com. Negri,
binecunoscută în literatura de specialitate ca o importantă aşezare din
perioada „clasică” a epocii geto-dace 18 . Descoperită în 1963, cercetarea
în acest sit a început în colaborare cu Institutul de Arheologie din Bucureşti,
când din colectiv făceau parte Al. Vulpe (responsabil de şantiner în perioada
1963-1965), V. Eftimie, Minodora Ursachi şi V. Ursachi (responsabil de
şantier din 1965). Situl este situat pe un bot de terasă de pe stânga
Siretului, aflat în partea de SV a localităţii. Stratigrafia este
impresionantă, fiind atestate depuneri din perioada neolitică (cultura
Precucuteni II şi III), eneolitic (cultura Cucuteni, fazele A şi A-B), epoca
bronzului (culturile Costişa, Monteoru, Noua), Hallstatt (grupul Cozia14

D. Monah, op.cit., p. 10.
Ibidem, p. 7.
16
Ibidem, p. 13-14.
17
Silvia Iacobescu, O nouă aşezare Starčevo-Criş descoperită în jud. Bacău, în
Carpica, XXIII/2, 1992, p. 43-50.
18
Bibliografia completă a sitului în discuţie se poate urmări în materialul care prezintă
perioada respectivă.
15
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Brad), Latène (sec. IV î.Hr.-II d.Hr.) şi din evul mediu (sec. XIV-XVIII)19 . În
urma cercetării s-a constatat că aşezarea neo-eneolitică de pe acest platou
nu avea o întindere prea mare, aceasta nedepăşind prea mult limitele
zonei fortificate din epoca bronzului (aşezare ce a deranjat foarte mult
stratul neo-eneolitic prin lucrările executate în această perioadă). Autorul
cercetărilor menţionează faptul că s-au descoperit locuinţe eneolitice care
au fost tăiate de fortificaţia datată în epoca bronzului 20 .
Pentru perioada eneolitică se remarcă, între descoperiri, un depozit
de obiecte de podoabă (găsit în cursul campaniei din 1982). Acesta are în
componenţă 480 de obiecte de podoabă, din metal şi os şi constituie unul
din marile, ca număr de piese, depozite din aria culturilor eneolitice din
SE Europei 21 . Între concluziile autorului descoperirii se numără şi
afirmaţia conform căreia depozitul este interpretat ca având o valoare
cultuală sau de simbol al puterii, şi că ar fi aparţinut unui conducător de
trib sau comunităţii întregi, fiind folosit doar în cazuri excepţionale sau la
anumite ceremonii cu caracter religios 22 .
Pentru această perioadă, a epocii neo-eneolitice, judeţul Bacău, se
poate mândri cu staţiunea descoperită pe teritoriul localităţii Poduri„Dealul Ghindaru” 23 , com. Poduri, care este deja cunoscută atât pe plan
19

V. Ursachi, Cercetările arheologice efectuate de Muzeul de Istorie din Roman, în
Carpica, I, 1968, p. 171-184.
20
Idem, Depozitul de obiecte de podoabă eneolitice de la Brad, comuna Negri,
judeţul Bacău, în Carpica, XXIII/2, 1992, p. 52-53.
21
Ibidem, p. 53.
22
Ibidem, p. 76.
23
D. Monah, Silvia Iacobescu, A. Bujor, Raport preliminar asupra cercetărilor
arheologice din comuna Poduri, jud. Bacău, în Materiale, Tulcea, 1980, p. 86-99; D.
Monah, Şt. Cucoş, Dr. Popovici, Silvia Iacobescu, Săpăturile arheologice din tell-ul
cucutenian Dealul Ghindaru, com. Poduri, jud. Bacău, în Cercetări arheologice, V,
1982, p. 9-22; D. Monah, Şt. Cucoş, Dr. Popovici, Silvia Iacobescu, Gh. Dumitroaia,
Cercetările arheologice de la Poduri-Dealul Ghindaru, în Cercetări arheologice, VI,
1983, p. 3-22; D. Monah, Şt. Cucoş, Aşezările culturii Cucuteni din România, Iaşi,
Editura Junimea, 1985, p. 131, nr. 794; D. Monah şi colab., Poduri, „Dealul
Ghindaru”/ „Între Pâraie”, jud. Bacău, în Situri arheologice cercetate în perioada
1983-1992, Brăila, 1996, p. 88, nr. 205; Gh. Dumitroaia, Cercetările arheologice din
judeţul Neamţ (1996), în MemAntiq, XXI, 1997, p. 436; D. Monah şi colab., Poduri,
jud. Bacău, în Cronica, Bucureşti, 1997, p. 81, nr. 46; EAIVR (coord. C. Preda), vol.
III (M-Q), 2000, p. 331 (voce Silvia Marinescu-Bîlcu); D. Monah şi colab., Poduri,
com. Poduri, jud. Bacău. Punct Dealul Ghindaru, în Cronica, Suceava, 2001, p. 190198, nr. 156; D. Monah şi colab., Poduri, com. Poduri, jud. Bacău. Punct Dealul
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naţional, cât şi internaţional, datorită importantelor descoperiri din cadrul
staţiunii, cât şi al valorificării ştiinţifice (publicaţii şi expoziţii) de care se
bucură acest sit. Astfel, tell-ul cucutenian de la Poduri a beneficiat de o
cercetare arheologică, dar şi interdisciplinară, asigurată de mai multe
instituţii finanţatoare de-a lungul anilor (Muzeul de Istorie Bacău,
Complexul Muzeal Neamţ, Institutul de Arheologie Iaşi, şi nu în ultimul
rând sprijinul acordat de Fundaţia „Cucuteni pentru mileniul III”
Bucureşti). Pe lângă un colectiv numeros (care a variat de-a lungul
timpului), coordonat ştiinţific de rigurosul arheolog, care de altfel a şi
descoperit aşezarea, dr. Dan Monah, situl de la Poduri a beneficiat şi de
numeroase cercetări interdisciplinare, efectuate încă de la începuturile
cercetării, şi de numeroase valorificări expoziţionale ale sitului precum şi
de o lucrare de sinteză care prezintă succint descoperirile din sit până la
acea dată 24 , lucrare elaborată cu prilejul organizării expoziţiei cu acelaşi
nume, care este elaborată într-o ţinută grafică de excepţie.
Staţiunea este situată pe terasa de 32 de m de pe dreapta Tazlăului
Sărat, la aproximativ 0,1 km vest de biserica de lemn din Rusăieşti, pe un
pinten de deal desprins din Dealul Ghindaru. Este descoperită în 1978 de
către D. Monah şi A. Bujor, cercetări sistematice începându-se aici în
anul 1979 până inclusiv în anul 2006 (cu o întrerupere a cercetărilor în
perioada 1997-1999). Tell-ul propriu-zis are suprafaţa de 12.000 mp,
aşezările cucuteniene extinzându-se la un moment dat, acoperind o
suprafaţă de aproximativ 80.000 mp. Stratigrafia aşezării este impresionantă,
astfel cel mai vechi nivel datează din Precucuteni II – târziu, urmează o
depunere Precucuteni III – clasic, apoi Precucuteni III – târziu, un nivel
intermediar care pare să facă tranzacţia spre cultura Cucuteni, cercetările
recente indicând faptul că e vorba de un nivel Cucuteni A1. Depunerea
cea mai consistentă datează din etapa Cucuteni A2, timp în care se
Ghindaru, în Cronica, nr. 172; D. Monah şi colab., Poduri, com. Poduri, jud. Bacău.
Punct Dealul Ghindaru, în Cronica, 2003, p. 242-246, nr. 152; D. Monah şi colab.,
Poduri, com. Poduri, jud. Bacău. Punct Dealul Ghindaru, în Cronica, Cluj Napoca,
2004, p. 242-244, nr. 146; D. Monah şi colab., Poduri, com. Poduri, jud. Bacău.
Punct Dealul Ghindaru, în Cronica, Mangalia, 2005, p. 281-281, nr. 176; D. Monah şi
colab., Poduri, com. Poduri, jud. Bacău. Punct Dealul Ghindaru, în Cronica,
Constanţa, 2006, p. 275-277, nr. 146.
24
D. Monah, Gh. Dumitroaia, Felicia Monah, C. Preoteasa, Roxana Munteanu, D.
Nicola, Poduri-Dealul Ghindaru, o Troie în Subcarpaţii Moldovei, Piatra Neamţ,
2003, 250 p.
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constată şi unele refaceri. Mai sunt documentate depuneri din etapa
Cucuteni A3, un nivel din faza Cucuteni A-B destul de consistent. De
asemenea au fost surprinse vestigii datate în etapele Cucuteni B1 şi B2.
Urmează apoi depuneri din epoca bronzului, cultura Costişa-Monteoru; a
mai fost documentată o groapă rituală a dacilor liberi, sec. II-III d.Hr. şi
sporadice vestigii medievale.
Cercetarea sistematică de la Poduri este un exemplu de cercetare
modernă, interdisciplinară, deja după prima campanie fiind realizată o
schiţă topografică, acţiune urmată de investigaţiile Lindei Ellis, care a
analizat ceramica, urmând ca pe parcursul anilor să se facă studii
pedologice, arheobotanice, arheozoologice, antropologice, datări
radiocarbon 25 , inclusiv arheologie experimentală 26 .
O recent cercetată staţiune arheologică pluristratigrafică este aceea
de la Cucuieţi-„Slatina Veche”, com. Solonţ 27 , în care au fost descoperite
urme de locuire din neo-eneolitic (cultura Precucuteni III şi Cucuteni A)
şi epoca bronzului (cultura Costişa-Komarovo), staţiune ce este pusă în
legătură cu activitatea de extragere a sării izvoarele sărate existente în
zonă. Punctul este situat în apropierea cătunului Pădureni, lângă un izvor
cu apă sărată de pe dealul Pădureni. Staţiunea a fost semnalată de către
Vladimir Ştefănescu, cercetată în teren în 2002 de către Gh. Dumitroaia
şi colab., pentru ca în 2003 să fie cercetată arheologic de către un colectiv
coordonat de către Gh. Dumitroaia, când au fost trasate două secţiuni (S I
14 x 2 m şi S II 7 x 2 m, ambele orientate E-V). În urma cercetărilor
efectuate în sit s-a ajuns la concluzia că depunerea arheologică de aici,
după consistenţă şi modul de formare, este datorată unor aşezări
sezoniere, folosite pentru exploatarea resurselor naturale ale zonei, în
cazul de faţă al sării.
Poate că nu întâmplător, cel mai vechi sondaj realizat şi în judeţul
Bacău pentru cultura Cucuteni este practicat de preotul C. Matasă,
părintele muzeografie şi arheologiei nemţene. Astfel, în anul 1943
realizează un sondaj în localitatea Pârâul Boghii-„Titila”, com.
Pârgăreşti, punct situat pe dealul din apropierea satului, în urma acestuia
descoperirindu-se vestigii datate în fazele A şi B ale culturii Cucuteni 28 .
25

Ibidem, p. 55-64.
Ibidem, p. 65-68.
27
Gh. Dumitroaia şi colab., Cucuieţi, com. Solonţ, jud. Bacău. Punct „Slatina
Veche”, în Cronica, Cluj-Napoca, 2004, p. 110-111, nr. 65.
28
D. Monah, Şt. Cucoş, op.cit., p. 129, nr. 775.
26
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Un alt sondaj întreprins de către C. Matasă, împreună cu R. Vulpe,
este acela din localitatea Frumoasa-„Dealul Cociorveiului”/ „Cetăţuia de
pe Tazlău”, com. Balcani, situat în marginea de vest a satului unde a fost
surprins un nivel de locuire cucutenian din faza A 29 .
Un mic sondaj este întreprins în anul 1960, de către Marilena
Florescu, în localitatea Bogdăneşti-„Podeac”, com. Bogdăneşti, punct
situat pe un mic promontoriu, desprins din terasa superioară a Oituzului.
Nivelele de locuire semnalate în urma sondajului sunt datate în cultura
Cucuteni, fazele A şi B, şi din epoca bronzului, cultura Monteoru 30 .
În perioada anilor 1961-1966, muzeul de istorie din Bacău a
întreprins în mai multe localităţi sondaje, cum ar fi la: Ţigăneşti„Cetăţuia”, Găiceana-„Arini”, Ungureni-„Dealul Podinilor”, Lichitişeni„Pe tablă” etc. Ne vom referi în cele ce urmează la aşezarea de la
Ţigăneşti în care cercetările au fost întreprinse în perioada 1962-1966 în
urma cărora au fost cercetate un număr de 14 locuinţe din faza Cucuteni
A, 4 caracteristice fazei Cucuteni B şi 26 de gropi (cu caracter menajer,
majoritatea din faza Cucuteni A) 31 . Aşezarea în discuţie se remarcă prin
numărul mare de statuete (majoritatea în stare fragmentară) descoperite
în cadrul cercetării, şi anume 394 datate în faza A şi 24 în faza B a
culturii Cucuteni 32 . Autorii consideră prezenţa unui număr atât de mare
de statuete ca un ritual magico-religios care implica modelarea acestora
periodic sau de fiecare dată când aveau loc ceremoniile respective, după
care acestea nu mai erau folosite 33 .
Pe teritoriul localităţii Gura Văii, com. suburb. mun. Oneşti au fost
descoperite şi cercetate două pucte arheologice. Prima este „Pătraşcanu”/
„Poiana Mirăuţă”, situat pe terasa superioară de pe stânga Trotuşului, unde a
fost întreprinsă o periegheză în anul 1962, realizată de către C. Buzdugan,
sondată apoi în 1963 de autorul perieghezei, cercetări continuate de către A.
Niţu. Aici a fost descoperită o aşezare cu resturi datate în cultura Cucuteni,
faza A, însă s-a constatat că acestea sunt la o mică adâncime, fiind răvăşite
29

Ibidem, p. 96, nr. 428.
EAIVR (coord. C. Preda), vol. I (A-C), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1994, p. 191
(voce Marilena Florescu).
31
Marilena Florescu, V. Căpitanu, op.cit., p. 5-6; vezi şi idem, Plastica antropomorfă
din aşezarea Cucuteni A de la Ţigăneşti, judeţul Bacău, în Cucuteni aujourd’hui
(editată de Gh. Dumitroaia şi D. Monah), Piatra Neamţ, 1996, p. 343-358.
32
Idem, Câteva observaţii referitoare la plastica antropomorfă..., p. 6.
33
Ibidem, p. 9.
30
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de arături34 . Al doilea punct, numit „Silişte”, este situat pe terasa inferioară a
Trotuşului, la aproximativ 1,5 km est de centrul satului, pe un platou, unde a
fost cercetată o staţiune arheologică cu depuneri din perioada Latène, cultura
Monteoru şi cultura Cucuteni (fazele A2 şi B2). Aşezarea cucuteniană este
situată în partea de sud-vest a platoului şi a fost sondată în 1962 şi 1965 de
către Al. Vulpe, cercetările sistematice reluându-se în perioada 1969-1970
de către A. Niţu, C. Buzdugan şi C. Eminovici35 .
Una dintre staţiunile importante cercetate pe teritoriul judeţului
Bacău din perioada culturii Cucuteni este aceea descoperită în localitatea
Mărgineni-„Cetăţuia” 36 , com.suburb. mun. Bacău. Aşezarea este
cunoscută încă din 1958, în urma unei cercetări de suprafaţă întreprinsă
de către E. Moscalu, iar în perioada 1973-1978 aici au fost întreprinse
săpături de salvare.
Staţiunea cucuteniană este situată pe malul drept al Trebeşului, pe
un mamelon situat la aproximativ 0,4 km de şcoala din Trebeş, şi
cuprinde o suprafaţă de circa1 ha. Din nefericire această staţiune a fost
distrusă de alunecările de teren petrecute în zonă, mai mult de o treime
din aşezare fiind afectată. Stratigrafic s-au descoperit următoarele nivele:
primul nivel de locuire este din etapa Cucuteni A2, care se pare că a fost
un nivel mai intens de locuire (nivel ce dispune de trei date radiocarbon),
următorul orizont îl reprezintă o locuire de scurtă durată din etapa
Cucuteni A-B, iar ultimul nivel de locuire se datează în faza Cucuteni B,
care e de asemenea de scurtă durată.
Între descoperirile importante din acest sit se remarcă un sanctuar în
care a fost găsit un cuptor pe care se afla o reprezentare antropomorfă de
mari dimensiuni, lucrată din pastă grosieră, arsă oxidant. Această
reprezentare redă un cap de femeie, modelat în tradiţie vinciană; are calota
concavă, faţa relativ triunghiulară, cu nasul redat printr-o carenă,
sprâncenele şi ochii prin adâncituri, gura printr-o scobitură şi bărbia
proeminentă, relativ conică, iar gâtul este scurt şi gros; partea inferioară este
34

C. Buzdugan, Descoperiri arheologice în Depresiunea Oneşti, în Carpica, I, 1968,
p. 107, nr. 10.
35
A. Niţu, C. Buzdugan, C. Eminovici, Descoperirile arheologice de la Gura Văii, în
Carpica, IV, 1971, p. 31-80.
36
D. Monah, Datarea prin C14 a etapei Cucuteni A2, în SCIV, 29, 1, 1978, p. 33-42; idem,
Vase coşuleţ cucuteniene, în Carpica, X, 1978, p. 45-53; idem, Raport preliminar de
cercetare arheologică la Mărgineni-Cetăţuia, în Materiale, Oradea, p. 79-80.
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ruptă37 . În aceeaşi construcţie a fost găsit şi un topor-ciocan de aramă, de
tip Vidra. În campania din 1973 se remarcă între descoperiri două piese
cu o formă deosebită, fiind vorba de vase-coşuleţ 38 .
O altă aşezarea cucuteniană din faza A a culturii Cucuteni este aceea
descoperită prin cercetări de suprafaţă realizate de către V. Căpitanu în anii
‘80 39 , sondată de către acesta între 1987-1988 40 în localitatea Fulgeriş„Dealul Fulgeriş”/ „La 3 cireşi”, com. Pânceşti. Cercetările sistematice în
acest sit au fost reluate în perioada 2003-2006 (fiind cercetată o suprafaţă
de 270 mp) 41 , când s-a constatat faptul că în ceea ce priveşte stratigrafia,
faţă de anii ’80, aşezarea a suferit drastic grave schimbări datorită
eroziunii solului. Staţiunea este situată pe Dealul Fulgeriş, care ocupă
partea de vest a Colinelor Tutovei, actualmente aşezarea răspândidu-se
pe o suprafaţă de circa 1 ha. Din punct de vedere stratigrafic în sit a fost
descoperit un nivel de locuire din perioada culturii Cucuteni faza A3,
amplasat la mică adâncime faţă de nivelul actual de călcare, fiind
deranjat de lucrările anuale agricole, în care au fost descoperite şi
materiale arheologice aparţinând altor epoci, cum ar fi din epoca
bronzului şi epoca geto-dacă „clasică”.
În cursul cercetărilor recente întreprinse la Fulgeriş au fost
descoperite patru locuinţe cucuteniene (de suprafaţă, fără platformă), un
număr de 30 de gropi (în majoritate ulterioare locuirii cucuteniene) şi un
37

Gh. Dumitroaia şi colab., Primul muzeu Cucuteni din România, Bibliotheca
Memoriae Antiquitatis, vol. XV, Piatra Neamţ, 2005, p. 132, nr. 109.
38
D. Monah, Vase cucuteniene, p. 45-53.
39
V. Căpitanu, Cercetări arheologice de suprafaţă pe teritoriul judeţului Bacău (II),
în Carpica, XIV, 1982, p. 148.
40
Idem, Raport de săpătură Fulgeriş (jud. Bacău), în Situri arheologice cercetate în
perioada 1983-1992, Brăila, 1996, p. 50, nr. 108.
41
Al. Artimon şi colab., Fulgeriş, com. Pînceşti, jud. Bacău, Punct Dealul Fulgeriş/
La 3 cireşi, în Cronica, Cluj-Napoca, 2004, p. 124-125, nr. 74; L.E. Istina şi colab.,
Fulgeriş, com. Pînceşti, jud. Bacău, Punct Dealul Fulgeriş/ La 3 cireşi, în Cronica,
Mangalia, 2005, p. 152-153, nr. 100, pl. 15; L.E. Istina, Observaţii privind cercetările
arheologice în situl cucutenian de la Fulgeriş, jud. Bacău. Campania 2004, în
Carpica, XXXIV, 2005, p. 55-75; Lăcrămioara Elena Istina şi colab., Fulgeriş, com.
Pânceşti, jud. Bacău, Punct Dealul Fulgeriş/ La 3 cireşi, în Cronica, Constanţa,
2006, p. 162-166, nr. 79, pl. 29; Lăcrămioara Elena Istina, Plastica antropomorfă
descoperită în aşezarea cucuteniană de la Fulgeriş. Repertoriu, în Carpica, XXXV,
2006, p. 39-46; Ruxandra Alaiba, Lăcrămioara Elena Istina, Ceramica de tip Cucuteni
C descoperită în staţiunea Fulgeriş-Dealul Fulgeriş, com. Pânceşti, jud. Bacău, în
Carpica, XXXV, 2006, p. 47-60.
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bogat material arheologic caracteristic fazei Cucuteni A3, între care se
remarcă o statuetă antropomorfă, feminină, decorată cu incizii şi pictură.
Situl beneficiază de ridicare topografică, realizată în 2004, precum
şi de analiză a materialului osteologic pentru campaniile 2003-2005, în
care au fost determinate 684 de fragmente (din care 98,40% aparţin
mamiferelor) 42 .
O primă staţiune cercetată doar cu nivel de locuire datat în faza
Cucuteni A-B este aceea descoperită pe teritoriul localităţii Cârligi„Budăile Blanariu”/ „Munteni Catargi”, com. Filipeşti, cunoscută în
literatura de specialitate sub numele de „Aldeşti”. Colectivul de cercetare
al săpăturilor arheologice a fost format din Iulian Antonescu, Eugenia
Antonescu, Minodora Ursachi, I. Teştiban, Vasile Ursachi, Viorel
Căpitanu şi Constantin Buzdugan. Aşezarea este situată pe terasa
superioară a Siretului, în apropierea unor izvoare. În urma cercetărilor
întreprinse sunt semnalate locuinţe de suprafaţă, fără platformă, gropi
menajere şi o mare cantitate ceramică datată în faza Cucuteni A-B 43 .
Un alt sondaj efectuat într-un sit cu resturi Cucuteni A-B este acela
din localitatea Tarniţa-„Cocolia”, com. Onceşti, unde a fost descoperit şi
un mormânt din epoca bronzului (cultura Noua). Punctul este semnalat în
1972, aici întreprinzându-se săpături de salvare de către D. Monah. În
stratul eneolitic au fost descoperite două cuptoare de ars ceramică,
deranjate recent 44 .
În 1933 C. Matasă este informat că pe teritoriul localităţii Tg.
Ocna-„Podei” 45 , la sud de oraş, cu ocazia plantării unei vii a fost
descoperit un bogat material arheologic. C. Matasă sondează aşezarea în
anii 1933, 1939-1943 şi 1956, descoperind o importantă aşezare din faza
Cucuteni B, dar şi resturi ceramice ce aparţin culturilor Gorodsk-Usatovo
şi Monteoru. Aşezara se află pe un promontoriu care se detaşează din
terasa înaltă de pe dreapta Trotuşului, mărginit la est, vest şi nord de
pante foarte abrupte. Bogăţia şi caracteristicile ceramicii pictate
42

S. Haimovici, A. Vornicu, Studiul arheozoologic al resturilor faunistice din situl
Fulgeriş-Cucuteni A (com. Pânceşti, jud. Bacău), în Carpica, XXXIV, 2005, p. 357-372.
43
V. Ursachi, Cercetările arheologice efectuate de Muzeul de Istorie din Roman, p.
133-140.
44
Silvia Iacobescu, Săpăturile de salvare de la Tarniţa (comuna Onceşti, judeţul
Bacău), în Carpica, VIII, 1976, p. 37-40
45
C. Matasă, Aşezarea eneolitică Cucuteni B de la Târgu Ocna-Podei (raionul
Târgu Ocna, reg. Bacău), în ArhMold, II-III, 1964, p. 11-66.
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descoperite în cursul cercetărilor dau o deosebită importanţă aşezării din
faza Cucuteni B, deoarece ceramica descoperită la Podei se diferenţiază
faţă de aşezările contemporane, impunându-se, ca forme, vasele cu
picior, în chip de fructiere 46 .
Cercetările de suprafaţă întreprinse în perioada 1958-1959 au dus la
descoperirea pe teritoriul localităţii Viişoara-„Mastacă”, com. Tg.
Trotuş 47 a unei importante aşezări din faza Cucuteni B. Staţiunea este
situată pe platoul înalt al dealului Mastacăn, ce are forma unui promontoriu
situat pe terasa secundară a Trotuşului, la NV de satul Viişoara. Aceasta a fost
sondată în 1959, când au fost descoperite patru locuinţe (de formă
dreptunghiulară, cu laturile de aproximativ 7 x 5 m), care era de suprafaţă,
însă fără o amenajarea specială de genul platformelor cunoscute pentru
această cultură. Complexul ceramic descoperit în aşezare aparţine celor două
faze Cucuteni B1 (care se încadrează prin caracteristici în aşezările descoperite
în zona subcarpatică a Moldovei) şi B2 (care este caracteristică numai pentru
depresiunea Trotuşului).
În continuare vom prezenta, succint, câteva staţiuni descoperite în urma
unor periegheze efectuate în Depresiunea Oneşti în perioada 1958-1966, când
sunt semnalate mai multe puncte arheologice cu resturi de locuire din
perioada neo-eneolitică 48 . Astfel, resturi eneolitice sunt descoperite pe
teritoriul următoarelor localităţi: Tuta, com. Tg. Trotuş 49 , Malu, or.
Oneşti, cu precizarea că aici este vorba de o aşezare datată în faza
Cucuteni B 50 . O altă localitate menţionată este Slobozia, or. Oneşti, unde
s-au descoperit, pe terasa Tazlăului, urme de locuire din perioada culturii
Cucuteni B şi cultura Monteoru 51 . La Deleni-„Dealul boieresc”, com.
Helegiu 52 şi Corbu-„Piscul Corbului”, com. Ştefan cel Mare 53 sunt
menţionate aşezări datate în cultura Cucuteni, faza B.
O altă localitate menţionată în urma unor cercetări perieghetice este
46

Ibidem, p. 12.
C. Buzdugan, Descoperiri arheologice în Depresiunea Oneşti, în Carpica, I, 1968,
p. 105-106, nr. 6; A. Niţu, C. Buzdugan, Aşezarea cucuteniană de la Viişoara (Tg.
Ocna), în Carpica, IV, 1971, p. 95-111.
48
C. Buzdugan, op.cit., p. 101-110.
49
Ibidem, p. 102, nr. 1.
50
Ibidem, p. 103, nr. 2.
51
Ibidem, nr. 3.
52
Ibidem, nr. 4.
53
Ibidem, nr. 5.a
47
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şi aceea de la Ungureni-„La Hârburi”, com. Ungureni 54 , aşezare
cunoscută în literatura de specialitate drept Leca-Ungureni, amplasată pe
platoul dealului situat deasupra satului, distrusă însă de plantarea aici a
unei vii. În 1968 Vl. Dumitrescu şi Iulian Antonescu s-au deplasat în
teren, constatând distrugerea aşezării cucuteniene din faza A3, dar cu
această ocazie au recuperat un vas în care se afla o cantitate de grâu
carbonizat din care a fost trimis un eşantion la analiză prin metoda C14,
data obţinută fiind de 3395±100 55 .
Alte cercetări perieghetice pe teritoriul judeţului Bacău sunt
efectuate de către V. Căpitanu, în perioada 1966-1982, când au fost
cercetate în jur de 100 de localităţi, descoperindu-se numeroase noi
puncte arheologice. Astfel, în articolul apărut în 1982 56 sunt prezentate
succint descoperirea a 3 aşezări din perioada culturii Criş, 60 de aşezări
eneolitice (datate în cele trei faze ale culturii Cucuteni, cu menţiunea că
multe puncte apar cu „fază neprecizată”), 5 aşezări din perioada epocii
bronzului timpuriu (cultura Horodiştea-Folteşti), 52 de aşezări din epoca
bronzului mijlociu (cultura Monteoru), 21 aşezări din epoca bronzului
târziu (cultura Noua) 57 .
*
Remarcăm, încă de la început, că pentru epoca bronzului
cercetările de suprafaţă în vederea depistării de staţiuni arheologice au
fost făcute zonal, probabil urmărindu-se un anumit plan de cercetare.
Astfel, în perioada 1957-1968 perieghezele au fost efectuate pe valea
Siretului în bazinele Berheciului şi Zeletinului, zonă ce face parte din
punct de vedere geo-morfologic din zona Colinelor Tutovei 58 . Paralel cu
aceste cercetări de suprafaţă au fost efectuate săpături de amploare în mai
multe staţiuni arheologice, cum ar fi cele din siturile: Valea Seacă, com.
54

Marilena Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice de suprafaţă în judeţul
Bacău, în ArhMold, VI, 1969, p. 231.
55
Vl. Dumitrescu, Încă o dată C 14 pentru cultura Cucuteni, în Carpica, V, 1972, p. 79-81.
56
V. Căpitanu, Cercetările arheologice de suprafaţă pe teritoriul judeţului Bacău,
în Carpica, XIV, 1982, p. 139-158.
57
Menţionăm faptul că lucrarea de faţă nu poate trece în revistă numărul mare de
aşezări prezentate în articol, evitând o întindere în prea multe pagini; de asemenea,
precizăm faptul că o parte dintre siturile menţionate în articolul citat la nota 56, sunt
deja menţionate în materialul de faţă datorită faptului că în unele s-au întreprins
cercetări arheologice.
58
Marilena Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice de suprafaţă în judeţul
Bacău, p. 213-275.
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Valea Seacă (cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de
Mândrişca), Bogdăneşti-Oituz, Onceşti, Bărboasa, Dealul Morii,
Tăvădărăşti, Banca, Căbeşti, Brad-Negri, Răcătău, Prăjeşti, Traian,
Răcăciuni, din care a rezultat un bogat material arheologic care constă
din ceramică, unelte, podoabe etc. 59 .
În urma acestor cercetări a rezultat cunoaşterea mai multor staţiuni
din perioada timpurie a epocii bronzului, între care amintim pe cele
aparţinând culturii Horodiştea-Folteşti II de la Ţigăneşti-Vultureni,
Lichitişeni, Dădeşti, Aldeşti-Onişcani, Bogdăneşti-Oituz, NăneştiParincea, Brad-Negri, Răcăciuni, Corbasca.
Pentru bronzul mijlociu un loc aparte îl ocupă aşezările aparţinând
culturii Monteoru, care sunt în general concentrate pe înălţimi sub forma
unor cetăţi. Acestea constau dintr-o acropolă, în cele mai multe cazuri
fortificată natural şi întărită cu unul sau două şanţuri de apărare, în jurul
căreia gravitează mai multe aşezări mai mici, între acestea fiind amintite
aşezările de la Valea Seacă, Răcăciuni, Bogdăneşti-Oituz, Iteşti şi
Sohodor-Horgeşti 60 . În afară de aşezări monteorene fortificate se cunosc
şi aşezări amplasate pe terase inferioare, cum ar fi: Tăvădărăşti,
Năstăseni, Medeleni, Bărboasa, Onceşti, Lichitişeni, Bacău, Borzeşti,
Borzeşti, Gura Văii 61 .
Pentru perioada de sfârşit a epocii bronzului (cultura Noua) sunt
cercetate aşezări de tip „cenuşar”, cum ar fi: amplasate pe platouri joase
la Lichitişeni, Bărboasa, Gura Ghionoaiei, sau pe locuri mai înalte:
Dădeşti, Dealul Morii, Găbeşti, Izvoru Berheciului. Pentru cultura Noua
au fost cercetate în această perioadă şi un important număr de morminte,
care provin din cercetări sistematice sau descoperiri izolate 62 . Pentru
aceste descoperiri întâlnim şi alte precizări 63 , care se referă în special la
localităţile Lichitişeni şi Bărboasa, în care sunt tratate descoperirile de tip
„cenuşare”, unde se specifică faptul că au fost cercetate parţial sau
integral un număr de 10 complexe de acest fel, care au adus noi date
59

V. Căpitanu, V. Ursachi, Descoperiri arheologice aparţinând epocii bronzului din
judeţul Bacău, în Carpica, XI, 1979, p. 135-136.
60
Ibidem, p. 136.
61
Ibidem.
62
Ibidem, p. 137.
63
Marilena Florescu, V. Căpitanu, Câteva observaţii privitoare la sfârşitul epocii
bronzului în lumina ultimelor cercetări arheologice efectuate de Muzeul de Istorie
din Bacău, în Carpica, I, 1968, p. 35-47.
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privitoare la faptul că aceste cenuşare, specifice culturii Noua, nu erau
simple gropi menajere, ci erau folosite drept locuinţe, descoperindu-se în
interiorul acestora resturi de podine din lut crud, cuptoare cu boltă etc. 64 .
O altă zonă geografică cercetată perieghetic în perioada 1958-1966
este aceea din Depresiunea Oneşti, prilej cu care au fost descoperite şi
aşezări din epoca bronzului. Astfel, pe teritoriul localităţii Corbu, com.
Ştefan cel Mare, în vatra satului, au fost descoperite resturile unei aşezări
aparţinând culturii Monteoru 65 . Alte aşezări în care au fost descoperite
urme de locuire monteorene sunt cele din or. Oneşti-„Varniţa” 66 sau
Răcăuţi-„Rupturi”, com. Buciumi, la N de sat (Monteoru Ic3) 67 . Pe
partea dreaptă a Trotuşului, în localitatea Borzeşti, or. Oneşti, între
Rafinărie şi Combinatul Chimic au fost semnalate urmele unei aşezări
din epoca bronzului 68 .
Am amintit mai sus de aşezări monteorene situate pe înălţimi, între
acestea înscriindu-se şi aşezarea de la Răcăciuni-„Cetăţuia”, situată la
circa 600 m VSV de gara Răcăciuni, pe un promontoriu dominant.
Aceasta este semnalată de către prof.univ. I. Şandru în 1950, iar în anul
umrător a fost întreprins un sondaj, când s-a constatat existenţa a cel
puţin două niveluri de locuire: Monteoru Ic3 şi Ic2 69 .
În cunoscuta aşezare datată în epoca bronzului de la Mândrişca„Titelca Morăriei” au fost realizate cercetări arheologice încă din anul
1951 70 , când a fost realizat un sondaj cu o suprafaţă de 2 x 2 m.
Cercetările au fost continuate în 1959 71 , când au fost cercetate 3 secţiuni
(fiecare având dimensiunile de 27 x 1,5 m, orientate E-V, cu martori între
ele de 0,5 m). Aşezarea este situată pe dreapta Siretului, la circa 3 km de
râu. Stratigrafic au fost descoperite două niveluri de locuire din perioada
culturii Monteoru, faza Ic3 şi un altul aparţinând epocii neolitice (cultura
Precucuteni II). Materialul osteologic monteorean a beneficiat şi de
64

Ibidem, p. 36, vezi şi nota 2 şi 3.
C. Buzdugan, op.cit., p. 103, nr. 5.b.
66
Ibidem, p. 106, nr. 7.
67
Ibidem, nr. 8.
68
Ibidem, nr. 9.
69
Al. Vulpe, Descoperiri arheologice pe cursul mijlociu al Siretului (Sondajele de la
Mândrişca şi Răcăciuni, reg. Bacău), în ArhMold, I, 1961, p. 69-80.
70
Ibidem, p. 65-69.
71
Gh. Bichir, Eugenia Dogan, Săpături arheologice la Mândrişca, în Materiale, VIII,
1962, p. 291-300.
65
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studiu paleofaunistic 72 .
Aşezarea de la Bogdăneşti-„Todoscanu”, situată pe un promontoriu
de terasă, ce înaintează dinspre E spre V în albia majoră a Oituzului, se
află la circa 1 km de marginea de NV a satului şi la circa 800 m de
şoseaua naţională Tg. Ocna-Braşov. Staţiunea ocupă 1-2 ha şi stratigrafic
cuprinde două niveluri de locuire monteorene (Ic2 – cu două etape de
evoluţie şi Ic3 – cu trei etape de evoluţie) şi unul eneolitic (Cucuteni B).
Cercetările au fost începute în 1959, când au fost trasate două secţiuni (S
I 130 x 1,5 m şi S II situat la 5 m distanţă de 50 x 1,5 m) 73 . Cercetările
arheologice au fost continuate până în 1962, constatându-se faptul că
aşezarea din perioada Monteoru Ic3 a ocupat întreg platoul cetăţii cu
oarecare pendulări de la centru spre marginile platoului, iar aceea din
perioada Monteoru Ic2 a avut o suprafaţă mai redusă, ocupând îndeosebi
zona centrală a platoului 74 .
În 1963 a fost întreprins sondajul din localitatea Dădeşti-„Dealul
Dădeştilor”, com. Vultureni 75 , aşezare situată în poziţie joasă, punctul
fiind situat la 1,5 km S de situl „Pe Tablă” şi la aproximativ 2 km N de
sat. Stratigrafic s-au descoperit resturi de locuire hallstattiene şi din epoca
bronzului (cultura Noua şi Monteoru), dar şi resturi arheologice din
perioada eneolitică (datate în cultura Cucuteni fazele A şi A-B 76 ), care nu
dovedesc o locuire intensă şi de lungă durată.
Pe teritoriul localităţii Bărboasa, com. Onceşti au fost descoperite
trei puncte cu resturi monteorene: o cetăţuie denumită „Dealul Perjului”,
cu resturi Monteoeru Ic3; un alt punct care este situat la circa 500 m E de
satul Bărboasa, pe coama lină a „Dealului Bărboasa”, unde sunt atestate
urme monteorene Ic2; cel de-al treilea este situat la circa 600 m S de cel
predecent, „Podul Morii” unde au fost depistate urme de locuire tot
Monteoru Ic2. Unul din sondaje se referă la punctul „Podul Morii”,
realizat în 1961, când s-a cercetat o suprafaţă de 139,5 mp şi s-au
72

S. Haimovici, Studiul materialului paleofaunistic din aşezarea de la Mândrişcă
(Valea Seacă) aparţinând culturii Monteoru, în Carpica, XII, 1980, p. 191-201.
73
Marilena Florescu, V. Căpitanu, Săpăturile din aşezarea din epoca bronzului
(cultura Monteoru) de la Bogdăneşti, în Materiale, VIII, 1962, p. 301-308.
74
Silvia Iacobescu, Repertoriul descoperirilor arheologice din epoca bronzului, din
judeţul Bacău, în Carpica, XXIX, 2000, p. 40, nr. 4.
75
Marilena Florescu, V. Căpitanu, Cercetările arheologice de la Dădeşti (jud.
Bacău), în Carpica, IV, 1971, p. 119-128.
76
Ibidem, p. 126.
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constatat două niveluri de locuire: primul datat într-o etapă târzie a fazei
Monteoru Ic2, care face trecerea la următoarea fază Ic1 şi al doilea din
faza Monteoru Ic2, etapa I 77 .
O altă staţiune cu depuneri din epoca bronzului cercetată în această
perioadă este aceea de la Dealul Morii-„Gura Ghionoaiei” 78 , sondată în
1963, când au fost descoperite vestigii Monteoru Ic3 şi Ic2, resturi de
locuire Noua (perioadă din care au fost cercetate două cenuşare), precum
şi fragmente ceramice din sec. II-III d.Hr. În cursul acestui sondaj a fost
cercetată o suprafaţă de 650 mp. Purtătorii monteoreni au ocupat întreaga
zonă de SV a terasei, stabilindu-se aici pentru o perioadă scurtă de timp
(locuinţele descoperite având caracter sezonier) 79 . Pentru bronzul târziu
această aşezare prezintă o importanţă deosebită datorită faptului că, în
ceea ce priveşte inventarul din complexele închise de genul „cenuşare”,
proporţia resturilor osteologice este mai mică (50% din materialul
descoperit) faţă de alte descoperiri din cadrul „cenuşarelor” (unde
procentul atinge 60-65%) 80 .
Întemeietorului muzeului sătesc din Prăjeşti, com. Traian, Paul
Ţarălungă, a semnalat în 1965 muzeului de istorie din Bacău descoperirea
de materiale arheologice, verificate în teren de către V. Căpitanu, după
care în 1967 au fost aici întreprinse cercetări arheologice. S-a constatat că
cele mai vechi resturi de locuire aparţin epocii bronzului (cultura
Monteoru şi Noua), dar au fost depistate şi urme aparţinând Hallstatt-ului
şi sec. III d.Hr. A fost descoperit şi un mormânt, de incineraţie în urnă, ce
datează în cultura Monteoru, care avea ca inventar exclusiv ceramică: un
vas şi o strachină folosită drept capac 81 .
Un important nivel datat în epoca bronzului a apărut în cunoscuta
aşezare pluristratigrafică de la Răcătău-„Cetăţuie” 82 , com. Horgeşti, azi
77

Idem, Aşezarea din epoca bronzului de la Podul Morii-Bărboasa, în Carpica, II,
1969, p. 23-34.
78
Idem, Cercetările arheologice de la Dealul Morii, în Carpica, II, 1969, p. 49-79.
79
Ibidem, p. 56.
80
Ibidem, p. 73.
81
C. Buzdugan, Descoperirile arheologice de la Prăjeşti (judeţul Bacău), în Carpica,
II, 1969, p. 81-86.
82
V. Căpitanu, V. Ursachi, O nouă cetăţuie dacă pe Valea Siretului, în Carpica, II,
1969, p. 93-130; V. Căpitanu, Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice în
aşezarea geto-dacă de la Răcătău (judeţul Bacău), în Carpica, VIII, 1976, p. 49-120.
Pentru bibliografia exhaustivă a cercetării acestei staţiuni vezi materialul care tratează
perioada geto-dacă, în prezentul volum.
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în componenţa localităţii Pânceşti, com. Pânceşti. Staţiunea este situată
pe terasa înaltă de pe stânga a Siretului, reprezentând o prelungire spre
vest a Dealului Şoimului. Aici au fost începute cercetările în anul 1968 şi
continuate până în 1997. Aşezarea apare menţionată pentru prima dată în
Chestionarul lui Al. Odobescu din 1873 83 . Stratigrafic au fost
identificate depunei aparţinând epocii bronzului (cultura Monteoru),
Hallstatt-ului (grupul Cozia-Brad) şi Latène-ului (sec. IV î.Hr.-I d.Hr.).
În ceea ce priveşte stratul din epoca bronzului acesta este format din două
niveluri de locuire (Monteoru Ic3 şi Ic2), care se pare că au fost deranjate
în mare parte de gropile din perioada ulterioară. Se mai consemnează
faptul că pentru epoca bronzului au fost documentate locuinţe de
suprafaţă şi gropi menajere 84 . Aşezarea monteoreană de la Răcătău a fost
fortificată, pe lângă şanţul de apărare (adânc de 6,70 m), cu o palisadă şi
val cu structură de piatră 85 . Între descoperirile epocii bronzului se
remarcă un tezaur cu un număr de 48 de obiecte de aur (mărgele, inele de
buclă şi o spirală din sârmă masivă) tezaurizate într-un vas specific
monteorean 86 .
În cursul anului 1963, Muzeul de Istorie din Oneşti, în colaborare
cu Institutul de Arheologie din Iaşi, a efectuat un sondaj de informare la
Căbeşti-„Mileşti”, com. Podu Turcului 87 , când au fost cercetate într-o
necropolă 11 morminte (10 de incineraţie şi 1 înhumaţie). Mormintele de
înhumaţie sunt toate în poziţie chircit moderat. Majoritatea lor sunt
orientate VNV-ESE şi mai rar N-S. Inventarul constă exclusiv din vase,
în general depuse în zona craniană, predominând ceştile. Ceramica
descoperită în aceste morminte păstrează unele trăsături specific
monteorene, având în acelaşi timp elemente caracteristice culturii Noua,
autorul plasând cronologic această necropolă în acelaşi cadru cultural cu
cel descoperit la Balinteşti-Cionagi 88 .
Între descoperirile izolate, amintim descoperirea unui mormând
plan de înhumaţie de la începutul epocii bronzului la Răcăciuni-„Dealul
83

V. Căpitanu, Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice în aşezarea getodacică de la Răcătău, p. 50.
84
Ibidem, p. 51.
85
V. Căpitanu, V. Ursachi, Descoperiri arheologice aparţinând epocii bronzului, p.136.
86
V. Căpitanu, Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice în aşezarea getodacică de la Răcătău, p. 51-52.
87
V. Buzdugan, Cimitir din epoca bronzului la Căbeşti (Bacău), în Carpica, I, 1968, p. 63-67.
88
Ibidem, p. 67.
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Vrăbii” 89 . Mormântul conţine ca inventar un vas fragmentar, un topor de
luptă din piatră, un pandantiv din aramă şi două fragmente dintr-un
obiect tubular din aramă. Autoarea apreciază, după caracteristicile
inventarului, că acesta aparţinea unui bărbat, poate unui şef (toporul de
luptă îndeplinind funcţia de simbol al puterii).
Pentru epoca bronzului sunt menţionate şi un număr de descoperiri
izolate, în general topoare, descoperite pe raza unor localităţi, cum ar fi:
Găiceana 90 , Mărăşti, Osăbiţi, Balaia-Mărăşti, Lunca-Filipeni, Corbasca –
unde a fost descoperit un mic depozit (topoarele descoperite din aceste
localităţi fiind tratate într-un singur articol 91 ), Mileştii de Sus 92 , Izvorul
Berheciului-„Dealul Cimbala” 93 .
Materialul arheologic de pe teritoriul judeţului Bacău din epoca
bronzului a fost analizat într-o lucrare sintetică privind viaţa spirituală a
comunităţilor monteorene 94 .
*
Cercetările arheologice (fie periegheze, sondaje sau cercetări
sistematice) întreprinse, în cei 50 de ani de activitate, pentru epocile
prezentate în materialul de faţă, au îmbogăţit patrimoniul muzeului de
istorie din Bacău, având în prezent în jur de 35.000 de piese în
patrimoniu, din care aproximativ 85% este arheologic.
Materialul arheologic a fost valorificat şi prin expunerea sa, în
expoziţia de bază şi prin expoziţii temporare, pentru că nu trebuie să
uităm că funcţia principală a muzeului este aceea să fie în slujba
comunităţii pe care o reprezintă.
De-a lungul celor 50 de ani de muzeografie au fost organizate mai
multe expoziţii permanente, în funcţie de locaţia pe care muzeul a
ocupat-o. În prezent materialul arheologic din paleolitic şi până în epoca
89

Ersilia Tudor, Un mormânt de la începutul epocii bronzului descoperit la
Răcăciuni (jud. Bacău), în SCIV, 24, 1973, nr. 2, p. 283-289.
90
Marilena Florescu, V. Căpitanu, Topoare de aramă şi de bronz descoperite la
Găiceana (raionul Adjud, reg. Bacău), în ArhMold, II-III, 1964, p. 445-451.
91
Idem, Descoperiri recente de obiecte din aramă şi bronz în Moldova, în Carpica,
I, 1968, p. 49-61.
92
D. Monah, E. Zaharia, Topor de tip Monteoru descoperit la Mileştii de Sus,
judeţul Bacău, în Carpica, XI, 1979, p. 159-164.
93
Silvia Antonescu-Ioviţă, Noi descoperiri de obiecte de aramă şi bronz în jud.
Bacău, în Carpica, XIII, 1981, p. 5-10.
94
Marilena Florescu, Contribuţii la cunoaşterea concepţiilor despre lume şi viaţă a
comunităţilor tribale monteorene, în Carpica, XI, 1979, p. 57-134.
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bronzului este prezentat, în noua clădire a instituţiei, în expoziţiile
permanente, organizate tematic pe două etaje. Este vorba de: la etajul I
este expoziţia cu tema: Civilizaţia materială şi spirituală din zona
central-vestică a Moldovei din paleolitic şi până în evul mediu, iar la
etajul al II-lea sunt prezentate valorile de tezaur ale muzeului: Tezaur
arheologic şi istoric din zona centrală şi sud-vestică a Moldovei.
Pe lângă expunerea permanentă, instituţia noastră a organizat, cu
materialul prezentat în lucrarea de faţă, singură sau în colaborare cu alte
instituţii muzeale, numeroase expoziţii temporare. Ultima de acest gen
fiind organizată în 2006, Cucuteni – un univers mereu inedit, în
colaborare cu Complexul Muzeal Neamţ, Fundaţia „Cucuteni pentru
Mileniul III Bucureşti, Institutul de Arheologie Iaşi, Muzeul Judeţean
Botoşani, Palatul Copiilor Iaşi, Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi –
Facultatea de Istorie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava –
Facultatea de Istorie-Geografie.
Amintim, de asemenea, prima expoziţie, organizată de către
instituţia noastră, a unor colecţionari din Bacău (în perioada septembrieoctombrie 1991), colecţii care au beneficiat, cu această ocazie, şi de
studiu şi publicarea acestora, în componenţa cărora sunt numeroase
obiecte din perioada neo-eneolitică şi din epoca bronzului 95 .

95

V. Căpitanu, Colecţia Alexandru Aparu, Găiceana, în Carpica, XXIII/2, 1992, p. 273280; Silvia Iacobescu, Colecţia de arheologie Vasile Heisu, Răcăciuni, în Carpica,
XXIII/2, 1992, p.281-312; Paul Ţarălungă, Materiale arheologice în colecţia Muzeului
Prăjeşti, în Carpica, XXIII/2, 1992, p. 313-316; Silvia Iacobescu, Colecţia de arheologie
Vasile Petrea, Valea Seacă, în Carpica, XXIII/2, 1992, p.317-322; Viorel Căpitanu
Colecţia Costache Telentin, Bărboasa, în Carpica, XXIII/2, 1992, p. 323-326.
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Sur des recherches archéologiques
du musée d’histoire de Bacău pour la période préhistorique
Résumé
On a présenté des recherches archéologiques effectuées au période de
1957, de quand notre institution a été fondée, jusqu’au présent, recherches qui
se réfèrent à l’époque Paléolithique, à la période Néo-Énéolithique et l’Âge du
Bronze. On a mis en valeur, spécialement, des recherches archéologiques
systématiques, mais aussi des découvertes fortuites, faites sur le territoire de
Bacău.
L’œuvre est structuré sur des chapitres, qui traitent séparément chaque
période, mentionnée au-dessus, avec leur découvertes spécifiques. À la fin est
présentée la valorisation en expositions des découvertes archéologiques,
permanentes et temporaires.
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SCURTĂ PREZENTARE A DESCOPERIRILOR ARHEOLOGICE DIN
PERIOADA PRIMEI EPOCI A FIERULUI – HALLSTATT – ŞI DIN
EPOCA GETO-DACICĂ, SEC. IV Î. HR. – SEC. I D. HR. ÎN
JUDEŢUL BACĂU
Vasile Ursachi
La împlinirea unei jumătăţi de veac a Muzeului din Bacău, care
poartă numele unuia din cei mai preţuiţi reprezentanţi ai zeiţei Clio din
tagma muzeografilor, regretatul Iulian Antonescu, încerc să răspund cu
emoţie cerinţei D-nei director dr. Lăcrămioara Stratulat de a face o
sinteză a cercetărilor şi descoperirilor din judeţul Bacău în perioada celor
50 ani de la înfiinţarea sa, privitoare la prima şi a doua epocă a fierului
din zonă.
Mai întâi aş dori să amintesc faptul că nu peste mult timp, în
septembrie 2007 şi Muzeul de Istorie din Roman îşi va sărbători aceeaşi
vârstă, fiind primul dintre copiii zămisliţi de Muzeul Regional Bacău,
cum se numea acum 50 ani, avându-l ca părinte pe acelaşi neobosit şi
genial ctitor, Iulian Antonescu. Am rămas cu o neştearsă şi vie amintire a
felului în care m-a primit, la recomandarea distinsului meu profesor,
academicianul Mircea Petrescu-Dîmboviţa, ca director al unui muzeu ce
pornea, ca şi cel de la Bacău, de la zero, fără nici o colecţie. În anul 1957
eram doi directori de muzeu care nu aveam decât 8 piese la Roman şi
probabil tot atâtea la Bacău. Dar entuziasmul nostru era atât de mare
încât nimic nu ne înspăimânta. Mai mult, după felul în care am fost
primit, fiind chiar îmbrăţişat de Dl. Iulian Antonescu, pentru că eram
primul colaborator al domniei sale, povestind colegilor mei de facultate,
am reuşit să-l aduc la Bacău pe cel mai bun prieten al meu, Viorel
Căpitanu, care avea o repartiţie la Muzeul din Baia Mare. Această nouă
achiziţie avea să constituie pentru muzeul băcăuan o garanţie a evoluţiei
rapide a acestei instituţii, întrucât, aşa cum s-a dovedit, cea mai mare
parte a colecţiilor Muzeului din Bacău, este legată de munca dusă de
acest neobosit cercetător.
Am acceptat să lucrez la această sinteză, atât din respectul faţă de
conducerea şi colectivul Muzeului din Bacău, cât şi a faptului că invitaţia
făcută avea aceeaşi conotaţie afectivă la care nu pot răspunde negativ.
Structura mea sufleteasca vibrează şi acum ca atunci în tinereţe, când
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îmbrăţişarea D-lui Iulian Antonescu m-a cucerit definitiv, fără să gândesc
la alte posibilităţi mai avantajoase, pe care aş fi putut să le am (la vremea
respectivă având şi buletin de Iaşi, un lucru foarte important, puteam
negocia şi alte repartiţii, mai ales că eram proaspăt căsătorit cu o colegă
de grupă, care avea reale înclinaţii către învăţământ). După refuzul D-lui
V. Căpitanu de a realiza această sinteză, legată în mod nemijlocit de
activitatea domniei sale, D-na Director m-a abordat ca membru al
instituţiei muzeale băcăuane în virtutea participării mele la săpăturile de
la cele două cetăţi dacice – Tamasidava şi Zargidava, precum şi la alte
şantiere arheologice ale Muzeului din Bacău: Moineşti, Tiseşti, PoianaNegri, Lespezi, Buda, Aldeşti etc. Fără să intervin în raporturile dintre
Dl. Căpitanu şi Muzeul din Bacău, îmi exprim sincer regretul că acestea
se răsfrâng asupra definitivării unor lucrări începute, vizând, mai ales,
una din cele mai importante staţiuni geto-dacice din ţară. Este păcat că un
material arheologic excepţional, rezultat al celor peste 30 de campanii de
cercetări în staţiunea de la Răcătău, să rămână neprelucrat, blocându-se
atât valorificarea ştiinţifică, cât şi cea muzeistică. Prelucrarea şi
publicarea selectivă a materialului realizată până acum nu poate aduce
încheieri de substanţă şi concluzii definitive. Comparabilă doar cu munca
autorilor vestitei Aşezări din Moldova. De la paleolitic până în secolul
al XVIII-lea 1 , cercetarea de suprafaţă a zonei judeţului Bacău efectuată
de muzeograful V. Căpitanu a avut ca rezultat descoperirea a numeroase
staţiuni arheologice aparţinând tuturor epocilor istorice, printre care şi un
mare număr de aşezări din prima epocă a fierului. Ulterior, la unele din
ele au fost efectuate sondaje sau săpături sistematice, care au îmbogăţit
colecţiile muzeului băcăuan 2 .
Prima epocă a fierului este destul de bine prezentată atât în
expoziţia de bază, cât şi în depozitele muzeului. Această epocă,
cunoscută în literatura de specialitate sub numele de Hallstatt, este
împărţită în mai multe etape sau culturi materiale – Hallstatt A, B şi C
sau Hallstattul timpuriu, mijlociu sau târziu, cuprinzând o perioadă de
câteva secole – sec. XII î.Hr.-sec. VI-V î.Hr. În zona de care ne ocupăm
1

N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, Aşezări din Moldova. De la
paleolitic până în secolul al XVIII-lea, Bucureşti, 1970.
2
Marilena Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice de suprafaţă în jud. Bacău,
în ArhMold, VI, 1969, p. 213-275; V. Căpitanu, Cercetări arheologice ale Muzeului
de Istorie din Bacău în anii Republicii, în Comunicări de Istorie şi Filologie a Casei
corpului Didactic, Bacău, 1973, p. 35-45.
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avem de a face cu o intensă locuire Noua de la sfârşitul epocii bronzului,
care în mod treptat este înlocuită cu aşezări, chiar dacă nu tot atât de
numeroase, aparţinând noii etape caracterizată de o ceramica decorată cu
caneluri, respectiv incizată şi imprimată, de mai târziu, cunoscută sub
numele de Chişinău-Corlăteni şi grupele succesive Tămăoani, Babadag,
Cozia-Brad, care aparţin perioadei Hallstatt A (secolele XI-IX î.Hr.),
culturii Corlăteni şi Cozia-Brad, prelungindu-se în această zonă până în
Hallstattul târziu, respectiv sec. VI î.Hr. 3
Grupul Cozia-Brad, foarte bine reprezentat în special în marile
aşezări de la Brad şi Răcătău, constituie o parte componentă a
complexului cultural hallstattian timpuriu cu ceramică imprimată.
Aşezările de la începutul Hallstattului, în zona judeţului Bacău,
sunt nefortificate. Ele continuă, de obicei, pe cele din cultura Noua. La
aceastea se adaugă depozitele de bronzuri realizate în condiţiile noilor
culturi materiale ale ceramicii canelate din Moldova – CorlăteniChişinău. Încă din cultura Monteoru, când existau legături cu Grecia –
Micene şi apoi cultura Babadag, care avea, de asemenea, elemente
specifice lumii egeene, putem spune că avem de a face cu apariţia noii
epoci, chiar dacă aceasta nu se manifestă cu prezenţa efectivă a
obiectelor de fier.
Prima mare descoperire din zona Bacăului, privind Hallstattul
timpuriu, îl reprezintă importantul depozit de bronzuri descoperit în anul
1989 în satul Gioseni, comuna Tămaşi 4 , situat pe partea stângă a
Siretului, pe terasa înaltă, într-o zonă cu puternice alunecări de teren.
Depozitul constă din 35 piese de bronz, realizate prin turnare, şi conţine
următoarele tipuri de obiecte: 21 de celturi de tip transilvan, 4 seceri cu
limbă la mâner, un obiect sub formă de clopoţel, 2 brăţări, două
fragmente de sârmă care provin de la una sau două fibule de tip
pasametrie, o toartă de vas din bronz, un fragment de lamă de spadă, un
vârf de lance cu nervură mediană, un fragment de spadă cu tub median şi
o bară subţire de bronz, ascuţită la un capăt.
După analiza realizată de cercetătorii care au publicat acest depozit,
ne referim în special la celtul nr. 1, secerile cu cârlig şi cea cu limbă la
3

A. László, Începuturile epocii fierului la est de Carpaţi, Bucureşti, 1994, p. 164 –
tabel cronologic.
4
Al. Vulpe, V. Căpitanu, Depozitul de bronzuri de la Gioseni, în Carpica, XX, 1989,
p. 69-76.
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mâner, obiectul în formă de clopoţel şi brăţara cu secţiunea plan-convexă
fac parte din grupul de depozite Ciucu-Suseni, care aparţin Hallstattului
A. Aceste depozite, după cum afirmă autorii, au un caracter sacral
(votive), care le conferă din punct de vedere cronologic o flexibilitate
mai mare 5 .
O altă descoperire, deosebit de importantă o reprezintă vestita sabie
de la Marvila, una din cele mai frumoase exemplare de săbii descoperite
în Moldova, care aparţin, de asemenea, primei epoci a fierului 6 . A fost
descoperită întâmplător în anul 1970, la marginea satului Marvila,
comuna Corbasca, jud. Bacău, în punctul „Dealul Cantonului”. Conform
studiului publicat de cercetătorii V. Căpitanu şi Al. Vulpe, această sabie
aparţine categoriei de spade cu mâner plin şi are ca decor brâuri pe
mâner, provenind din centrul metalurgic slovac, care a fost foarte activ în
primele etape ale Hallstatt-ului vechi, acesta fiind produs la sfârşitul
perioadei Hallstatt A şi la începutul perioadei Hallstatt B, la noi în
Moldova corespunzând perioadei de răspândire a ceramicii canelate şi
ajungând, poate în orizontul cultural Cozia-Brad 7 . Autorii consideră
această descoperire ca un „depozit de o singură piesă”, care avea un
caracter cultic (ofrande sau depuneri votive), iar noţiunea de „depozit”
devine sinonimă cu cea de „depunere”.
Seria descoperirilor arheologice din perioada de început a epocii
fierului continuă cu aşezarea semnalată de către inimosul profesor Paul
Ţarălungă, întemeietorul Muzeului de Istorie şi Ştiinţele Naturii din satul
Prăjeşti, care în 1965 anunţă Muzeul de Istorie din Bacău descoperirea,
cu totul incidental, a unor vestigii arheologice, pe raza satului, în
apropiere de râul Siret. După o cercetare de suprafaţă efectuată de Dl.
Viorel Căpitanu în 1967, muzeograful C. Buzdugan începe un sondaj
arheologic, descoperind o aşezare cu un singur strat de cultură cu mai
multe niveluri de locuire 8 . Cel de al doilea nivel de locuire aparţine
primei epoci a fierului şi constă din urme de la locuinţe, în special chirpic
ars, oase de animale şi fragmente ceramice. Deşi ceramica este foarte
fragmentată se pot constata, în mare parte, principalele forme de vase de
5

Ibidem, p. 72-75.
V. Căpitanu, Al. Vulpe, Sabia de la Marvila, în MemAntiq, IX-XI (1977-1979), p. 497-501.
7
Ibidem, p. 498, 499.
8
C. Buzdugan, Descoperirile arheologice de la Prăjeşti, jud. Bacău, în Carpica, II,
1969, p. 81-86.
6
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la care provin. Caracteristicile privind tehnica de producere a acestor
vase, pastă neomogenă, cărămizie în interior şi neagră pe suprafaţa
exterioară, uneori puternic lustruită, constituie elementele de bază ale
ceramicii datată în perioada de început a Hallstattului, mai precis făcând
parte din ceramica decorată cu caneluri din cultura Corlăteni-Chişinău.
Cele câteva forme identificate, vase mari de provizii, străchini cu profilul
foarte scurt şi buza arcuită spre interior, căni sau vase bitronconice, toate
decorate cu caneluri orizontale, prin analogiile cu ceramica descoperită în
aşezările de la Trifeşti, Mediaş, Balta Verde şi Novaci, l-au făcut pe
autorul cercetării să dateze această aşezare în perioada de sfârşit a
Hallstattului timpuriu, Hallstatt B 9 .
Aşa cum notam mai înainte, majoritatea aşezărilor din prima epocă
a fierului, în spaţiul judeţului Bacău, sunt nefortificate, cu două excepţii –
aşezarea de la Răcătău-Cetăţuie şi Brad-La Stâncă, ambele fructificând
câte o aşezare fortificată încă din epoca bronzului. Cercetate în mai multe
campanii arheologice, cea de la Răcătău din anul 1968 10 şi cea de la
Brad, com. Negri, jud. Bacău, din anul 1963 11 , aceste două mari aşezări
fortificate au adus numeroase contribuţii la cunoaşterea şi răspândirea
unei culturi materiale a Hallstattului timpuriu spre mijlociu cu ceramică
ştampilată şi canelată.
Nivelul de cultură materială aparţinând primei epoci a fierului din
staţiunea de la Răcătău este destul de subţire şi nu are o grosime
constantă pe toată suprafaţa aşezării, iar principalele materiale
arheologice descoperite aici, în special ceramică, se aflau în câteva gropi
sau locuinţe sumar construite, care au lăsat puţine urme materiale. Mai
consistent ni se pare a fi nivelul din zona fortificaţiei, care continuă pe
cea din epoca bronzului, fiind nu numai întreţinută ci şi completată în
unele zone. Se remarcă, în special, fortificaţia de lemn, acea palisadă,
care a fost bine surprinsă în zona din mijlocul întărit al acropolei.
Deoarece materialul arheologic din aşezarea de la Răcătău încă nu
a fost studiat, pe baza selecţiei au fost publicate doar câteva din cele mai
reprezentative obiecte şi vase, care aparţin primelor niveluri arheologice
9

Ibidem, p. 84.
V. Căpitanu, V. Ursachi, Descoperiri geto-dacice în judeţul Bacău, în Crisia, 2,
1972, p. 97-114.
11
V. Ursachi, Cercetări arheologice efectuate de Muzeul de Istorie din Roman, în
zona râurilor Siret şi Moldova, în Carpica, I, 1968, p. 171-184.
10
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de aici, printre care şi o parte din ceramica hallstattiană, pe baza căreia
realizăm şi noi această sinteză, fără a apela şi la situaţiile stratigrafice
detaliate, care ar putea să aducă multe alte noutăţi 12 .
Astfel, aşa cum notează autorul publicării vasului de tip CoziaBrad, în secţiunea XVII, în carourile 3-4, la adâncimea de 1,80 m, într-o
locuinţă semiadâncită a fost descoperit un vas întreg, de mărime mijlocie,
frumos împodobit cu un decor realizat în tehnica imprimării şi incizării.
Tot în această aşezare s-a descoperit şi un instrument din os, cu ajutorul
căruia se realizau motivele imprimate de cerculeţe sau cerculeţe cu cruce.
Toate aceste descoperiri aparţin marelui complex cultural tracic din
arealul Babadag, Insula Banului, zona Porţilor de Fier, Pşenicevo
(Bulgaria) şi se datează în Hallstattul timpuriu, sec. X-IX î.Hr. 13 .
Un alt grup de materiale, descoperite în campaniile 1988-1989 în
cele două secţiuni XXX A şi XXX B, au făcut obiectul prezentării la
Colocviul Internaţional de la Tulcea din toamna anului 1993 care constă
din patru ceşti de tipul cu torţile supraînălţate găsite într-o groapă rituală,
nr. 36. Alături de vasele întregi – cele 4 ceşti, au mai fost descoperite şi
câteva fragmente de la unele vase mai mari, de provizii, din pastă fină cu
aspect lucios, de culoare maronie cu nuanţe brun-cenuşii.
Într-o altă groapă, nr. 42 din S XXX B, precum şi în alte situaţii
stratigrafice, autorul mai pomeneşte de mai multe fragmente de vase care
aparţin aceleiaşi epoci, printre ele unele decorate cu cercuri concentrice
încadrate de grupuri de alveole incizate în poziţie verticală, cu
proeminenţe conice cu baza aplatizată, din pastă fină de aspect lucios,
vase cu corpul tronconic, ornamentate, de asemenea cu motive
imprimate. Din punctul de vedere al formei, autorul deosebeşte două
tipuri de castroane, vase mari de formă bitronconică, străchini, farfurii
etc. Străchinile au buza îngroşată şi trasă spre interior. Pe baza
analogiilor cu alte descoperiri, aceste materiale au fost datate în sec. XIX î.Hr. şi fac parte din grupul cultural Cozia-Brad 14 .
12

V. Căpitanu, Noi contribuţii la cunoaşterea civilizaţiei geto-dacice în bazinul
Siretului Mijlociu, cetatea dacică de la Răcătău (antica Tamasidava), în Carpica, în
XXIII/1, volum omagial, Bacău, 1992, p. 134, 137-139; idem, Un vas tracic de tip
Cozia-Brad descoperit la Răcătău, în Carpica, XIV, 1982, p. 51-56; idem, O groapă
rituală descoperită la Răcătău, jud. Bacău, în Lucrările Colocviului Internaţional,
septembrie, 1993, Tulcea, 1997, p. 113-117.
13
Idem, Noi contribuţii..., p. 53.
14
Idem, O groapă rituală..., p. 114
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Cea de-a doua aşezare fortificată, care aparţine Hallstattului
timpuriu, din judeţul Bacău o reprezintă staţiunea de la Brad, com. Negri.
Primele cercetări întreprinse aici au avut loc acum 44 ani, tot atunci
descoperindu-se şi primele materiale ceramice aparţinând unui grup
cultural cunoscut la vremea respectivă sub numele de Cozia, care era
identificat doar într-o zonă destul de restrânsă. Apariţia vestigiilor cu
caracteristici asemănătoare la Brad, l-a făcut pe cercetătorul Al. Vulpe să
adauge la numele de Cozia şi localitatea Brad, dând astfel numele acestui
grup cultural arheologic, Cozia-Brad, dovedind prin aceasta că bogatele
şi interesantele elemente specifice acestei culturi cu ceramica imprimată
şi incizată, merită să reprezinte etapa istorică de la începutul epocii
fierului din Moldova 15 .
Materialul descoperit la Brad va face obiectul celui de al doilea
volum Zargidava, când vor fi publicate exhaustiv toate celelalte
descoperiri privind aşezările din epoca eneolotică, epoca bronzului,
prima epocă a fierului şi epoca feudală. Până atunci, notăm totuşi faptul
că aşezarea hallstattiană de aici este reprezentată de o cantitate destul de
mare de ceramică descoperită în câteva complexe închise – gropi şi
locuinţe, precum şi în strat cea mai mare parte, care nu a fost încă, nici
studiată şi nici restaurată. Notăm totuşi faptul că stratul de cultură
aparţinând acestei epoci este destul de subţire şi este suprapus direct
peste cel din epoca bronzului, având culoarea ceva mai deschisă decât al
celui precedent, din care cauză, pe multe porţiuni nu se poate delimita.
Grosimea variază între 0,05 până la 0,15 m, uneori dispărând complet.
Cu toate acestea, cele câteva complexe de locuire, locuinţe şi gropi,
precum şi în strat, au dat un frumos material arheologic, care ne permite
să conchidem că în această perioadă a existat o locuire destul de
importantă. Materialele descoperite în acest nivel aparţin primei epoci a
fierului în perioada sa de început, respectiv Hallstatt B 16 .
În afară de ceramică, printre materialele descoperite, merită să
amintim două fibule de bronz de tip egeean, cu corpul umflat, care ne
ajută la datarea stratului de cultură şi a locuinţei în care s-a descoperit
15

Al. Vulpe, Zur mitteren Hallstattzeit în Rumänien (Die Basarabi-Kultur), în
Dacia, N.S, IX, 1965, p. 121; A. Lászlö, în ArhMold, 7, 1972, p. 207-224; idem, Cu
privire la tehnica de ornamentare a ceramicii hallstattiene de tip Babadag, în
Materiale, I, 1969, p. 319-326.
16
V. Ursachi, Zargidava, Cetatea dacică de la Brad, Bucureşti, 1995, p. 22.
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una din ele, în perioada sec. X-IX î.Hr. De asemenea, amintim
descoperirea, în strat, a unei unelte din os cu ajutorul căreia se realiza
motivul de cercuri concentrice, caracteristic pentru ceramica imprimată
din această perioadă, precum şi a unui pieptene, tot din os, care servea, ca
şi piesa precedentă, probabil, la aceeaşi activitate, de realizare a
motivelor decorative pe ceramică sau în alte activităţi 17 .
Ceea ce este important la această aşezare este folosirea fortificaţiei
realizată în epoca bronzului. Deşi nu se cunoaşte dimensiunea şanţului de
apărare, deoarece în epoca geto-dacică, sec. II-I î.Hr., sec. I-II d.Hr. acest
şanţ a căpătat dimensiuni de câteva ori mai mare, fortificaţia cu şanţ şi
val, placat cu piatră, realizat în epoca bronzului, a fost folosit şi de către
locuitorii aşezării hallstattiene. Mai mult, pe unele porţiuni ale valului
păstrat, s-au mai descoperit urme ale întăririi lui, tot cu ajutorul pietrelor
şi pământului, chiar o înălţare a lui.
Hallstattul mijlociu şi târziu este reprezentat în judeţul Bacău de mai
multe descoperiri, care demonstrează o continuitate a manifestărilor
culturilor anterioare cu mici modificări datorate culturilor arheologice
învecinate, în special cele cunoscute sub numele de Cernavodă, Bârseşti,
Ferigele18 . Printre ele amintim mormântul hallstattian de la Cimbala,
descoperit în anul 1959, în punctul numit de localnici „Dealul Morii”, situat
la circa 500 m est de satul Cimbala, com. Gloduri, jud. Bacău. Cercetările de
suprafaţă efectuate de muzeografii V. Căpitanu şi C. Buzdugan au dus la
descoperirea mai multor materiale din epoci diferite, printre care epoca
bronzului – cultura Noua, prima epocă a fierului şi sec. III-IV d.Hr.19 .
Mormântul, descoperit întâmplător de către un locuitor al satului, era, după
cum relata descoperitorul, de înhumaţie, în poziţie întinsă, la -0,30 m
adâncime la care au fost găsite, ca inventar următoarele obiecte: o diademă
de bronz torsionată cu capetele lăţite, cinci dispozitive de bronz, fiecare cu
câte trei aripioare în formă de elice, opt aplice de bronz, o mărgică de bronz,
câteva ace fragmentare din sârmă de bronz torsionată, două din ele terminate
în formă de disc, nouă perle din sticlă mată de diferite culori şi patru cochilii
de melci. Pe baza analogiilor pe care le foloseşte autorul publicării
17

A. Lászlö, Cu privire la tehnica de ornamentare..., p. 220, fig. 1-3.
D. Berciu, Descoperirile getice de la Cernavodă (1954) şi unele aspecte ale
începutului formării culturii La Téne geto-dace la Dunărea se Jos, în Materiale, IV,
1957, p. 285; Sebastian Morintz, Săpăturile de la Bârseşti, în Materiale, VII 1961, p.
202; Al. Vulpe, Necropola hallstattiană de la Ferigele, Bucureşti, 1967.
19
V. Căpitanu, Un mormânt hallstattian, descoperit la Cimbala, în Carpica, I, 1968, p. 69.
18
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inventarului acestui mormânt, datarea lui este stabilită la sfârşitul sec. VI şi
începutul sec. V î.Hr.20 .
Un alt mormânt hallstattian, publicat de muzeograful C. Buzdugan,
a fost descoperit în anul 1961 în satul Recea, com. Găiceana, raionul
Adjud. Resturile mormântului se aflau într-o veche viitură adâncită de o
ploaie torenţială şi constau din mai multe fragmente ceramice şi resturi
de oase calcinate. Din ele au putut fi identificate două vase lucrate cu
mâna de culoare brun-cenuşie la exterior sau numai neagră, cu
ingrediente de cioburi pisate şi nisip, care aparţineau la două vase
caracteristice primei epoci a fierului – un vas bitronconic, cu jumătatea
superioară mai înaltă, tipic urnelor de incineraţie şi o strachină de formă
tronconică cu buza larg răsfrântă, cu o toartă perforată vertical. Pe baza
analogiilor, autorul datează acest mormânt între secolele VI-V î.Hr. 21
O descoperire întâmplătoare, semnalată de cercetătorul Virgil
Mihăilescu-Bârliba, era reprezentată de un pumnal de fier cu două tăişuri,
cu mânerul terminat într-o bară îndoită, cu capetele modelate în formă de
cap de şarpe, în comuna Găiceana, judeţul Bacău 22 , fiind continuată de o
nouă piesă din fier – o spadă scurtă de tip akinakes – apărută în aceeaşi
localitate, care avea să confirme existenţa unor aşezări din prima epocă a
fierului în această zonă 23 . La acestea se adaugă o descoperire de aceeaşi
factură într-o localitate apropiată, Lichitişeni-Vultureni şi publicată de
Silvia Antonescu-Ioviţă, toate datate în perioada secolelor VI-V î.Hr. 24 .
Prezenţa mai multor piese de aceeaşi natură demonstrează existenţa unor
aşezări puternice în care locuiau destul de mulţi războinici care îşi
permiteau să posede asemenea arme.
Numeroase aşezări aparţinând Hallstattului târziu aveau să fie
depistate prin cercetări de suprafaţă. Unele din ele au fost cercetate prin
săpături sistematice, altele, majoritatea, au rămas la faza de semnalare,
valorificându-se doar materialele ieşite la iveală datorită lucrărilor
20

Ibidem, p. 70-71.
C. Buzdugan, Mormântul hallstattian descoperit la Recea, în Carpica, I, 1968, p. 73-76.
22
Virgil Mihăilescu-Bârliba, The akinakai of Moldavia. A new discovery, în ThracoDacica, 1976, p. 109-116; C. Buzdugan, Pumnale hallstattiene târzii pe teritoriul
României, în Cercetări arheologice, 4, 1976, p. 239-273.
23
V. Căpitanu, O spadă de fier de tip „akinakes” descoperită la Găiceana, judeţul
Bacău, în Carpica, XVI, 1984, p. 51-53.
24
Silvia Antonescu-Ioviţă, Un akinakes descoperit la Lichitişeni-Vultureni, în
SCIVA, 1, 1984, p. 134-135.
21
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agricole sau ca rezultat al efectuării unor construcţii. Printre cele în care
s-au efectuat săpături sistematice amintim necropola getică de la
Slobozia 25 . Aici, pe un promontoriu de terasă a Tazlăului, s-au descoperit
întâmplător, în anul 1962, mai multe materiale ceramice pe baza cărora
S. Morintz şi C. Buzdugan, în 1963, au efectuat un sondaj cu care prilej a
fost scoasă la iveală o necropolă de incineraţie, distrusă în cea mai mare
parte de prăbuşirile de teren, din care s-au mai salvat doar 11 morminte,
care, din punct de vedere al formei, se înscriu în categoria mormintelor
plane, deasupra cărora s-a ridicat un fel de tumul funerar. Majoritatea
mormintelor erau individuale, cu excepţia a două din ele, care
reprezentau morminte duble. Inventarul principal al fiecărui mormânt îl
constituiau urna şi capacul, reprezentat de vase de factură autohtonă în
formă de sac, lucrate cu mâna de culoare brună-cenuşie, prevăzute cu
patru apucători, vase în formă de clopot, împodobite cu brâu alveolar şi
apucători oblice, urnă bitronconică, cu partea superioară mai înaltă decât
cea inferioară, cu patru apucători şi străchinile, care serveau drept capac,
din pastă brun-cenuşie, cu profilul înalt şi deschiderea largă, prevăzute cu
apucătoari late sau în formă de şa, aşezate simetric pe buza vasului.
Unele au buza uşor arcuită spre interior. Ca inventar, mormintele
conţineau vârfuri de săgeţi din bronz cu trei muchii, cuţitaşe de fier,
brăţări din sârmă de bronz etc. Pe baza analogiilor, autorul descoperirilor
datează acest cimitir la sfârşitul Hallstattului şi fazei de început a celei de
a doua epoci a fierului, respectiv sec. V-IV î. Hr. 26 .
Dintre aşezările hallstattiene descoperite prin cercetările de
suprafaţă efectuate de Marilena Florescu şi V. Căpitanu 27 amintim pe
cele din com. Traian în punctul „La Comori” sau „La Cireş”, unde au fost
descoperite fragmente ceramice din pastă grosolană cu luciu la exterior,
decorate cu caneluri; com. Pânceşti, fragmente ceramice de la sfârşitul
Hallstattului, cu luciu la exterior şi torţi cu secţiunea rectangulară;
Răcătău, com. Horgeşti, în marginea de vest a satului, ceramică bruncărămizie, cu decor în relief sau cu proeminenţe buton; în satul Pogleţ,
com. Corbasca la locul numit „Tabăra”, o aşezare hallstattiană; la fel în
punctul „Frasinul” din acelaşi sat, o aşezare în care s-au cules fragmente
25

C. Buzdugan, Necropola getică de la Slobozia, în Carpica, I, 1968, p. 76-94.
Ibidem, p. 86.
27
Marilena Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice în jud, Bacău, în ArhMold,
VI, 1969, p.. 213-275.
26
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ceramice de culoare neagră cu luciu şi caneluri; în satul Rogoaza din
aceeaşi comună, în „Vatra Satului”, urme hallstattiene; în satul Izvorul
Berheciului, din aceeaşi comună, s-a recoltat ceramică din pastă
grosolană, brun-cărămizie, cu proeminenţe plate; în satul Bărboasa din
comuna Onceşti, pe „Dealul Bărboasei”, o aşezare foarte întinsă, cu
fragmente de străchini cu buza arcuită spre interior, căni cu toartă în
bandă, vase mari tronconice, brâu alveolat, vârfuri de săgeţi din bronz şi
ciocane din piatră, datate în sec. V î.Hr.; pe „Dealul Stârcului”,
fragmente ceramice din Hallstattul târziu; în satul Lichitişeni, com.
Vultureni, în locul „Pe Tablă” sau „Iezătură”, ceramică neagră cu
caneluri oblice pe buză din Hallstattul timpuriu; la locul „Itu” şi
„Năzăroasa” s-au efectuat săpături sistematice unde s-au descoperit
resturi de locuinţe şi numeroase materiale care aparţin Hallstattului târziu
– sec. V-IV î.Hr.; în satul Găiceana, com. Găiceana, în punctul „La
Sturzu” şi „Fundul Pleşului” au fost descoperite materiale ceramice din
perioada Hallstattului târziu; de asemenea, în satul Popeşti, com.
Găiceana, la punctul „La Scaun”, ceramică de la sfârşitul Hallstattului; în
satul Huţu, com. Găiceana, la punctul „Spreia”, ceramică neagră cu luciu,
decorată cu caneluri, de la începutul Hallstattului; în satul Ghionoaia,
com. Dealu-Morii, pe dealul „Gura Ghionoaiei”, fragmente de străchini
cu marginea arcuită spre interior şi caneluri oblice din perioada de
început a Hallstattului; în satul Gorgheşti, com. Stănişeşti, pe „Dealul
Zarea”, ceramică din Hallstattul târziu; în satul Crăieşti, com. Stănişeşti,
în „Vatra Satului”, o aşezare din Hallstattului târziu; în satul Oprişeşti,
com. Răchitoasa, în locul „Lângă Biserica Nouă” o aşezare hallstattiană;
la Căbeşti, com. Podul Turcului, punctele „Ruginoasa” şi „Cociuba”,
fragmente ceramice din Hallstattul târziu etc.
Simpla enumerare a acestor puncte unde s-au descoperit urme ale
primei epoci a fierului, demonstrează intensa locuire a acestui spaţiu.
Cea de a doua epocă a fierului – LaTéne – sec. IV î.Hr.-sec. II d.Hr.
Perioada geto-dacică, care cuprinde cea de a doua epocă a fierului –
La Téne – este reprezentată în judeţul Bacău, de două mari staţiuni
descoperite în ultimii 50 de ani – Brad şi Răcătău, la care se adaugă alte
două aşezări fortificate – Moineşti şi Tiseşti-Tg. Ocna, precum şi unele
aşezări nefortificate, descoperite prin cercetări de suprafaţă sau
întâmplătoare, cum ar fi marele depozit de unelte de fier de la Negrihttp://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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Bacău şi mormântul izolat de la Răcătău, com. Horgeşti,din sec. III-II
î.Hr.
Marea revelaţie a cercetărilor legate de populaţia dacică în ultima
jumătate de secol o reprezintă, însă, cele două mari aşezări fortificate –
Brad şi Răcătău, unde mai bine de 40 de ani au fost întreprinse săpături
sistematice. Surprinzătoarele rezultate aveau să constituie, pentru
principalii autori ai cercetărilor efectuate, nu numai subiecte pentru teza
de doctorat, ci şi o substanţială contribuţie la cunoaşterea istoriei
strămoşilor noştri. Aceste cercetări aveau să contribuie, de asemenea, la
îmbogăţirea colecţiilor celor două muzee din Roman şi Bacău, cu un
volum de piese inegalate de alte cercetări în ţară, constituind, totodată,
principalul lot de piese în organizarea unor expoziţii de mare anvergură
atât în ţară cât şi în străinătate.
Deşi aşezarea de la Răcătău a fost semnalată încă din sec. XIX, ca
răspuns la chestionarul lui Alexandru Odobescu din anul 1871 28 şi mai
târziu de către diferiţi cetăţeni, care au strâns mai multe fragmente
ceramice pe care le-au trimis la Muzeul Naţional din Bucureşti sau
Muzeul din Piatra-Neamţ, nimeni până în anul 1968 nu a întreprins nici
un demers pentru a efectua o cercetare în acest loc pe care cetăţenii îl
numeau „Troian” sau „Apărătoarea”, în apropiere de satul Gălăşeşti, în
prezent dispărut 29 . Nici cercetările de suprafaţă întreprinse de colectivul
şantierului Poiana în anii 1949-1951, în această zonă, nu au depistat
importanta aşezare fortificată de aici, motiv pentru care, chiar după
descoperirea celei de la Brad, com. Negri, în 1962, nu a fost luată în
calcul, la identificarea celor trei „polis-uri” de pe Siret, pomenite de către
Ptolemeu 30 .
În anul 1968, împreună cu prietenul V. Căpitanu începeam primele
investigaţii sistematice în această aşezare, depistată deja prin cercetările
de suprafaţă 31 . Folosind experienţa căpătată în cele şase campanii de
săpături la dava de la Brad 32 , mergeam cu siguranţă în cercetarea unei
noi aşezări de aceeaşi factură, care aveau să aducă, încă din primii ani, un
vast material arheologic şi situaţii stratigrafice revelatoare pentru
28

Alexandru Odobescu, Chestionarul către învăţători, din anii 1871-1873, p. 481,
Biblioteca Academiei Române.
29
V. Căpitanu, Noi contribuţii ..., p. 131.
30
Ptolemeu, Geographia, III, 10, 8, în Izvoare privind Istoria României, vol. I, 1964, p. 555.
31
V. Căpitanu, Noi contribuţii..., p. 132.
32
V. Ursachi, Cercetările arheologice..., p. 171-184.
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reconstituirea vieţii celor ce au locuit acest platou, mai bine de o mie de
ani 33 .
Aşezarea se află pe un bot de terasă a Siretului, pe partea stângă,
care pătrunde puţin mai adânc în valea acestui râu, având o poziţie
dominantă, cu o vizibilitate excelentă asupra unei mari întinderi de teren.
Pantele abrupte îi conferă o apărare naturală excepţională, ridicându-se
cu mai bine de 35 m de la nivelul apei. În partea opusă, accesibilă, care
se află la poalele unui deal, s-a amenajat un şanţ de apărare, realizat de
primii locuitori ai acestui platou din epoca bronzului – cultura Monteoru,
fortificaţie preluată apoi de către locuitorii aşezării din prima epocă a
fierului şi apoi, mult amplificată de către daci în sec. II-I î.Hr. Aşadar,
primele indicii ne-au arătat că avem de a face cu o importantă aşezare,
asemănătoare din punct de vedere al poziţiei naturale, cu cele de la
Poiana şi Brad.
Chiar din primele două secţiuni ne-am dat seama că avem de a face
cu o mare aşezare fortificată din perioada clasică a culturii dacice,
asemănătoare cu cele cercetate deja, de la Poiana-Tecuci şi Brad-Negri 34 .
Totodată am putut avea o stratigrafie clară, care ne-a oferit posibilitatea
cunoaşterii etapelor în care acest platou a fost locuit şi prin aceasta un
nou prilej de a contribui la identificarea celor trei davae de pe Siret
consemnate de Ptolemeu, în condiţiile în care între cele două deja intrate
în discuţia cercetătorilor noştri, apărea încă o aşezare de mari proporţii,
care aspira la una din denumirile deja cunoscute – Piroboridava,
Tamasidava, Zargidava. În ordinea dată de Ptolemeu, aşezarea fortificată
de la Răcătău nu putea fi alta decât Tamasidava. În acest fel lista celor
trei oraşe de pe Siret se completa cu cea de a treia aşezare, care lipsea din
încercarea de identificare făcută de cercetătorul Al. Vulpe şi prevăzută a
fi într-o zonă mai îndepărtată, în părţile Sucevei 35 .
Odată stabilite aceste repere de geografie istorică, întreaga
cercetare de lungă durată avea să se organizeze pe baza unui plan de
săpături sistematice, care vizau toate caracteristicile unei aşezări de tip
33

V. Căpitanu, V. Ursachi, O nouă cetăţuie dacică pe Valea Siretului, în Carpica, II,
1969, p. 93-130; idem, Descoperiri geto-dacice în judeţul Bacău, p. 97-114.
34
R. Vulpe, Ecaterina Vulpe, Les fouilles de Poiana, în Dacia, III-IV, 1927-1932, p.
253-351; R. Vulpe şi colaboratori, Activitatea şantierului arheologic Poiana-Tecuci,
în SCIV, II, 1, 1951, p. 177-216; V. Ursachi, Un mormânt hallstattian..., p. 171-184.
35
Al. Vulpe, Ptolemy and the ancient geography of Moldavia, în Studii Clasice, VI,
1964, p. 233-246.
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„dava”, cunoscute deja prin vastele săpături efectuate la Poiana-Tecuci,
conduse de prof. Radu şi Ecaterina Vulpe, continuate de cercetătorii A.
Niţu şi Silvia Teodor de la Institutul de Arheologie din Iaşi, precum şi
colectivul Muzeului de Istorie din Tecuci, la care se adaugă cercetările
întreprinse la Brad, com. Negri, conduse, la început de către Al. Vulpe în
anii 1963-1965 şi apoi de V. Ursachi, în ultimele 39 campanii
arheologice 36 . Aceste săpături au avut în vedere toate etapele, de locuire
a acestui platou, începând cu epoca bronzului, prima epocă a fierului şi în
mod cu totul special aşezarea geto-dacică din secolele IV î.Hr.-începutul
secolului II d.Hr. Cum primele două niveluri arheologice aparţinând
epocii bronzului şi primei epoci a fierului au fost deja prezentate, nu ne
rămâne decât a evidenţia, în mare, rezultatele celor peste treizeci de
campanii arheologice practicate în intervalul anilor 1968-2004.
Fiind ultima staţiune arheologică descoperită şi cercetată din grupul
celor trei dave de pe Valea Siretului, toată atenţia noastră a fost
îndreptată către principalele elemente componente ale unei aşezări de
mărimea acestui tip de comunitate umană: partea fortificată sau acropolă
(ca partea cea mai înaltă, dominantă), aşezarea deschisă, fortificaţiile şi
necropola tumulară. Toate aceste zone au fost bine marcate, iar
cercetările au avut în vedere importanţa fiecărui segment în obţinerea
unui maximum de date, pentru reconstituirea cât mai fidelă a istoriei
acestor locuri. Cele mai intens cercetate au fost acropola, fortificaţiile şi
necropola tumulară. Aşezarea deschisă, datorită faptului că a fost în
permanenţă exploatată agricol nu a putut fi abordată, decât prin câteva
secţiuni foarte mici.
Situată la 3 km de satul Pânceşti şi la 4 km de Răcătău, aşezarea
dacică de la punctul „Cetăţuie” domină întreaga vale a Siretului pe o
distanţă de câteva zeci de km în aval şi amonte, cu o vizibilitate ce atinge
zonele de vărsare ale Bistriţei şi Trotuşului. Ocupând un promontoriu din
terasa înaltă, ce intră mai adânc în această vale, fiind săpată la bază de
apa acestui râu, care în decursul timpului a risipit o bună parte din
aşezare, rămânând din acropolă doar o formă alungită pe direcţia văii
Siretului cu o lungime de 170 m şi o lăţime maximă de 50 m. Această
suprafaţă de aproape 1 ha cuprinde principalele elemente pe baza cărora
36

R. Vulpe, Ecaterina Vulpe, op.cit., p. 253-351; R. Vulpe şi colaboratori, op.cit., p.
177-216; R. Vulpe, Silvia Teodor, Piroboridava, aşezarea dacică de la Poiana,
Bucureşti, 2003; V. Ursachi, Zargidava....
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putem reconstitui multe din componentele unei aşezări de acest tip. Cel
mai important obiectiv al acestei zone îl constituie nu numai partea cea
mai mare a fortificaţiei ci şi cele mai importante edificii ale unei locuiri
intense pe spaţii mici. Este vorba de locuinţe, gropi cu semnificaţii
diferite, anexe, elemente de cult, străzi etc.
Stratigrafia destul de complicată datorită nu numai succesiunii
straturilor diferite ca grosime, culoare, compoziţie ci şi a intervenţiilor
făcute odată cu amenajarea unor locuinţe sau gropi, ne-a pus de multe
ori în dificultate de a urmări toate aspectele legate de datare a unor
complexe arheologice doar pe baza stratigrafiei, apelând de cele mai
multe ori la caracteristicile tipologice ale materialului descoperit în ele.
Stratul de cultură materială arheologică are o grosime medie de 1,6-1,8 m,
ceva mai redusă în partea nordică a acropolei şi mai mare către partea
sudică, este rodul locuirii acestui platou în mai multe epoci. Cel mai
vechi nivel aparţine epocii bronzului – cultura Monteoru IC3-IC2, după
care urmează un nivel nu prea gros şi nici atât de consistent din prima
epocă a fierului – Hallstatt B. Aceste două niveluri nu au aceeaşi grosime
sau consistenţă pe toată suprafaţa acropolei, uneori dispar aproape în
întregime, alteori doar unul din ele. Cea mai intensă locuire aparţine
epocii geto-dacice, care are o grosime de 0,6-1,4 m şi comportă mai
multe faze delimitate atât de culoarea straturilor, cât mai ales de tipologia
materialului descoperit. Primei locuiri îi aparţine şi fortificaţia realizată
prin mai multe şanţuri de apărare, care separă o porţiune din botul de
terasă de restul terenului precum şi un val cu palisadă amenajate pe
marginea şanţului de apărare. Aceeaşi fortificaţie a fost folosită şi de
către locuitorii primei epoci a fierului. Abia în ultimele două secole de
existenţă, aşezarea de aici a fost fortificată cu un şanţ mult mai mare,
impresionant ca proporţii şi o palisadă simplă de lemn şi pământ,
constituind printre altele, acea caracteristică a aşezărilor dacice de tip
oppidan, care a devenit cunoscută epocii clasice a culturii dacice sub
numele de „dava”.
Având în vedere că stratigrafia primelor două epoci a fost prezentată în
contextul respectiv, în continuare vom analiza situaţia stratigrafică a epocii
geto-dacice, respectiv sec. IV î.Hr.-începutul sec. II d.Hr. ce cuprinde, mai
întâi, de jos în sus, un nivel destul de subţire care în unele locuri ajunge
la 0,3 m grosime iar în alte zone dispare cu totul, cu o culoare galben
nisipoasă. Acest nivel este reprezentat de câteva complexe închise, în
special gropi cu resturi menajere şi foarte puţine resturi de la locuinţe,
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care conţin în special ceramică şi câteva obiecte din metal, os sau piatră.
Atât ceramica lucrată la mână, identică cu cea descoperită în alte aşezări,
cum ar fi la: Satu Nou, Teliţa, Murighiol, Cernavodă, Poiana,
Zimnicea 37 , cât şi unele obiecte, printre care şi o fibulă de tip trac,
datează din sec. IV-III î.Hr. La acestea se adaugă un fragment de la o
amforă din Heracleea Pontica, cu ştampilă, din aceeaşi perioadă 38 .
Trebuie să menţionăm faptul că nivelul arheologic din sec. IV-III î.Hr. a
fost frecvent străpuns de multitudinea gropilor sau a diferitelor amenajări
ulterioare, ceea ce a făcut ca multe din locuinţe să fie în cea mai mare
parte distruse. Doar cantitatea relativ mare de ceramică sau resturi de la
vetre ori pereţii locuinţelor poate să demonstreze o oarecare intensitate de
locuire în această perioadă.
Cel de al doilea nivel dacic, sec. III-II î.Hr., reprezentat de un strat
de pământ galben-cenuşos, dat de infiltraţiile şi numărul mare de gropi
din nivelurile superioare, cu o grosime ce nu depăşeşte 0,4 m. Şi acestui
nivel îi aparţin un număr relativ mic de gropi sau resturi de la locuinţe, în
schimb fragmentele ceramice sunt destul de numeroase şi provin, în
special, de la vasele lucrate cu mâna, de culoare cărămizie caracteristice,
din punct de vedere al formei, acestei perioade. Pe lângă această
ceramică autohtonă au mai apărut fragmente sau chiar vase întregi sau
întregibile de import, cum ar fi amfore de Cos, una din ele ştampilată 39 ,
ceramică fină de factură elenistică, vase de tip oenochoe, platouri cu
firmis negru, fragmente de cupe megariene şi o fibulă de tip celtic 40 . La
acestea se adaugă încă multe obiecte şi forme de vase, descoperite în
campaniile următoare anului 1975, care nu au fost publicate şi nici
cercetate până în prezent. Nivelului următor – sec. II-I î.Hr., îi aparţin
unele fragmente ceramice lucrate la roată sau cu mâna de tip Ciolăneşti 41 ,
precum şi câteva monede dacice de tip Vârteju-Bucureşti 42 , denari
37
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romani republicani din locuinţe sau chiar din tezaure, care datează acest
nivel până la limitele sec. I î.Hr. Către sfârşitul acestui nivel începe deja
să se observe un proces de înmulţire a resturilor materiale provenite de la
locuinţe şi o abundenţă din ce în ce mai mare a materialelor arheologice,
dovadă a intensităţii locuirii şi a unui proces demografic din ce în ce mai
dezvoltat. Tot din acest nivel putem aminti fragmentul unei amfore de
Cos, cu torţile bifide, care avea o ştampilă în relief, de formă
dreptunghiulară din sec. II-I î.Hr. 43
Cel mai complicat şi bogat nivel arheologic de pe Cetăţuia de la
Răcătău este reprezentat de un strat de cultură materială cu o grosime ce
depăşeşte uneori 1-1,2 m de culoare cenuşie cu multă pigmentaţie
cărămizie provocată de numeroasele urme de la locuinţele incendiate,
care se succed, uneori, câte 3 până la 5 niveluri de lutuială, marcate de
vetrele deschise care se mai păstrează, de cele mai multe ori, destul de
bine. Straturile de nivelare, bogate în resturi de cărbune de lemn şi mai
ales de cenuşă fină provenită de la arderea construcţiilor de lemn, care se
dovedeşte a fi fost numeroase, ondularea lor provocată de multitudinea
gropilor din nivelurile inferioare, dau un aspect cu totul deosebit
stratigrafiei.
Ultimele rămăşiţe ale distrugerii aşezării sunt destul de bine
păstrate, fiind poate singura aşezare de tip dava de pe cuprinsul ţării
noastre unde locuirea acestui platou se opreşte la nivelul începutului sec.
II d.Hr. Acest lucru ne dă posibilitatea să înţelegem că aşezarea a fost
părăsită de bună voie şi nu în urma unor lupte, deoarece nu se constată o
incendiere generalizată a construcţiilor din ultimele faze de locuire. Este
singura aşezare unde se păstrează cel mai bine resturile de locuire,
marcate în special de suprafeţe de prundiş, dreptunghiulare sau pătrate,
care constituiau duşumeaua. Această situaţie demonstrează o locuire
sporadică, de scurtă durată, care se manifesta după o părăsire impusă de
armata romană, ulterioară cuceririi Daciei.
Bogăţia materialului descoperit în acest ultim nivel arheologic este
impresionantă. Nici una din davele cercetate până acum nu a dat un
material arheologic atât de bogat şi interesant, care cuprinde, printre
altele, foarte multe exemplare întregi şi întregibile de recipiente din
ceramică, unelte de toate categoriile, arme şi obiecte de podoabă pe baza
cărora se poate reconstitui viaţa locuitorilor acestei aşezări. Multe din
43
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materiale aparţin unor populaţii îndepărtate cu care faceau un intens
comerţ, mai ales zona mediteraneană – greco-romană. Foarte multe dintre
acestea ne ajută la datarea mai precisă a acestui nivel. Printre aceste
obiecte putem menţiona ceramica fină de factură romană: terra sigillata,
amfore de diferite tipuri, obiecte de podoabă sau accesorii vestimentare,
în special fibule de tip norico-panonic sau numeroasele monede imperiale
romane. Toate acestea contribuie la datarea acestui nivel arheologic în
secolele I î.Hr. şi începutul sec. II d.Hr. 44 Cu aceasta se încheie definitiv
locuirea pe acest loc, ferit în decursul timpului nu numai de şanţul
impresionant al fortificaţiei dacice, realizate în sec. I î.Hr. ci şi de o
pădure destul de deasă, care a ţinut „ascunsă” această aşezare până în
vremurile noastre. Astăzi, în zona intrării pe acropolă s-a plantat o livadă
de nuci.
În contextul unei stratigrafii foarte complicate au putut fi deosebite
numeroase locuinţe de suprafaţă, a căror urme, de cele mai multe ori,
erau marcate de platforme de lut ars, chirpic, de asemenea ars, de la
pereţi, precum şi multitudinea de vetre deschise, a căror consistenţă era
greu de înlăturat în condiţiile deselor refaceri, fiind distruse în special de
incendiile foarte dese pe care le presupunem a fi avut loc într-un spaţiu
relativ restrâns şi foarte aglomerat cum s-a dovedit a fi situaţia pe
acropolă. Construite mai ales din lemn, cu acoperiş de şindrilă sau stuf, ai
căror pereţi erau destul de subţiri, după cantitatea de lut ars descoperită,
cu urme de nuiele, locuinţele aveau o singură încăpere, uneori cu câte o
mică anexă. Nivelarea obligatorie la construirea unei noi locuinţe făcea
aproape imposibilă rămânerea unui inventar în interiorul lor, deoarece
această operaţie însemna înlăturarea tuturor rămăşiţelor incendiului, mai
puţin vatra foarte rezistentă sau mare parte din duşumeaua netezită,
uneori şi bine arsă, care constituia baza noii construcţii. De multe ori nu
se păstrau decât mici porţiuni din duşumea, restul fiind completat cu
prundiş mărunt amestecat cu pământ ars şi cenuşă. Această succesiune de
locuinţe refăcute la intervale destul de mici de timp dau stratului de
cultură arheologică mai ales al ultimelor niveluri dacice, un aspect destul
de complicat şi variat, în funcţie de alternanţa dintre lutuielile galbene
dacă erau din lut fin, cărămizii, în condiţiile unor numeroase urme de
chirpic ars, sau cenuşos, cu nuanţe diferite, atunci când predomină cenuşa
fină provenită de la arderea lemnului sau a stufului, ori închisă dacă este
44
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vorba de o ardere fără oxigen a lemnului, atunci când rămânea o cantitate
mai mare de cărbune. Amestecate cu acestea o sumedenie de fragmente
ceramice, oase de animale, unelte sau obiecte de podoabă, de cele mai
multe ori sfărâmate în procesul nivelării, care permit o datare destul de
precisă a construcţiei sau nivelului respectiv. Unele locuinţe de suprafaţă
aveau la bază doar pământ bine netezit şi bătătorit sau un strat de prundiş.
Acestea din urmă caracterizează în special locuinţele din ultima fază de
locuire, când mai exista doar o locuire temporară, provizorie, fie că erau
amenajate după o părăsire totală a aşezării, provocată de condiţiile
impuse de romanii învingători, fie că periodic exista o mică pendulare a
populaţiei izgonite din aşezările fortificate. Aşezările acestei populaţii se
aflau de obicei pe partea dreaptă a râului Siret, în zone nefortificate sau
chiar pe partea stângă a acestui râu, dar în locuri retrase, fără posibilitatea
de întărire, pentru a nu mai reconstitui acea forţă capabilă să înfrunte
marele Imperiu Roman 45 . Locuinţele de suprafaţă au constituit
principalul tip existent în ultima fază de locuire a acestui platou.
În afară de cele de suprafaţă, pe tot parcursul nivelurilor dacice de
aici au existat şi locuinţe adâncite. Acestea erau mai numeroase în
primele trei niveluri dacice, dar mai ales în primele două – sec. IV-II
î.Hr., deoarece amenajarea lor presupunea un pământ mai consistent,
pentru a nu se dărâma pereţii, ceea ce era aproape imposibil în ultimele
niveluri dacice când pământul cenuşos provenit din desele incendii şi
nivelări nu permitea o rezistenţă prea mare a terenului; orice lucrare
adâncită era sortită dărâmării într-un timp foarte scurt. La aceasta se
adaugă şi caracterul mult evoluat al societăţii dacice, care între timp era
din ce în ce mai legată de marile civilizaţii ale antichităţii, cu care venea
tot mai mult în contact comercial şi implicit cultural – civilizaţia greacă
şi romană. Locuinţele adâncite aveau desigur mai puţin confort, aveau
forma, de obicei, ovală, sau uneori rectangulară, acoperite cu stuf. Unele
aveau în interior diferite amenajări cum ar fi poliţe, platforme pentru
dormit, gropi pentru păstrarea unor vase etc. uneori se mai păstrează şi
gropile de la stâlpii care susţineau acoperişul. În aceste locuinţe s-au
descoperit, in situ, vase întregi sau întregibile, unelte, obiecte de
podoabă, care oferă posibilitatea datării cu mare precizie. Odată părăsite
nu mai erau refăcute pentru locuit. Majoritatea acestor locuinţe nu erau
prea mari, dimensiunile lor variau între 2,5-3,5 m în diametru şi
45
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adâncimea de 0,6 până la 1-1,20 m, cu acoperişul în două ape, susţinut de
pari de lemn. Acest tip de locuinţă, în număr mai mare, ar fi putut exista
şi în aşezarea deschisă, dacă ne referim la situaţia din aşezarea de la Brad,
unde această zonă a fost mai intens cercetată şi unde mai multe asemenea
construcţii şi în nivelurile mai târzii, respectiv sec. I î.Hr.-I d.Hr., când
asemenea tip de locuinţe erau mai laborios construite 46 .
Numărul locuinţelor, mai ales în ultimele niveluri, era foarte mare,
ceea ce presupune şi o sistematizare a spaţiului restrâns al acropolei.
Cercetarea materialului şi coroborarea tuturor informaţiilor oferite de
numeroasele situaţii înregistrate în carnetele de şantier, planurile şi
profilele desenate ale tuturor secţiunilor practicate în această zonă,
precum şi prelucrarea ştiinţifică a întregului material din depozitele
Muzeului din Bacău, vor putea oferi o situaţie clară a acestui proces, dacă
el a existat. Situaţia din aşezarea de la Brad este edificatoare în acest
sens 47 . Totuşi putem afirma, încă de pe acum, existenţa unui spaţiu sacru
pe acropolă, rezervat cu intenţia unei cercetări exhaustive în care să fie
surprinse elemente noi legate de religia dacilor. Primele investigaţii au şi
fost realizate, dar elementele incomplete nu ne permit elaborarea unor
concluzii. Ceea ce putem spune astăzi despre existenţa unei sistematizări
a spaţiului se referă doar la unele zone cu amenajări speciale şi la unele
descoperiri de obiecte de cult sau cu semnificaţii deosebite. Acest lucru
depinde în cea mai mare măsură de disponibilitatea autorilor săpăturilor
din această mare şi cea mai bine păstrată, mai ales în ultimele niveluri de
locuire, dintre marile aşezări de tip dava, cercetate până acum.
Foarte multe vetre deschise descoperite în afara locuinţelor nu
reprezintă altceva decât ceea ce a mai rămas dintr-o locuinţă distrusă, fie
că a rămas în afara celei nou construite, dar pe alt amplasament decât
precedenta, fie că odată cu nivelarea terenului, a rămas ca bază a unei noi
locuinţe. În orice caz, într-un spaţiu atât de aglomerat, cum era acropola
nu avea sens existenţa unor vetre deschise nu numai pentru spaţiul
restrâns, ci şi pentru pericolul de a fi sursă de incendiu. Legată de această
situaţie este prezenţa unor cuptoare de copt pâine, care apar uneori
izolate de locuinţă, dar care nu puteau exista, din aceleaşi motive, în afara
unor spaţii închise, respectiv locuinţe. După mărimea lor şi eventual după
46
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numărul refacerilor suferite, putem admite că faceau parte din adevărate
brutării, pentru întreaga comunitate, aşa cum am putut constata şi la
Brad 48 . Până în prezent, în săpăturile practicate nu s-a descoperit nici un
cuptor pentru arderea ceramicii sau pentru prelucrarea uneltelor şi
obiectelor metalice, deşi atât ceramica locală atât de numeroasă cât şi o
bună parte din uneltele, armele sau obiectele de podoabă erau realizate în
această aşezare. Unele din piesele în curs de prelucrare au fost
descoperite în diferite puncte de pe acropolă.
Pe toată suprafaţa acropolei s-au descoperit numeroase gropi cu
diferite destinaţii. Majoritatea erau amenajate în afara locuinţelor, dar nu
lipsesc nici cele din interiorul lor, fie că erau făcute în apropierea
vetrelor, pentru tragerea jarului, fie în diferite zone, care foloseau pentru
păstratul alimentelor sau a recipientelor mari cu apă ori alte provizii.
Numărul lor este foarte mare, depăşind, pănă acum cifra de 500. Formele
de bază ale gropilor descoperite la Răcătău sunt reprezentate de cele
cilindrice şi gropile sub formă de clopot, cu gura mai strâmtă şi fundul
mai larg. Unele din gropi erau îngrijit lucrate, cu pereţii neteziţi sau chiar
arşi, care foloseau, probabil, la păstrarea cerealelor, pentru menţinerea lor
în bune condiţiuni, ferite de umezeală. După conţinut şi formă le-am
împărţit în gropi cu resturi menajere, de provizii şi de cult. Aproape toate
gropile de cult, în care s-au descoperit diferite obiecte, crustă de vatră,
cărbune sau recipiente cu forme deosebite, aveau formă de clopot. Este
evident că o parte din gropile de cult, după o folosire mai îndelungată
puteau deveni gropi cu resturi menajere. În aceste condiţii o parte din
umplutura lor, cea de la suprafaţă, conţinea resturi menajere. Pentru
fazele mai vechi, nu excludem prezenţa unor gropi din care se scotea
lutul pentru pereţi sau chiar vase de ceramică, dar acest lucru nu se poate
generaliza. Ele deveneau în scurt timp gropi cu resturi menajere. Una din
gropi, de dimensiuni impresionante, care depăşea adâncimea de 15 m şi
un diametru de peste 3 m, a fost cercetată în partea de SE a acropolei.
Deocamdată nu a fost cercetat conţinutul ei, dar putem spune că atât prin
amploare cât şi prin mărime sau conţinut, face parte din categoria
gropilor de cult, prezente şi în alte aşezări de acest tip 49 . Gropile
cercetate în zona acropolei au dat cele mai multe recipiente întregi sau
48
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întregibile, precum şi cea mai mare parte a uneltelor, armelor, obiectelor
de podoabă etc. din această staţiune.
Trecând peste importantele descoperiri făcute aici începând cu anul
1968, menţionăm doar faptul că din cele peste 40 de secţiuni practicate
până în prezent în această aşezare, 20 au avut ca obiectiv construcţiile
defensive ale ei 50 .
Prima fortificaţie de aici aparţine epocii bronzului şi este formată
dintr-un şanţ de apărare a cărui dimensiuni nu se pot cunoaşte din cauza
şanţului mare din sec. I î.Hr., care îl suprapune, un val de pământ şi o
palisadă de lemn. Valul, de dimensiuni ceva mai mari decât cel de la
Brad, a fost placat cu pietre mari de calcar şi pietre de râu, care îl făceau
foarte rezistent. În partea dinspre şanţ s-a construit o palisadă din lemn cu
pământ, la care au fost folosite, pe lângă pari înfipţi vertical în pământ, o
serie de bârne mari din lemn, aşezate orizontal, pentru a forma
paramentul exterior şi interior, între care se bătea pământul. Distanţa de
la un perete la altul era de 1,50-2 m, ceea ce constituia un adevărat zid.
Pornind de la adâncimea la care erau înfipţi parii – 0,50 până la 0,85 m,
putem spune că înălţimea palisadei nu era prea mare.
Această construcţie nu cuprindea întreaga suprafaţă a acropolei.
Din zona intrării, în perioada dacică, pornea un şanţ mare şi adânc, în
forma literei V, care făcea legătura între palisadă şi buza terasei dinspre
Siret şi constituia continuarea fortificaţiilor amintite. În zona acestui şanţ
nu mai exista nici un val şi nici palisadă. Şanţul a fost acoperit de daci,
odată cu construcţia fortificaţiei din sec. I î.Hr., pentru a mări suprafaţa
acropolei, sau pentru a fructifica viroaga care, probabil se formase,
pentru a construi şanţul de apărare de dimensiuni mai mari în partea de
NV a porţiunii ce constituia intrarea pe platou.
Fără a avea indicii concludente, având în vedere faptul că acest
platou a fost locuit şi în perioada Hallstattului, putem considera că
locuitorii acestei perioade au folosit această fortificaţie. Nu s-au semnalat
modificări sau amenajări speciale în sistemul defensiv al aşezării. Acelaşi
lucru se poate constata şi pentru nivelul dacic aparţinând sec. IV-II î.Hr.,
când palisada nu mai exista iar valul era total neglijat – pietrele fiind în
mare parte dislocate şi împrăştiate. Gropi cu resturi menajere străpungeau
masa de pietre a valului.
În sec. I î.Hr. aşezarea, ajungând la o mare înflorire, este puternic
50
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întărită cu un şanţ de apărare de dimensiuni impresionante. Adâncimea
de 16 m şi deschiderea maximă de 48 m făcea aproape imposibilă
intrarea pe acropole. Pe marginea ei, în zona şanţului de apărare, s-a făcut
o palisadă simplă de lemn cu pământ. Rolul acestei palisade era desigur
minim în comparaţie cu şanţul, fiind construită, probabil, pentru a
proteja locuinţele de pe marginea acropolei. Ca şi la Brad, nici aici nu s-a
amenajat un val de pământ, care ar fi micşorat mult din suprafaţa
acropolei. Pământul scos cu ocazia săpării şanţului a fost aruncat în albia
Siretului sau folosit la construcţia de locuinţe. Intrarea pe acropolă se
afla, probabil, în zona în care şi astăzi este posibil accesul printr-un drum
care porneşte, în pantă lină dinspre aşezarea nefortificată, închizând pe o
porţiune şanţul de apărare.
Campania de săpături din 1982 a adus elemente noi în sistemul de
fortificare al aşezării, prin aceea că s-a descoperit şi aici o construcţie de
lemn, în parte asemănătoare cu cea de la Brad. Deocamdată nu s-a
descoperit acea întărire cu lemn a escarpei şanţului de apărare, existent în
aşezarea de la Brad, dar care poate lipsi aici tocmai datorită faptului că
orientarea aşezării nu permitea agenţilor naturali să distrugă escarpa
şanţului de apărare şi deci nu mai cerea un nou element de protejare.
Ultimele campanii de săpături au adus noutăţi în ceea ce priveşte
fortificaţia dacică de aici. În zona intrării, acolo unde exista un pinten
care separa cele două viroage – spre N şi spre S, adâncite permanent de
apa provenită din topirea zăpezilor sau din ploile abundente de primăvară
sau toamnă, care au făcut, poate, necesară adâncirea permanentă a
şanţului de apărare, devenind impresionant în epoca dacică, dar şi mai
adânc astăzi când îl cercetăm noi, s-au realizat o serie de şanţuri paralele
cu şanţul de apărare, care au făcut un sistem foarte ingenios de intrare pe
acropolă, puternic controlat de locuitorii de aici. În acest fel intrarea,
până la aşezarea acropolei, se făcea printr-un drum de acces în zig-zag,
bine controlat de apărători, destul de anevoios chiar pentru pedeştri
nemaivorbind de călăreţi ori mijloace de transport sau de luptă mai
complicate.
Deşi o lucrare impresionantă ca proporţii, fortificaţia de la Răcătău
nu s-a bucurat nici ea de o atenţie mai mare în decursul existenţei
importantei aşezări de aici. Nu mult după construcţie, pe ambele pante
ale şanţului s-au făcut cuptoare, vetre de foc, gropi pentru resturi
menajere şi chiar înmormântări de copii, în timp ce fundul şanţului nu
mai era întreţinut, depunerile îi micşorau din ce în ce mai mult
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adâncimea.
Atât perioada de început a fortificaţiei cât şi cea în care a fost
abandonată au fost bine datate cu materiale specifice, printre care
amintim: monede, fibule, ceramică şi alte obiecte, precum şi stratigrafic,
observându-se în mod clar străpungerea nivelurilor mai vechi, respectiv
epoca bronzului, prima epocă a fierului şi sec. IV-II î.Hr., după cum
construcţiile şi materialele din sec. I d.Hr. suprapun elementele de
fortificaţii din sec. I î.Hr.
În concluzie, putem afirma că aşezarea dacică de la Răcătău a fost
fortificată la mijlocul sec. I î.Hr. şi a încetat să mai prezinte importanţă,
din acest punct de vedere, la sfârşitul acestui secol sau la începutul celui
următor. Locuirea ei însă, a căpătat noi dimensiuni, ilustrată de o mare
bogăţie de material arheologic, care o aşează între marile aşezări dacice
ale perioadei de mare înflorire a acestei civilizaţii.
În urma celor peste 30 campanii arheologice practicate în aşezarea
fortificată şi cetatea dacică de la Răcătău (ne referim la perioada clasică a
culturii dacice – sec. I î.Hr.-sec. I începutul/sec. II d.Hr. când fortificaţiile
de amploare de aici ne oferă posibilitatea să o considerăm ca atare) a
rezultat un bogat material arheologic, care situează această staţiune în
fruntea tuturor aşezărilor dacice similare din întreaga zonă locuită de
către aceştia. Faptul că peste această aşezare nu s-a suprapus nici o altă
locuire ulterioară, care să distrugă sau împrăştie materialul arheologic
rămas de la daci, o aşează în fruntea tuturor şi din punctul de vedere al
numărului mare de obiecte întregi, indiferent de natura lor, care ajută în
mare măsură la datarea nivelurilor de aici şi nu numai, precum şi marea
varietate de forme ceramice, întregi şi întregibile, cu ajutorul cărora se
pot aduce noi completări la cunoaşterea producţiei ceramice a populaţiei
dacice, mai ales în perioada sa de glorie – cea „clasică”. Totodată,
numărul relativ mare a importurilor greceşti şi romane ne dau
posibilitatea să evaluăm intensitatea acestor legături cu cele mai înaintate
civilizaţii ale antichităţii şi să explicăm cu mai multă siguranţă gradul
înalt la care a ajuns populaţia dacică, mai ales în perioada secolelor I
î.Hr.-I/II d.Hr., în comparaţie cu populaţiile învecinate.
Dintre toate materialele scoase din săpături, până în prezent,
ceramica ocupă primul loc, atât din punct de vedere cantitativ cât şi din
cel al formelor. Evoluţia formelor şi a tehnicii de lucru poate fi urmărită
în toată evoluţia sa, din sec. IV î.Hr. şi până la începutul sec. II d.Hr. La
aceasta se adaugă şi varietatea de tipuri de vase ceramice aduse din
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zonele greceşti şi romane, prilej cu care se pot realiza sincronisme şi
datări mai precise ale complexelor în care au fost descoperite, implicit a
nivelurilor respective. În acest fel putem analiza nu numai producţia
ceramică a dacilor ci şi influenţele în tehnica de confecţionare a vaselor,
decorul, formele etc. Încă din acest nivel avem de a face cu ceramica
lucrată la roată, e adevărat puţină la număr, dar prezentă, ca rezultat al
influenţelor greceşti, rezumându-se doar la câteva căni sau străchini, la
care adăugăm principalele forme de vase lucrate cu mâna: vasul în formă
de clopot, vasul bitronconic, în formă de sac, vasul cu profilul aproape
drept, strachina, cana; marea majoritate a acestor tipuri de vase au
rădăcini în epocile anterioare, iar evoluţia lor în majoritate se poate
urmări pe tot parcursul locuirii dacice. Câteva elemente de decor, ne
referim la brâul simplu sau alveolat, vor fi prezente până târziu – în
ceramica dacică din perioada clasică şi la dacii liberi din sec. II-III d.Hr.
Pe baza analogiilor cu piese asemănătoare din alte aşezări, toate aceste
forme se datează în sec. IV-III î.Hr. 51 . Printre vasele de import grecesc,
descoperite în acest nivel, datate în sec. IV-III î.Hr. amintim acea amforă
din Heracleea Pontica, descoperită la adâncimea de 1,40-1,80 m, care
este prevăzută cu o ştampilă englifă şi o altă amforă cu o ştampilă în
relief sinopeană, datată în sec. III î.Hr. 52 La acestea se adaugă câteva
fragmente de vase greceşti cu firnis negru – un platou şi o oenochoe 53 .
Ceramica din cel de al doilea nivel dacic din aşezarea fortificată de
la Răcătău este reprezentată de forme puţin evoluate din perioada
anterioară la care se adaugă ceramica neagră sau cenuşie cu lustru. Din
punctul de vedere al formelor adăugăm apariţia cănilor cu gâtul cilindric
şi corpul bombat, lucrate atât la mână cât şi la roata olarului, de tip
Ciolăneşti, cănile bitronconice, lucrate atât la mână, din pastă neagră cu
luciu, cât şi la roată, fructierele mari cu piciorul gros din pastă neagră sau
cenuşie lucrate la mână, ceaşca dacică, capacul, strecurătoarea etc. 54 Din
acest nivel încep să se diversifice şi vasele lucrate la roata olarului,
precum şi imitaţiile după vasele elenistice. Ceramica de import continuă
să fie reprezentată de amfore de Cos, kantharoi cu torţile semicirculare
sau cu plăcuţa orizontală, cupe deliene, opaiţe, unguentarii etc.
51

V. Ursachi, Zargidava..., p. 149-154.
V. Căpitanu, M. Alexianu, op.cit., p. 76, fig. 1/1, 1/ 2.
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Începând cu cel de al treilea nivel dacic asistăm la o adevărată
explozie de forme ceramice, care face din aşezarea de la Răcătău cea mai
reprezentativă din aria culturii dacice, prin numeroasa şi diversificata
producţie ceramică, presupunând existenţa unor meşteşugari-olari de
primă mână. Deşi nu este cercetată în totalitate această producţie
ceramică, numai după formele întregi o putem aprecia ca fiind una din
cele mai reprezentative, înglobând în ea toate formele deja stabilite în
celelalte aşezări de tip „dava” 55 , la care se pot adăuga şi alte forme de
vase, unele din ele produse ale fanteziei olarilor de aici. Studierea
amănunţită a materialului ceramic de aici poate aduce încă multe noutăţi.
Înglobând aici şi ultimul nivel, respectiv cel datat în sec. I î.Hr.-I/II d.Hr.
toată cultura materială a dacilor este reprezentată de o diversificată gamă
de unelte, arme, obiecte de podoabă, obiecte de cult, ceramică şi alte
artefacte, care demonstrează nu numai o dezvoltare nemaiîntâlnită a
culturii şi civilizaţiei dacice, ci şi o unitate a acesteia. Rămânând doar la
ceramică, putem aprecia gradul înalt de producţie, calitatea şi diversitatea
formelor ceramice, puterea de asimilare a unor tehnici împrumutate din
sfera civilizaţiei greceşti şi romane, imitaţiile aproape fidele după
formele din cele două zone de producţie ceramică, dar şi preluarea unora
într-o manieră proprie, demonstrează nivelul la care a ajuns această
producţie ceramică. Apariţia ceramicii dacice pictate, realizarea unor
forme cu totul specifice acestei aşezări, a unor recipiente cu totul speciale
pentru diferite practici religioase sau cu semnificaţii cultuale, cum ar fi
vasele-butoi, cu figuri umane în diferite ipostaze, cu elemente zoomorfe
etc. demonstrează existenţa în această aşezare a unor meşteri nu numai
foarte buni ci şi cu multă fantezie, buni cunoscători ai semnificaţiilor
unor scene, care erau transpuse pe anumite forme de vase.
În general, toată gama formelor ceramice descoperite aici se înscrie în
tipologia cunoscută, realizată pe baza cercetărilor de până acum valorificate
de I.H. Crişan, Radu şi Ecaterina Vulpe, Silvia Teodor şi V. Ursachi56 .
Formele noi, specifice doar acestei aşezări, fie că au fost deja prezentate
în condiţiile în care au putut fi selectate, fie că vor apărea desigur, atunci
când va fi cercetat întreg lotul de ceramică descoperită până acum,
55

I.H. Crişan, Ceramica daco-getică, Bucureşti, 1969; V. Ursachi, Zargidava..., p.
148-225; R. Vulpe, S. Teodor, op.cit., p. 68-95.
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reprezentând, desigur, o contribuţie însemnată la cunoaşterea stadiului de
dezvoltare a acestui meşteşug în comparaţie cu realizările similare ale
populaţiilor din jur. O cercetare amănunţită va putea aduce contribuţii
însemnate şi în privinţa unor date statistice care să ne ofere posibilitatea
de a remarca o evoluţie demografică, unele preferinţe în ceea ce priveşte
folosirea unor anumite tipuri de vase, precum şi anumite aspecte legate
de obiceiurile sau practicile rituale.
Exceptând ceramica deja enunţată, aparţinând secolelor IV-II î.Hr.,
pentru etapa următoare, respectiv perioada clasică a culturii dacice,
majoritatea formelor continuă pe cele dinainte, într-o evoluţie firească, la
care se adaugă, mai ales pentru formele din ceramica lucrată la roată,
unele forme noi şi mai ales imitaţiile formelor greceşti şi romane,
prelucrate destul de ingenios de meşterii locali, care se manifestau destul
de stăpâni pe această meserie, atât în ceea ce priveşte alegerea
pământului, prelucrarea lui cât şi a procedeelor de ardere. Deşi nu s-a
descoperit nici un cuptor pentru arderea ceramicii, în această aşezare,
trebuie să admitem că aceste ateliere şi cuptoare se aflau în imediata
apropiere. Formele cele mai răspândire sunt vasele de provizii, sau
chiupurile, care îşi păstrează formele din sec. IV-III î.Hr. Numărul lor
este însă redus, în această perioadă, deoarece erau înlocuite cu cele
lucrate la roată, mult mai frumoase şi mai adecvate standardului de viaţă
al epocii. Un avânt deosebit îl iau, însă, vasele borcan, care în această
etapă ajung la faza lor desăvârşită, atât ca proporţii cât şi din punct de
vedere al formei şi decorului. Pe baza unui studiu realizat de d-l V. Căpitanu
în anii 1986-1987, evident doar după exemplarele întregi sau întregibile,
se deosebeau şapte tipuri de vase borcan şi un număr mult mai mare de
variante, legate de mărime, culoare, decor etc. 57
O altă formă de vas, prezentă într-un număr impresionant, o
reprezintă ceaşca sau căţuia dacică, de formă tronconică, cu una sau două
torţi. Majoritatea lor cu urme de fum, mai ales în interior, a făcut să fie
considerate principalele mijloace de iluminat, fiind, totodată, un vas cu
totul specific acestei populaţii, constituind un adevărat reper etnic. Acest
tip de vas a continuat şi în următoarea etapă, fiind, tot atât de prezent şi la
populaţia dacilor liberi. Păstrate destul de bine, majoritatea întregi, au dat
posibilitatea realizării unei tipologii foarte bine pusă la punct. Numai la
57

V. Căpitanu, Ceramica geto-dacică de la Răcătău, în Carpica, XVIII-XIX, 1986-1987,
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Răcătău, până în anii 1986-1987 se deosebeau cel puţin 30 de tipuri şi un
număr mai mare de variante. Unele din ele erau lipsite de torţi, după cum
sunt prezente numeroase miniaturi. Tot legat de iluminat notăm existenţa
unor tipuri de opaiţe cu cioc, de tip sfeşnic, cu picior, de forme diferite,
care ajung la un număr de peste 18 variante 58 .
Ca o reminiscenţă din epoca anterioară, în perioada clasică au
continuat să apară două tipuri de vase lucrate la mână, dintr-o pastă
cenuşie închis sau chiar neagră, fructierele şi cănile bitronconice. Deşi
într-un număr relativ redus, ele au continuat să fie folosite concomitent
cu ceramica lucrată la roată. Nu excludem folosirea lor în anumite
practici religioase, care se oficiau în continuare. Evoluţia acestora şi
schimbările intervenite pe parcursul istoriei, unele legate de noile
sanctuare, care apar în sec. I î.Hr.-I d.Hr. au impus şi renunţarea la
asemenea tipuri de vase. Toate aceste tipuri de vase au fost datate în sec.
I î.Hr.-I începutul sec. II d.Hr., fiind asemănătoare cu cele descoperite în
marile aşezări dacice din Moldova – Brad şi Poiana 59 .
Aceeaşi bogăţie de forme o găsim şi la ceramica lucrată la roata
olarului, la care adăugăm numeroasele imitaţii după formele greceşti şi
romane. Printre aceste forme de vase notăm, în ordinea numărului, cănile
cu o toartă, străchinile, vasele urnă, amforetele, cupele cu picior, cănile
de lux, farfuriile, vasele cu două torţi, castroanele, paharele,
strecurătorile, capacele etc. La acestea adăugăm câteva exemplare de
vase cu totul speciale, legate de anumite practici religioase. Printre
acestea notăm vasele cu tub, vasele paralelipipedice, vasul căzănel,
vasele cu corpul sferoidal etc. Toate aceste tipuri de vase sunt
reprezentate de mii de exemplare, care ridică aşezarea de la Răcătău pe
cel mai înalt podium, fiind, din acest punct de vedere, cea mai bogată
staţiune dacică de pe cuprinsul ţării noastre.
Dacă ne referim la câteva tipuri de vase, cum ar fi cănile cu o
toartă, străchinile, vasele urnă sau capacele descoperite şi analizate până
acum, putem deosebi zeci de tipuri şi variante, care dau nota unei
diversificări încă neîntâlnite în celelalte aşezări dacice. Situaţia unor
forme de vase imitate după formele greceşti şi romane, ca de pildă cupele
care imită kantharosul, dovedesc gradul înalt atins de meşterii olari daci.
Numai pentru acest tip de vas ar putea fi determinate 22 variante.
58
59
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V. Ursachi, Zargidava..., p. 148 – 168; R. Vulpe, Silvia Teodor, op.cit., p. 68-78.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

70

Vasile Ursachi

Adăugăm la acestea unele forme specifice doar acestei aşezări, cum ar fi
vasul în formă de cazan, vasul butoi, unele vase cu tub sau unele
suporturi de vase. Toate la un loc aşează staţiunea arheologică de la
Răcătău în fruntea aşezărilor care ne pot aduce unele lămuriri privitoare
la viaţa strămoşilor noştri daci.
Situaţia pe terasa celui mai important râu al Moldovei, navigabil
cel puţin până la Brad, după cum o demonstrează prezenţa unor importuri
greceşti şi romane, din care unele pot fi specifice doar comerţului pe apă
– ca de pildă amforele, aşezarea de la Răcătău cunoaşte o bogată relaţie
de schimb cu lumea greco-romană. Aşa cum este considerată acum, ca un
centru comercial 60 , se bazează pe un impresionant număr de artefacte
importate din lumea greco-romană, descoperite în aşezare şi necropola
tumulară, printre care amforele de Cos, „pseudo-Cos”, Sinope, Heraclea
Pontica sau alte tipuri de vase elenistice sau romane 61 . Numărul relativ
mare al amforelor întregi sau întregite, precum şi a numeroaselor
fragmente de vase elenistice sau romane, printre care cănile,
unguentarele, kantharosurile, platourile, farfuriile, exemplarele de vase
terra sigillata, cu motive pictate sau în relief, lucernele romane printre
care şi frumosul exemplar cu corpul rectangular, cu ciocuri 62 ,
demonstrează un intens schimb comercial cu această lume civilizată a
antichităţii, care, desigur, nu se oprea doar la schimburile comerciale ci şi
la influenţele culturale benefice pentru geto-daci. Unele din aceste piese,
printre care, mai ales cele cu inscripţie, sunt deosebit de valoroase în
datarea unor complexe în care au fost descoperite, implicit a unor
niveluri arheologice. Printre ele şi amforele cu inscripţii englife, în relief
sau cu tituli picti. Obiectele din sticlă destinate uzului casnic, dar mai
ales ca obiecte de podoabă sau cosmetică au constituit un alt segment al
importurilor. Printre ele notăm diferite cupe, boluri, pahare, bastonaşe,
unguentarii şi mai ales obiecte de podoabă – mărgele de diferite culori.
În afară de ceramică, un rol foarte important în viaţa geto-dacilor
de aici îl reprezintă uneltele şi armele descoperite în această aşezare.
Majoritatea acestora erau confecţionate din fier, care se generalizaseră,
60

I. Glodariu, Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană, Cluj,
Editura Dacia, 1974, p. 32, 51, 121.
61
V. Căpitanu, M. Alexianu, op.cit., p. 75-80.
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V. Căpitanu, O lucernă romană descoperită la Răcătău, în Mousaios, IV, I, Buzău,
1994, p. 91-93.
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iar meşterii daci cunoşteau prelucrarea acestuia în ateliere proprii, chiar
dacă este vorba doar de confecţionarea uneltelor şi armelor din fierul brut
procurat prin schimb din zonele unde ar putea fi obţinut prin topirea
minereului. Este sigur că în aşezarea de la Răcătău erau meşteşugari care
aveau ateliere pentru confecţionarea principalelor unelte pentru
agricultură, ca de pildă brăzdarul de plug, cuţitul de plug, oticul, secerile,
foarfecele de vie, coase, verigi de coase, cosoare, la care se adaugă
uneltele cu întrebuinţare generală, cum ar fi: cuţitele de diferite forme şi
dimensiuni, dălţile, teslele, topoarele, ciocanele, rindelele, securile, alte
tipuri de unelte: foarfece, cârlige de pescuit, furculiţe, frigări, pile, ace,
sfredele, străpungătoare, chei, cârlige, piroane, cuie, ţinte, scoabe, piese
de harnaşament etc. Alături de unelte, trebuie să consemnăm
confecţionarea unui număr foarte mare de arme, cum ar fi: vârfuri de
săgeţi, suliţe, lănci 63 .
Marea bogăţie a uneltelor de fier descoperite în această aşezare
demonstrează dezvoltarea agriculturii, care avea mare nevoie de unelte
perfecţionate, diversificarea ocupaţiilor locuitorilor pentru care erau
confecţionate instrumente speciale pentru pescuit, prelucrarea lemnului,
care trebuia să fi fost foarte avansată deoarece lemnul era unul din
principalele elemente folosite nu numai la construirea caselor ci şi la
realizarea principalelor unelte pentru agricultură, sau poate chiar o artă în
lemn, fie pentru faţadele caselor, acoperişuri sau alte anexe ce puteau fi
realizate artistic, după cum nu putem exclude o oarecare artă în
confecţionarea şi decorarea uneltelor. Descoperirea unor compasuri, dălţi
de diferite mărimi, cuţite, tesle, împungătoare etc. demonstrează acest
lucru. Toate aceste unelte erau confecţionate în ateliere proprii, deoarece
s-au descoperit şi piese în curs de prelucrare. Diversificarea lor în funcţie
de activitatea la care erau folosite demonstrează existenţa unor activităţi
foarte sofisticate, cum ar fi unele tipuri de cleşti, frigărui, pânze de ferăstrău,
seceri cu zimţi etc. La acestea se adaugă o mare gamă de obiecte de podoabă
realizate din fier forjat sau din bronz, folosit mai ales pentru piese turnate –
cercei, brăţări pandantive etc. Perioada clasică a culturii dacice reprezintă
apogeul dezvoltării meşteşugurilor la o populaţie care venea în contact
permanent cu o civilizaţie avansată, cea romană, constituind, până la urmă,
acea atracţie care a dus la cucerirea Daciei.
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Un loc aparte între descoperirile de la Răcătău îl reprezintă
obiectele cu semnificaţie cultuală. Printre ele notăm cupa de tip kantharos
cu figuraţie antropomorfă şi zoomorfă, o revelaţie a artei iconografice
dacice, realizată după cât se pare de un localnic, care cunoştea foarte bine
multe elemente ale riturilor şi ritualurilor religioase ale acestei populaţii.
Dacă analiza temeinică a ceramicii va aduce certitudinea că vasul a fost
realizat la Răcătău, putem spune că avem de a face cu un element crucial
în reevaluarea fenomenului religios dacic în sec. I î.Hr.-I d.Hr. când este
datat acest vas. O altă realizare locală cu figuri umane este reprezentată
de o plăcuţă de lut ars, dreptunghiulară, de culoare cenuşie, în care este
amplasată figura unui silen în relief, care face parte, la rândul lui din
mitologia geto-dacică. La acestea se adaugă o statuetă din ceramică
poroasă, cărămizie, care reprezintă o femeie cu mâinile în faţă, în stare de
repaus. Îi lipseşte capul, rupt din vechime, dar are alte elemente
anatomice, o parte din bărbie şi sânii realizaţi prin două proeminenţe.
Mult mai evoluată ni se pare piesa din os, care prezintă pe trei faţete, pe
două din ele sunt reprezentate două personaje în picioare, pe prima faţetă
este reprezentat Dionysos-Bachus-Libor-Pater, pe cea de a doua –
Hermes iar pe faţeta a treia este conturat un altar pe care apare o felină.
Această piesă reprezintă o copie fidelă a uneia similare din bronz de
factură elenistică. Alte vase au decoraţii cu semnificaţii diferite. Printre
ele ceşti cu protome de şarpe, bucranii de Bos, vase cu perforaţii, cu
protome de Bos, vase paralelipipedice cu strecurători, vase cu tub, vase
de tip kernos, protome de pasăre, discuri diferite din lut, suporturi de
vatră cu protome animaliere, foarte multe protome de berbec, vase
miniaturale din lut ars, cercei şi brăţări cu protome de şarpe, amulete în
formă de secure, pandantive din alabastru sub formă de leu, mărgele
decorate cu „ochi de păun”, cochilii marine, amulete din os şi dinţi de
mistreţ etc. O grupă aparte din panteonul dacic o reprezintă un număr de
peste 20 de figurine antropomorfe, lucrate din lut ars, care au câteva
elemente anatomice: nasul, ochii, urechile, sexul, braţele, realizate prin
incizii sau alveole în pasta moale. Toate acestea demonstrează bogăţia
elementelor din credinţele magico-religioase ale geto-dacilor de aici 64 .
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Europei Romane, Oradea, 1995, p. 117-124; Idem, Figurine antropomorfe getodacice descoperite la Răcătău, în Carpica, XV, 1983, p. 141-152.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Descoperirile arheologice din Halstatt şi epoca geto-dacică

73

O categorie aparte în ceea ce priveşte inventarul impresionant
descoperit la Răcătău îl reprezintă obiectele de podoabă şi piesele
vestimentare, fie că erau procurate prin schimburile comerciale, fie că
erau confecţionate de meşterii locali în atelierele proprii. Printre acestea
menţionăm fibule din fier şi bronz, oglinzi, cercei, brăţări, pandantive
simple sau sub formă de căldăruşă etc. 65 . Toate erau confecţionate din
fier, bronz şi argint, fie în ateliere proprii după modele străine, fie că erau
aduse din alte zone. Unele din ele, în special fibulele, ne ajută să datăm
complexele în care s-au descoperit, deoarece constituie un element sigur
de datare, unele forme fiind specifice unei anumite perioade de
confecţionare şi folosire. Aceeaşi calitate o au şi alte obiecte de podoabă,
care au nu numai un spaţiu restrâns de folosire ci şi un timp anume în
care au fost confecţionate.
Concomitent cu descoperirile de ceramică, unelte, obiecte de
podoabă, obiecte de cult etc., au început să apară şi numeroase monede,
dovadă a unui important proces comercial, la care era angajată această
aşezare. După cum se ştie dacii aveau propria lor monedă din argint sau
bronz. În zona aceasta circulau monedele dacice de tip Vârteju-Bucureşti,
imitate după monedele greco-macedonene 66 . Mai târziu pătrund
monedele republicane romane apoi cele imperiale. La Răcătău au fost
descoperite trei tezaure monetare care datează între 153 î.Hr. şi 8-6 î.Hr.
compuse din 328 monede 67 . În strat au mai fost descoperiţi peste 30 de
denari republicani şi imperiali, din emisiuni ale împăraţilor Augustus,
Tiberius, Nero, precum şi imitaţii locale. Prezenţa acestor monede
demonstrează intensele schimburi comerciale, mai ales cu lumea romană.
La capătul acestei sumare prezentări a uneia din cele mai
importante aşezări dacice de pe Valea Siretului, care a cunoscut o
dezvoltare impetuoasă în ultimele două secole de existenţă – respectiv
sec. I î.Hr.-sec. I d.Hr., paralel cu acelaşi ritm de dezvoltare a societăţii
65

V. Căpitanu, Obiecte de podoabă şi piese vestimentare descoperite în dava de la
Răcătău, jud. Bacău, în Carpica, XX, 1989, p. 97-124; Idem, Fibule de tip Laténe
descoperite în aşezarea de tip „dava” de la Răcătău, jud. Bacău, în Carpica, XVI,
1984, p. 61-83.
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V. Căpitanu, V. Ursachi, Noi descoperiri de monede antice în judeţul Bacău, în
Carpica, VII, 1975, p. 45-58.
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V. Căpitanu, V. Ursachi, Două tezaure de denari republicani şi imperiali
descoperite la Răcătă şi Pânceşti, în Carpica, IV, 1971, p. 167-182; idem, în Carpica,
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geto-dacice de pe tot teritoriul locuit de această populaţie, putem spune
că avem de a face cu un important centru economic, comercial
administrativ şi religios care l-a făcut pe geograful Ptolemeu să o
considere ca o „dava” în înţelesul de „polis” grecesc, notându-l în harta
sa cu numele de Tamasidava. Toate elementele care compun
descoperirile de la Răcătău confirmă această denumire şi identificare.
Dispariţia ei la începutul sec. II d.Hr. este legată de cucerirea Daciei de
către romani 68 . Faptul că nu a mai fost locuită niciodată, până acum,
cercetările efectuate ne-au oferit situaţii stratigrafice şi materiale
arheologice de primă mărime în cunoaşterea ultimelor faze de locuire a
dacilor în acest tip de aşezare.
Două mari descoperiri întâmplătoare, de o valoare excepţională,
aveau să constituie o contribuţie la îmbogăţirea colecţiilor Muzeului din
Bacău cu un număr relativ mare de obiecte provenite din schimburile
comerciale realizate de populaţia locală cu negustorii altor zone şi
civilizaţii. De data aceasta nu este vorba de cele două mari popoare –
grecii şi romanii, ci de negustorii veniţi din centrul şi estul Europei. Este
vorba de importantele descoperiri de la Răcătău-Dealul Mazilului,
comuna Horgeşti 69 şi marele depozit de obiecte din fier de la Negri,
ambele venite din lumea germanică, primul din zona de est, de la
populaţia bastarnică, cel de al doilea din lumea celţilor, din zona centrală
a Europei.
Mormântul de la Răcătău, căci despre un mormânt de incineraţie
este vorba, era compus din mai multe obiecte extrem de interesante,
printre care un cazan de bronz, relativ bine conservat, un crater de bronz
şi mai multe obiecte din bronz şi fier, printre care, demne de amintit, se
aflau câteva arme din fier şi o cămaşă de zale. Printre obiectele metalice
s-au descoperit şi câteva fragmente ceramice, care provin de la un vas cu
profilul în S, caracteristic ceramicii bastarne, din cultura PoieneştiLukaşevka 70 . Acest mormânt a fost datat în sec. II-I î.Hr. perioadă când
aşezarea de la Răcătău-Cetăţuia, deşi era intens locuită, nu avea o
fortificaţie prea puternică, fiind folosită, după cât arată cercetările
noastre, fortificaţia din epoca bronzului şi prima epocă a fierului.
68
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Excepţionalul depozit de obiecte din fier descoperit în com. Negri
este compus din 315 fiare de plug în curs de prelucrare, 22 lame împletite
cu gaură la un capăt, socotite drept spade şi 18 piese de harnaşament, cu
găuri la extremităţi, toate cântărind mai bine de 275 kg 71 . Este cel mai
mare depozit de obiecte din fier descoperit pe teritoriul Moldovei, care a
fost datat în sec. II-I î.Hr. Situându-se la doar 1,5 km de marea aşezare de
la Brad, locuită în această perioadă de o populaţie dacică, ne permite să
credem că acest depozit era destinat meşterilor fierari de aici. Aceasta
demonstrează faptul că sursa principală de materie primă pentru fierarii
daci din această zonă era cea venită dinspre Vest, respectiv centrul
Europei, dacă ne raportăm la caracteristicile pieselor din acest depozit şi
bineînţeles din zona Transilvaniei, acolo unde metalurgia fierului este
mai bine documentată. Faptul că negustorul nu a mai ajuns cu marfa la
destinaţie, îngropând-o la această mică distanţă, nu poate fi, deocamdată,
explicată. Rămâne, totuşi, de consemnat, rolul schimburilor comerciale
cu zone foarte îndepărtate ale Europei în progresul societăţii geto-dacice,
în perioada de început a apogeului dezvoltării sale.
Situl arheologic de la Brad se află în partea de SV a satului cu
acelaşi nume, pe terasa stângă a râului Siret, la jumătatea distanţei dintre
Bacău şi Roman, ocupând o poziţie dominantă şi cuprinde o multitudine
de aşezări, care s-au succedat pe parcursul a 6000 de ani, începând cu
primii locuitori din epoca nouă a pietrei – cultura Precututeni, după care,
în perioada următoare să descoperim o puternică aşezare a culturii Cucuteni
A şi AB, deosebit de importantă pentru o întreagă zonă, atât prin bogăţia
materialului descoperit, dar, mai ales prin valoarea unor piese cu caracter de
unicat. Este vorba de importantul tezaur de obiecte de podoabă, compus din
peste 480 piese din metal şi os, care poate fi considerat cel mai mare, ca
număr de piese, din aria culturilor neo-eneolitice din ţara noastră şi printre
primele din sud-estul Europei, constituind una din cele mai importante
mărturii privind meşteşugul prelucrării aurului şi aramei, pe aceste
meleaguri sau folosirii lor ca obiecte de podoabă sau de cult 72 .
Segmentată de un şanţ de apărare încă din epoca bronzului şi prima
71

I. Antonescu, Depozitul de obiecte din fier din com. Negri-Bacău şi implicaţiile
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epocă a fierului, marea aşezare dacică de aici a fost împărţită în două
părţi inegale, una fortificată intens în sec. I î.Hr. – acropola şi cealaltă,
mult mai întinsă, aşezarea deschisă, care ocupă un spaţiu de mai bine de
10 ha. Pe dealul care flanchează aşezarea deschisă, la circa 500 m se află
necropola tumulară. Cele trei segmente au fost cercetate, până în prezent,
în 42 campanii arheologice, obţinându-se numeroase dovezi despre
populaţia dacică din această zonă, pe parcursul a patru secole, fiind una
din cele mai intens cercetate aşezări dacice, în toate cele trei segmente –
acropola, aşezarea deschisă şi necropola tumulară. Este şi prima din
Moldova care are o monografie publicată în anul 1995 73 .
Elementele de bază care au atras comunităţile umane să se aşeze pe
aceste locuri sunt constituite de condiţiile naturale ale zonei de luncă a
Siretului, terasele acestui râu, avantajele mediului înconjurător privind
practicarea principalelor ocupaţii: agricultura, creşterea vitelor, pescuitul,
vânatul, meşteşugurile etc. Botul de terasă pe care s-au aşezat primii
locuitori a constituit şi un veritabil punct strategic, fiind uşor de fortificat
şi implicit uşor de apărat.
Cele 42 campanii de săpături arheologice au avut ca obiectiv
cercetarea sistematică a celor trei părţi componente ale aşezării,
legăturilor fireşti dintre ele, accentuându-se caracteristicile proprii şi
remarcându-se folosirea tuturor avantajelor date de conformaţia
terenului: pentru apărare, organizare internă, ocupaţii şi viaţă spirituală.
Evoluţia cercetărilor a ţinut seama de necesităţile lămuririi problemelor
importante puse în legătură cu aşezarea dacică, ceea ce a făcut ca
staţiunea arheologică de la Brad să fie, în momentul de faţă, cea mai
intens cercetată, în toate sectoarele, din Moldova sau chiar din ţară. Acest
lucru a permis obţinerea unor date complete şi mai concludente
referitoare la unele aspecte ale organizării interne a aşezărilor de tip
„dava”.
Urmărind îndeaproape stratigrafia staţiunii, în toate cele trei
segmente şi mai ales a nivelurilor aparţinând aşezării dacice, putem să
remarcăm contribuţia cercetărilor de aici referitoare la o întreagă gamă de
probleme privind evoluţia şi continuitatea culturii materiale şi spirituale
într-un interval de timp relativ mare, respectiv sec. IV î.Hr.-sec.
I/începutul sec. II d.Hr. pe întreaga zonă a văii Siretului. Delimitarea
celor patru niveluri pe baze stratigrafice şi tipologice, nu numai că aduce
73
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o confirmare a datărilor unor materiale sau aşezări de scurtă durată din
Moldova sau alte zone ale ţării noastre, ci constituie o dovadă de
netăgăduit a continuităţii elementelor de cultură materială şi spirituală pe
aceste meleaguri în evoluţia lor firească. Împărţirea pe patru niveluri
dacice care se succed fără întreruperi este legată de evoluţia aşezării şi de
caracteristicile privind structura, intensitatea locuirii în diferite etape,
tipologia obiectelor etc.
Raportându-ne la stratigrafia epocii geto-dacice de pe acropolă,
consemnăm că stratul de cultură materială are o grosime de circa 2 m şi a
fost împărţit în patru niveluri, separate atât pe baza culorii, densităţii şi
complexelor închise cât şi a materialului arheologic descoperit. Cel mai
vechi aparţine sfârşitului sec. IV şi sec. III î.Hr. reprezentat de un strat de
pământ negricios, bine bătut, care are o grosime ce nu depăşeşte 0,25 m
şi conţine puţine materiale, în special fragmente de chirpici de la
locuinţe, oase de animale şi ceramică, care provin de la străchini, vase
borcan, vase cu profilul drept, vase clopot etc. caracteristice acestei
perioade, la care se adaugă câteva fragmente de vase lucrate la roata
olarului, unele cu firnis negru, de import. Cel de al doilea nivel dacic, cu
o grosime ce nu depăşeşte 0,30 m are o culoare mai deschisă, cu multă
pigmentaţie de chirpic ars, ceea ce îi dă un aspect roşiatic şi conţine mai
multă ceramică lucrată la mână. Dintre forme remarcăm borcane,
străchini, fructiere sau căni cu sau fără toartă prezente în toate aşezările
din sec. III-II î.Hr. din Moldova sau alte zone ale ţării noastre, printre
care: Zimnicea, Poiana, Răcătău, Lunca Ciurei, Botoşana, BăiceniMlada, Cucorăni etc. Începând cu al treilea nivel dacic, aspectul stratului
de cultură se schimbă, atât din punctul de vedere al intensităţii locuirii,
marcată de suprapunerile de locuinţe, cât şi de abundenţa materialului sau
culoarea deosebită ca rezultat al unui nou sistem de construcţii a
locuitorilor în care predomină lemnul. De aici înainte, pe o grosime de
peste 1,60 m putem vorbi de contopirea celor două niveluri de locuire
dacice, primul ce nu depăşeşte 0,60 m grosime aparţine sec. I î.Hr. iar cel
de al doilea, din sec. I-începutul sec. II d.Hr., care, din nefericire, pe
acropolă a fost distrus, aproape în întregime, de o necropolă medievală.
Aceste ultime niveluri dacice au dat un impresionant material arheologic,
pe baza căruia s-au putut obţine numeroase concluzii privitoare la datare,
cronologie, tipologia ceramicii etc.
Dacă ultimul nivel de pe acropolă a fost distrus aproape în
întregime de către necropola medievală, nu acelaşi lucru se poate spune
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despre situaţia stratigrafică din aşezarea deschisă, care, în cel mai înalt
grad, completează situaţia privitoare la ultimele faze ale locuirii dacice de
aici. Deşi situaţia locuirii acestui platou nu corespunde situaţiei de pe
acropolă, aici lipsind nivelul hallstattian, primul şi al doilea nivel dacic,
trebuie să notăm o intensă locuire în perioada corespunzătoare ultimelor
două niveluri dacice, respectiv sec. I î.Hr.-sec. I/începutul sec. II d.Hr.
Studiul stratigrafic a permis cunoaşterea unor momente deosebite din
viaţa geto-dacilor de aici, legate de calitatea vieţii, demografie,
dezvoltarea forţelor de producţie etc. Astfel se constată cu uşurinţă saltul
calitativ al vieţii după compoziţia nivelurilor III şi IV din aşezarea
dacică, după cum se poate observa şi diferenţa existentă între locuirea de
pe acropolă şi cea din aşezarea deschisă. Tot stratigrafiei datorăm
constatarea unei intensităţi a locuirii în anumite perioade pe acropolă şi în
aşezarea deschisă, precum şi direcţia evoluţiei aşezării, a principalelor
materiale de construcţie şi tipul de locuinţe în anumite perioade etc.
Această situaţie este valabilă pe tot spaţiul Moldovei şi nu numai.
Cercetările de la Brad au permis realizarea unui tablou stratigrafic
al aşezării complet nou faţă de stratigrafia altor aşezări dacice de acest
tip, din Moldova, în care nu s-a încheiat încă, o stratigrafie bazată pe
complexe închise sau studiul complet al materialului arheologic
descoperit. Stratigrafia verticală ne-a permis realizarea unei cronologii
relative şi nuanţări de ordine diferite privind calitatea vieţii, intensitatea
locuirii, iar stratigrafia orizontală a dovedit evoluţia aşezării nu numai în
timp ci şi în spaţiu. În condiţiile unei stratigrafii foarte complicate pe
acropolă, mai ales în ultimele două niveluri dacice, trebuie să notăm
aportul stratigrafiei clare din aşezarea deschisă 74 .
Numărul mare de locuinţe cercetate, peste 250, dacă ne referim
doar la cele mai bine păstrate, ne-au oferit numeroase date privind forma,
sistemul de construcţii, materialele folosite, tipul locuinţelor etc. Pe baza
acestor urme păstrate am putut deosebi două tipuri: adâncite şi de
suprafaţă. Deşi pe acropolă au fost depistate ambele tipuri, cele adâncite
sunt în număr foarte redus – doar patru, care aparţin unui singur nivel de
locuire, respectiv sec. III-II î.Hr. Puţin adâncite, cu urme de pari care
susţineau acoperişul, nu prea mari ca suprafaţă, au un diametru maxim de
3,80 m, acest tip de locuinţă nu a putut fi folosit în perioada de maximă
74
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înflorire a culturii dacice pe acropolă, atât datorită faptului că într-un strat
de cultură unde pământul era foarte frământat de construcţia şi
reconstrucţia celor de suprafaţă, pereţii nu rezistau, se risipeau cu
uşurinţă, cât şi calităţii vieţii celor ce locuiau în cea mai importantă zonă
a aşezării, cea apărată de fortificaţii, în care, desigur, nu locuia decât
partea cea mai bogată a comunităţii respective. Cercetarea celor 19
locuinţe adâncite din aşezarea deschisă a permis unele observaţii
interesante. Astfel, după cum sunt dispuse, în linie, putem spune că avem
de a face cu o sistematizare a aşezării. S-au obţinut date importante
privind pereţii, amenajări interioare, intrarea în locuinţe, lipsa vetrelor de
foc în interior, acoperişul etc. S-a putut constata, de asemenea, că cea mai
mare parte a pereţilor se aflau la suprafaţa solului, ceea ce indică o
suprastructură de lemn. În aşezarea deschisă s-a descoperit şi un bordei,
care adăpostea nu mai puţin de şase gropi mari, un fel de depozit colectiv
– al mai multor familii 75 .
Cel de al doilea tip de locuinţe, construite la suprafaţa solului, era
foarte răspândit în aşezările din sec. I î.Hr.-sec. I/II d.Hr. S-a putut
remarca consistenţa urmelor acestora, mai ales chirpic ars de la pereţi,
lutuieli, temelii de lut, pereţi păstraţi uneori până la 0,40 m înălţime,
vetre, cuptoare şi alte amenajări interioare. Se observă, mai ales în
ultimele două niveluri dacice, folosirea intensă a lemnului. Majoritatea
locuinţelor erau construite din lemn, având la bază un sistem de tălpi.
Deşi sunt prezente în toate cele patru niveluri dacice, ele predomină în
ultimele două, urmele lor, distruse mai ales prin incendii repetate, au dat
un aspect cenuşos ultimelor două niveluri dacice. Forma, de obicei,
dreptunghiulară, cu o singură încăpere, având la bază o lutuială, iar
pereţii din lemn sau împletituri de nuiele bătute cu pământ. Fac excepţie
trei dintre ele, una pe acropolă şi două în aşezarea deschisă.
Prima prezintă o importanţă deosebită atât din punct de vedere al
dimensiunilor, de peste 430 m2, cât şi a poziţiei pe care o ocupă pe
acropolă. Aparţine nivelului III dacic şi are două faze, una reprezentând o
construcţie civilă cu funcţii colective în prima fază şi a doua având un rol
religios, când apare un perete, dinspre NV, absidat. Prima fază a locuinţei
este de formă dreptunghiulară, iar cea de a doua absidată.
Alături de „palatul” de la Popeşti 76 , această construcţie pe care am
75
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denumit-o şi noi „palat”, constituie argumente importante la cunoaşterea
sistemului de organizare la daci. Cercetarea acestui edificiu a adus şi alte
elemente noi privind sistemul de construcţie al locuinţelor, ca de pildă:
urme de tălpi de lemn din care porneau pereţii verticali, existenţa unei
suprastructuri din lemn sau chiar a etajelor, inclusiv acoperişul,
decorarea pereţilor interiori cu impresiuni vegetale, vetrele şi gropile de
provizii din interior, un bogat inventar, cu multe piese metalice, care
marchează o secvenţă cronologică bine determinată 77 .
Cele două construcţii din aşezarea deschisă prezintă câteva
caracteristici şi anume: una este marcată de zece gropi de la bârne
verticale, care închideau o suprafaţă de peste 30 m2 cu chirpic de la
pereţi, dar fără lutuială, care ar putea reprezenta un edificiu de cult
dreptunghiular cu trei şiruri a câte patru coloane de lemn, iar cealaltă, o
construcţie rectangulară, cu un strat de prundiş la bază şi o anexă în
partea de SE.
Remarcând numărul mare de locuinţe de suprafaţă, care deşi
coexistă cu cele adâncite sunt preferate acestora, datorate poate, atât
confortului cât mai ales posibilităţilor arhitecturale oferite de o adevărată
artă în prelucrarea lemnului, pe care o putem deduce, nu numai din
cvasitotalitatea materialelor de construcţii ce o reprezenta acest material,
despre care putem spune că era şi abundent în epocă, ci şi prezenţei unei
game extraordinar de bogate a uneltelor folosite în prelucrarea lui.
Alături de ceramică unde meşterii daci, adevăraţi artişti creatori, lemnul
era, poate, tot atât de intens şi artistic prelucrat, dar care nu a putut lăsa
nici o urmă. Locuinţele aveau o construcţie simplă, cu o singură încăpere,
mai rar cu câte o anexă, erau dispuse în linie, ca un început de
sistematizare. Remarcăm, de asemenea, existenţa unor vetre deschise, în
aşezarea nefortificată, precum şi a mai multor cuptoare pentru încălzit
sau copt pâine, din care unul, de dimensiuni mai mari, care făcea parte
dintr-o locuinţă special amenajată şi care putea avea un rol colectiv, mai
ales că se afla într-o zonă importantă de pe acropolă, în perimetrul zonei
rezidenţiale.
O descoperire deosebit de importantă în aşezarea de la Brad o
reprezintă acea piaţă centrală pavată cu piatră de râu, care se afla între
intrarea pe acropolă, de care era legată cu o alee pavată şi câteva edificii
importante ale aşezării: „palatul”, cuptorul colectiv sau „brutăria”, câteva
77
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locuinţe mai mari şi sanctuarul cu tamburi sau coloane de lemn, piaţă
care cuprindea o suprafaţă de peste 200 m2. Este important faptul că pe
această suprafaţă nu s-a construit nimic timp de două secole, până la
dispariţia aşezării dacice. Deocamdată este singura piaţă descoperită în
aşezările dacice de tip „dava”, care juca rolul, probabil, al acelor „agora”
din polisurile greceşti, lucru firesc dacă putem face legătura cu ceea ce
Ptolemeu consemna în harta sa geografică atunci când vorbea de aceste
aşezări pe care le numea „oraşe” dacice.
Printre construcţiile cu totul aparte descoperite la Brad se numără şi
sanctuarul rotund cu tamburi de lemn, care este situat în partea de NV a
acropolei, în zona pieţei centrale. Este prima construcţie de acest fel din
Moldova şi printre puţinele din aria civilizaţiei dacice. Aceasta reprezintă
cea mai importantă descoperire din ultima vreme, fiind şi cel mai bine
păstrată din aria culturii dacice, referindu-ne, evident, la cele construite
din lemn şi pământ. Descoperirile de aici au demonstrat faptul că
asemenea edificii erau acoperite. Legat de caracterul acestei construcţii
trebuie să notăm descoperirea unui alt edificiu, sub el, cu două faze,
prima dreptunghiulară şi a doua absidată, care dovedeşte că acest spaţiu
era destinat exclusiv construcţiilor religioase. Este pentru prima oară
când pe baza stratigrafiei verticale se obţine o cronologie sigură a
tipurilor de sanctuare 78 .
Amplasarea sanctuarului în apropierea pieţei centrale şi în partea de
NV a acropolei accentuează ideea despre o sistematizare a aşezării,
despre existenţa unei zone rezidenţiale, precum şi a unei zone sacre, care
face din aşezarea dacică de la Brad şi un puternic centru religios.
Cercetându-se un număr impresionant de gropi, peste 600, s-au
putut obţine unele date concludente privind semnificaţia şi rolul acestor
complexe arheologice din cadrul aşezărilor dacice din zonă. Aşa de pildă,
s-a putut constata existenţa a două tipuri diferenţiate de formă cilindrice
şi sub formă de clopot, cele mai multe din prima categorie, iar după
funcţionalitate: de provizii, cu resturi menajere şi de cult 79 . Toate gropile
de cult sunt în formă de clopot, cu o singură excepţie – Gr. 18 din C1.
Observaţiile noastre au demonstrat că gropile cu resturi menajere
nu erau făcute special pentru aceasta, ele devenind ca atare abia după ce
gropile de provizii deveneau inutilizabile din cauza surpării sau
78
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degradării pereţilor. Mai ales pe acropolă nu se punea problema
construirii unor astfel de gropi deoarece panta abruptă şi apropiată
facilita aruncarea resturilor menajere, iar spaţiul foarte mic al acropolei
nu permitea existenţa unor asemenea gropi. O dovadă în acest sens este şi
prezenţa unei mari cantităţi de oase de animale provenite de la consumul
de carne, care erau aruncate peste tot. În acest sens notăm şi faptul că pe
acropolă, în ultimul nivel dacic, nu s-au mai construit gropi de nici un fel
– pământul cenuşos al stratului de cultură materială nu mai permitea
asemenea gropi, care se dărâmau. În schimb ele apar, în această perioadă,
într-un perimetru destul de larg dintr-o zonă anumită din aşezarea
deschisă, care devine un fel de hambar colectiv, mai ales pentru cei de pe
acropolă. Aceasta ar fi şi explicaţia aşa-ziselor „câmpuri de gropi”
descoperite în mai multe aşezări, care erau puse pe seama
înmormântărilor. La Brad s-au descoperit peste 50 gropi de provizii în
partea de NV a aşezării deschise, unde, cu excepţia a trei locuinţe
adâncite nu s-a descoperit nici o urmă de locuire, cu excepţia acestor
gropi. Evident că odată cu deteriorarea pereţilor unele gropi erau umplute
cu diverse resturi, inclusiv menajere, sau erau folosite pentru înhumări de
animale (câini) sau chiar umane.
După cum se ştie unele provizii alimentare se ţineau în vase mari,
care la rândul lor erau în bună parte îngropate în pământ pentru a-şi
păstra poziţia verticală şi a avea stabilitate.
Dintre toate gropile se remarcă Gr. 18 din C1 de dimensiuni
impresionante (-16,05 m adâncime), care conţinea o mare cantitate de
materiale, printre care fragmente ceramice care provin de la un număr de
peste 1200 de vase din care peste 2/3 lucrate la mână. Descoperite şi în
alte aşezări de tip „dava” şi situate în partea de SE a acropolelor,
demonstrează că este vorba de gropi cu caracter religios. Cea de la Brad
este prima săpată în întregime şi poate constitui prima (fază) etapă în
construcţiile religioase, care premerg marilor sanctuare patrulatere cu
aliniamente, cu absidă şi circulare 80 .
Din punct de vedere al fortificaţiilor se constată că la Brad a fost
descoperită cea mai ingenioasă construcţie defensivă din pământ şi lemn
din Moldova, sau chiar din aria culturii dacice, care constă dintr-un mare
şanţ de apărare a cărui escarpă a fost întărită, pe o mare porţiune, cu o
80
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interesantă construcţie din lemn. De asemenea, în zona de acces pe
acropolă s-a descoperit o ingenioasă construcţie de lemn, din care nu
lipsea un pod mobil, care uşura pătrunderea dinspre aşezarea deschisă pe
acropolă. La acestea adăugăm existenţa unei palisade din lemn simple şi
din pământ, care era dispusă pe marginea acropolei, în zona şanţului de
apărare. Este pentru prima dată când se descoperă o asemenea fortificaţie
la o aşezare de tip „dava”. Tot legat de fortificaţie trebuie să menţionăm
şi faptul că la Brad s-au putut determina cu destulă precizie limitele
cronologice ale fortificaţiilor care nu sunt aceleaşi cu ale aşezării 81 .
Confirmări ale acestui fenomen le avem, din ce în ce mai mult, din
cercetările recente efectuate la Răcătău.
În cele 42 campanii arheologice efectuate până în prezent s-a
descoperit un bogat material arheologic, care reflectă o evoluţie continuă,
în toate nivelurile de locuire dacice, reprezentând cele câteva secole de
existenţă a aşezării de la Brad. Acest imens material a fost structurat pe
categorii şi tipuri, în funcţie de materialul întrebuinţat în confecţionarea
lor, a modului de folosire în cadrul activităţilor sau ocupaţiilor de aici,
precum şi legat de posibilităţile de procurare a unor obiecte sau ceramică
din alte zone.
Dintre toate, ceramica reprezintă ponderea cea mai mare, în cadrul
inventarului de la Brad, fiind prezentă în majoritatea complexelor
arheologice, din toate etapele de locuire 82 .
Prezentând cele două mari categorii: lucrată la mână şi la roată,
precum şi ceramica dacică pictată sau de import, am realizat o tipologie
care are la bază elemente definitorii ale formei, consemnând pentru
fiecare tip momentul apariţiei, evoluţia şi dispariţia lui, constituind o
premieră în tratarea acestui material arheologic. Aşa de pildă, la ceramica
lucrată la mână – grosieră sau fină – am deosebit 28 de tipuri, unele cu
mai multe variante, consemnând caracteristicile unor tipuri de vase care
constituie adevărate repere cronologice sau chiar etnice. Din acest puncte
de vedere notăm vasul borcan cu cele două variante, care reprezintă două
etape în evoluţia lui, fiecare variantă cu motive decorative specifice,
precum şi ceaşca dacică, cu mai multe variante. La fel şi ceramica lucrată
81
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la roată, unde am deosebit 32 de tipuri.
O contribuţie importantă a cercetărilor de la Brad, privitoare la
ceramică, o constituie raportul statistic al fiecărui tip în parte în contextul
nivelurilor de locuire şi al zonei în care s-au descoperit. Cercetarea
amănunţită a unui lot de materiale ceramice ce însumează mai bine de un
milion de fragmente, care provin de la peste 50.000 vase au adus date
importante privind frecvenţa unor tipuri, preferinţele locuitorilor,
probleme demografice sau chiar diferenţieri sociale. În acest context
merită să amintim faptul că datele statistice confirmă saltul calitativ al
vieţii în nivelurile III şi IV dacice, când ceramica lucrată la roată este
preponderentă, în comparaţie cu situaţia de dinainte, după cum numărul
mare de vase borcan, lucrate cu mâna, din nivelurile III şi IV, peste
12.000 exemplare, folosite în special la preparatul hranei, arată o situaţie
demografică înfloritoare. La fel cu cele peste 2000 ceşti dacice folosite la
iluminatul locuinţelor.
O contribuţie de seamă a cercetărilor de la Brad o constituie şi
descoperirea unei mari cantităţi de ceramică dacică pictată, cea mai înaltă
realizare a meşterilor olari. În această privinţă trebuie să consemnăm
faptul că la Brad s-a descoperit cea mai mare cantitate de ceramică dacică
pictată – peste 1200 exemplare, şi pe această bază s-a realizat cel mai
complet studiu privind această ceramică, care consemnează atât tipurile
de vase transpuse în această tehnică cât şi motivele decorative aplicate în
funcţie de tipul de vas sau zonă în care este realizat. Totodată s-au putut
constata şi limitele cronologice ale acestui tip de ceramică 83 .
Studierea ceramicii de import ne-a oferit surpriza unei cantităţi
nesperat de mari în comparaţie cu cele ce se ştia din publicaţiile de
specialitate. Nici una din marile aşezări dacice de tip „dava” nu are
publicat întreg materialul ceramic de import, din care cauză nu putem
opera cu date statistice care să dimensioneze comerţul cu astfel de
produse. În afară de amfore greceşti şi romane, care reprezintă cel mai
răspândit tip de recipient de import, consemnăm prezenţa a peste 300 de
vase de diferite tipuri printre care: kantharoi, căni, platouri, străchini,
cupe etc. fapt ce demonstrează o intensă activitate comercială.
Inventarul aşezării mai cuprinde un mare număr de obiecte de
podoabă şi monede, descoperite până în prezent, specificându-se valoarea
cronologică a unora din ele şi aportul lor la datarea unor complexe sau
83
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niveluri arheologice de aici.
Fără a fi accesibilă marii majorităţi a dacilor, scrierea a fost
documentată şi la Brad, prin cele 16 fragmente ceramice sau diverse
obiecte, care aveau incizate diferite litere greceşti sau latine. Deşi nu
avem nici un text sau măcar un cuvânt întreg, ele ne dau posibilitatea să
credem că din marea majoritate a locuitorilor de aici existau câţiva,
probabil negustori sau meseriaşi, care cunoşteau şi se foloseau de scriere.
În acest fel descoperirile de la Brad includ şi zona est-carpatică a
României în sfera importantelor descoperiri din munţii Orăştiei, Ocniţa,
Cetăţeni, Piscu-Crăsani 84 etc.
În fine trebuie să mai menţionăm faptul că săpăturile de la Brad au
adus noi şi valoroase contribuţii privitoare la cunoaşterea riturilor şi
ritualurilor de înmormântare. Din acest punct de vedere menţionăm
descoperirea în necropola tumulară a unor elemente noi privind unele
ritualuri deosebite practicate de populaţia dacică de aici, printre care
existenţa unor postamente sau a unor trepte în gropile mari de incinerare,
străpunse cu găuri, precum şi existenţa unor morminte secundare de
inhumaţie în mantaua movilelor. De asemenea, descoperirea unui număr
de 16 morminte de inhumaţie în gropi cilindrice în cadrul aşezării
deschise, care indică practicarea celor două rituri de înmormântare de
către populaţia dacică de aici 85 . Este de reţinut faptul că mormintele
tumulare aparţineau unor persoane mai înstărite sau cu funcţii mari, în
timp de mormintele de înhumaţie aparţineau oamenilor de rând.
Incineraţia, mai ales în tumuli, presupunea un ritual mai complicat şi mai
costisitor de aici şi diferenţierile sociale. Tot în acest context menţionăm
importanţa explorării zonei aşezării deschise.
Pe baza materialului descoperit am încercat o reconstituire a vieţii
dacilor din această zonă, discutând începutul procesului de latenizare,
influenţele greceşti, celtice, elenistice şi romane, dezvoltarea agriculturii,
creşterea vitelor, vânatul, pescuitul, meşteşugurile, relaţiile comerciale şi
în general dezvoltarea societăţii geto-dacice.
De asemenea, sunt puse în discuţie unele elemente care vizează un
aspect important din această aşezare şi în general la geto-dacii din această
o perioadă, cel legat de explozia demografică din sec. I î.Hr., apariţia
84
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statului dac din timpul lui Burebista, apariţia fortificaţiilor de aici şi de pe
valea Siretului în contextul general al Daciei, etapele de folosire etc.
Se demonstrează, pe bază de material şi stratigrafie, continuitatea
culturii materiale şi spirituale pe tot parcursul aşezării dacice de aici,
precum şi unitatea culturii dacice pe baza analogiilor cu celelalte
descoperiri din aria culturii dacice.
Legat de construcţia şi tipurile de locuinţe se discută un domeniu
foarte important privind sistematizarea aşezării şi implicit procesul
apariţiei oraşului la daci. Dacă luăm în considerare unele criterii, cum ar
fi: mărirea numărului de locuitori, foarte bine argumentat de intensitatea
locuirii acestor „dave”, apariţia unor noi îndeletniciri cum ar fi
meşteşugurile sau negoţul în care erau angrenaţi numeroşi locuitori ai
acestor aşezări; o cultură mult mai avansată a locuitorilor, mai ales a
celor care au legături multiple cu alte zone sau civilizaţii, în special
negustorii; existenţa unor schimburi comerciale practicate în locuri
special amenajate – piaţă, târguri; existenţa unor funcţii politice sau
administrative pentru o zonă mai largă, în condiţiile în care aceste „dave”
erau centre ale unor triburi sau uniuni de triburi; existenţa unor
construcţii sau instituţii urbanistice, în special religioase, cum este cazul
sanctuarelor; posibilităţi sporite de apărare, în condiţiile existenţei unei
fortificaţii puternice etc. putem spune că avem de a face cu o nouă formă
de organizare a aşezării, care nu era departe de aceea a unui oraş.
Pornind de la această realitate, trebuie să consemnăm faptul că
puţini dintre arheologii noştri, care s-au ocupat ori au cercetat asemenea
tipuri de aşezări, au tratat această problemă deşi multe din elementele
descoperite în unele aşezări impuneau o asemenea abordare. Noi înşine
am încercat o discuţie în acest sens, impusă de importantele descoperiri
făcute în cercetările efectuate în cetatea dacică de la Brad, identificată cu
Zargidava 86 .
Majoritatea acestor fortificaţii din Moldova, aparţinând acestei
perioade, sunt amplasate pe boturile de terasă sau pe diferite înălţimi,
care au fost în mare măsură fortificate încă din epoca bronzului 87 . Ele au
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continuat să fie folosite şi în prima epocă a fierului prin întreţinerea
fortificaţiilor vechi, pentru ca în faza clasică a culturii dacice aceste
fortificaţii să fie mult mărite, prin amenajarea unor şanţuri de apărare
foarte adânci, construirea de palisade, a unor sisteme deosebite de intrare
pe acropolă 88 etc.
Dezvoltarea şi structurarea societăţii geto-dacice în secolele I î.H.-I d.H.,
importantele descoperiri făcute în ultimele cinci decenii de cercetare
arheologică, ne dau posibilitatea să punem în discuţie câteva elemente
care aparţin organizării acestui tip de aşezare – protourban, oppidan sau
dava. Ele exprimă un grad de dezvoltare foarte apropiat, fără a fi identice,
la celţi, greci şi daci, dar care, pentru Ptolemeu, ce le consemna, la
începutul sec. II d.H. drept polis-uri însemnau desigur oraşe ale Daciei 89 .
Pentru a demonstra existenţa unor spaţii private sau publice în
aşezarea de la Brad, ne vom folosi de unele descoperiri făcute în această
mare aşezare dacică, în decursul celor 42 de campanii arheologice. Este
momentul să analizăm, din acest punct de vedere, următoarele construcţii
şi amenajări: şanţul de apărare şi amenajările escarpei, intrarea pe
acropolă cu acel pod de lemn, aleea pavată, care pornea de la podul de
lemn, piaţa centrală pavată cu piatră de râu, sanctuarul, cu cele trei faze,
„brutăria”, „palatul”, drenajul pieţei centrale, groapa de cult şi platforma
din apropiere.
Şanţul de apărare dacic a fost făcut în cea de a treia fază de locuire
dacică de pe acest platou, respectiv la jumătatea sec. I î.H. şi avea o
formă trapezoidală, cu o deschidere maximă de 56 m şi o adâncime de 10
m. Dimensiunile foarte mari ale şanţului nu mai impuneau şi un val de
apărare sus pe acropolă, care ar fi însemnat şi o micşorare foarte mare a
suprafeţei acesteia. A apărut, în schimb, o palisadă simplă din lemn şi
pământ, care apăra în special locuinţele dese din spatele ei. Escarpa avea
o înclinaţie mult mai mare, de circa 45° faţă de contraescarpă, care era în
mai multe locuri amenajată în trepte.
Acest spaţiu, al şanţului de apărare, constituia un bun public ce
trebuia bine întreţinut de către întreaga comunitate, care se şi folosea de
V. Ursachi, O nouă cetăţuie dacică pe valea Siretului, p. 93-130; idem, Descoperiri getodacice în judeţul Bacău, p. 97-114, V. Ursachi, Cercetări arheologice..., 1968, p. 171-184;
idem, Contribuţii la problema aşezărilor dacice, p. 105-119.
88
V. Ursachi, Fortificaţii dacice pe Valea Siretului, p. 31-51.
89
Ptolemeu, Geographia, III, 10-8.
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el în condiţiile unui atac din afară.
Chiar dacă podul de lemn nu a mai fost folosit sau şanţul de apărare s-a
colmatat, intrarea pe acropolă se afla tot în această zonă. Acest lucru este
demonstrat de existenţa unei alei pavate cu prundiş, care pornea din această
zonă şi ducea în piaţa centrală. Lungimea acestei alei era de peste 10 m iar
lăţimea de 2,5 m. Ea a continuat să existe şi să fie folosită pe tot parcursul
existenţei pieţei centrale şi a edificiilor din zonă, respectiv până la începutul
sec. II d.H. Şi această alee amenajată de locuitorii aşezării constituia un spaţiu
public, de care s-au folosit toţi locuitorii aşezării, dar şi eventualii negustori
sau pelerini, care veneau la piaţa sau la sanctuarul din această aşezare.
Piaţa centrală, pavată cu piatră de râu descoperită la -1,70m
adâncime, deci în nivelul III dacic, sec. I î.H., constă dintr-o platformă de
pământ, bine bătut peste care s-a depus un strat consistent de pietre de
râu. Ea cuprinde o suprafaţă delimitată de „palatul” din partea de Est,
sanctuarul cu cele trei faze în partea de V, aleea, care vine dinspre
intrarea pe acropolă, „brutăria” din partea de SV şi alte locuinţe în partea
de S. Suprafaţa totală este de circa 450 m2. Această piaţă centrală
constituia o adevărată „agora” a dacilor din aşezare şi bineînţeles şi
pentru cei din jur sau chiar pentru negustorii greci sau romani, care
veneau cu mărfurile lor, probabil pe calea apei, pentru a le comercializa
populaţiei din aşezarea de aici sau altele din jurul ei. Putem admite că
râul Siret, cel puţin până la Brad, era navigabil, altfel nu am putea explica
numărul mare de amfore greceşti şi romane, peste 700, prezente în
descoperirile de până acum, la care adăugăm multe alte tipuri de vase,
unelte sau obiecte de podoabă, descoperite aici şi provenite din zona vest
pontică sau mediteraneană. Putem deci admite că piaţa centrală, cu
predilecţie, constituia un spaţiu public, amenajat chiar de la început cu
acest statut. Folosirea ei o putem pune pe seama a numeroase activităţi
negustoreşti, politice, culturale sau religioase, organizate de această mare
comunitate de oameni, în secolele I î.H.-I d.H.
Legat de această piaţă, amintim şi descoperirea unui canal de
drenaj, care colecta apele din piaţă şi le transporta în valea Siretului, pe o
distanţă de 40 m, şanţ care avea o lăţime de 0,30 m şi o adâncime de 0,50 m,
cu o pantă nu prea accentuată spre apa Siretului, ce pornea din partea
centrală de Vest a pieţei spre Sud, cu un cot către Vest, în valea acestui
râu. Acest şanţ de drenaj era, probabil, protejat cu un capac din lemn sau
chiar în el să fi existat un uluc din lemn, care a dispărut fără urmă. În
orice caz el a fost protejat mai bine de un secol, sau chiar mai mult,
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dezafectarea lui având loc abia în ultimele faze ale pieţei centrale,
respectiv sec. I d.H. Protejarea lui explică şi faptul de a fi constituit un
bun public, care folosea întregii aşezări, pentru păstrarea bunei
funcţionalităţi a pieţei centrale 90 .
Un alt element cu caracter public îl constituia acea „brutărie”
descoperită în apropierea pieţei pavate, dar şi a sanctuarului. Este vorba
de unul din cele 18 cuptoare de copt pâine descoperite în săpăturile de
până în campania anului 1983, de formă ovală cu gura spre E-NE, vatra
cu crustă puternic arsă şi o anexă platformă în faţă, care depăşea limitele
pereţilor cupolei, cu circa 0,30 m. Cuptorul a avut şapte faze de refacere.
Vatra, în interior avea un diametru de 1,20m iar axul lung 1,50 m.
Păstrarea acestui cuptor, cu cele şapte refaceri, pe parcursul folosirii
intensive într-o perioadă foarte îndelungată, respectiv sec. I î.H.-I d.H. ne
îndeamnă să credem că în aşezarea de la Brad, pe lângă cuptoarele de
încălzit şi copt pâine individuale, ale unei singure familii, au existat şi
cuptoare colective, folosite de mai multe familii sau chiar de existenţa
unor meşteri brutari, care puteau fi şi proprietarii unor adevărate brutării.
Oricum, în cazul nostru, putem vorbi de o adevărată construcţie specială,
care a durat mai bine de o sută de ani, fiind legată, indisolubil, atât de
piaţa pavată, unde probabil, brutarul îşi vindea marfa, cât şi în imediata
vecinătate a sanctuarului sau „palatului” cetăţii 91 . Este vorba, deci, de un
spaţiu ce poate fi legat atât de comunitate, dacă brutăria era folosită de
mai multe familii cât şi de un spaţiu privat, dacă el se afla doar în
proprietatea unei familii. În orice caz, locul în care era plasată această
locuinţă ne indica, mai degrabă, un spaţiu public al întregii aşezări.
Cel mai important edificiu de pe acest platou îl reprezintă, desigur,
sanctuarul cu cele trei faze ale sale. Este vorba de prima fază, de formă
dreptunghiulară, marcată de un mare număr de gropi de pari sau de
coloane, dispuse pe trei laturi şi un şanţ de temelie de perete pe latura de
E, cu o anexă în partea de SE şi o alta în partea de NV, marcată şi aici de
un număr de gropi de par sau coloane. Orientarea edificiului era NV-SE,
cu intrarea, cel mai probabil, prin anexa de SV. În interior, toată
suprafaţa era lutuită şi bine făţuită, cu urme de bârne de lemn arse,
porţiuni cu cenuşă fină şi unele alveolări 92 .
90
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Cea de a doua fază o reprezintă edificiul cu absidă în partea de NV,
care foloseşte doar o parte din platforma de lutuială din faza I-a. Absida
are punctul maxim de curbură pe mijlocul laturii de nord-vest, unde
dispar şi câteva gropi din şirul care o delimitează, iar capetele se sprijină
pe ultimul par din şirul de pe latura de S-V şi capătul şanţului de temelie
dinspre N-V. Această construcţie a fost făcută, probabil, numai din lemn
şi se află în interiorul celei vechi, respectiv a edificiului din prima fază.
În cea de a doua fază intrarea se făcea tot printr-o anexă, construită în
aceeaşi zonă, doar puţin deplasată către mijlocul peretelui de SE. Era
construită din lemn, ceea ce a făcut să rămână multă cenuşă.
În fine, cea de a treia fază, cea mai importantă, o reprezenta
sanctuarul rotund cu tamburi de lemn, care foloseşte porţiunea
dreptunghiulară lutuită şi făţuită a celor două faze anterioare ale
sanctuarului, completând-o cu prundiş fin şi lut galben, bine bătut, care
formează duşumeaua. Această platformă, acoperită cu o crustă calcaroasă
albicioasă este înconjurată de un şir de stâlpi sau coloane de lemn, ale
căror gropi se aflau cu 10-15 cm mai jos, diferenţă dată de grosimea
stratului de chirpic ars. Aceşti stâlpi sau coloane, în număr de 46, erau
dispuşi la distanţe neegale şi se adânceau cu circa 0,65-0,70 m de la
nivelul de călcare. Diametrul lor variază între 0,25-0,40 m. Distanţa
dintre stâlpi era de 0,75-1 m fără a lipsi şi unele distanţe mai mari, chiar
de 1,40 m. Toate acestea înscriu un cerc cu diametrul de 16 m. Prezenţa
unei cantităţi destul de mari, deasupra chirpicului ars (duşumelei), de
cărbune de lemn şi cenuşă ar putea fi pusă în legătură cu existenţa unui
acoperiş.
În acest context avem de a face cu o construcţie specială, deosebită
de restul edificiilor descoperite în această aşezare, care servea la oficierea
unor ritualuri religioase ale populaţiei dacice din această aşezare, dar şi
din aşezările din jur, constituind un spaţiu religios comun unei populaţii
dintr-o zonă mult mai întinsă, din jur, care nu avea posibilitatea să
practice diferite ritualuri de mare amploare în micile aşezări existente în
jurul Cetăţii de la Brad. Şi în acest caz avem, deci, de a face cu un spaţiu
public, foarte important pentru o numeroasă populaţie din jur.
Un alt edificiu, de mare importanţă în aşezarea de la Brad îl
constituie „palatul” care aparţinea, desigur, familiei celui mai de seamă
personaj al aşezării, conducătorul ei. De mărime impresionantă faţă de
celelalte construcţii de aici şi printre foarte puţinele din întreaga
civilizaţie geto-dacică, această clădire pe care noi am denumit-o „palat”
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era aşezată în partea de Est a pieţei centrale pavate, fiind singura cu etaj,
care, la parter, avea un număr de peste 24 camere, din care una absidată.
Ea constituie unul din cele mai concludente motive de a considera
procesul de urbanizare la daci, destul de avansat. Cu toate că nu putem
cunoaşte ce rol avea această locuinţă-palat, în contextul vieţii de zi cu zi
a acestei aşezări, putem totuşi presupune, că, măcar în primă fază, când
avea dimensiunile mult mai mari, în detrimentul pieţei pavate şi când nu
era împărţită în atâtea camere, mai mici, să considerăm că era folosită
pentru adunarea şefilor care conduceau localitatea sau zona adiacentă şi
constituia un spaţiu public. În cea de a doua fază, când dimensiunile
clădirii devin ceva mai mici (împărţită în cele 24 de camere) care nu
depăşeau, fiecare, o suprafaţă de 15-20 m2, când apare şi acea anexă
absidată, deci o construcţie de cult de dimensiuni mai mici, pe care o
folosea doar proprietarul „palatului” şi familia lui, putem vorbi de un
spaţiu privat, în care marea majoritate a locuitorilor nu mai aveau acces.
Totuşi, construcţia în sine, constituia unul din elementele cele mai
importante în cadrul procesului de urbanizare a localităţii, atât prin
funcţiile lui cât, mai ales, prin poziţia pe care o ocupă în aşezare şi mai
ales elementele arhitectonice pe care le bănuim a le fi avut. În orice caz,
folosirea intensă a lemnului presupune şi o prelucrare pe măsură. Acelaşi
lucru îl putem bănui şi pentru celelalte locuinţe, este adevărat, mult mai
modeste, în special ca dimensiuni, care formau întregul complex
arhitectonic al „oraşului” de pe acropola cetăţii de la Brad.
Este bine cunoscut faptul că în marile aşezări dacice s-au descoperit
numeroase gropi, de forme şi funcţionalităţi diferite, care au dat un bogat
material arheologic pe baza căruia s-au putut realiza numeroase studii
referitoare la problemele de datare, sincronisme ale unor tipuri de obiecte
sau alte elemente oferite de complexele închise.
Dintre acestea remarcăm o groapă cu totul deosebită, descoperită în
partea sud-estică a acropolei notată cu Gr. 18 din CI, care face notă
aparte faţă de toate celelalte gropi cu caracter cultual descoperite la Brad.
Groapa face parte din nivelul III dacic de la Brad, corespunzător sec. I î.H. şi
are diametrul la gură de 3 – 3,50 m, de formă ovală, pentru ca după 2 m
adâncime să devină circulară, cu diametrul de 2,50 m. Adâncimea ei, cu
totul excepţională, este de 16,05 m. A fost îngrijit săpată şi netezită, mai
ales în zona cu o depunere de loess, unde se păstrează şi acum foarte
bine. După amenajare şi folosire umplerea a fost făcută într-un interval
relativ scurt, dacă avem în vedere descoperirea unor fragmente de la
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acelaşi vas la -7,70 m, 10,10 m şi 10,60 m sau fragmente de la aceeaşi
fructieră, lucrată la mână, descoperite la -7,50 m şi 13,35 m, deci pe o
adâncime de aproape 6 m 93 .
Trebuie să remarcăm bogăţia materialului ceramic şi osteologic,
precum şi marea cantitate de cenuşă, pământ cenuşos, cărbune de lemn,
pietre, chirpic ars şi crustă de vatră. Acest imens material constituia
umplutura, de sus până jos, a gropii fără a exista pământ steril din punct
de vedere arheologic pe toată adâncimea ei. Ceramica descoperită
aparţine celor trei categorii cunoscute pentru perioada sec. I î.H.: lucrată
cu mâna, la roată şi de import. Cantitativ predomină cea lucrată cu mâna,
care provine de la 766 vase şi fragmente lucrate la roată de la 468 vase,
din care o parte ceramică pictată dacică. Nu lipsesc nici cele de import –
26 vase precum şi 24 unelte din os, piatră, fier, bronz, ceramică. Acest
număr mare de tipuri şi variante într-un complex închis permite obţinerea
unor corespondenţe cronologice importante, care se adaugă semnificaţiei
aparte a acestei construcţii sau amenajări de cult.
Două etape în intervalul umplerii ei sunt marcate de amenajarea în
umplutura acestei gropi a două alte gropi, în formă de clopot, una la
adâncimea de 7,10 m şi cealaltă la 5 m, prima cu diametrul de 1,80 m şi
adâncimea de 1,70 m şi cealaltă cu diametrul de 1,10 m şi adâncă de 1,80
m, cu fundul plat, care conţineau doar cărbune de lemn şi cenuşă fină,
precum şi un strat de crustă de vatră.
Cu prilejul publicării acestei descoperiri notam faptul că existau
două posibilităţi de a analiza semnificaţia acestei gropi şi anume: fie
pentru a fi folosită ca fântână sau cisternă, fie o construcţie de cult, legată
de practicile religioase ale dacilor din această perioadă. După analizarea
tuturor aspectelor legate de semnificaţia ei, am ajuns la concluzia că a
fost realizată pentru practicarea unor ritualuri religioase. Similitudini cu
alte descoperiri din ţară, ca de pildă groapa de la Răcătău 94 (Tamasidava)
cercetată, de asemenea, în întregime, după cea de la Brad, Poiana 95 ,
Piscu-Crăsani 96 sau Popeşti 97 , care încă nu au fost săpate în întregime,
dar care se află în aceeaşi zonă, pe acropolă, confirmă ipoteza noastră, că
93
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ele aparţin unor practici religioase. În sprijinul acestei ipoteze menţionăm
şi existenţa unor gropi sau puţuri votive descoperite în diverse aşezări
cum este cea de la Ciolăneşti 98 , precum şi gropile mari, descoperite la
Ocniţa 99 , pe care prof. D. Berciu le pune pe seama religiei geto-dacilor,
considerând ca verosimilă existenţa unor camere subterane simbolice în
fiecare din davele acestora.
Renunţarea relativ rapidă la această groapă pentru scopuri
religioase, deşi a reprezentat un volum imens de lucru în amenajarea ei,
poate fi pusă în legătură cu schimbarea unor ritualuri în această vreme,
respectiv legate de apariţia, la mijlocul sec. I î.H. a sanctuarului cu
aliniamente, absidal sau rotund, cu stâlpi sau coloane de lemn, în cadrul
aşezării de la Brad. Rămâne doar ca o ipoteză de lucru studierea unei faze
cronologice în construcţiile religioase ale dacilor, în care puţurile votive
sau gropile cu caracter religios să premeargă marilor sanctuare de mai
târziu, având în vedere şi faptul că datarea lor – la sfârşitul sec. II şi
începutul sec. I î.H. pledează pentru aceasta.
Continuarea cercetării unei zone de pe acropolă care mi s-a părut
foarte interesantă, unde descopeream în anul 1974 această groapă de cult,
ne-a oferit o altă surpriză, deosebit de importantă, legată de această
construcţie. Astfel în imediata apropiere s-a descoperit o platformă de
prundiş, amenajată pe o suprafaţă destul de mare, care era, probabil,
folosită, pentru diferite ritualuri religioase practicate la această groapă de
cult.
Platforma are lungimea de 8,5 m şi lăţimea de 7 m şi era formată
dintr-un prundiş mărunt cu nisip, bine bătut, cu o grosime de 10-15 cm.
În unele locuri, datorită denivelării prilejuite de tasarea pământului din
unele gropi anterioare, stratul de prundiş a fost refăcut de mai multe ori,
ceea ce presupune un oarecare timp mai îndelungat de folosire. Acest
lucru presupune şi folosirea, înainte de umplere, a gropii de cult, mai
îndelungată .
Suprafaţa relativ mare a acestei platforme – de aproape 60 m2,
amenajată atât de solid, demonstrează participarea, la aceste ritualuri, a
unui număr destul de mare de locuitori din aşezare sau din zonă, iar grija
pentru menţinerea stratului de prundiş în condiţii bune, prin refacerea în
T98 M. Petrescu-Dîmboviţa, S. Sanie, Cercetări arheologice în aşezarea geto-dacică
de la Ciolăneştii din Deal (jud. Teleorman), în ArhMold, VII, p. 241-258.
99
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două-trei etape, demonstrează importanţa practicilor religioase legate de
această groapă.
După umplerea gropii şi renunţarea la ritualurile legate de ea,
platforma de prundiş a fost abandonată, pe locul ei construindu-se
locuinţe de suprafaţă sau alte complexe de locuire.
Nici o altă amenajare sau construcţie nu a fost depistată pe această
platformă, care să ne indice alte elemente legate de faptul dacă ar fi fost
sau nu acoperită sau dacă ar fi fost unele amenajări legate de cult.
Descoperirea acestei platforme vine să confirme, încă o dată, faptul
că groapa descoperită în anul 1974 avea un caracter religios, prin aceasta
adăugăm încă un element deosebit de important legat de practicile
religioase ale dacilor în sec. I î.H., care premerg vestitele sanctuare de
piatră sau din lemn din perioada clasică a culturii lor.
Ca şi în celelalte cazuri prezentate mai sus, notăm şi aici caracterul
public al acestui element de cult, precum şi platforma din imediata
apropiere, legată de practicarea diferitelor ritualuri în această zonă.
În concluzie putem afirma faptul că procesul structurării societăţii
dacice în faza sa clasică de dezvoltare presupune apariţia şi dezvoltarea
unor spaţii publice bine delimitate în aşezările de tip „dava”, care erau
strâns legate de procesul de urbanizare ce avea loc în tot acest timp,
proces stopat de atacurile şi apoi cucerirea Daciei de către Imperiul
Roman. O valorificare mai nuanţată a descoperirilor făcute până acum,
dar şi o cercetare viitoare mult mai atent axată pe zonele cele mai
importante de pe acropolele aşezărilor de acest tip, precum şi a aşezărilor
deschise ale acestora, foarte puţin cercetate până acum, ar putea aduce
noi argumente în cunoaşterea acestui proces atât de important pentru
civilizaţia dacică.
În concluzie putem spune că marea aşezare dacică de la Brad poate
fi identificată cu una din cele trei „dave” de pe Siret, care au fost
consemnate de Ptolemeu drept polis-uri şi marcate destul de corect atât în
latitudine cât şi în longitudine în harta sa: Piroboridava, Tamasidava,
Zargidava. Ultima dintre ele poate fi aşezarea de la Brad, care ar putea să
reprezinte şi localitatea pomenită în inscripţia lui Acornion, drept capitală
a unei uniuni de triburi sau a unui mic regat dacic 100 .
Alte două aşezări fortificate – Tiseşti-Tg. Ocna şi Moineşti din
judeţul Bacău, au fost cercetate în ultimii 50 de ani. Prima dintre ele,
100
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cunoscută de localnici sub numele de „Titelca din Poiana Chichilăului”
se află într-o zonă destul de înaltă, dominând valea Trotuşului, la
izvoarele pârâului Strigoiul Olarului, între valea Oituzului şi a Slănicului,
pe un pinten de teren cu lungimea de circa 100 m, înconjurat de două
râpe prăpăstioase ale pârâului amintit. Din ea a mai rămas doar un pinten
care domină valea Trotuşului între Tg. Ocna şi Oneşti, în vechime acest
punct a fost fortificat, constituind un punct strategic.
Cercetările sistematice efectuate aici de către arheologii A. Niţu şi
M. Zamoşteanu au scos la iveală mai multe urme de locuinţe, ceramică şi
unele obiecte din fier. Eroziunea puternică a zonei, proces care continuă
şi astăzi, nu a permis obţinerea unor date prea concludente. Totuşi,
poziţia şi faptul că există suficient de multe urme de locuire
demonstrează importanţa strategică a acestui punct. Cele două zone
cercetate – Titelca şi Poiana, constituiau în epoca dacică, acropolă şi
respectiv aşezarea civilă, despărţite printr-un şanţ de apărare, care avea şi
val. Din aşezarea civilă au fost scoase mai multe materiale arheologice,
datorită faptului că suprafaţa este mai mare şi s-au putut executa câteva
secţiuni. Stratigrafia în cele două puncte arată că avem de a face cu o
depunere arheologică destul de subţire, corespunzătoare unei perioade de
timp nu prea îndelungate, care s-ar limita la ultimul strat al aşezării
fortificate de la Poiana de pe Siret, respectiv epocii Burebista-Decebal101 .
În anul 1986 V. Căpitanu şi V. Ursachi au efectuat un mic sondaj în
zonă în cele două puncte, descoperindu-se mai multe materiale
arheologice rămase inedite. S-a constatat că în anii care au trecut de la
cercetările efectuate de A. Niţu şi M. Zamoşteanu în anii 1957-1958, din
punctul Titelca nu mai rămăsese decât câţiva metri pătraţi procesul de
eroziune a micşorat mult din acest teren, iar în Poiana, sondajele noastre
nu au dat prea multe materiale sau situaţii noi stratigrafice 102 .
Cetăţuia getică de la Tişeşti-Tg. Ocna, a constituit în perioada
clasică a culturii dacice – sec. I î.Hr.-începutul sec. II d.Hr. un important
punct strategic, care controla Valea Trotuşului. Deşi nu a fost de mărimea
aşezărilor fortificate de pe Valea Siretului, acest punct strategic aflat la
confluenţa Oituzului cu Trotuşul, constituia un punct de supraveghere a
căii de circulaţie între Valea Siretului şi trecătorile Transilvaniei. Aflată
101

A. Niţu, M. Zamoşteanu, Sondajul în cetăţuia getică de la Tiseşti, în Materiale, VI,
1959, p. 375-382.
102
Materiale inedit la Muzeul din Bacău. Cercetări efectuate de V. Căpitanu şi V. Ursachi.
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la o distanţă relativ mare de valea circulată, această fortificaţie era întreţinută
de un număr relativ mic de familii, dovadă a stratului de cultură materială
destul de subţire, constatat în cele două puncte cercetate.
Cea de a doua fortificaţie, cercetată în ultima vreme, este
reprezentată de cetatea dacică de la Moineşti, care se află în partea de Est
a oraşului amintit, în apropierea cartierului Lucăceşti, la o înălţime de
925 m, ocupând o poziţie dominantă asupra văii Tazlăului şi a trecătorii
spre Transilvania, Ghimeş. Cercetările efectuate aici de către V. Căpitanu
şi V. Ursachi, în anii 1986 şi 1987 au scos la iveală numeroase urme
materiale, care atestă o locuire destul de importantă în perioada clasică a
culturii dacice 103 .
Săpăturile au scos la iveală numeroase urme de locuinţe de
suprafaţă, gropi cu resturi menajere, vetre de foc, o construcţie de zid,
care putea fi un turn de apărare, pe latura cea mai vizibilă asupra Văii
Tazlăului, întărirea cu piatră a marginii aşezării, precum şi o porţiune de
zid cu emplectonul format din pământ şi pietre sfărâmate, urmele unui
şanţ de apărare, precum şi depistarea unor locuinţe pe terasele artificiale
realizate de locuitorii acestei aşezări fortificate, a unui drum de acces etc.
Printre materialele descoperite în săpătură amintim o cantitate
destul de mare de ceramică lucrată la mână şi la roata olarului, care
cuprinde o bună parte din repertoriul de forme ale perioadei clasice a
culturii dacice, respectiv sec. II/I î.Hr.-sec. I/începutul sec. II d.Hr.,
asemănătoare celor descoperite în marile aşezări de pe Valea Siretului:
Brad, Răcătău şi Poiana. Nu lipsesc nici amforele de import sau
fusaiolele, râşniţele din tuf vulcanic, dălţi, piroane, scoabe din fier.
Ceramica dacică pictată este prezentă prin mai multe fragmente de căni,
fructiere, cupe cu două torţi etc.
Rezultatele celor două campanii de săpături dovedesc existenţa
unei aşezări fortificate situată pe cea mai mare înălţime din zonă, care
domină Valea Tazlăului, fiind asemănătoare, ca poziţie, cu cea de la
Tiseşti, Bâtca Doamnei sau Cozla din Piatra Neamţ, cu un strat de cultură
materială destul de bogat, dovedind o intensă locuire precum şi existenţa
unui sistem de apărare a Daciei din perioada Burebista-Decebal. Prin
poziţia ei asigura un bun control asupra drumului de acces spre
Transilvania prin Trecătoarea Ghimeş.
103

V. Căpitanu, V. Ursachi, Cetatea dacică de la Moineşti, în Carpica, XVIII-XIX,
(1986-1987), p. 55-60.
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Bref présentation des découvertes archéologiques de la première
époque du fer – Hallstatt – et de l’époque géto-dace
(IVe siècle av.J.Ch.-Ier siècle d.J.Ch.)
L’auteur fait une ample présentation des recherches efféctuées par les
specialists du Musée d’histoire de Bacău, dans les établissements et les
necropolis de la première et de la deuxiemè époque du fer. On analyse la
situation topo-stratigrafique de ces stations, tant que le riche materiel
archéologique, avec des amples renvois bibliographiques et ilustrationes.
L’auteur insiste particulièrement sur les deux fortifiés situés sur le Siret,
Răcătău-Tamasidava et Brad-Zargidava, les unes des plus importantes cités
géto-daces de la zone est carpatique, mentionées dans la carte du géographe
Ptolémé (IIe siècle d.J.Ch.).
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Pl. 1 – Obiecte şi ceramică hallstattiene , 1, 2, 4-6 Răcătău; 3 – Cimbala; 7 Găiceana (după V. Căpitanu)
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Pl. 2 – Sabia de la Marvila (după V. Căpitanu)
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Pl. 3 – Răcătău – schiţa topografică (după V. Căpitanu), vedere generală,
secţiune în şanţul de apărare
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Pl. 4 – Răcătău – ceramică lucrată la mână (după V. Căpitanu)
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Pl. 5 – Răcătău – ceramică lucrată la roată (după V. Căpitanu)
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Pl. 6 – Răcătău – ceramică cu semnificaţii cultuale (după V. Căpitanu)
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Pl. 7 – Răcătău – obiecte cu semnificaţie cultuală (după V. Căpitanu)
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Pl. 8 – Răcătău – obiecte de podoabă (după V. Căpitanu)
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Pl. 9 – Răcătău – fibule (după V. Căpitanu)
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Pl. 10 – Răcătău – Amfore cu inscripţii (după V. Căpitanu şi M. Alexianu)
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Pl. 11 – Răcătău – Ceramica de import (după V. Căpitanu)
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Pl. 12 – Mormântul de la Răcătău – inventar (după Al. Vulpe şi V. Căpitanu)
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Pl. 13 – Mormântul de la Răcătău – inventar (după Al. Vulpe şi V. Căpitanu)
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Pl. 14 – Cetatea de la Moineşti – vedere generală, aspecte şantier
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Pl. 15 – Cetatea de la Moineşti – Plan de situaţie (după V. Căpitanu şi V.
Ursachi)
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Pl. 16 – Cetăţuia de la Tiseşti (după A. Niţu şi M. Zamoşteanu)
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Pl. 17 – Cetăţuia de la Tiseşti (după A. Niţu şi M. Zamoşteanu)
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Pl. 18 – Brad – Planul general de săpături
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Pl. 19 – Brad – Aspect de şantier
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Pl. 20 – Brad – ceramică lucrată cu mâna
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Pl. 21 – Brad – ceramică lucrată la roată
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Pl. 22 – Brad – Unelte fier
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Pl. 23 – Brad – Unelte fier

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Descoperirile arheologice din Halstatt şi epoca geto-dacică

Pl. 24 – Brad – Ceramica dacică pictată
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Pl. 25 – Brad – Sanctuarul dacic
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Legendă: 1. zonă cu lutuială; 2. zonă cu cenuşă fină; 3. deranjament modern;
4. gropi de pari; 5. cenuşă; 6. profile rămase; 7. bârne carbonizate; 8. şanţ de
temelie; 9. alveolare
Pl. 26 – Brad – Sanctuarul dacic faza I
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Legendă: 1. profile rămase; 2. zonă cu lutuială feţuită; 3. deranjamente
ulterioare; 4. urme de pari (presupuse); 5. zonă cu cenuşă finală; 6. şanţuri de
perete
Pl. 27 – Brad – Sanctuarul dacic faza II
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Legendă: 1. urme de pari; 2. profile rămase; 3. urme de bârne; 4. zonă cu
prundiş; 5. zonă cu prundiş; 6. urme de pari (presupuse); 7. zonă de pământ
galben; 8. cenuşă fină; 9. deranjament modern
Pl. 28 – Brad – Sanctuarul dacic faza III
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Legenda: 1. lut galben; 2. nisip; 3. prundiş; 4. nisip amestecat cu lut; 5. bârne de
lemn carbonizat

Pl. 29 – Brad. Plan şi profil – Groapa de cult
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Pl. 30 – Brad. Plan spaţiu public pe acropolă
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE ALE MUZEULUI DIN BACĂU
PRIVIND EPOCA SECOLELOR II-X
Ioan Mitrea
Dacă unele aşezări „preistorice” au fost semnalate, în depresiunea
Oneşti, încă de V. Pârvan, înainte de Primul Război Mondial 1 , iar
preotul-arheolog C. Matasă, între 1933-1940, descoperea alte aşezări
„preistorice” în Bazinul Trotuşului 2 , în vreme ce Radu şi Ecaterina Vulpe
făceau sondaje în situri preistorice din regiunea de sud-est a judeţului
Bacău de azi, în zona Perchiu-Hurueşti 3 , totuşi până la cel de-al Doilea
Război Mondial arealul judeţului la care ne referim continua să rămână o
mare pată albă din punct de vedere arheologic, îndeosebi în ceea ce
priveşte epoca mileniului I d.Hr, la care ne vom referi în continuare.
Cu excepţia tezaurului de monede bizantine, descoperit întâmplător
în 1930, la Cleja-Bacău 4 , nu avem nimic important de reţinut, cu privire
la descoperirile arheologice, din actualul judeţ Bacău, în perioada dintre
cele două războaie mondiale şi în primele decenii de după cel de-al
Doilea Război Mondial, deşi au început a fi semnalate mai multe situri
arheologice 5 , în unele dintre acestea efectuându-se unele sondaje şi
cercetări de mică amploare 6 . Până la jumătatea secolului al XX-lea nu
erau identificate, cu certitudine, puncte de interes arheologic privind
1

V. Pârvan, Castrul de la Poiana şi drumul roman prin Moldova de Jos, Bucureşti,
1913, p. 2.
2
C. Matasă, Deux stations á céramique peinte de la Moldavie, în Dacia, VII-VIII,
(1937-1940), Bucureşti, 1941, p. 69-84; idem, Aşezarea eneolitică Cucuteni B de la
Podei-Tg.Ocna, în ArhMold, II-III, 1964, p. 1-66. Unele urme „preistorice” în Valea
Trotuşului, lângă Oneşti, au fost semnalate şi de R. Bogdan, în Urme preistorice în
Valea Trotuşului, în BCMI, anul XXIV, fascicola 69, iulie-septembrie, 1931, p. 143.
3
Radu Vulpe, Ecaterina Vulpe, La station préhistorique de Perchiu prés de
Hurueşti, în Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 157 şi urm.
4
I. Dimian, Câteva descoperiri monetare bizantine pe teritoriul R.P.R., în SCN, I,
1957, p. 198-199; C. Preda, Circulaţia monedelor bizantine în regiunea carpatodunăreană, în SCIV, 23, 1972, 2, p. 399.
5
Radu Vulpe şi colaboratorii, Raport preliminar asupra activităţii şantierului
arheologic Poiana-Tecuci, 1950, în SCIV, 2, 1951, 1, p. 210-216; idem, Şantierul
Poiana, în SCIV, 3, 1952, 1, p. 209; 212-213.
6
Al. Vulpe, Cercetările arheologice de la Mîndrişca şi Răcătău, în ArhMold, I, 1961,
p. 65 şi urm.
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mileniul I d.Hr., respectiv epoca de după cucerirea statului dac şi
includerea unei mari părţi a vechii Dacii în vastul Imperiu al cezarilor
până la încheierea procesului de formare a poporului român şi afirmarea
civilizaţiei vechi româneşti, adică din epoca secolelor II-X.
Epoca secolelor II-X pentru spaţiul est-carpatic al vechii Dacii, în care
se înscrie organic şi teritoriul fostei regiuni şi mai apoi al actualului judeţ
Bacău, însumează o suită de etape, în care s-au dezvoltat culturi specifice, al
căror conţinut şi limite cronologice au fost bine definite prin cercetările
arheologice efectuate abia în ultima jumătate a secolului al XX-lea.
Astfel, după sfârşitul culturii geto-dacice, din epoca clasică, prin
cucerirea statului dac în 105-106 de către Imperiul Roman şi
transformările imediate ce au avut loc în spaţiul vechii Dacii, în primul
rând de ordin politico-militar şi administrativ, dar treptat şi cultural, în
secolele II-III în cea mai mare parte a teritoriului est-carpatic a trăit
lumea dacilor liberi, creatori ai unei culturi specifice, cunoscute pentru
regiunea centrală a Moldovei, în care se situează şi judeţul Bacău, sub
numele de cultura carpică 7 . În etapa următoare care începe la limita
dintre secolele III şi IV şi până spre jumătatea secolului al V-lea s-a
dezvoltat cultura Sântana de Mureş 8 , după care urmează de pe la
jumătatea secolului al V-lea până spre sfârşitul secolului al VII-lea, sau
în unele zone chiar începutul secolului următor, cultura autohtonă de tip
romanic, cunoscută sub numele de cultura Costişa-Botoşana-Hansca 9 .
În sfârşit etapa, care încheie epoca la care noi ne referim, este aceea
a secolelor VIII-X/XI când se cristalizează deplin şi se maturizează
7

Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, passim; Ion Ioniţă, Din istoria şi
civilizaţia dacilor liberi, Iaşi, 1982, p. 9-85.
8
Ion Ioniţă, Contribuţii cu privire la cultura Sîntana de Mureş-Cernjachov pe teritoriul
R.S.România, în ArhMold, IV, 1966, passim; idem, Din istoria şi civilizaţia..., p. 86-120;
idem, Populaţia locală în secolul IV în regiunile extracarpatice, în Istoria Românilor,
vol. II, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001, p. 617-638.
9
Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI e.n., Iaşi, 1978, p. 11-66;
Ioan Mitrea, Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret în secolele VI-IX e.n.,
în Carpica, XII, 1980, p. 97-100; Dan Gh. Teodor, Conceptul de cultură „CostişaBotoşana”. Consideraţii privind continuitatea populaţiei autohtone la est de
Carpaţi în secolele V-VII e.n., în AAA, I, 1983, p. 215-229; Ioan Mitrea, Realităţi
arheologice şi etno-culturale în spaţiul carpato-nistrean în secolele VI-VII, în
Carpica, XXIII, 1992, p. 209-221; Dan Gh. Teodor, Populaţia autohtonă în regiunile
extracarpatice în secolele V-VII, în Istoria Românilor, vol. II, Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 2001, p. 639-662.
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treptat cultura veche românească, numită frecvent în literatura de
specialitate cultura Dridu 10 , aşa cum a fost „botezată” de la început, când
a fost identificată, caracterizată şi încadrată cronologic 11 , de marele
arheolog şi istoric Ion Nestor, creatorul şcolii de arheologie medievală în
ţara noastră 12 .
După înfiinţarea Muzeului din Bacău s-a iniţiat un program susţinut
de cercetare arheologică, ajungându-se azi, după 50 de ani, la acoperirea,
cu dovezi arheologice, a tuturor etapelor epocii secolelor II-X,
nerămânând nici o verigă necunoscută, nici un hiatus. Nu se exagerează
dacă spuneam că azi Muzeul din Bacău deţine un patrimoniu deosebit de
bogat pentru buna cunoaştere a istoriei şi civilizaţiei comunităţilor săteşti
ce au trăit în această regiune, veac după veac, în toată epoca secolelor II-X.
Şi aceasta este una din marile realizări ştiinţifice ale muzeului băcăuan.
Un istoric al acestor cercetări vine să confirme cele spuse mai înainte 13 .
O întâmplare fericită a făcut ca primul obiectiv arheologic la care s-a
oprit tânărul director al muzeului băcăuan Iulian Antonescu, să fie, din
epoca secolelor II-X, respectiv de la începutul acesteia. Sub îndrumarea
ştiinţifică a lui Vladimir Dumitrescu, Iulian Antonescu, având alături
câţiva din proaspeţii săi colaboratori, a început cercetările sistematice în
aşezarea şi necropola de la Gabăra-Porceşti (azi Moldoveni, în jud.
Neamţ). Activitatea din cele două campanii de cercetare, în 1957 şi 1958,
10

Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic..., p. 67-129; Ioan Mitrea, Regiunea
centrală a Mpldovei, p. 99-100, 128-129.
11
Ion Nestor, Contributions archéologiques au problème des Proto-Roumains. La
civilisation de Dridu. Note prèliminaire, în Dacia, N.S., 1958, p. 371-382; idem,
Arheologia perioadei de trecere la feudalism, în Studii, anul XV, 1962, p. 1425;
Pentru cultura Dridu a se vedea şi Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu.
Contribuţie la arheologia şi istoria perioadei de formare a poporului român,
Bucureşti, 1967, passim, şi îndeosebi p. 135-165.
12
Sever Dumitraşcu, Ion Nestor-creator de şcoală arheologică, în MemAntiq, XX,
1995, p. 327-336; Ioan Mitrea, Ion Nestor (1905-1974) – creator de şcoală în
arheologia românească, în Zargidava, IV, Bacău, 2005, p. 25-36.
13
Fiind vorba de un moment de bilanţ, prilejuit de împlinirea a 50 de ani de la
înfiinţarea Muzeului din Bacău, considerăm că se impune doar un istoric al cercetărilor
arheologice privind epoca la care ne referim, epoca secolelor II-X, şi nu o reluare
amănunţită a rezultatelor acestor cercetări, care şi aşa au fost publicate, cu ilustraţia
corespunzătoare şi la timpul potrivit, atât în revista muzeului băcăuan Carpica, în alte
publicaţii de specialitate sau în lucrări monografice, care sunt la îndemâna celor
interesaţi. În aparatul critic, respectiv în notele de subsol vom nota literatura de
specialitate în care au fost valorificate aceste cercetări.
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a dus la descoperirea unei aşezări şi a unei necropole birituale, aparţinând
dacilor liberi de la est de Carpaţi, respectiv culturii carpice 14 .
Dacă descoperirile arheologice de la Gabara-Moldoveni au reţinut,
în mod firesc, atenţia specialiştilor îmbogăţind cunoştinţele despre
conţinutul culturii dacilor liberi de la est de Carpaţi, o dispută
îndelungată au stârnit consideraţiile lui Iulian Antonescu privind
caracterul etnic al celor înmormântaţi aici. În necropola birituală de la
Gabăra-Moldoveni, au fost descoperite 65 morminte de incineraţie şi 36
de înhumaţie, dintre care 88,80 la sută aparţineau unor copii sub 11 ani.
Pornind de la analiza ansamblului descoperirilor din necropola de
la Gabăra, luând în consideraţie şi realităţile de la Poieneşti, unde Radu
Vulpe atribuise mormintele de inhumaţie, alături de cele de incineraţie,
populaţiei daco-carpice 15 , Iulian Antonescu afirma că întreaga necropolă,
de la Gabăra, şi în fapt toate mormintele descoperite, de incineraţie şi
inhumaţie, aparţin elementului daco-carpic şi că aici în fapt s-a surprins
„trecerea aceleiaşi populaţii de la un rit funerar la altul, în cuprinsul
aceleiaşi necropole” 16 .
Teza lui Iulian Antonescu a fost respinsă, nu cu argumente
temeinice, cum s-a văzut prin cercetările ulterioare, de către arheologul
Gh. Bichir, de altfel bun cunoscător al culturii carpice. Într-un studiu de
referinţă, pentru problema discutată aici, Gh. Bichir afirma că „sarmaţii
practicau strict înhumaţia, după cum carpii practicau tot atât de strict
incineraţia” 17 , menţionând expres că „inventarul mormintelor de
înhumaţie de la Gabăra pledează pentru atribuirea cimitirului de
inhumaţie sarmaţilor” 18 , şi concluzionând că „mormintele de înhumaţie
de la Gabăra, prin rit şi inventar, aparţin ca şi cele de la Poieneşti,
sarmaţilor şi nu se poate vorbi... de schimbarea ritului funerar la carpi în
acea vreme” 19 .
După Radu Vulpe şi Iulian Antonescu şi alţi cercetători au susţinut
că înhumaţii din necropolele din secolele II-III din Moldova, aparţin ca şi
14

Iulian Antonescu, Săpăturile de la Gabăra-Porceşti, în Materiale, VI, 1959, p. 473-485;
idem, Săpăturile arheologice de la Gabăra (II), în Materiale, VII, 1961, p. 449-459.
15
Radu Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti din 1949, în Materiale, I, 1953, p. 466 şi urm.
16
Iulian Antonescu, Săpăturile arheologice de la Gabăra (II), p. 456-457.
17
Gh. Bichir, Unele observaţii cu privire la necropolele de tip Poieneşti din
Moldova şi relaţiile acestor necropole cu lumea sarmatică, în SCIV, 12, 1961, p. 262
18
Ibidem. p. 266.
19
Ibidem. p. 267.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Ioan Mitrea

132

incineraţii, dacilor liberi, respectiv carpilor. La Săbăoani-Neamţ, din 105
morminte descoperite, într-o primă etapă a cercetărilor, 63 erau morminte
de înhumaţie, toate ale unor copii, pe care V. Ursachi le atribuia, ca şi
mormintele de înhumaţie de la Gabăra-Moldoveni, populaţiei autohtone,
daco-carpice 20 .
Clarificarea deplină a problemei înhumaţilor din necropolele din
secolele II-III avea să fie adusă prin cercetările de la Văleni-Neamţ.
Luând în consideraţie descoperirile de la Văleni, precum şi rezultatele
cercetărilor din alte necropole de la est de Carpaţi, Ion Ioniţă arăta că „s-a
dovedit clar că populaţia dacică din secolele II-III practica în mod cert şi
înhumaţia” 21 , sau că „mormintele de înhumaţie din necropolele dacice de
la est de Carpaţi... aparţin populaţiei autohtone dacice” 22 , confirmându-se
astfel ipoteza lui Iulian Antonescu privind trecerea carpilor la un nou rit
de înmormântare, respectiv de la incineraţie la înhumaţie.
Rezultatele amplelor cercetări arheologice de la Văleni-Neamţ,
unde au fost cercetate de fapt două necropole în care s-au descoperit 606
morminte dintre care 484 de incineraţie şi 122 de înhumaţie, au pus capăt
definitiv acestei dispute ştiinţifice 23 , fiind un pas înainte pentru
arheologia românească.
În toamna anului 1960 Iulian Antonescu a început cercetările
arheologice în aşezarea de la Călugăra (azi Măgura) – Bacău, din punctul
Dealul Pichiului 24 , unde s-a descoperit o importantă aşezare carpică.
Începând cu 1965 cercetările arheologice privind epoca secolelor
II-III s-au intensificat. Un prim obiectiv a fost necropola de la Bărboasa,
com. Lozinca (azi Onceşti) din judeţul Bacău, punctul dealul Gălăneşti.
Semnalată în urma unor descoperiri întâmplătoare din primăvara anului
1965, începând din toamna aceluiaşi an s-au efectuat săpături sistematice,
descoperindu-se într-o primă campanie 93 de morminte de incineraţie25 .
20

V. Ursachi, Contribuţii la problema ritului de înmormântare la carpo-daci, în
Carpica, II, 1969, p. 199-200.
21
Ion Ioniţă, Din istoria şi civilizaţia dacilor liberi, Iaşi, 1982, p. 64.
22
Ibidem. p. 68.
23
Ion Ioniţă, Vasile Ursachi, Văleni. O mare necropolă a dacilor liberi, Iaşi, 1988, p. 84-98.
24
Alături de Iulian Antonescu, din colectivul de cercetare a făcut parte şi Eugenia
Dogan, devenită din 12 noiembrie 1960 Eugenia Antonescu, prin căsătoria cu Iulian
Antonescu. Materialul descoperit în aşezarea de la Măgura (Călugăra)-Bacău, foarte
interesant pentru cunoaşterea culturii caprice a rămas din păcate până azi inedit.
25
C. Buzdugan, V. Căpitanu, Necropola daco-carpică de la Bărboasa-Bacău, în
Carpica, I, 1968, p. 199-208.
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Continuarea cercetărilor a avut drept rezultat dezvelirea unei mari
necropole de incineraţie, din care au fost cercetate în total 291 de
morminte, dintre care 163 de morminte cu oasele calcinate şi inventarul
aferent depuse în urne lucrate la roată (121 urne din vase cenuşii, 41 urne
din vase de culoare roşie-cărămizie şi o urnă constând dintr-o amforă
romană), 30 de morminte având drept urne vase lucrate cu mâna, şi 98 de
morminte, cu resturile de oase calcinate şi inventarul strâns de pe rug,
depuse direct pe fundul gropii mormântului 26 . Pe baza analizei
inventarului descoperit, a ritului de înmormântare şi analogiilor cu alte
descoperiri din zonă, necropola de la Gălăneşti-Bărboasa a fost atribuită
„cu certitudine populaţiei locale daco-carpice” şi datată în secolul al III-lea
d.Hr. 27 .
Menţionăm, în treacăt, pentru a evita pe viitor unele confuzii care
se mai fac, că tot în 1965 a fost recuperat depozitul de unelte şi obiecte
de fier, descoperit întâmplător la Negri-Bacău, atribuit de către Iulian
Antonescu „dacilor liberi din secolele II-IV e.n.” 28 . Analizele ulterioare
au dovedit că acest important depozit de piese din fier, aparţine unei
epoci mai vechi, respectiv secolelor II-I î.Hr. 29 , şi nu lumii carpice.
Între timp s-a trecut la valorificarea unor descoperiri întâmplătoare
făcute cu ani în urmă, precum mormântul carpic de la Baraţi-Mărgineni 30
sau Gura Văii-Racova 31 dar şi la cercetarea sistematică a unor noi
necropole precum cele de la Săuceşti 32 , Sohodor, Cioara-Onceşti şi HoltBacău 33 , după care s-au adăugat necropolele de la Dămieneşti 34 , Onceşti26

Viorel Căpitanu, Necropola daco-carpică de incineraţie din secolul al III-lea de la
Gălăneşti-Bărboasa, comuna Onceşti, judeţul Bacău, în Carpica, VII, 1975, p. 63-116.
27
Ibidem. p. 66-67.
28
Iulian Antonescu, Depozitul de obiecte de fier din comuna Negri-Bacău şi
implicaţiile sale istorice, în Carpica, I, 1968, p. 331-342.
29
Mircea Babeş, Die Poieneşti-Lucasevka-Kultur, Bonn, 1993, p. 110-115; Silvia Teodor,
Regiunile est-carpatice ale României în secolele V-II î.H., Bucureşti, 1999, p. 101-116.
30
Emil Moscalu, Notă asupra mormântului carpic de la Baraţi-Mărgineni (jud.
Bacău), în Carpica, II, 1969, p. 215-217.
31
Ioan Mitrea, Noi contribuţii atheologice la cunoaşterea istoriei şi civilizaţiei dacilor
liberi de la est de Carpaţi în secolele II-III, în Carpica, XX, 1989, p. 167-168.
32
Viorel Căpitanu, Contribuţii la cunoaşterea populaţiei autohtone în sec. II-III e.n. în
judeţul Bacău, în MuzNaţ, II, 1975, p. 327-328; idem, Necropola daco-carpică de la
Săuceşti, judeţul Bacău, în Carpica, VIII, 1976, p. 151-182; idem, Necropola birituală
daco-carpică de la Săuceşti, judeţul Bacău, în MuzNaţ, III, 1976, p. 165-179.
33
Idem, Contribuţii la cunoaştere populaţiei autohtone…, p. 293-333.
34
Ioan Mitrea, Necropola carpică de la Dămieneşti, jud. Bacău, în Carpica, XIV,
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Canton 35 şi Poiana-Negri 36 , toate evident în judeţul Bacău.
Mult mai puţin au fost cercetate aşezările dacilor liberi din secolele
II-III. Acestea fie că nu au fost depistate, este cazul aproape al tuturor
aşezărilor din preajma necropolelor cercetate, fie că nu au reţinut atenţia
arheologilor, fiind preferate cercetările în necropole care duc la
descoperirea unui inventar foarte bogat deseori şi divers. Aşezărilor mai
vechi, menţionate mai sus, de la Gabăra-Moldoveni şi Măgura-Dealul
Pichiului, cercetate de Iulian Antonescu, li s-au adăugat aşezările de la
Măgura-Bacău, punctul „Şipote” 37 , Cîrligi-Filipeşti, din punctele „La
Rădi” 38 şi „La bulgari” 39 , sau cele de la Ştefan cel Mare -Bacău 40 şi
Răcăciuni 41 .
Ar trebui să mai adăugăm că aşezări din secolele II-III au mai fost
descoperite şi prin cercetările efectuate de Muzeul de istorie Bacău în
zone imediat învecinate limitelor judeţului de azi, precum la MănoaiaCostişa 42 şi Izvoare-Bahna 43 (localităţi aflate azi în judeţul Neamţ) 44 .
1982, p. 65-79; idem, op.cit. , în Carpica, XX, 1989, p. 153-161; idem, Dămieneştinecropola din sec. III d.H., în Cronica Cercetărilor Arheologice 1983-1992,
Bucureşti, 1997, p. 28-30.
35
Idem, Încă o necropolă daco-carpică descoperită pe teritoriul comunei Onceşti,
jud. Bacău, în Carpica, XVII, 1985, p. 81-92; idem, Noi contribuţii arheologice, p.
161-167; idem, Onceşti-necropola din secolele II-III d.Hr., în Cronica Cercetărilor
Arheologice 1983-1992, Bucureşti, 1997, p. 63-64.
36
Viorel Căpitanu, Vasile Ursachi, Necropola carpică de la Poiana-Negri, judeţul
Bacău, în Carpica, XXIII/2, 1992, p. 143-150.
37
Virgil Mihăilescu-Bârliba, Ioan Mitrea, Tezaurul de la Măgura, Bibliotheca
Carpicae, I, Bacău, 1977, p. 17-20.
38
Ioan Mitrea, Noi contribuţii arheologice…, p. 150-151.
39
Ibidem, p. 152.
40
Ibidem, p. 152-153.
41
Lăcrămioara Boroş, Descoperiri arheologice la Răcăciuni, judeţul Bacău, în
Carpica, XXIII/2, 1992, p. 186.
42
Dan Gh. Teodor, V. Căpitanu, I. Mitrea, Cercetările arheologice de la MănoaiaCostişa şi contribuţia lor la cunoaşterea culturii materiale locale din sec. V-VI din
Moldova, în Carpica, I, 1968, p. 234, 237, 246.
43
Ioan Mitrea, Aşezarea din secolele VI-IX de la Izvoare-Bahna, Bibliotheca
Memoriae Antiquitatis, IV, Piatra Neamţ, 1998, p. 25.
44
Cercetările de la Mănoaia-Costişa şi Izvoare-Bahna, au fost finanţate de către Muzeul
de istorie şi arheologie din Bacău, la aceste cercetări participând şi muzeografi angajaţi
la această instituţie. Întregul material arheologic descoperit a intrat în colecţia de
arheologie a muzeului băcăuan, încât considerăm justificată menţionarea acestor
cercetări în rândurile de faţă.
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Tabloul istoriei şi civilizaţiei dacilor liberi care au trăit în sec. II-III
pe teritoriul de azi al judeţului Bacău, este completat de numeroasele
descoperiri de tezaure monetare romane care ilustrează relaţiile
comunităţilor autohtone cu lumea romană, în epoca prezenţei Imperiului
Roman în unele regiuni din nordul Dunării.
Unele descoperiri de tezaure de monede romane imperiale din
secolele II-III, au fost găsite la limita de nord a judeţului Bacău de azi, în
zona Racova-Buhuşi încă din prima jumătate a secolului al XX-lea.
Menţionăm tezaurele de la Racova (descoperite înainte de 1906 şi
respectiv înainte de 1940) 45 , cel de la Racova-Gura Văii (descoperit în
1935) 46 , apoi de la jumătatea sec. XX tezaurul de la Racova-Chetriş
(descoperit în 1951) 47 şi în sfârşit ceva mai târziu tezaurul de la BuhuşiCiolpani (descoperit în 1970), ultimul cuprinzând 1055 de denari romani
imperiali 48 . Aproape toate monedele din aceste tezaure au intrat în
colecţiile Muzeului de Arheologie din Piatra Neamţ 49 .
După înfiinţarea Muzeului de istorie Bacău treptat s-a format şi
dezvoltat o importantă colecţie numismatică cuprinzând atât descoperiri
izolate dar mai ales tezaure de monede romane, care conţineau
numeroase, sau numai, monede romane imperiale din secolele II-III d.Hr.
Astfel menţionăm seria de tezaure care cuprind pe lângă denari
republicani şi denari imperiali din secolele II-III, sau numai denari
imperiali, descoperite la Ardeoani 50 , Răcătău 51 , Pînceşti 52 , Hertioana de
Jos 53 , Blăgeşti 54 , Dealul Perjului 55 , Prăjeşti 56 , Călugăreni-Dămieneşti57 ,
45

Virgil Mihăilescu-Bârliba, La monnaie romaine chez les daces orientaux,
Bucureşti, 1980, p. 280.
46
Ibidem, p. 266-267.
47
Ibidem, p. 280.
48
Ibidem, p. 259.
49
Ibidem, p. 259-280.
50
Viorel Căpitanu, Tezaurul de denari romani de la Ardeoani, în Carpica, II, 1969,
p. 179-192.
51
Viorel Căpitanu, Vasile Ursachi, Două tezaure de denari romani republicani şi imperiali
descoperite la Răcătău şi Pînceşti (jud. Bacău), în Carpica, IV, 1971, p. 167-171.
52
Ibidem, p. 172-182.
53
Virgil Mihăilescu-Bârliba, Ioan Mitrea, Tezaurul de denari imperiali descoperit la
Hertioana de Jos (com. Traian, jud. Bacău), în Carpica, VII, 1975, p. 15-29.
54
Virgil Mihăilescu-Bârliba, Dan Monah, Tezaurul de denari imperiali romani de la
Blăgeşti, jud. Bacău, în Carpica, VII, 1975, p. 31-44; Viorel Căpitanu, Un nou lot de
denari romani imperiali din tezaurul de la Blăgeşti, judeţul Bacău, în Carpica,
XIV, 1982, p. 81-86.
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Parava 58 etc.
Fără îndoială însă cel mai important tezaur de monede romane
imperiale de până acum, este cel descoperit întâmplător la MăguraBacău, în aprilie 1976, cuprinzând 2830 de monede, dintre care 2828
denari romani imperiali şi două drahme, bătute una în vremea lui
Traianus şi una în vremea lui Hadrianus 59 . Cele 2830 de monede, în
greutate totală de 9075,1 g după curăţire, se eşalonează în timp pe o
durată de circa două secole, cuprinsă între domnia lui Augustus
(emisiune din anii 2 î.Hr. – 4 d.Hr.) şi cea a lui Septimius Severus
(emisiuni din anii 196-197 d. Hr.). Repartizarea celor 2830 de monede
recuperate este vizibil neuniformă şi anume: Augustus 1, Nero 19, Galba
5, Otho 9, Vitellius 17, Vespasianus 329, Titus 73, Domitianus 90, Nerva
43, Traianus 623, Hadrianus 579, Antoninus Pius 616, Marcus Aurelius
343, Commodus 74, Clodius Albinus 1, Septimius Severus 7 şi 1
neidentificată. După cum se observă masa principală a monedelor se
plasează în perioada Traianus-Marcus Aurelius (cu 76,30 la sută din
totalul monedelor). Marea majoritate a denarilor, respectiv 2827 de
bucăţi au fost emişi de monetăriile Romei, iar un singur denar, de la
Septimius Severus a fost bătut, în anii 194-195, la Emesa. Cele două
drahme au fost bătute, una în monetăria de la Caesarea Cappadociei, iar a
doua, în monetăria de la Amisos Ponti.
Marele tezaur de la Măgura-Bacău nu putea aparţine decât unei
căpetenii a dacilor liberi, respectiv o căpetenie a carpilor. Tezaurul de la
55

Viorel Căpitanu, Tezaurul de denari imperiali romani de la Dealul Perjului (com.
Onceşti, jud. Bacău) , în Carpica, X, 1978, p. 195-204.
56
Maria Chiţescu, Paul Ţarălungă, Două tezaure romane descoperite în judeţul
Bacău, în Carpica, II, 1969, p. 193-198, (cele două tezaure prezentate, de la Prăjeşti şi
Buhoci, fac parte de fapt dintr-un singur tezaur, descoperit întâmplător la Prăjeşti, dar
disparat în mai multe loturi de monede); Viorel Căpitanu, Paul Ţarălungă, Tezaurul de
denari romani imperiali de la Prăjeşti, com. Traian, jud. Bacău, în Carpica,
XXIII/2, 1992, p. 167-184.
57
Viorel Căpitanu, Tezaurul de monede romane imperiale de la Călugăreni, com.
Dămieneşti, jud. Bacău, în Carpica, XX, 1992, p. 137-148.
58
Idem, Tezaurul de denari romani imperiali de la Parava, jud. Bacău, în Carpica,
XXIII/2, 1992, p. 151-166.
59
Virgil Mihăilescu-Bârliba, Ioan Mitrea, Tezaurul de la Măgura, Bibliotheca
Carpicae, I, Bacău, 1977, p. 15-16, 21-73. Având în vedere importanţa tezaurului de la
Măgura şi raritatea lucrării, ne îngăduim a reaminti câteva date esenţiale. Toate datele
prezentate, privind tezaurul de la Măgura-Bacău, sunt preluate din lucrarea citată fără a
mai face trimiterile de rigoare.
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Măgura-Bacău, cel mai mare tezaur de denari romani imperiali din
spaţiul est-carpatic, recuperat şi valorificat ştiinţific până acum, a fost
proprietatea unei căpetenii, probabil un rege al unei formaţiuni statale din
regiunea de la confluenţa Bistriţei cu Siretul 60 . Asemenea formaţiuni
teritoriale, apărute prin destrămarea statului dac din vremea lui Decebal,
sunt luate în consideraţie şi de alţi cercetători 61 .
Pe de altă parte trebuie relevat că marele tezaur de la MăguraBacău oferă importante date despre viaţa economică a dacilor liberi,
evidenţiind şi strânsele legături economice şi politice pe care aceştia le-au
avut cu lumea romană.
Ansamblul descoperirilor monetare de factură romană, din teritoriul
judeţului Bacău de azi, ca şi din toată regiunea subcarpatică a Moldovei,
evidenţiază permanenta influenţă materială şi spirituală exercitată asupra
dacilor liberi de către civilizaţia romană. Nesupuşi şi stăpâniţi efectiv de
romani, dacii liberi, vor sfârşi în cele din urmă prin a fi cuceriţi de
civilizaţia romană, destinul lor istoric urmând acelaşi drum precum al
fraţilor din Provincia romană Dacia, drumul ireversibil al evoluţiei
istorice de la geto-daci la români.
Pe acest drum au mers comunităţile autohtone daco-romane, sau
încă în curs de romanizare, după retragerea aureliană din nordul Dunării
respectiv după replierea limes-ului pe linia Dunării.
În veacurile ce au urmat retragerii autorităţilor romane din stânga
Dunării, în noile condiţii istorice, comunităţile autohtone au continuat să
locuiască permanent şi pe actualul teritoriu al judeţului Bacău.
Muzeul de istorie Bacău a efectuat importante cercetări arheologice
pentru cunoaşterea etapelor istorice ce acoperă durata cronologică a
secolelor IV-X. Astfel pentru cunoaşterea secolului al IV-lea şi
începutului secolului al V-lea, vreme în care se manifestă cultura Sântana
de Mureş, un prim obiectiv cercetat, care a dat rezultate de excepţie, a
fost aşezarea de la Mănoaia-Costişa 62 .
Descoperită întâmplător în 1962, cu prilejul unor lucrări de interes
obştesc, aşezarea de la Mănoaia-Costişa a reţinut de la început atenţia
specialiştilor. Materialele ceramice descoperite cu acel prilej, e vorba de
60

Ioan Mitrea, Valori ale civilizaţiei romane în lumea dacilor liberi din regiunile
est-carpatice, în Zargidava, IV, Bacău, 2005, p. 43.
61
Ion Ioniţă, Din istoria şi civilizaţia dacilor liberi, p. 80.
62
Dan Gh. Teodor, V. Căpitanu, I. Mitrea, op.cit., p. 233 şi urm.
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un cuptor de ars ceramică, cu resturi de vase dintr-o şarjă, au fost studiate
şi încadrate corect de către Ion Nestor, între sfârşitul secolului al IV-lea şi
prima jumătate a secolului al V-lea, definind astfel, pentru prima dată, şi
conceptul de cultură Costişa, caracteristic populaţiei autohtone în vremea
dominaţiei hunilor în aceste regiuni 63 .
Avându-se în vedere importanţa primelor materiale descoperite la
Mănoaia-Costişa, s-au efectuat cercetări sistematice în anii 1965 şi
1967 64 , continuate în anii 1968-1969 65 .
La Mănoaia-Costişa s-a surprins o situaţie stratigrafică de excepţie,
respectiv o succesiune aproape neîntreruptă de orizonturi culturale,
desfăşurate pe o perioadă de timp de câteva secole, cuprinsă între
sfârşitul secolului al III-lea e.n. şi prima jumătate a secolului al VI-lea. O
etapă mai intens locuită a fost aceea a secolului al IV-lea şi prima
jumătate a secolului al V-lea, corespunzătoare culturii Sântana de Mureş,
urmată de un orizont cultural caracteristic celei de-a doua jumătăţi a
secolului al V-lea şi primei jumătăţi a secolului al VI-lea 66 .
Rezultatele cercetărilor de la Mănoiaia-Costişa au devenit un punct
de referinţă în literatura de specialitate, numele staţiunii intrând în
denumirea complexului cultural Costişa-Botoşana 67 , azi numit CostişaBotoşana-Hansca 68 , caracteristic spaţiului carpato-nistrean din a doua
jumătate a secolului al V-lea până spre sfârşitul secolului al VII-lea.
În paralel cu săpăturile sistematice de la Mănoaia-Costişa, s-au
efectuat cercetări de suprafaţă pe teritoriul fostei regiuni Bacău,
63

Ion Nestor, Les données archeologiques et le problème de la formation du people
roumain, în RRH, III, 1964, 3, p. 399.
64
Cercetări efectuate de către Muzeul de istorie din Bacău în colaborare cu Institutul de
Istorie şi Arheologie al Filialei din Iaşi a Academiei Române. Colectivul de cercetare:
Dan Gh. Teodor, V. Căpitanu şi I. Mitrea. Materialele descoperite au intrat în colecţia
de arheologie a Muzeului din Bacău.
65
Muzeul din Bacău a continuat cercetările la Mănoaia-Costişa şi în anii 1968-1969. Cf.
Ioan Mitrea, Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret în secolele VI-IX,
în Carpica, XII, 1980, p. 59 şi urm.
66
Dan Gh. Teodor, V. Căpitanu, I. Mitrea, op. cit., p. 234-245.
67
Dan Gh. Teodor, Conceptul de cultură “Costişa-Botoşana”. Consideraţii privind
continuitatea populaţiei autohtone la est de Carpaţi în secolele V-VII e.n., în AAA,
I, Iaşi, 1983, p. 215-229.
68
Idem, Societatea est-carpatică în perioada celei de-a doua jumătăţi a mileniului I
al e.n., în Probleme actuale ale istoriei naţionale şi universale, Chişinău, 1992, p.
111; Ioan Mitrea, Realităţi arheologice şi etno-culturale în spaţiul carpato-nistrean
în secolele VI-VII, în Carpica, XXIII/2, 1992, p. 212-213. Vezi cu atenţie nota 18.
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descoperindu-se mai multe aşezări din secolul al IV-lea şi secolele
următoare, multe dintre acestea fiind situate pe teritoriul de azi al
judeţului Bacău 69 .
Aşa cum s-a mai menţionat Muzeul băcăuan a efectuat cercetări
arheologice şi în afara judeţului Bacău. Menţionăm aici cercetările din
necropola de înhumaţie de la Obârşeni-Voineşti, jud. Vaslui, din care s-au
descoperit 7 morminte de înhumaţie, cu un inventar bogat. Necropola
aparţine culturii Sântana de Mureş şi a fost datată spre mijlocul secolului
al IV-lea 70 .
O importantă aşezare din secolul al IV-lea şi primele decenii ale
secolului al V-lea a fost cercetată în perimetrul complexului medieval,
format din Curtea Domnească şi biserica Precista din Bacău. Resturile
arheologice care indicau prezenţa unei locuiri din mileniul I d.Hr., au fost
surprinse cu prilejul săpăturilor pentru dezvelirea Curţii Domneşti,
începute în 1967 71 şi continuate în anii următori.
Cercetările efectuate începând cu anul 1970, au dus la dezvelirea unei
aşezări de tip Sântana de Mureş, datată în secolul al IV-lea şi începutul
secolului al V-lea, urmată de o aşezare din secolele VI-VII72 . Săpăturile din
1970 au fost continuate în anii 1971-1974 şi 1984-198673 . Din aşezarea
aparţinând culturii Sântana de Mureş, de la Curtea Domnească-Bacău, au
fost descoperite şapte locuinţe şi un cuptor de ars ceramică74 .
Tot secolului al IV-lea d.Hr. îi aparţin şi aşezările de la Ştefan cel
75
Mare , Pîrîul Boghii-Pârgăreşti 76 , precum şi necropolele de la
69

Ioan Mitrea, Descoperiri prefeudale din regiunea central-estică a Carpaţilor
Orientali şi din zona de contact cu podişul Moldovei, în Carpica, I, 1968, p. 249-259.
70
Idem, Necropola din secolul al IV –lea e.n. de la Obârşeni-Voineşti, în Carpica, II,
1969, p. 219-232.
71
Iulian Antonescu, Curţile domneşti din Bacău, în Carpica, II, 1969, p.331-342.
Resturile de locuire din mileniul I d. Hr. nu sunt menţionate în acest raport de săpături,
dar, în vizitele noastre pe şantier, atât în 1967 cât şi în 1968, le-am văzut, cerând
permisiunea lui Iulian Antonescu, responsabilul de şantier, să le urmărim. Aşa se face că
începând din 1970, împreună cu Al. Artimon, am urmărit şi cercetat sistematic şi
complexele de locuire din mileniul I d.Hr., alături de situl medieval.
72
Ioan Mitrea, Al. Artimon, Descoperiri prefeudale la Curtea Domnească-Bacău, în
Carpica, IV, 1971, p. 225-252.
73
Alexandru Artimon, Ioan Mitrea, Bacău-reşedinţă medievală, Bacău, 1996, p. 25-28.
74
Ibidem, p. 25-26.
75
Al. Artimon, C. Eminovici, Cercetări arheologice în aşezarea medievală din
comuna Ştefan cel Mare (jud. Bacău) , în Carpica, X, 1978, p. 273.
76
Ioan Mitrea, Constantin Eminovici, Cercetările arheologice de la Pîrîul Boghii-
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Călugăreni, com. Dămieneşti, jud. Bacău 77 .
În perimetrul complexului medieval de la Bacău s-a descoperit şi o
aşezare din secolele VI-VII, care s-a dezvoltat peste vatra aşezării de tip
Sântana de Mureş 78 . Din această aşezare au fost descoperite şi cercetate
opt locuinţe, cu un inventar relativ bogat, care permite o încadrare a
aşezării în secolele VI-VII 79 . Comunitatea sătească care a trăit în
aşezarea din secolele VI-VII de la Bacău, a fost o comunitate autohtonă,
de caracter romanic, în curs de încreştinare, influenţată de civilizaţia
romano-bizantină şi de cultura slavă veche 80 .
Muzeul din Bacău a efectuat cercetări arheologice sistematice şi de
durată în aşezarea de la Izvoare-Bahna 81 , situată pe teritoriul judeţului
Neamţ, la limita liniei de demarcaţie administrativă dintre judeţele Bacău
şi Neamţ. Obiectivul principal al cercetărilor de la Izvoare-Bahna l-au
constituit cele două aşezări, dezvoltate în aceeaşi vatră de sat, din
secolele VI-VII şi respectiv din secolele VIII-IX.
Din aşezarea din secolele VI-VII au fost descoperite nouă
locuinţe 82 , cu un inventar relevant pentru a permite încadrarea acestei
aşezări în cultura Costişa-Botoşana-Hansca.
Tot pentru cunoaşterea epocii secolelor VI-VII o importanţă
deosebită o au cercetările din aşezarea de la Ştefan cel Mare-Bacău.
Cercetările îndelungate din acest sit arheologic, desfăşurate în două
etape, au dus la dezvelirea unui număr important de locuinţe, cu un
inventar relativ numeros şi divers, care aparţine culturii CostişaBotoşana-Hansca. Este vorba de o aşezare care începe a se dezvolta pe la
sfârşitul secolului al V-lea şi în care viaţa comunităţii săteşti a continuat, fără
întrerupere, până spre începutul sau chiar mijlocul secolului al VII-lea83 .
Pârgăreşti, în Carpica, XV, 1983, p. 154-156.
77
Ioan Mitrea, Descoperiri arheologice din secolul al IV-lea, în comuna Dămieneşti,
judeţul Bacău, în Carpica, XI, 1979, p. 171-180.
78
Ioan Mitrea, Al. Artimon, op. cit., p. 233-252.
79
Alexandru Artimon, Ioan Mitrea, op. cit., p. 29-33.
80
Ibidem, p. 36.
81
Lucrările, conduse de semnatarul acestor rânduri, au fost finanţate de către Muzeul
din Bacău, întregul material descoperit a intrat în colecţiile acestui muzeu.
82
Ioan Mitrea, Aşezarea din secolele VI-IX de la Izvoare-Bahna. Realităţi
arheologice şi concluzii istorice, Biblioteca Memoriae Antiquitatis, IV, Piatra Neamţ,
Editura Nona, 1998, p. 27-46, 101.
83
Ioan Mitrea, C. Eminovici, V. Momanu, Aşezarea din secolele V-VII de la Ştefan
cel Mare, jud. Bacău, în Carpica, XVIII-XIX, 1986-1987, p. 215-250.
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Importanţa acestei aşezări este cu atât mai mare dacă avem în
vedere că este situată pe Valea Trotuşului, autentică axă de legătură între
spaţiul est-carpatic şi Transilvania.
Dintre descoperirile întâmplătoare, pe lângă numeroasele monede
izolate, fie romano-bizantine sau bizantine, care au intrat în colecţia
numismatică a Muzeului din Bacău, menţionăm, în primul rând, tezaurul de
monede bizantine de la Horgeşti-Bacău, recuperat în 1968, în două loturi84 .
Tezaurul este format dintr-un vas, în fapt o cană din aramă, un colier (mai
bine zis un lanţ) din bronz, alcătuit din 30 de verigi şi 57 de monede,
emisiuni din vremea împăraţilor Justin II (565-578) - 28 exemplare, Tiberiu
II Constantin (578-582) - 4 exemplare şi Mauriciu Tiberiu (582-602) - 25
exemplare. Tot dintre descoperirile întâmplătoare menţionăm fibula digitată
de la Neguleşti-Bacău, atribuită larg secolelor VI-VII85 .
Şi pentru epoca secolelor V-VII, trebuie menţionat că Muzeul din
Bacău, a susţinut financiar, în parte şi doar în unele etape, importantele
cercetări de la Budureasca-Prahova şi Brateiu-Sibiu 86 . În acest context
menţionăm şi contribuţia muzeului băcăuan, la desfăşurarea cercetărilor
arheologice de la Davideni-Neamţ 87 .
În sfârşit pentru cunoaşterea epocii secolelor VIII-X, cercetări
importante, s-au făcut de către Muzeul de istorie din Bacău la OituzBacău, Onceşti, Bereşti-Bistriţa. Pîrîul Boghii-Pârgăreşti şi la IzvoareBahna (aşezare, cum s-a mai spus, aflată azi pe teritoriul judeţului
Neamţ, situată însă imediat la limita de nord a judeţului Bacău şi limita
84

Viorel Căpitanu, Tezaurul de monede bizantine descoperit la Horgeşti (jud.
Bacău) , în Carpica, IV, 1971, p. 253-269. (prezintă primul lot de 46 de monede);
Constantin Buzdugan, Notă suplimentară despre tezaurul bizantin de la Horgeşti
(jud. Bacău), în Carpica, VI, 1973-1974, p. 47-53 (prezintă al doilea lot, format din 11
monede).
85
Ioan Mitrea, O fibulă digitată descoperită la Neguleşti, jud. Bacău, în Carpica,
XVIII-XIX, 1986-1987, p. 261-264.
86
Ioan Mitrea, Iulian Antonescu-reprezentant de frunte al istoriografiei şi
muzeologiei româneşti. (70 de ani de la naştere) , în Carpica, XXXI, 2002, p. 9;
idem, Iulian Atonescu-deschizător de drumuri în muzeografia şi arheologia
băcăuană (în prezentul volum).
87
Între 1975-1981, responsabilul şantierului arheologic de la Davideni-Neamţ, şantier
finanţat de Muzeul de istorie din Piatra Neamţ, era angajat al muzeului băcăuan. Pentru
cercetările din importanta aşezare de la Davideni – cf. Ioan Mitrea, Comunităţi săteşti
la est de Carpaţi în epoca migraţiilor. Aşezarea de la Davideni din secolele V-VIII,
Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, IX, Piatra Neamţ, Editura “Constantin Matasă”,
2001, 400 p.
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de sud a judeţului Neamţ).
Menţionate în ordinea încadrării cronologice notăm mai întâi aşezarea
de la Izvoare-Bahna. Aici peste aşezarea din secolele VI-VII, s-a dezvoltat un
sat care a fost încadrat în secolele VIII-IX, format din 23 de locuinţe88 . În
ansamblul lor cercetările arheologice de la Izvoare-Bahna, evidenţiază drumul
parcurs de comunităţile săteşti de la est de Carpaţi, de la stadiul de comunităţi
săteşti romanice (în sec. VI-VII) la stadiul de comunităţi săteşti vechi
româneşti (începând din secolul al VIII-lea d.Hr.)89 . În acelaşi timp, la
Izvoare-Bahna a fost pus în evidenţă un spor demografic important în
secolele VIII-IX faţă de perioada anterioară a sec. VI-VII, observaţie
valabilă pentru tot spaţiul vechii Dacii.
La Bereşti-Bistriţa, la cca. 6-7 km spre sud de Izvoare-Bahna, a fost
cercetată parţial o aşezare din secolele VIII-IX 90 .
O importantă aşezare, care a fost încadrată într-o etapă cronologică
ce cuprinde sfârşitul secolului al VIII-lea şi întreg secolul al IX-lea, a fost
cercetată la Onceşti 91 .
Un nivel de locuire din secolele VIII-IX a fost pus în evidenţă şi
prin cercetările de la Pîrîul Boghii-Pârgăreşti 92 .
În încheierea prezentării acestei suite de situri arheologice
menţionăm şi aşezarea de la Oituz-Bacău, în care, pe baza analizei
inventarului ceramic, în primul rând, a fost dovedită vieţuirea unei
comunităţi săteşti din secolele VIII-XI, cu două etape distincte în evoluţia
sa, prima din secolele VIII-IX şi o a doua etapă din secolul al X-lea,
mergând foarte probabil până la începutul secolului al XI-lea, moment
istoric în care se afirmă plenar civilizaţia veche românească 93 .
88

Ioan Mitrea, Aşezarea din secolele VI-IX de la Izvoare-Bahna …, p. 46-84.
Ibidem, p. 101-102; idem, De când începe istoria românilor?, în ActaMM, XVXX/1, 1993-1998, p. 7-11.
90
Idem, Cercetări arheologice în aşezările prefeudale de la Bereşti-Bistriţa şi
Izvoare-Bahna, în Studii şi Comunicări ştiinţifice, (Seria istorie-filologie), Institutul
pedagogic Bacău, 1972, p. 34-35, 45-46.
91
Idem, Aşezarea prefeudală de la Onceşti (jud. Bacău) , în Carpica, IV, 1971, p. 271-286.
92
Ioan Mitrea, Constantin Eminovici, op. cit., p. 154-160.
93
Dan Gh. Teodor, C. Buzdugan, I. Mitrea, Descoperirile arheologice de la Oituz
(jud. Bacău) , în Carpica, II, 1969, p. 309-324. Şi pentru cunoaşterea civilizaţiei vechi
româneşti Muzeul din Bacău a participat la efectuarea unor cercetări şi în alte judeţe ca
de exemplu la Lespezi-Homocea, judeţul Vrancea (lucrări finanţate de muzeul băcăuan,
materialele descoperite intrând în colecţiile muzeului care a finanţat săpăturile); sau la
Câmpineanca şi Oreavu-Vrancea, unde a avut reprezentanţi în colectivul de cercetare,
89
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Comunităţile săteşti vechi româneşti din secolele VIII-X au
întreţinut permanent, dar cu o intensitate diferită de la o etapă la alta,
legături cu lumea şi civilizaţia bizantină. O ilustrare a acestei afirmaţii o
constituie şi descoperirea întâmplătoare a tezaurului de monede bizantine
de la Cleja-Bacău. În 1930 un sătean din Cleja, a găsit pe lotul său de
pământ, între nişte pietre, un tezaur format din 38 de monede din bronz şi
o monedă din argint. După I. Dimian cele 39 de monede se eşalonează
astfel: Leon V şi Constantin (813-820) – 1 ex.; Mihail II şi Teofil (812829) – 1 ex.; Teofil (829-842) – 2 ex.; Teofil, Mihail II şi Constantin
(832-839) – 1 ex.; Vasile I (867-869) – 2 ex.; Vasile I şi Constantin (869879) – 7 ex.; Leon VI (886-912) – 11 ex.; Leon VI şi Alexandru (886912) – 3 ex.; Constantin VII şi Zoe (913-919) – 1 ex.; Roman I (919-921)
– 7 ex. şi Constantin VII (945) – 3 ex. 94 .
*
*

*

Prezentarea de faţă, deşi succintă, evidenţiază unele realităţi şi
impune câteva concluzii. În primul rând se constată că avem, în general,
acoperite cu rezultate ale cercetărilor arheologice toate etapele epocii
secolelor II-X din arealul judeţului Bacău.
Totuşi la o privire mai atentă se constată unele neîmpliniri, unele
lacune, datorate nu absenţei siturilor arheologice, ci atenţiei inegale
acordate acestor cercetări. Astfel dacă etapa secolelor II-III, a istoriei şi
civilizaţiei dacilor liberi, respectiv a carpilor, este foarte bine cunoscută,
în special prin cercetările din necropole, mai puţine documente şi în fapt
mai puţine cercetări efectuate avem pentru cultura Sântana de Mureş,
adică pentru secolul al IV-lea şi începutul secolului al V-lea.
Aproape peste media pe ţară se situează Muzeul de istorie şi
arheologie din Bacău şi în ceea ce priveşte cercetarea culturii CostişaBotoşana-Hansca, adică etapa ce cuprinde sfârşitul secolului al V-lea şi
deopotrivă secolele VI şi VII. Pentru această etapă nu avem încă decât
respectiv responsabilul de şantier. Cf. Ioan Mitrea, Săpăturile de salvare din aşezarea
prefeudală de la Lespezi-Homocea, în Carpica, VIII, 1976, p. 183-190; idem,
Cercetări arheologice privind secolele IV-XI în judeţul Vrancea, în Studii şi
Cercetări, Vrancea, I, 1978, p. 45-80.
94
I. Dimian, Cîteva descoperiri monetare bizantine pe teritoriul R.P.R., în SCN, I,
1957, p. 198-199.
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rezultatele cercetărilor dintr-o serie importantă de aşezări, dar
deocamdată nu avem cercetată nici o necropolă.
În sfârşit trebuie spus că nici etapa secolelor VIII-X/XI nu este
suficient cercetată, îndeosebi etapa secolelor X-XI, când se manifestă
deplin civilizaţia veche românească.
Deşi ne-am limitat la prezentarea cercetărilor privind epoca
secolelor II-X, nu putem să nu semnalăm că aproape o pată albă continuă
să rămână epoca secolelor XI-XIII.
Ce este de făcut? Cu o formulă teoretică se poate spune că se
impune continuarea şi intensificarea cercetărilor arheologice, îndeosebi
pentru etapele semnalate ca fiind totuşi mai puţin cunoscute. Dar de la
constatări şi recomandări teoretice la realitate drumul este lung şi
anevoios. Pentru a trage un semnal de alarmă este suficient să menţionăm
că în ultimii 15 ani nu a mai fost cercetat nici un sit arheologic privind
epoca sec. II-X, în linii mari, deci din epoca mult discutatului „mileniu
întunecat”. Cum ieşim din impas? Autorităţile judeţene să acorde o
atenţie mai mare acestei probleme. Să crească numărul muzeografilorarheologi, care să facă efectiv cercetări arheologice în teren, periegheze,
sondaje de informare şi săpături sistematice, şi să se aloce fonduri mai
mari pentru cercetare.
Altfel riscăm să ne prezentăm mereu, în viitor, doar cu ce s-a făcut
în prima jumătate de secol din existenţa muzeului băcăuan.
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Recherches archéologiques du Musée de Bacău
concernant l’époque des IIe-Xe siècles
Résumé
L’un des objectifs du Musée de Bacău a été, aussi, la recherche
archéologique concernant la période des IIe-Xe siècles.
Pour les IIe-IIIe siècles, l’époque de l’histoire des daces libres à l’est de
Carpates, on peut mentionner les recherches archéologiques des établissements
et les nécropoles de Gabăra-Moldoveni, Călugăra, Bărboasa-Gălăneşti,
Săuceşti, Bacău, Onceşti, Dămieneşti, Cârligi-Filipeşti etc. Pour la période de
IIe-IIIe siècles, on peut mentionner aussi, plusieurs trésors monétaires romaines,
comme celles de Ardeoani, Răcătău, Pânceşti, Hertioana de Jos, Blăgeşti,
Prăjeşti, Parava, Măgura-Bacău etc. À Măgura-Bacău, a été découvert le plus
grand trésor monétaire des monnaies romaines impériales (2830 pieces) de
l’espace est dace.
Pour les IVe-Ve siècles, l’étape de la culture Sântana de Mureş, on
mentionne les recherches archéologiques de Mănoaia-Costişa, Bacău, Ştefan cel
Mare, Călugăreni, Dămieneşti, Cărligi-Filipeşti etc.
La période entre les Ve-VIIe siècles, nommé l’étape de la culture CostişaBotoşana-Hansca, est connu par les découvertes archéologique de MănoaiaCostişa, Bacău, Horgeşti, Izvoare-Bahna, Ştefan cel Mare etc.
Enfin, la période des VIIIe-Xe siècles est connue, dans une mesure
mécontente, par les recherches et les découvertes de Cleja, Izvoare-Bahna,
Bereşti-Bistriţa, Onceşti, Oituz-Bacău etc.
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE MEDIEVALE LA BACĂU
(1967-2007)
Alexandru Artimon
Muzeul de Istorie din Bacău, înfiinţat la data de 1 aprilie 1957,
împlineşte în acest an 50 de ani de existenţă. În acel an de graţie „1957”
prelua conducerea acestei instituţii de cultură, un tânăr absolvent al
Facultăţii de Istorie din Bucureşti, Iulian Antonescu, care terminase
cursurile universităţii cu „magna cum laudae” şi se prefigura, încă de pe
atunci, o personalitate deosebită în cultura şi ştiinţa istorică românească.
În primii zece ani de la încadrare, alături de alţi doi inimoşi
absolvenţi ai Facultăţii de Istorie din Iaşi (Viorel Căpitanu şi Vasile
Ursachi), dar şi cu contribuţia altor cercetători, a depus eforturi deosebite,
concretizate în descoperirea şi creşterea patrimoniului muzeal, cu
deosebire din epocile vechi ale istoriei, ştiut fiind faptul că la preluarea
conducerii instituţiei, aceasta nu dispunea de nici un fel de patrimoniu
muzeal.
O mai veche pasiune a acestui strălucit profesor şi cercetător, Iulian
Antonescu, o reprezintă epoca medievală. Cu deosebită predilecţie
gândurile lui se îndreptau către glorioasa perioadă istorică a lui Ştefan cel
Mare, originar de prin părţile Bacăului, de la Borzeşti pe Trotuş, unde
voievodul Ştefan ridicase, între anii 1493-1494, în amintirea „moşilor şi
strămoşilor săi”, o frumoasă biserică.
În convorbirile avute de multe ori cu domnia sa, am înţeles
pasiunea arzătoare ce o nutrea pentru a descoperi, la Bacău, Curţile
domneşti ale marelui Ştefan Voievod.
În toamna anului 1967 hotărâse să-şi încerce norocul, investigând
în prealabil izvoarele scrise existente, zona unde s-ar putea afla ruinele
palatului voievodal din vremea lui Ştefan cel Mare şi a fiului său,
Alexandru Voievod. Aceste ruine au fost depistate în zona de nord-est a
actualei curţi a bisericii Precista, când printr-o secţiune trasată a găsit
zidurile Casei domneşti din secolul al XV-lea. Acest lucru se întâmpla
acum 40 de ani, când în viziunea acestui istoric se prefigura o cercetare
arheologică medievală sistematică, care să scoată la lumină cultura
materială şi spirituală medievală din zona central-estică a oraşului.
După descoperirile întreprinse la Casa domnească şi publicarea
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primelor date istorice şi arheologice, ca urmare a rezultatelor obţinute 1 ,
Iulian Antonescu luase hotărârea de continuare la Bacău a cercetărilor
arheologice medievale de mare amploare, care să scoată la lumină
vestigii istorice din evul mediu timpuriu şi dezvoltat.
Acest plan deosebit de îndrăzneţ şi cu rezultate remarcabile pentru
cunoaşterea în profunzime a realităţilor istorice băcăuane a fost prezentat
într-un interviu, acordat de prof. Iulian Antonescu, directorul Muzeului
Judeţean de Istorie Bacău, ziaristului Roni Căciularu, în ziua de 6
septembrie 1970 2 .
Din acest interviu reieşea că la data respectivă (1970) exista un
plan precis care să urmărească cercetarea arheologică sistematică a evului
mediu timpuriu şi dezvoltat, din acest spaţiu geografic şi un colectiv care
să ducă la îndeplinire obiectivele acestuia, format din Iulian Antonescu
(responsabil ştiinţific de şantier), Alexandru Artimon, venit de la Muzeul
de Istorie a Bucovinei (octombrie 1969) şi Ioan Mitrea, de la Institutul
Pedagogic din Bacău.
Pe baza acestui plan, cercetarea arheologică medievală a continuat
la Bacău, prin studierea atât în arhive, cât şi în alte baze documentare
(institute, biblioteci, muzee) a unor izvoare scrise privind civilizaţia
medievală din zona de sud-vest a Moldovei.
Din nefericire pentru noi, la scurt timp după conceperea planurilor
de intensificare a cercetărilor arheologice medievale, prof. Iulian
Antonescu a fost promovat ca Director al Direcţiei Muzeelor şi
Colecţiilor din cadrul Ministerului Culturii. Evident că cercetarea putea
să continue şi a continuat, dar unul din pilonii principali ai cercetării nu
mai dispunea de un timp suficient pentru ca această activitate să fie la
înălţime. Spuneam că cercetarea a continuat, iar profesorul Iulian
Antonescu a rămas responsabilul ştiinţific al colectivului respectiv,
sprijinind din plin munca noastră.
În acest scop, obiectivul principal urmărit a fost cercetarea
arheologică a oraşelor medievale din zona de sud-vest a Moldovei:
Bacău, Trotuş şi Adjud. Pentru aceasta, între anii 1970-1990, a început
cercetarea metodică a oraşului Bacău. Pentru elucidarea tuturor
1

I. Antonescu, Curţile domneşti de la Bacău, în Carpica, II, 1969, p. 331-342.
Curtea Domnească de la Bacău. O filă de istorie inedită, din timpul lui Ştefan cel
Mare, în Steagul Roşu, An 25, nr. 5466, 6 septembrie, 1970, p. 3 (interviu realizat de
Roni Căciularu).

2
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aspectelor istorice, în zona central-estică a Bacăului (interiorul curţii
bisericii Precista), au fost trasate un număr de 34 de secţiuni şi mai multe
casete, pentru scoaterea la lumină a locuinţelor orăşenilor băcăuani, a
atelierelor meşteşugăreşti, a cuptoarelor de uz casnic şi de ars oale şi a
gropilor menajere. Cu acest prilej s-a descoperit şi un bogat material
arheologic, format din ceramică de uz casnic şi ornamentală, unelte
agricole şi meşteşugăreşti, obiecte de metal pentru întrebuinţări
gospodăreşti, monede străine şi locale, obiecte de podoabă 3 . La fel au
fost cercetate integral cele două complexe arhitectonice: Casa domnească
şi Turnul de apărare al Curţii domneşti.
În umplutura pământului scos din degajarea părţilor subterane ale
beciurilor Casei domneşti şi Turnului de apărare, a fost găsit un material
arheologic bogat, tipic epocii ştefaniene. Materialul este format din
ceramică de uz casnic şi ornamentală, dar şi numeroase cahle cu
reprezentarea stemei Moldovei, cu reprezentări florale şi geometrice,
cavaleri în turnir, ceramică de uz casnic, smălţuită şi nesmălţuită, unelte
agricole şi meşteşugăreşti, piese de armament (vârfuri de săgeţi, arbalete,
săbii), pinteni, obiecte de podoabă, dar şi monede locale şi străine 4 . După
distrugerea palatului voievodului, care a avut loc în urma expediţiei
turceşti condusă de sultanul Soliman Magnificul la 1538, în jurul bisericii
Precista a început să se formeze un cimitir de caracter orăşenesc. Cu
această ocazie au fost dezvelite un număr de 93 morminte, din care 15
sunt din secolul al XVI-lea, opt din secolul al XVII-lea, 27 din secolul al
XVIII-lea şi 43 din secolul al XIX-lea 5 .
O atenţie deosebită s-a acordat cercetării arheologice şi a altor zone
vechi ale oraşului, pentru redactarea unei hărţi cu puncte importante
arheologice (fig. 1).
Între zonele care au beneficiat de o atentă cercetare, menţionăm
3

Nu mai este cazul să ne referim la acest bogat material arheologic, întrucât a fost
publicat la vremea respectivă şi s-au tras concluziile necesare (vezi: Al. Artimon, I.
Mitrea, Aşezarea medievală din secolele XIV-XV de la Curtea Domnească – Bacău,
în Carpica, VIII, 1976, p. 91-224; Al. Artimon, Contribuţii arheologice la istoria
oraşului Bacău, în Carpica, XIII, 1981, p. 12-27; idem, Date istorice şi arheologice
cu privire la Curtea domnească din Bacău, în Monumente Istorice şi de Artă,
Bucureşti, 1987, 2, p. 3-13; Al. Artimon, I. Mitrea, Bacău – Reşedinţă voievodală,
Bacău, 1996; Al. Artimon, Noi contribuţii arheologice privind Curtea Domnească
din Bacău, în Carpica, XVIII-XIX, 1986-1987, p. 285-299).
4
Ibidem.
5
Al. Artimon, Contribuţii arheologice la istoria..., p. 20.
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perimetrul curţii catedralei Sf. Nicolae, ridicată în centrul Bacăului, la 1854
(Fig. 1/2). Investigaţiile arheologice întreprinse aici între anii 1971-1972 şi
1983, s-au finalizat cu dezvelirea unei biserici de piatră, din epoca lui
Ştefan cel Mare 6 , care avea o lungime de 18 m la exterior şi 15 metri la
interior. Biserica era alcătuită din altar, naos şi pronaos. Absida altarului,
de formă poligonală, este formată din cinci laturi la exterior şi
semicirculară în interior. Pronaosul, de formă poligonală, are trei laturi,
atât la exterior, cât şi la interior.
Această dispunere a altarului şi pronaosului corespunde cu cea a
bisericii de la Bălineşti – Suceava, ridicată între anii 1494-1499, de
logofătul Tăutu Ioan, mare dregător al lui Ştefan cel Mare. În partea
exterioară a altarului au fost surprinse trei contraforturi. Investigaţiile
întreprinse au arătat că biserica avea abside laterale semicirculare.
În concluzie, se poate preciza că biserica a fost construită la sfârşitul
secolului al XV-lea şi a durat până la mijlocul secolului al XIX-lea, când se
ridică actuala catedrală.
O atentă studiere a situaţiei stratigrafice şi arheologice a acestei
zone, ne oferă posibilitatea să emitem ipoteza (susţinută şi de faptul că
unele morminte găsite în zona altarului, în 1966, aveau în inventar
monede emise de Alexandru cel Bun, între anii 1400-1403) că a existat în
zonă o biserică mai veche de lemn, din secolul al XIV-lea 7 .
O altă zonă a oraşului Bacău care a necesitat o cercetare
arheologică atentă a fost cea din grădina băcăuanului Dobre Anastas, din
str. Lucreţiu Pătrăşcanu, nr. 14 (Fig. 1/4). În cadrul unor secţiuni şi casete
trasate aici s-a observat că urmele cele mai vechi de locuire aparţin
veacurilor VI-VII, identice cu materialele găsite la Curtea domnească din
Bacău. Astăzi această zonă face parte din blocul de locuinţe Lucreţiu
Pătrăşcanu 8 . De asemenea, s-au descoperit şi fragmente ceramice datând
de la sfârşitul secolului al XIV-lea-începutul secolului al XV-lea.
Obiectivul principal avut în atenţie a fost cercetarea unui cimitir.
Într-adevăr, în secţiunile practicate s-au descoperit un număr de 20
morminte, care făceau parte dintr-un întins cimitir. Pe baza observaţiilor
stratigrafice şi a obiectelor ceramice găsite în gropile mormintelor, reiese
că cimitirul datează din secolele XV-XVII.
6

Ibidem, p. 23.
Ibidem, p. 22.
8
Ibidem, p. 23.
7
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Studierea mormintelor găsite aici au dus la o serie nouă de
observaţii asupra felului de înmormântare, a ritului şi obiectelor de
inventar. Inhumaţia s-a făcut la unele morminte în groapă simplă, iar la
altele în sicrie. Adâncimea la care se aflau scheletele, faţă de nivelul
actual de călcare, variază între 1,00-1,50 m.
Ritul de înmormântare era cel creştin, înhumaţii fiind orientaţi cu
capul la vest şi picioarele la est. Un detaliu ce deosebeşte între ele
mormintele, este poziţia braţelor. Sub acest aspect, au apărut schelete cu
ambele braţe încrucişate pe piept sau abdomen, altele având un braţ
paralel cu corpul, iar al doilea îndoit pe piept sau în regiunea
abdomenului. În morminte nu s-a găsit nici un fel de inventar.
Din constatările întreprinse a reieşit că cimitirul se întindea pe o
mare suprafaţă, dar din motive obiective (construcţiile actuale şi terenul
cultivat din jurul lor), nu a putut să fie cercetat integral.
Într-o zonă apropiată se afla o construcţie de cult (biserică), care,
cu siguranţă, era mai veche decât cimitirul. Din analiza unor izvoare
scrise ar reieşi că aici a existat veche biserică catolică, transformată în
sediul episcopiei catolice, la sfârşitul secolului al XVI-lea. Această
construcţie a durat până la 1676, când, datorită revărsărilor Bistriţei, se
prăbuşeşte.
Un martor contemporan ne relatează că la intrarea lui în serviciu a
găsit „...biserica din Bacău, departe numai de vreo cincizeci de paşi de
Bistriţa, râu foarte repede şi primejdios de trecut; m-am străduit a repara
biserica ameninţată cu prăbuşirea, dar în zadar... Mai târziu, am făcut să
iasă la lucru oraşul şi satul din împrejurimi, dar după ce făcusem şi
aproape sfârşisem zăgazul pentru abaterea apei, veni o ploaie care ţinu
neîntrerupt o săptămână şi într-aceea surpându-se pământul de furia
râului, ... biserica se nărui cu mare zgomot, împotriva tuturor aşteptărilor
noastre, ca una ce, oricum, nu era tocmai lângă apă, ... în ziua de 21
septembrie 1676” 9 .
Cercetările arheologice au confirmat existenţa acestei construcţii şi
a cimitirului din jurul ei, în zona în care s-au efectuat săpături
arheologice în 1975. În apropierea locului unde am descoperit cimitirul,
după doi ani zona a fost completată cu un bloc de locuinţe (astăzi Blocul
de locuinţe Lucreţiu Pătrăşcanu).
Menţionăm faptul că şi în alte zone ale vechii vetre a oraşului au
9

Revista catolică, anul I, 1912, nr. 4, p. 579-580.
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fost întreprinse sondaje de verificare, găsindu-se fragmente ceramice,
fragmente de cahle, obiecte de metal, identice cu cele de la Curtea
Domnească din Bacău.
Astfel, un sondaj arheologic a fost întreprins în perimetru Băncii
Naţionale, determinat de ridicarea unor construcţii (Fig. 1/5). Cu acest
prilej s-a descoperit o groapă menajeră şi o locuinţă de la sfârşitul
secolului al XIV-lea.
La fel, cercetări s-au întreprins şi în zona în care se află astăzi
biserica Sf. Ioan, din marginea de vest a vetrei vechi a oraşului, zidită
între anii 1803-1813. Au fost găsite urme vechi din istoria oraşului.
Cercetările au confirmat datele oferite de unii călători privind existenţa,
în acest perimetru, a unei biserici mai vechi decât cea existentă astăzi
(Fig. 1/7).
Cercetări ale oraşului au fost întreprinse şi în alte puncte (pe str.
Luminii, pe str. Traian, Piaţa Florescu, Piaţa Veche şi zona unde se află
biserica Buna Vestire).
Cercetările arheologice medievale efectuate la Bacău, în perioada
1967-1990, au contribuit în mare parte la clarificarea unor probleme
privind geneza şi dezvoltarea oraşului Bacău. Ele au scos la iveală
materiale bogate, care sunt în măsură să ne ofere unele indicii asupra
dezvoltării oraşului, despre care mărturiile documentare de la începutul
secolului al XV-lea ne vorbesc ca despre un centru vamal important
pentru economia statului moldovean.
Săpăturile arheologice sistematice, lucrările de salvare sau
ocazionale au dat rezultate pozitive, care ne permit, în primul rând să
alcătuim o hartă a dezvoltării teritoriale a oraşului Bacău (Fig. 1).
Pentru precizarea vechimii oraşului, descoperirile efectuate la
Curtea domnească prezintă un deosebit interes, fiind vorba aici de un
complex de natură orăşenească, cu un foarte bogat material arheologic
(ceramică, cahle, unelte meşteşugăreşti şi agricole, monede şi obiecte de
podoabă), dovedind o locuire intensă în acest spaţiu geografic, încă din a
doua jumătate a veacului al XIV-lea.
Aşezarea medievală care s-a dezvoltat pe locul actualului oraş
Bacău, s-a putut transforma într-o aşezare orăşenească, datorită
dezvoltării forţelor de producţie şi diviziunii sociale a muncii din epoca
feudală, în primul rând, şi, în al doilea rând, datorită poziţiei sale
geografice, favorizată de o climă prielnică, de bogăţii naturale şi cu o
populaţie aflată în creştere, fiind situată şi într-o zonă unde circulau
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mărfurile, pe drumul comercial de pe Valea Siretului, cu ramificaţiile lui
spre Ţara Românească şi Transilvania. Acest proces istoric a avut, aşa
cum o dovedesc cercetările arheologice, în a doua jumătate a secolului al
XIV-lea.
La aceasta se mai adaugă şi faptul că, în jurul oraşului există o
centură de sate, care, din punct de vedere economic, gravitau către acest
centru urban, mai ales în secolul al XV-lea, când la Bacău îşi va stabili
reşedinţa voievodală, Alexandru, fiul cel mai mare a lui Ştefan cel Mare
şi Sfânt. Menţionăm, în această direcţie, faptul că pe baza izvoarelor
scrise, s-au identificat un număr de mai bine de 30 de sate atestate
documentar în secolul al XV-lea şi situate într-o zonă ce nu depăşea 30 km.
Descoperirea la Bacău a numeroase obiecte lucrate de meşteri
localnici sau provenite pe calea schimbului din ţările vecine,
demonstrează existenţa, la finele veacului al XIV-lea, a unor elemente
din domeniul producţiei şi al desfacerii. Acestea sunt doar câteva aspecte
din istoria oraşului, care în 2008 va împlini 600 de ani de la prima
atestare documentară.
Un alt centru urban din partea de sud-vest a Moldovei a fost
Trotuşul, situat în apropierea unei vechi şi însemnate ocne de sare, şi,
totodată, în locul de unde începea drumul care, suind pe apa Oituzului
răspundea în Transilvania la Breţcu, şi, de acolo, prin târgul Secuiesc, la
Braşov. Din rândul aşezărilor săteşti se va detaşa această aşezare care se
afla situată într-o poziţie geografică mai bună, la intersecţia unor drumuri
comerciale şi în apropierea unor locuri bogate în resurse ale solului şi
subsolului.
În aceste condiţii şi aflat în preajma celui mai mare depozit natural
de sare din Moldova, a luat fiinţă şi s-a dezvoltat, în a doua jumătate a
secolului al XIV-lea, aşezarea cu caracter urban, Trotuşul.
Prima menţiune documentară a Trotuşului apare în privilegiul
comercial acordat de domnitorul Alexandru cel Bun, negustorilor lioveni, la
6 octombrie 140810 . Oraşul mai apare menţionat şi în privilegiile comerciale
ulterioare din 18 martie 143411 , 29 iunie 145612 şi 3 iulie 146613 .
În secolul al XV-lea Trotuşul se transformase într-un centru
10

M. Costăchescu, Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, vol. II,
Iaşi, 1932, p. 631.
11
Ibidem, p. 669.
12
Ibidem, p. 789.
13
I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, II, p. 274.
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meşteşugăresc şi comercial înfloritor. În această vreme negustorii
trotuşeni au început să concureze cu braşovenii care făceau comerţ în
aceste locuri. Astfel, la 26 mai 1435, domnitorul Moldovei Ştefan
Voievod, a poruncit judecătorilor săi din Trotuş să vegheze ca să nu mai
fie împiedicaţi şi păgubiţi negustorii braşoveni 14 . La 1466, Trotuşul este
desemnat „oraş”, într-un act emis în acestă localitate 15 .
Ştefan cel Mare, domnitorul Moldovei, întărea un privilegiu la
1502 pentru ctitoria sa de la Putna, prin care să ia „în fiecare an de la
ocna noastră de la Trotuş, câte o sută cincizeci de drobi de sare” 16 .
Date importante despre oraş şi construcţiile sale le avem
consemnate în documentele şi memoriile unor călători străini, ce au
vizitat şi oraşul Trotuş. La acest oraş se refereau călătorii străini
Bernardino Quirin la 1589 17 , Andrei Bogoslavič la 1623 18 , Paolo Bonici
la 1632 19 , Bartolomeo Bassetti la 1640 20 , Piedro Diodato la 1641 21 şi
Bandini la 1646 22 .
Cu toate acestea, ştirile păstrate despre oraş sunt insuficiente în
clarificarea unor probleme privitoare la geneza acestui centru urban şi la
dezvoltarea sa economică în secolele XIV-XVII.
Un rol însemnat, în elucidarea unor aspecte privitoare la
cunoaşterea istoriei acestui oraş, îl aduc cercetările arheologice.
Primele investigaţii au început în 1976, în locul „Ţarna Nouă”, din
partea de nord a actualei localităţi Târgu Trotuş. Ele au continuat an de
an şi s-au soldat cu rezultate deosebite pe linia clarificării unor etape din
formarea şi dezvoltarea oraşului. Menţionăm descoperirea unor
numeroase locuinţe, ateliere meşteşugăreşti, cuptoare şi gropi menajere
din secolele XIV-XVII 23 .
14

M. Costăchescu, Documentele moldoveneşti..., vol. II, p. 677.
M. Dan, Cehi, slovaci şi români în veacurile XIII-XVI, Sibiu, 1944, p. 101, nota 102.
16
I. Bogdan, I, p. 93.
17
Călători străini despre ţările române, IV, Bucureşti, 1968, p. 39.
18
Ibidem, V, p. 6.
19
Ibidem, V, p. 19-20.
20
Ibidem, V, p. 186.
21
Ibidem, V, p. 249.
22
V.A. Urechia, Codex Bandinus, Bucureşti, 1895, p. 52.
23
Al. Artimon, Oraşul medieval Tg. Trotuş în lumina datelor istorico-arheologice,
în Carpica, XIV, 1982, p. 99-114; idem, Descoperirile arheologice de la Tg. Trotuş
din anii 1983-1986, în Carpica, XVIII-XIX, 1986-1987, 1, p. 319, nota 1; idem,
Cercetările arheologice de la Tg. Trotuş, din anii 1987-1989, în Carpica, XX, 1989,
15
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În perimetrul cercetat s-au dezvelit integral sau parţial un număr de
46 de locuinţe, 11 cuptoare de uz casnic şi ars oale, 22 gropi menajere,
fundaţia unei vechi biserici româneşti din secolele XIV-XV, de rit
ortodox şi un cimitir, din care au fost dezvelite integral 214 morminte.
Cercetarea metodică a construcţiilor orăşeneşti ne-a arătat că
majoritatea caselor sunt de suprafaţă, cu pivniţă, dar sunt şi unele
adâncite. Ele au fost formate din două sau mai multe încăperi, înălţate pe
un subsol al cărui pereţi erau căptuşiţi cu blăni de stejar sau brad,
îmbucate în stâlpi puternici care se ridicau deasupra solului, constituind
scheletul principal al casei. O încercare de reconstituire ne arată că partea
deasupra solului era ridicată din bârne, peste care se aplicau nuiele sau
şipci întretăiate, lipite în interior şi exterior cu un start de lut. În interior
pereţii erau lutuiţi şi văruiţi.
Au fost descoperite locuinţe cu pivniţe lucrate din bolovani de râu
legaţi cu lut galben. Menţionăm locuinţele L 4, L 18, L 19, L 26, L 29, L 32.
Unele din acestea sunt de dimensiuni mari, cum este cazul locuinţei 32,
cu o suprafaţă de 56 m² şi o adâncime a beciului de 2,00 m.
Un loc central în casa unui orăşean din această vreme îl ocupă
soba, formată din plăci de ceramică (cahle), decorate cu motive
geometrice şi florale stilizate sau antropomorfe, heraldice şi zoomorfe.
În zona supusă cercetării s-au scos la lumină fundaţiile unei biserici
din secolul al XIV-lea şi un cimitir din veacurile XV-XVII 24 .
Aceste cercetări au avut loc între anii 1981-1983 şi 1990-1997, iar
secţiunile şi casetele trasate ne-au oferit posibilitatea obţinerii unor
importante date privind situaţia stratigrafică din interiorul şi exteriorul
bisericii. Cu acest prilej s-au clarificat toate datele ce se referă la perioada
de construire a bisericii, a refacerilor întreprinse, cât şi vremea când a
fost distrusă. De asemenea, s-au adus precizări importante privind
evoluţia cimitirului medieval, a perimetrului lui şi timpul când a fost
abandonat 25 . Din datele obţinute a reieşit că biserica a fost construită în
secolul al XIV-lea, având într-o primă etapă fundaţia umplută cu
bolovani de râu, iar la suprafaţă susţinea o construcţie de lemn. După o
anumită perioadă de funcţionare s-a produs un incendiu, probabil la
p. 221 şi urm.
24
Al. Artimon, Noi contribuţii arheologice privind istoria aşezării urbane de la Tg.
Trotuş, în Carpica, XVI, 1984, p. 101-186.
25
Idem, Biserica şi necropola medievală de la Tg. Trotuş (jud. Bacău). Consideraţii
finale, în Carpica, XXVIII, 1999, p. 109-128.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Cercetări arheologice medievale la Bacău

155

mijlocul secolului al XV-lea, aşa cum rezultă din descoperirea în acest
strat de arsură a unor fragmente ceramice, cât şi a unei monede
anepigrafice (jumătate gros), destul de corodată şi emisă în timpul
domnitorului Alexandru cel Bun (1400-1432).
După refacerea bisericii şi funcţionarea ei într-o anumită perioadă
de timp, se produce un incendiu mult mai puternic, care distruge complet
construcţia. Din analiza materialelor arheologice, cât şi din situaţia
stratigrafică, reiese că acest incendiu a avut loc la sfârşitul secolului al
XV-lea. După această vreme se produc refaceri complete şi se ridică
biserica din zid. În această situaţie biserica va dura până în a doua
jumătate a secolului al XVII-lea, când va fi abandonată şi dezafectată.
Biserica descoperită la Tg. Trotuş face parte din tipul de construcţii
de plan dreptunghiular, cu absida altarului aproape semicirculară. În
exterior biserica are o lungime de 17,80 m şi o lăţime de 6,80 m.
Cu prilejul cercetărilor arheologice s-a observat că, după
construirea bisericii, în jurul ei a început să se formeze un cimitir. Cu
această ocazie au fost dezvelite un număr de 214 morminte de adulţi şi
copii, constituind dovada că este vorba de un cimitir obişnuit. Precizăm
că necropola n-a fost cercetată în întregime, dar limitele cimitirului au
fost surprinse în toate punctele cardinale.
Perioada de funcţionare a cimitirului este cuprinsă între secolele
XV-XVII şi nu există decât câteva suprapuneri de morminte. Din cele
214 morminte, un număr de 67 aparţin veacului al XV-lea, 109 secolului
al XVI-lea şi 38 veacului al XVII-lea.
Cercetarea arheologică întreprinsă la cimitirul bisericii în campaniile
de săpături din anii 1981-1983 şi 1990-1997 ne-a oferit posibilitatea să
emitem ipoteza că necropola cuprindea o suprafaţă de cca. 6622 m² şi avea
cca. 1468 morminte. În cadrul investigaţiilor arheologice s-au mai
descoperit 10 cuptoare, trei ateliere meşteşugăreşti (unul din secolul al
XV-lea şi două din secolul al XVI-lea) şi 18 gropi menajere (10 aparţinând
secolelor XIV-XV şi opt sunt din secolele XVI-XVII).
Referitor la cuptoare s-a precizat că două sunt de ars oale (unul de
la sfârşitul secolului al XV-lea, celălalt din secolul al XVI-lea), iar opt
cuptoare sunt de uz casnic, din care şapte sunt din secolele XIV-XV şi
unul din secolul al XVI-lea.
O semnificaţie aparte o reprezintă dezvelirea unei locuinţe-atelier,
aparţinând unui meşteşugar (bijutier). Din observaţiile efectuate a reieşit
că această locuinţă-atelier a fost construită în prima jumătate a secolului
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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al XVI-lea şi a dăinuit până la mijlocul veacului al XVII-lea. În locuinţă,
pe lângă ceramică de uz casnic şi ceramică ornamentală, s-au găsit
numeroase deşeuri din tabla folosită la confecţionarea unor inele. Unele
din acestea erau în stare de prelucrare, altele gata prelucrate. Pentru
confecţionarea inelelor, meşteşugarul a folosit unelte ca: toporaş, dorn,
străpungător şi numeroase cuţitaşe de tipul celor cu peduncul şi cu lama
mult curbată. Aici s-au găsit inele gata confecţionate, ce aveau veriga din
tablă de bronz, iar placa din monede, ce circulau în această vreme în
Moldova 26 .
Bogăţia şi varietatea materialului arheologic scos la iveală cu
prilejul săpăturilor arheologice ne arată că acest oraş, situat într-o poziţie
geografică admirabilă, în apropierea graniţei dintre Moldova şi
Transilvania, cunoaşte o dezvoltare însemnată în secolele XV-XVI. Fiind
un important centru vamal, având în apropiere ocnele de sare, era firesc
să fie un centru de producere şi desfacere, la care participau meşteşugarii
şi marea majoritate a ţăranilor din satele aflate în zona de influenţă a
oraşului.
Este cunoscut faptul, întâlnit şi la alte oraşe din ţara noastră, că un
rol deosebit în evoluţia lui istorică l-a avut şi centura de aşezări rurale din
jurul Tg. Trotuş, care, din punct de vedere economic, gravitau către acest
centru urban. Pe baza studierii documentelor interne, s-au identificat 35
de sate atestate documentar în secolul al XV-lea şi situate într-o zonă ce
nu depăşea 30 de km 27 .
Descoperirile monetare impun anumite constatări referitoare la
activitatea comercială a locuitorilor din oraşul Tg. Trotuş. Relevăm
descoperirea unor monede emise de voievozii din Moldova, monede
transilvănene, ungureşti, poloneze, germane, raguzane, turceşti.
Pe baza materialului arheologic descoperit în vatra veche a
oraşului, reiese faptul că Trotuşul era un centru cu activitate productivă a
locuitorilor ei, dar şi centru de schimb, aşa cum este reflectat în
documentele vremii şi în descoperirile monetare.
Materialul arheologic pune în evidenţă faptul că locuitorii
Trotuşului au acordat o anumită atenţie îndeletnicirilor agricole.
26

Idem, Cercetările arheologice din aşezarea medievală de la Tg. Trotuş (jud.
Bacău), în Materiale, XIV, 1980, Tulcea, p. 612-617.
27
A. Ştefănescu, Emil I. Emandi, Al. Artimon, Oraşul de reşedinţă şi zona sa
înconjurătoare din Moldova şi Ţara Românească, în RevMuz, 1, 1986, p. 274.
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Deosebit de semnificativă pentru evoluţia oraşului o reprezintă
producţia meşteşugărească şi activitatea comercială.
Materialele arheologice reflectă faptul că orăşenii de la Trotuş au
acordat o valoare mare calităţii produselor pe care le confecţionau şi care
aveau menirea să reziste concurenţei, atât din interiorul ţării, cât şi din
exterior.
Un loc important în viaţa economică a oraşului a revenit meşterilor
care se îndeletniceau cu prelucrarea fierului. S-au descoperit numeroase
unelte, de unde rezultă că meşteşugarii acordau un rol important
prelucrării diferitor piese de fier, necesare pentru construirea şi dotarea
locuinţelor (cuie, piroane, ţâţâni, balamale, închizători pentru uşi şi
ferestre, lacăte). De asemenea, au confecţionat şi alte obiecte ca: torţi
pentru vase, cuţite, potcoave pentru cai şi boi, piese de harnaşament
(zăbale de diferite tipuri, verigi, catarame, scări de şa, pinteni) şi piese de
armament – pumnale, săbii, suliţe, săgeţi etc.
Nu au lipsit meşterii care se îndeletniceau cu prelucrarea aramei,
prezenţa lor fiind pusă şi pe existenţa, în cadrul săpăturilor arheologice, a
unor lingouri şi foi de aramă.
Descoperirea atelierului unui meşteşugar ce confecţiona podoabe
(inele) pentru piaţa oraşului, reflectă stadiul de dezvoltare în care
ajunsese producţia din acest oraş.
Nu lipsite de importanţă sunt şi produsele ceramice. Sunt cunoscute
numeroasele vase descoperite aici şi care ne dovedesc că ceramica
parcurge un drum continuu ascendent în secolele XIV-XVII.
Calitatea pastei, îmbogăţirea repertoriului de forme, odată cu
receptarea unor motive ornamentale cu largi circulaţii, arderea îngrijită,
oxidantă şi reducătoare, sunt caracteristici care ne dovedesc că
meşteşugul olăritului atingea treptat una dintre cele mai înalte culmi ale
dezvoltării sale.
Un alt aspect important îl constituie prezenţa la Trotuş a
meşteşugarilor, aproape din toate branşele ca: morari, berari, măcelari,
postăvari, croitori, curelari, blănari, fierari, zugravi etc. În izvoarele
documentare sunt menţionaţi în acestă vreme Iacob Curelarul, Ioan
Cojocarul şi Rusu Fierarul din Tg. Trotuş 28 .
Trotuşul devine un centru însemnat al schimbului de mărfuri
28

R. Manolescu, Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul (secolele XIV-XVI),
Bucureşti, 1965, p. 200.
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interne. El era şi centru de tranzit, de vânzare-cumpărare şi de vămuire a
mărfurilor străine sau moldovene tranzitate sau neguţătorite de negustorii
străini sau moldoveni.
Trotuşul avea strânse relaţii comerciale cu Braşovul. În secolul al
XVI-lea domnii moldoveni au luat o serie de măsuri menite să ducă la
îngrădirea negoţului braşovenilor în ţară. În timpul lui Alexandru
Lăpuşneanu, Anton, cămăraş de ocne, vesteşte negustorilor din Braşov şi
din Transilvania că domnul ţării a orânduit să fie patru bâlciuri pe an în
Trotuş şi anume la 26 septembrie, 8 noiembrie, 16 ianuarie şi a treia
duminică după Paşti.
„La aceste zile să veniţi domnia voastră cu marfă la Trotuş şi în
aceste zile veţi găsi boi şi vaci, peşte şi de toate câte se află în ţara
noastră. Iar în alte zile nu e iarmaroc şi domnia voastră să nu vă osteniţi
căci nu veţi găsi nimic” 29 . În secolul al XVI-lea sunt menţionaţi negustori
din Tg. Trotuş ca Toma în 1543, Gavrilă în 1545, Ioan şi Cristea în 1546,
Petre în 1547 şi 1549 30 .
Datele arheologice şi izvoarele scrise reliefează şi dezvoltarea
culturii în oraşele medievale româneşti, aspect ce a fost analizat de unii
cercetători 31 . Dezvoltarea meşteşugurilor impune însuşirea unor elemente
de cultură, necesare la măsurători, schiţe, calcule sumare, inscripţii. Acest
lucru reiese în evidenţă şi prin descoperirea unor cahle bogat ornamentate
şi cu inscripţii. Participarea negustorilor din oraşele moldovene la negoţul
intern şi extern, le impunea să cunoască scrisul, cititul şi socotitul.
În vederea consemnării unor evidenţe şi transferul unor proprietăţi
funciare din oraş şi tranzacţii comerciale se întocmesc registre speciale
numite catastife. Într-un act domnesc de întărire din 21 iulie 1589 a unor
vii din Tg. Trotuş, se menţionează că „sunt scrise şi în catastihul
oraşului” 32 . Pentru întocmirea lor sunt menţionaţi în documente dieciscriitorii de acte, printre care sunt amintiţi Ionaşco diac la 24 octombrie
1598 din Tg. Trotuş şi Ion diac, la 3 octombrie 1598 33 .
29

I. Bogdan, Documente moldoveneşti din secolele XV-XVI în arhivele Braşovului,
Bucureşti, 1905, p. 62-63.
30
R. Manolescu, în AUB, Istorie, anul XX, 1, 1971, p. 57.
31
Ibidem, p. 51-70; idem, Cultura orăşenească în Moldova în a doua jumătate a
secolului al XV-lea, în Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare,
Bucureşti, 1964, p. 47-95.
32
DIR, A. Moldova, veacul XVI, vol. III, p. 433.
33
R. Manolescu, Cultura orăşenească..., p. 70.
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Unii scriitori de acte, cu o pregătire superioară, erau folosiţi de
domn şi în misiuni diplomatice, ca Iacob notarul (literatus) din Tg.
Trotuş, trimis de Alexandru Lăpuşneanu la principele Transilvaniei, Ioan
Sigismund Zapolia, la 22 mai 1561 şi 12 decembrie 1564 34 .
Documentele evidenţiază că în oraşe, care erau centrele cele mai
populate şi mai dezvoltate din punct de vedere economic existau condiţii
pentru dezvoltarea învăţământului. În oraşe s-au înfiinţat şcoli, pe lângă
cancelaria domnească sau pe lângă biserici şi reşedinţe episcopale. Unii
copii şi tineri din oraşe mergeau şi la colegii şi universităţi peste hotare.
Între studenţii din Moldova care frecventau Universitatea din Cracovia
este menţionat, la anul 1490, un anume Paulus Pauli (din Trotuş) 35 .
Din documentele istorice reiese că oraşul a fost reşedinţa unui
vechi ţinut moldovean căruia i s-a dat şi numele său. Ţinutul Trotuşului e
constatat documentar la 18 februarie 1466, prin care Ştefan cel Mare
întăreşte lui Ioaniş Izvoreţ satul Munte, ţinutul Trotuş, pe care acesta l-a
cumpărat de la Ivanco Ungureanu şi de la soţia sa, fiica lui Turău 36 .
Organizarea oraşului Tg. Trotuş era la fel ca şi în celelalte oraşe din
Moldova, conţinând unele elemente din viaţa oraşului polon şi din
Transilvania, cum au arătat unii cercetători 37 .
Organele locale (şoltuz şi pârgari) erau desemnate anual de obştea
târgoveţilor, din rândul meşteşugarilor, negustorilor, dar şi dintre
cultivatori, în funcţie şi de elementul etnic – la Baia, Siret, Roman,
Bacău, Huşi, Tg. Trotuş 38 . La Huşi, Bacău şi Tg. Trotuş, alternativ un an
era un şoltuz ungur (primarius judex) şi alt an, unul român 39 .
În lumina izvoarelor scrise, sfatul orăşenesc de la Tg. Trotuş era
alcătuit dintr-un şoltuz sau cu alţi termeni groff sau voit şi din 12 pârgari,
aleşi de comunitatea orăşenească. Şoltuzul şi pârgarii formau sfatul mic,
alături de care există şi un sfat mare alcătuit din locuitorii de vază ai
oraşului, numiţi „sfetnicii târgului” 40 .
34

Ibidem.
Ibidem, p. 80-81.
36
D. R. H., A. Moldova, II, p. 188.
37
D. Ciurea, Noi contribuţii privind oraşele şi târgurile din Moldova în secolele
XIV-XIX, în AIIA, VII, 1970, p. 25.
38
Idem, Organizarea administrativă a statului feudal Moldova (sec. XIV-XVIII), în
AIIA, II, 1965, p. 183-185.
39
Ibidem, p. 183.
40
Cultura moldovenească..., p. 56-57.
35
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Pecetea Tg. Trotuş avea ca emblemă un braţ cu un ciocan în mână
şi era în legătură cu exploatarea sării din apropierea oraşului.
Cercetările arheologice de la Tg. Trotuş au impus constatarea că
cele mai vechi urme de cultură materială medievală datează din a doua
jumătate a secolului al XIV-lea, iar aşezarea de aici cunoaşte o înflorire
deosebită în secolele XV-XVI. În secolul al XVII-lea şi îndeosebi
începând cu mijlocul acestui veac se observă o stagnare a dezvoltării
acestui oraş, cauzată şi de desele invazii ale trupelor străine (tătărăşti,
turceşti, poloneze, ungureşti) ce au loc în această vreme în Valea
Trotuşului 41 .
Decăderea oraşului la sfârşitul veacului al XVII-lea va determina
pe mulţi orăşeni să se refugieze într-o zonă mai apărată natural, pe locul
unde va lua fiinţă şi se va dezvolta centrul urban Tg. Ocna. În orice caz,
la începutul secolului al XVIII-lea, aşa cum relata ofiţerul suedez
Erasmus Heinrich Schneider von Weismantel, în decembrie 1713 şi
ianuarie 1714, în trecere prin Trotuş, oraşul era „total ruinat” 42 .
O semnificaţie deosebită pentru geneza şi evoluţia oraşului Adjud,
care face obiectul cercetării arheologice, o constituie şi analiza acestui
centru urban, situat pe drumul Siretului şi menţionat documentar pentru
prima oară în privilegiul comercial din 9 aprilie 1433, acordat de
domnitorul Moldovei, Iliaş Voievod, saşilor din cele şapte scaune ale
Transilvaniei 43 . Astfel, în acest act se precizează că la intrarea
negustorilor saşi în Moldova să se evalueze toate mărfurile lor, „in
oppido nostro Egydhalma”, adică în oraşul nostru Adjud şi să plătească,
drept vamă de fiecare marcă patru groşi. La întoarcere în Transilvania
vor plăti aceeaşi sumă în acelaşi oraş, plus, la graniţă vama pentru vitele
mari ce vor exporta 44 .
Adjudul este menţionat ca punct de vamă şi în privilegiul comercial
acordat de Ştefan cel Mare liovenilor la 3 iulie 1460, în care „cei care duc
postavul în Ţara Românească pe drumul de pe Valea Siretului vor avea
să dea în afara de vama principală de la Suceava şi câte doi zloţi de car,
41

Acest lucru este dovedit de cercetările arheologice ce au avut loc în zonă, de izvoarele
scrise şi care ne-au permis să emitem ipoteza decăderii oraşului, reflectată şi în lucrarea
noastră Oraşul medieval Trotuş în secolele XIV-XVII. Geneză şi evoluţie, Bacău,
2003, p. 241-248.
42
C. Stoica, Dicţionarul istoric al localităţilor trotuşene, Oneşti, 1998, p. 344.
43
M. Costăchescu, Documente moldoveneşti..., II, p. 646-648.
44
Ibidem.
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în târgul Romanului, în Bacău, în Adjud şi în Putna” 45 .
Trebuie să arătăm că acest Adjud al privilegiilor comerciale din
1433 şi 1460, n-a fost pe locul oraşului Adjud de astăzi, el se afla în zona
actualului sat Adjudul Vechi, aşa cum au demonstrat-o şi cercetările
arheologice întreprinse în această localitate 46 .
Atât din documentele scrise, cât şi din cercetările arheologice reiese că
vatra târgului era permanent surpată la viituri, ceea ce a determinat pe
târgoveţi să părăsească vechea aşezare, spre sfârşitul secolului al XVIII-lea –
hrisovul de întemeiere al noului târg poartă data de 15 februarie 1795 şi a
fost emis de domnul Moldovei, Mihail Şuţu 47 .
Din documentul emis la 1795 reiese că şi alte considerente au
determinat pe târgoveţi să se mute, anume poziţia retrasă faţă de artera
comercială existentă acum: „văzând strâmtorile şi nealisverişurile lor, ce
aveau la târgul Adjudului – aflându-se la loc depărtat de drumul cel mare
– au fost siliţi a-şi căuta alt loc să fie de aleşveriş şi întemeierea lor...” 48 .
Cercetările arheologice întreprinse în vatra Adjudului Vechi au
dovedit că acest centru făcea parte din reţeaua de târguri moldovene
menţionate în documentele din secolul al XV-lea. În acest sens relevăm
investigaţiile arheologice din 1974.
Printre descoperirile valoroase menţionăm o locuinţă-bordei,
distrusă în cea mai mare parte de revărsările Siretului, care datează de la
începutul secolului al XIV-lea 49 . În urma dezvelirii resturilor acestei
locuinţe, în umplutura pământului scos de aici, s-au găsit numeroase
fragmente ceramice, lucrate la o roată mai înceată, având în compoziţie
45

I. Bogdan, Documentele lui Ştefan..., II, p. 274.
Merită de menţionat şi opinia lui C. C. Giurescu, Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene
din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea, Bucureşti, 1967, p. 177,
confirmată şi de cercetările arheologice din anii 1974, 1978-1980 (vezi pentru aceasta,
Al. Artimon, Contribuţii arheologice la istoria Adjudului (sec. XIV-XVII), în Carpica,
VII, 1976, p. 235-253; Al. Artimon, A. Paragină, Raport preliminar de cercetare
arheologică a Adjudului Vechi, în Materiale, Oradea, 1979, p. 370; idem,
Descoperirile de epocă feudală de la Adjudul Vechi (jud. Vrancea), în Materiale şi
cercetări arheoolgice, XIV, 1981, p. 591-597; idem, Descoperirile arheologice de la
Adjudul Vechi şi semnificaţia lor istorică, în Studii şi comunicări, IV, 1981, Focşani,
p. 149-155).
47
Documente privitoare la istoria economică a României. Oraşe şi târguri.
Moldova, seria A, vol. II, Bucureşti, 1964, p. 22-23.
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Ibidem, p. 22.
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Al. Artimon, Contribuţii arheologice la istoria Adjudului..., p. 237-239, fig. 3/1-5.
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un lut de calitatea inferioară, predominând nisipul cu granulaţie medie şi
mare, precum şi multe pietricele. Cu acest prilej s-a putut reconstitui gura
unui vas, având un diametru de 16 cm, fiind lucrat din pastă cărămizie,
cu buza răsfrântă în afară şi gâtul scund. La partea superioară a vasului,
pe umărul lui se observă urme de decor constând din linii orizontale.
Celelalte fragmente ceramice provin de la vase mari şi mici, unele având
buza uşor răsfrântă în afară şi cu o şănţuire în interior. Ceramica de acest
tip îşi găseşte analogii în descoperirile de la Suceava 50 , datată la
începutul secolului al XIV-lea.
Mult mai numeroase sunt descoperirile arheologice de la sfârşitul
secolului al XIV-lea – începutul secolului al XV-lea. În zona cercetată în
anii 1974, 1978-1980 s-au găsit numeroase fragmente ceramice,
confecţionate din pastă de culoare cărămizie şi, mai rar, cenuşie, care
provin de la vase de diferite tipuri, lucrate la roată rapidă. Ele au
apropiate analogii cu ceramica găsită la Suceava, Iaşi, Baia şi Bacău 51 .
Tot din această vreme (secolul al XV-lea), s-a descoperit un cuptor
de uz casnic, distrus în mare parte de degajările de pământ efectuate aici,
în vederea amenajării unui loc pentru prelucrarea asfaltului necesar
construirii drumului Adjud – Podu Turcului. Cuptorul era ridicat pe un
strat de pietre de râu lutuite, iar în interiorul lui s-au găsit numeroase
fragmente ceramice ce proveneau de la vase de diferite tipuri: borcane,
căni cu gura trilobată, ulcioare, castroane, pahare cu analogii în obiecte
de acest tip găsite la Bacău, Iaşi, Suceava şi datate în secolul al XV-lea 52 .
În toate zonele cercetate s-au găsit locuinţe de suprafaţă şi adâncite
în pământ, cuptoare şi gropi menajere, datând din secolele XVI-XVII.
Materialul arheologic recuperat este format din ceramică de uz casnic,
ceramică ornamentală (cahle), obiecte de fier (cuie, piroane, cuţite,
scoabe etc.) şi monede 53 . Locuinţele sunt de formă rectangulară lucrate la
suprafaţă în tehnica paiantei, ori adâncite în pământ şi la care era
întrebuinţat în mare măsură materialul lemnos şi având acoperişul în
două ape.
Tot în această zonă s-au descoperit şi cuptoare de ars oale. Unul din
50

M.D. Matei, Contribuţii arheologice la istoria oraşului Suceava, Bucureşti, 1963,
p. 37, fig. 7/1.
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Al. Artimon, Contribuţii arheologice la istoria Adjudului..., p. 241, fig. 4, vezi
notele 26-29.
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Al. Artimon, A. Paragină, Descoperirile arheologice..., p. 591-597.
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Ibidem.
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aceste cuptoare a fost găsit în marginea de sud a punctului „Lutărie”.
Deşi acest cuptor a fost în mare parte distrus de oamenii care procurau lut
de aici pentru amenajările gospodăreşti, s-au putut face unele observaţii
cu privire la modul de construcţie a lui. S-a constatat că în interiorul lui
se află un pilon central care susţinea grătarul pe care erau aşezate vasele.
Vatra camerei de foc era puternic arsă. Fragmentele de la boltă şi grătar
erau prăbuşite în interiorul camerei de foc. Fragmentele ceramice
recuperate din cuptor proveneau de la vase lucrate din pastă fină,
cărămizie, conţinând nisip în compoziţie, prevăzute cu smalţ brun în
interior şi cu dungi pictate cu humă roşie sau brună la exterior. De
asemenea, au mai fost descoperite şi fragmente lucrate din caolin, cu
smalţ verde-oliv la exterior şi cu ornamente din linii incizate. Ceramica
găsită aici datează din secolele XVI-XVII 54 .
Cercetările arheologice întreprinse la Adjudul Vechi în anii 1974,
1978 şi 1979 au identificat un cimitir din secolele XVI-XVIII. Cu prilejul
cercetărilor s-au dezvelit un număr de 25 morminte, care făceau parte
dintr-un întins cimitir 55 . Din constatările efectuate a reieşit că gropile
mormintelor tăiau nivelul de călcare a aşezării din secolele XIV-XV,
fiind uşor adâncite în solul viu. La mormintele cercetate s-au găsit
monede ungureşti, poloneze şi turceşti, din secolele XVI-XVIII.
Condiţiile existente nu ne-au permis efectuarea unor ample cercetări la
cimitirul descoperit în această zonă, din cauza existenţei unor construcţii
edilitar gospodăreşti şi a terenului plantat cu viţă-de-vie.
Cercetarea metodică a zonei de est a satului Adjudul Vechi ne-a
dovedit că vatra aşezării a fost permanent distrusă de revărsarea Siretului.
Cercetările arheologice întreprinse au precizat că există o
contiunitate de viaţă umană pe aceste meleaguri şi că, la sfârşitul
secolului al XVI-lea, aşezarea de aici se va transforma într-un oraş ce va
cunoaşte o înflorire deosebită în a doua jumătate a secolului al XV-lea.
Merită să menţionăm faptul că, în urma cercetărilor întreprinse la
Adjudul Vechi, s-au făcut observaţii interesante referitoare la evoluţia şi
dezvoltarea social-economică a acestei aşezări. În acelaşi timp, trebuie să
arătăm că o mare parte din vatra vechiului târg a fost distrusă de apa
Siretului şi acest lucru ne împiedică în a formula unele concluzii
54

M. Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice de suprafaţă în judeţul Bacău, în
ArhMold, VI, 1969, p. 244.
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Al. Artimon, Contribuţii arheologice la istoria Adjudului..., p. 239-241.
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referitoare la geneza acestui oraş. În toată zona pe care am cercetat-o, se
observă existenţa a numeroase locuinţe, cuptoare şi gropi menajere, din
secolele XIV-XV şi al XVI-lea, distruse în mare parte de apa Siretului.
Cu toate acestea, trebuie să arătăm că analiza atentă a izvoarelor
scrise, dar mai ales a descoperirilor arheologice, ne oferă posibilitatea să
concluzionăm că Adjudul făcea parte din acea mare grupare de târguri
moldovene menţionate în documentele din secolul al XV-lea. Situat pe unul
din drumurile intens frecventate, şi anume pe drumul moldovenesc sau al
Siretului, care se scobora dinspre nord pe Valea Siretului şi mergea la Galaţi
şi, mai departe, cu legătura la Chilia şi Cetatea Albă, îndreptându-se spre
portul Caffa – Adjudul era unul din centrele principale din acestă zonă. Aici
circulau şi produsele comerciale care veneau pe drumul Braşovului şi care
aveau itinerariul Braşov-Breţcu-pasul Oituz-Tg. Trotuş-Adjud, de unde se
trifurca spre: Galaţi-sau Ţara Românească-spre Bacău, Roman, Suceava, sau
spre Bârlad-Vaslui-Iaşi-Botoşani56 .
Şi în acest oraş, ca peste tot în Moldova, se schimbau produse
locale şi străine. Era un centru de producere şi desfacere, antrenând în
zona de influenţă a lui, satele din jur. Ca peste tot în Moldova, şi în
Adjud, circulau monede străine (ungureşti, poloneze, turceşti, olandeze),
cum o dovedesc cercetările arheologice sau descoperirile întâmplătoare
efectuate în această localitate.
În secolele XIV-XV, Adjudul era un centru înfloritor, aşa cum o
arată şi descoperirea unor obiecte meşteşugăreşti, a unor cuptoare de ars
oale, a unor cahle şi monede. Aşezat într-o poziţie geografică cu resurse
naturale deosebit de bogate, cum reiese din pecetea oraşului (cai şi vite),
Adjudul participa activ în această vreme la schimbul produselor agricole
şi animaliere. Călătorii străini, care au vizitat Moldova în aceste veacuri,
remarcă fertilitatea solului şi bogăţia în grâne şi animale 57 .
La conducerea oraşului se afla în aceste veacuri un şoltuz şi 12
pârgari, situaţie similară cu organizarea celorlalte târguri moldovene şi
conform aserţiunii unor cercetători, ea este corespunzătoare cu viaţa
oraşului polon şi din Transilvania 58 .
În documentele din anii 1580, 1590, 1601, 1631, 1632, 1686 apar
56

R. Manolescu, Comerţul Ţării Româneşti cu Braşovul (secolele XIV-XVI),
Bucureşti, 1965, p. 65-66.
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Hurmuzachi, VIII, p. 36; Istoria României, II, p. 574, nota 3.
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D. Ciurea, în AIIA, VII, 1970, p. 25.
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şoltuzii Balaş, Stan, Iane, Lucaci, Savin, cu pârgarii 59 .
Oraşul la care ne-am referit în aceste rânduri a fost şi reşedinţa unui
vechi ţinut moldovean, căruia i-a dat numele său. Ţinutul Adjudului e
constatat documentar la 17 aprilie 1522, aşa cum reiese de pe un uric de
la Ştefăniţă Vodă 60 .
Treptat viaţa orăşenească în Adjud începe să decadă, ca de altfel în
multe târguri din Moldova. Aşa cum au arătat unii cercetători, decăderea
unor oraşe e cauzată atât de calamităţile naturale (foamete şi epidemii),
cât şi de evenimentele politico-militare (invazii şi jafuri), care au dus la
depopularea multor oraşe.
Dacă în 1684, Miron Costin mai menţiona târguşorul Adjud ca
localitate mai însemnată din judeţul Putna 61 , în timpul lui Dimitrie
Cantemir, Adjudul îşi pierduse din însemnătatea lui, judecând după
descrierea pe care o face acest domnitor în Descrierea Moldovei:
„Adziud, non magni momenti est oppidum, superius ad fluvium Siret” 62 .
Din această perioadă târguşorul Adjud a decăzut din ce în ce mai
mult, până la sfârşitul veacului al XVIII-lea, când o mare parte din
locuitori, îngroziţi de pagubele ce căşunau continuu datorită revărsărilor
Siretului, se strămutaseră mai spre miazăzi cu vreo trei kilometri în
localitatea denumită de atunci Adjudul Nou (oraşul de azi).
Deşi cercetările arheologice întreprinse la Adjudul Vechi n-au avut
o amploare deosebită, datorită şi faptului că vatra veche a aşezării a fost
distrusă de revărsările Siretului, totuşi prin descoperirile efectuate, s-au
adus noi dovezi privitoare la cultura materială şi spirituală a celor care au
locuit pe aceste meleaguri, din cele mai vechi timpuri şi până în secolul
al XVIII-lea.
În problema cercetărilor arheologice, aşa după cum am prezentat
mai sus, am urmărit în primul rând să evidenţiem principalele oraşe
medievale existente în zona de sud-vest a Moldovei şi ne referim la
59

Idem, Organizarea administrativă a statului feudal Moldova (sec. XIV-XVIII), în
AIIA, II, 1965, p. 185; C. C. Giurescu, Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene..., p.
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moldoveneşti din Direcţia arhivelor centrale, Supliment I (1403-1700), Bucureşti,
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DIR, A. Moldova, veacul XVI, vol. I, p. 197.
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Archiva, tom. I, partea I, p. 171.
62
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Bacău, Trotuş şi Adjud. Pentru cunoaşterea lor am urmărit studierea
izvoarelor scrise existente până în prezent, dar şi cercetările arheologice
întreprinse în vatra lor veche de formare, care au completat istoria lor, în
special în ce priveşte, geneza şi evoluţia în secolele XIV-XVII 63 .
Acest proces istoric l-am urmărit între anii 1967-1990, care, pentru
unele din ele – Trotuş şi Bacău, continuă şi astăzi, prin completarea unor
noi date istorice şi arheologice din evoluţia lor 64 .
În plan naţional, ne-am încadrat în planul de cercetare întreprins de
forurile competente în studierea oraşelor româneşti (Academia Română,
Ministerul Culturii şi Cultelor, Institutele de cercetare şi muzeele din
ţară).
În acelaşi timp, necesită să relevăm, că în atenţia noastră a stat
cunoaşterea şi a altor aspecte din istoria civilizaţiei medievale româneşti,
nu numai cea a oraşelor. În primul rând s-a urmărit pe cale arheologică
studierea satului medieval românesc, a vieţii economice şi sociale, a
cetăţilor şi curţilor boiereşti şi domneşti, a vieţii spirituale a locuitorilor
din mediul rural.
În judeţul Bacău, primele cercetări arheologice medievale într-o
aşezare sătească, au avut loc în perioada anilor 1971-1977, în comuna
Ştefan cel Mare, acestea soldându-se cu scoaterea la lumină a unor
importante vestigii istorice 65 .
Teritoriul sitului arheologic este plasat în regiunea sud-estică a
Carpaţilor Orientali, regiune cu un relief colinar coborât, ce formează
depresiunea subcarpatică cunoscută sub denumirea de depresiunea Caşin.
Locul unde s-au efectuat aceste cercetări, numit de localnici, „La Silişte”,
se află situat pe versantul drept, terasat al Trotuşului, în partea stângă a
pârâului Rădeana, numit de localnici Gutinaş. Pârâul Rădeana izvorăşte
de sub dealul Bogdana (427,3 m) şi traversează mai întâi zona
piemontană de la poalele acestuia, iar apoi terasele Trotuşului, vărsându-se
la circa 3 km de centrul staţiunii, în râul Trotuş.
Terasa medie este fragmentată pe versantul stâng al pârâului
Rădeana de un torent. În versantul drept al acestuia se găseşte aşezarea
63

Vezi pentru aceasta lucrările noastre, cu datele la zi: Al. Artimon, Civilizaţia
medievală urbană din secolele XIV-XVII (Bacău, Tg. Trotuş, Adjud), Iaşi, 1998, p.
7-291; idem, Oraşul medieval Trotuş..., p. 5-372.
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Ibidem.
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Al. Artimon, C. Eminovici, Cercetări arheologice în aşezarea medievală din
comuna Ştefan cel Mare (jud. Bacău), în Carpica, X, 1978, p. 271.
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medievală sătească. Pe podul terasei, la cca. 70 m altitudine relativă faţă de
fundul Văii Trotuşului, se află, în stânga torentului amintit, următoarele
fundaţii ale unor construcţii medievale: biserică, clopotniţă şi zidurile unor
construcţii aparţinând unor case boiereşti 66 . La 200 m sud-vest faţă de
aceste construcţii, se află aşezarea medievală, azi dispărută 67 .
În continuare, considerăm necesar să precizăm, că nu vom descrie
detaliat toate situaţiile arheologice, întrucât le-am relevat în articolul pe
care îl cităm, dar şi datorită faptului că, în prezent, pentru articolul nostru
aniversativ, ne este suficientă o descriere succintă, cu datări precise şi cu
rezultatele obţinute din punct de vedere arheologic.
Din punct de vedere stratigrafic s-a observat că zidurile bisericii
pornesc de la un strat de pământ de culoare cenuşiu deschis, în umplutura
cărora s-au găsit urme de mortar, pietre şi fragmente ceramice de la
începutul secolului al XVI-lea. Ultimul strat de pământ arabil, are la baza
lui o umplutură masivă, în apropierea zidurilor construcţiei, formată din
pietre, moloz, cărbuni, cuie de şindrilă şi fragmente ceramice
caracteristice veacului al XVII-lea – care fixează un termen postquem
pentru epoca în care s-a produs demolarea bisericii şi a clopotniţei 68 .
Cercetările arheologice întreprinse la biserică au contrinuit la
obţinerea de date privind planul mormintelor, datarea şi demantelarea lor.
Urmărind traseul fundaţiilor, cercetările au demonstrat că, într-o primă
perioadă, biserica era alcătuită din altar, naos şi pronaos. Din cele
observate reiese că biserica face parte din tipul de monumente de plan
dreptunghiular, cu absida altarului poligonală şi pronaosul, de asemenea,
poligonal. Ea reprezintă apropiate analogii cu alte monumente, dintr-o
perioadă mai timpurie sau târzie, ca Bălineşti, Dragomirna, Buhalniţa,
Suceava.
Biserica are un diametru longitudinal de 15,60 m şi diametrul
lateral de 6,40 m. Altarul bisericii este destul de mic, având o lungime
interioară de circa 2,20 m şi fiind despărţit de naos printr-un zid gros de
0,80 m. Pronaosul, de formă poligonală, are partea de vest cu trei laturi
în exterior şi interior, o lungime interioară de 4,90 m şi o lăţime de 4,50
m. Întreaga fundaţie a bisericii a fost făcută din bolovani de râu, de
dimensiuni mici, mijlocii şi mari, pe alocuri, prinşi cu un mortar, alcătuit
66
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din var, nisip şi cărbuni.
La o dată ulterioară s-a adosat monumentului un pridvor, format
dintr-o încăpere în lungime de 4,60 m şi de 3,60 m lăţime, situată în
partea de sud, în apropierea pronaosului. Din cele observate a reieşit că
acestă încăpere se sprijinea pe o masă de pietre de carieră şi râu, fără a se
amenaja o fundaţie de pietre legate cu mortar, aşa cum s-a procedat la
celelalte părţi componente ale monumentului. Probabil era un pridvor de
lemn. În umplutura pământului scos de aici s-au găsit două morminte, din
care la unul s-a găsit o monedă emisă de Wladislav Jagello, care datează
din prima jumătate a secolului al XVI-lea.
Cercetările întreprinse în acestă zonă, coroborate cu studierea
fragmentelor ceramice şi a mormintelor, ne-au dus la concluzia că
pridvorul bisericii a fost construit la începutul secolului al XVII-lea 69 .
În concluzie, trebuie să arătăm că observaţiile stratigrafice,
fragmentele ceramice găsite pe nivelul de construcţie şi mormintele cele
mai vechi dezvelite în această zonă şi datate cu monede, ne permit să
considerăm că biserica a fost construită în prima jumătate a veacului al
XVI-lea.
Biserica a fost distrusă printr-un puternic incendiu, în a doua
jumătate a secolului al XVII-lea. În acest nivel de arsură s-a găsit o
monedă de tipul solidus, emisă în anul 1626, de Sigismund III, pentru
Polonia. În nivelul de demolare s-au găsit monede, precum o piesă de
tipul solidus, emisă de Gustav Adolf (1611-1632), o altă piesă monetară
de la Gustav Adolf, emisă în 1628 şi moneda emisă de Cristina la anul
1644, pentru oraşul Riga.
Tot în acestă zonă s-a dezvelit un turn-clopotniţă din piatră legată cu
mortar şi care apare în plus, ca un pătrat cu laturile de 3,20 X 3,10 m70 . În
jurul bisericii s-au dezvelit un număr de 86 morminte, din care numai la 49
s-au găsit monede. Cimitirul începe să se formeze şi să funcţioneze în
secolul al XVI-lea şi durează până în secolul al XVII-lea71 .
Tot în acestă zonă, cercetările arheologice întreprinse în vara anului
1978, pe podul terasei 72 , s-au soldat cu dezvelirea parţială a unei
construcţii de piatră din secolele XVI-XVII. Observaţiile efectuate cu
69
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acest prilej, coroborate cu cercetările întreprinse în acestă zonă în anii
1971-1977, ne-au oferit posibilitatea să constatăm că această clădire
făcea parte dintr-un complex de construcţii aparţinând unei curţi
boiereşti, a familiilor boiereşti Ştefan Dumitraşcu şi Gheorghe Ştefan 73 .
O valoare deosebită o prezintă materialul arheologic scos la iveală
cu prilejul cercetărilor întreprinse în interiorul acestei construcţii,
material care este format din ceramică de uz casnic, smălţuită şi
nesmălţuită, provenind de la vase de diferite tipuri, ceramică ornamentală
(cahle smălţuite şi nesmălţuite, cu reprezentări florale, geometrice,
heraldice şi zoomorfe) şi monede.
Printre descoperirile de valoare excepţională efectuate aici,
menţionăm un valoros tezaur, format din 42 monede de aur 74 . Monedele
s-au găsit la baza construcţiei, pe podeaua ei, fiind acoperite cu moloz şi
piatră.
Cele 42 monede, în greutate totală de 146,00 grame şi cu un titlu al
aurului de 983 ‰, sunt ducaţi veneţieni de aur (ţechini numiţi de la 1535)
emişi de dogii veneţieni din veacurile XVI-XVII: Lorenzo Priuli,
Gerolamo Priuli, Alois Mocenigo I, Sebastiano Vernier, Nicolo da Ponte,
Pascal Cigogna, Marino Grimani, Leonardo Donato, Giovani Bembo,
Antonio Priuli şi Francesco Erizzo 75 .
Din analiza tezaurului descris mai sus, reiese că cea mai veche monedă
a fost emisă de dogele veneţian Lorenzo Priuli, între anii 1556-1559, iar cea
mai nouă monedă a fost emisă de Francesco Erizzo, între anii 1631-1646.
În concluzie, menţionăm că analiza întreprinsă asupra acestui tezaur ne
dovedeşte prezenţa pe teritoriul Moldovei a numeroase monede de aur
veneţiene, menţionate, de altfel, şi în documentele vremii.
Un monument de caracter cultual a fost descoperit în satul
Fântânele, comuna Hemeiuşi, judeţul Bacău. Fântânele este unul din
satele vechi, ce făcea parte din ocolul domnesc al Bacăului. Din actele ce
ni s-au păstrat, prima atestare documentară a acestui sat este din 28
august 1632, cu toate că el era mult mai vechi. Acest lucru reiese din
acest document, unde aflăm că satul este „din zili vechi, din vremuri de
demult au fost de ocolul târgului Bacău”.
73

Ibidem, p. 222.
Tezaurul se află în colecţiile Muzeului de Istorie din Bacău şi este înregistrat la nr. de
inv. 18709-18750.
75
Pentru identificarea monedelor am folosit pe Nicola Papadogoli, Le monete di
Venezia, Venezia, 1893, vol. II.
74
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Contribuţii valoroase la istoria acestei localităţi au adus-o cercetările
arheologice întreprinse între anii 1973-1974 76 . Locul unde s-au descoperit
vestigii istorice se află la cca. 200 m nord-est de biserica monument
istoric din satul Fântânele, la locul „Livada Curţii”, biserica ctitorită de
hatmanul Vasile Ruset, înainte de anul 1756.
În această zonă s-a întreprins în 1973 un sondaj arheologic, care a
determinat descoperirea a 11 morminte şi temeliile unei construcţii.
Aceste cercetări au continuat pe o suprafaţă mult mai mare în vara anului
1974, soldându-se cu dezvelirea unui vechi monument istoric şi a unui
cimitir din secolele XV-XVIII.
Trebuie să menţionăm că cercetările întreprinse n-au reuşit să
dezvelească complet acest monument şi nici toate mormintele din jurul
lui. Acest lucru a fost împiedicat de existenţa în zona respectivă a unui
teren plantat cu viţă-de-vie, cât şi a numeroşi pomi, care n-au putut să
fie distruşi.
Cu toate aceste greutăţi, s-a reuşit să se descopere cea mai mare
parte a monumentului, ceea ce ne-a oferit posibilitatea reconstituirii
complete a planului bisericii, să dezvelim un număr de 29 de morminte
şi, cu această ocazie, să ajungem la concluzii definitive privind datarea
acestui edificiu, momentul distrugerii lui şi evoluţia în timp a necropolei.
Din datele obţinute reiese că biserica a fost construită la sfârşitul
secolului al XV-lea şi a funcţionat până la mijlocul secolului al XVIII-lea.
Biserica din Fântânele face parte din tipul de monumente de plan
dreptunghiular, cu absida altarului aproape semicirculară, iar pronaosul
are o formă aproape pentagonală. Ea prezintă apropiate analogii cu
biserica de la sfârşitul secolului al XV-lea, de la Tg. Trotuş.
În evoluţia arhitecturii medievale din Moldova s-ar părea că acest
monument ar fi o formă mai veche a planului bisericii din Bălineşti,
datată la începutul secolului al XVI-lea. În exterior, biserica descoperită
la Fântânele, are o lungime de 14 m şi o lăţime de 5,80 m. În interior,
construcţia are o lungime de 12,80 m şi o lăţime de 4,60 m.
În concluzie, menţionăm că observaţiile stratigrafice, fragmentele
ceramice găsite pe nivelul de construcţie şi mormintele cele mai vechi
(datate cu monede de la Matei Corvin, emise între anii 1468-1472 şi
1482-1486), ne permit să considerăm că biserica a fost construită la
76

Al. Artimon, Contribuţii arheologice la istoria localităţii Fântânele (jud. Bacău),
în Carpica, XVII, p. 93-108.
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sfârşitul secolului XV-lea.
Date importante s-au obţinut şi în privinţa distrugerii acestui
monument. În stratul de moloz format din pietre, mortar şi cărbuni, s-au
găsit fragmente ceramice şi monede din secolul al XVIII-lea. Astfel, în
acest strat s-a găsit o monedă de tipul para, emisă pentru Imperiul
Otoman de Ahmed III (1703-1730). Cele mai noi morminte au ca inventar
monede emise de Ahmed III (1703-1730), Mahmud I (1730-1754) şi
Mustafa III (1757-1774).
Analiza datelor stratigrafice, a materialului ceramic găsit în stratul
de demolare, cât şi a monedelor, ne determină să precizăm că biserica a
fost distrusă la mijlocul veacului al XVIII-lea şi s-a ridicat un alt
monument, într-o zonă apropiată.
În urma cercetărilor arheologice s-au descoperit şi numeroase piese
monetare, fie în cadrul locuinţelor, gropilor menajere, cuptoarelor sau a
descoperirilor întâmplătoare, care au fost studiate, analizate şi publicate,
mai ales în revista Muzeului din Bacău – Carpica.
Şi în această zonă geografică s-au descoperit piese monetare emise
de domnitorii români, iar pentru Moldova menţionăm emisiuni de la
Petru I Muşat, Ştefan I Muşat, Alexandru cel Bun, Iliaş Voievod, Ştefan
al II-lea Voievod, Ştefan cel Mare, Ştefăniţă Voievod.
În cadrul cercetărilor s-au găsit şi monede străine: turceşti,
poloneze, ungureşti, germane, olandeze, raguzane, veneţiene, ruseşti,
lituaniene, suedeze etc. Între tezaurele monetare găsite în această parte a
ţării, menţionăm tezaurele de la Cleja – 53 de monede turceşti,
Mănăstirea Caşin – 43 de monede, Drăgeşti – 126 de monede turceşti,
Budeşti-Plopana – 1151 piese monetare (764 monede de la Matei Corvin,
308 de la Vladislav II, 48 monede turceşti, două de la Despot Vodă, una
de la Ludovic II, una de la Ferdinand I, una de la Antonio II Panciera).
În concluzie la cele analizate mai sus privind acest moment
aniversativ al cercetării arheologice medievale, merită relevat că am
reuşit să prezentăm cele mai semnificative momente din cercetarea
acestui trecut istoric, la împlinirea a 50 de ani de al înfiinţarea instituţiei
muzeale.
Ne referim la geneza şi evoluţia oraşelor medievale româneşti din
acest spaţiu geografic, unde se află astăzi judeţul Bacău. Pentru
cunoaşterea în profunzime a istoriei lor, s-a apelat şi la izvoarele scrise,
care să completeze datele arheologice.
Pentru o privire de ansamblu a teritoriului cu cele mai reprezentative
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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aşezări medievale, am încercat să cartăm pe hartă cele mai valoroase situri
arheologice. În viitor este necesară o cercetare arheologică medievală
metodică, în care să se descopere şi să fie cercetate, cu prioritate, aşezările
medievale timpurii, care să completeze harta ţării, dar şi expoziţiile de bază cu
piesele lipsă (perioada secolelor XI-XIII).
Această cercetare va trebui să cuprindă, printre altele, descoperirea
şi dezvelirea unor curţi boiereşti şi domneşti. În atenţia colectivelor de
cercetare va trebui să stea şi atragerea unor specialişti, precum biologi,
fizicieni, chimişti – pentru a avea în vedere o cercetare multidisciplinară.
Recherches archéologiques médievales à Bacău (1967-2007)
Résumé
L’accomplissement d’un demi siècle de la foundation du Musée
d’histoire de Bacău on a offerit l’occasion de mettre en évidence les pricipaux
recherches archéologiques médievales efféctués particulièrement à Bacău,
Trotuş et Adjud. Cettes villes ont étées fondé en XIVe siècle et se sont
dévéloppées pendant XVe-XVIe siècles.
Un autre aspect analisé dans cet étude a été la recherché éffectuée dans
les villages médievales des communes Ştefan cel Mare et Fântânele.
L’auteur mette en évidence la circulation moneitaire de la zone centrale et
sud-ouest de la Moldavie et présente les trésors monetaires découvertes à
Budeşti-Plopana, Ştefan cel Mare, Cleja, Mănăstirea Caşin et Drăgeşti
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Fig. 1. Cercetări arheologice de epocă medievală în municipiul Bacău
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MUZEUL BĂCĂUAN ŞI COLECŢIILE DE ISTORIE
MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

Elena Artimon
Pornind de la sublinierea făcută de regretatul istoric şi ctitor al
muzeului băcăuan, Iulian Antonescu, că „o ţară nu poate trăi fără
muzee, nu fiindcă şi-ar îngropa propria memorie lipsind-o de mărturiile
exponatelor, ci fiindcă o instituţie muzeu reprezintă acea severă
obligaţie pe care o au generaţiile de a-şi împrumuta una alteia ceea ce
au mai de preţ” 1 , Muzeul de Istorie Bacău înfiinţat în urmă cu 50 de ani
a avut permanent în atenţie formarea, creşterea, conservarea şi
valorificarea patrimoniului local şi naţional.
După cum se cunoaşte, muzeul băcăuan, acest „templu în care
timpul pare suspendat” 2 a pornit de la zero, fără a avea un patrimoniu
constituit, însă, treptat, un grup de tineri şi inimoşi iubitori ai muzei
CLIO au demarat un amplu program de depistare, colectare şi tezaurizare
de piese muzeistice din toate perioadele istorice.
Acum la împlinirea a cinci decenii de existenţă, muzeul are un
patrimoniu foarte bogat alcătuit îndeosebi din piese arheologice ce provin
din cercetări sistematice, din periegheze, descoperiri întâmplătoare şi în
unele cazuri din donaţii. Însă, alături de piesele arheologice privind
perioada preistorică şi epoca veche şi medievală, muzeul băcăuan are în
patrimoniul său şi obiecte de epocă modernă şi contemporană cu ajutorul
cărora putem ilustra în cadrul expoziţiilor permanente sau temporare,
momente importante ale istoriei naţionale în general şi a istoriei acestor
meleaguri în special.
Patrimoniul de istorie modernă şi contemporană, constituit prin
donaţii, transferuri de la diverse instituţii publice şi culte şi prin achiziţii
este format din: piese tridimensionale (obiecte personale şi de uz
gospodăresc, obiecte de cult, uniforme militare şi accesorii, arme,
stindarde şi steaguri de luptă, unităţi din sistemul metric şi sistemul de
greutăţi [ex. „ocaua lui Cuza”]; documente (zapise, izvoade, cărţi de
1

Iulian Antonescu. Spirit universal, Coordonare şi redactare Eugenia Antonescu,
Marcel Dragotescu, Ioan Mitrea, Vaslui, Editura Cutia Pandorei, 2001, p. 144.
2
Germain Bazin, Le temps des musées, Paris, 1967, p. 7, (Apud, Corina Nicolescu,
Muzeologie generală, Bucureşti, 1979, p. 8).
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judecată, „Hotarnice”, pergamente, acte de vânzare – cumpărare şi de
schimb, testamente, obligaţiuni valorice – „Împrumutul Unirii”,
„Împrumutul Reîntregirii”, „bonuri pentru înzestrarea armatei”, cărţi
poştale şi fotografii, livrete şi brevete militare, corespondenţă şi jurnale
de front, litografii, manuscrise, hărţi şi carte veche); numismatică şi
medalistică.
Deoarece o prezentare exhaustivă a patrimoniului ar consuma prea
mult spaţiu tipografic, vom încerca în continuare, să facem o succintă
descriere a celor mai importante piese muzeale, raportându-ne la
principalele evenimente de istorie modernă şi contemporană la care şi
băcăuanii şi-au adus o contribuţie importantă.
În acest sens menţionăm că avem în colecţiile noastre, numeroase
documente (majoritatea scrise cu alfabet chirilic), ce ne oferă informaţii
despre situaţia social-economică şi politică din prima jumătate a secolului
al XIX-lea din Moldova în general, şi în special cea din fostul ţinut
Bacău, cu deosebire în preajma şi în timpul anului revoluţionar 1848 3 .
Valoros din punct de vedere al informaţiei istorice, precum şi al
aspectului estetic, este documentul datat la 26 mai 1848 4 , pe care se află
iscălitura domnitorului Mihail Gr. Sturdza în monogramă, cu tuş negru,
sigiliul domnesc în chinovar (tuş roşu) şi iscălitura unor reprezentanţi ai
Eforiei Dreptăţii. Documentul se referă la judecarea de către Divanului
Domnesc a neînţelegerilor dintre unii locuitori din Valea Arinilor,
comuna Măgireşti pentru o moşie din hotarele unor aşezări din fostul
ţinut Bacău, aşezări care există şi astăzi.
Dintre piesele tridimensionale mai importante (avem în vedere
valoarea istorică, documentară şi artistică, precum şi proprietarul iniţial),
pentru această perioadă de timp, amintim: două pahare cu picior 5
(diferite ca mărime), lucrate din cristal de bună calitate, cu ornamente
3

Elena Artimon, Câteva date istorice despre satul Odobeşti, judeţul Bacău, în
Carpica, VIII, 1976, p. 299-304; V. Florea, Ţinutul Bacău în contextul revoluţiei
române din 1848, în Carpica, VI, 1973-1974, p. 121-132; D. Zaharia, Raporturile
dintre proprietari-arendaşi şi ţărani din ţinutul Bacău în anul 1848, în Carpica,
XV, 1983, p. 187-198. Muzeul de Istorie Bacău, colecţia de documente, inv. 1184, 1186
etc. (În continuare se va cita MIB, C.D.).
4
Elena Artimon, Un document de la Mihail Gr. Sturdza, domnul Moldovei, în
Carpica, VII, 1975, p. 149-154.
5
Muzeul de Istorie Bacău, Colecţia Istorie, inv. 17512 şi 17513 (în continuare se va cita
MIB, C.I.). Piesele au fost achiziţionate în anul 1976 de la d-na Gabriela Jalea din
Bucureşti care ne-a precizat că au făcut parte din vesela domnitorului M.Gr. Sturdza.
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pictate şi în relief, şi cu „Stema” familiei Moruzi 6 , pictată pe cupă;
„Stema” familiei Rosetty-Roznovanu 7 , sculptată în lemn; arme albe 8 ;
sabia de cavalerie a lui Vasile Rosetty 9 , fost ofiţer în armata Moldovei; o
farfurie decorativă 10 cu chipul lui Napoleon, lucrată din cobalt, în
atelierul Karlsbad din Austria; două ceşti de cafea 11 , marca BirminghamAnglia etc., obiecte ce suscită interes şi atenţie nu numai pentru
specialişti, dar şi pentru toţi iubitorii de istorie şi artă (n.n. a se înţelege
maniera artistică în care au fost realizate piesele).
medaliile
şi
decoraţiile 13 ,
piesele
Documentele 12 ,
14
15
tridimensionale , litografiile şi hărţile, constituie dovezi grăitoare ale
contribuţiei băcăuanilor la înfăptuirea Unirii Principatelor Române
Moldova şi Ţara Românească, în ianuarie 1859, sub Alexandru Ioan
Cuza şi urmările în plan social-economic şi politic ce au avut loc în
perioada următoare.
În continuare enumerăm câteva dintre piesele mai deosebite, aflate
în colecţiile noastre ce se referă la momentul 1859, şi anume: cupa cu
„Stema (în prima variantă) unită a Moldovei şi Ţării Româneşti sub
sceptrul lui Al.I. Cuza”16 (din porţelan alb şi cristal verde); caseta pentru
bijuterii aparţinând doamnei Elena Cuza17 (cristal verde pictat şi încrustaţii
6

Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, Bucureşti, 1977, p. 368-369,
pl. LXXXI/4.
7
MIB, C.I., inv. 18636, piesă donată de Parohia Roznov; Dan Cernovodeanu, op. cit.,
p. 173-175 (text) şi p. 371, pl. LXXXII/1;2.
8
Elena Artimon, Lăcrămioara Marin-Stratulat, Arme din colecţia Muzeului de Istorie
Bacău. Secolele X – XX (Catalog), Iaşi, Editura Documentis, 2005, p. 23, nr. 103; p. 24, nr.
110; p. 25, nr. 111.
9
Ibidem, p. 6 şi 25, nr. 112. Donaţie de la Parohia Roznov.
10
MIB, C.I. inv. 34758. Piesa (împreună cu alte 6 obiecte) a fost donată în anul 2002 de
către d-na Elvira Dumitru din Bacău, căreia îi mulţumim şi cu acest prilej.
11
MIB, C.I., inv. 17499 şi 17500, piese donate de elevi ai Liceului „V. Alecsandri” (azi
Colegiul Naţional „V. Alecsandri”).
12
MIB, C.D. inv. 4, 12, 16, 34, 82, 101, 164-165 şi altele.
13
Elena Artimon, Câteva piese din colecţia Muzeului din Bacău referitoare la actul
Unirii din 1859, în Carpica, XVII, 1985, p. 153-155.
14
Ibidem, p. 155.
15
MIB, C.D. inv. 1772-1773.
16
Elena Artimon, Câteva piese din colecţia Muzeului..., p. 155, fig. 2/1; piesă
achiziţionată în 1976.
17
Ibidem, fig. 3/1; piesă achiziţionată în 1958
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din metal auriu); pistolul cu monograma domnitorului Al.I. Cuza18 ; trusa de
scris ce a aparţinut lui M. Kogălniceanu 19 , ceasul şi lornionul lui
Costache Negri 20 , caseta pentru bijuterii a Elenei Negri, sora lui C.
Negri; paşaport din anul 1865, semnat de domnitorul Al.I. Cuza 21 ; tunică
de ofiţer, epoca Unirii 22 ; „ocaua” lui Cuza; acte de împroprietărire etc.
Războiul ruso-româno-turc din 1877-1878 în urma căruia România
şi-a căpătat independenţa faţă de Imperiul Otoman a constituit un alt
prilej de afirmare a dorinţei de unitate şi independenţă a băcăuanilor, ca
de altfel a tuturor românilor.
Mărturie a actelor de eroism şi vitejie demonstrate pe câmpul de
luptă la Griviţa, Rahova, Plevna, Vidin, Smârdan sau în avanposturi sunt
brevetele militare, decoraţiile şi medaliile româneşti şi străine 23 acordate
eroilor băcăuani: Lupu Andrei, primul ostaş român căzut la datorie la sud
de Dunăre, în Bulgaria; Ene Constantin, răpus de gloanţe pe meterezele
redutei Rahova; Gh. Donici; I. Handoca; Dimitrie Buşilă, Gh. Lupaşcu,
Panait Botez şi mulţi alţii 24 . Efortului uman i se adaugă şi o substanţială
contribuţie materială (alimente, haine, bani, bandaje şi scame pentru
răniţi, furaje pentru animale, mijloace de transport pentru muniţii etc.) a
locuitorilor judeţului Bacău la susţinerea războiului de independenţă 25 ,
demonstrată de numeroasele documente aflate în colecţiile noastre.
Pe lângă uniformele de călăraşi şi dorobanţi, stindarde şi arme 26
18

Elena Artimon, Lăcrămioara Marin-Stratulat, op. cit., p. 6 şi 36, nr. 172.
Elena Artimon, Câteva piese din colecţia Muzeului..., p. 155, fig. 3/2; piesă
achiziţionată în anul 1958.
20
Ibidem, fig. 2/2; piese achiziţionate.
21
MIB, C.D. inv. 886.
22
Elena Artimon, Câteva piese din colecţia Muzeului..., XVII, 1985, p. 155, nota 7.
donaţie de la Parohia Roznov-Neamţ.
23
Elena Artimon, Războiul de independenţă oglindit în medalistică şi piese decorative
aflate în colecţiile muzeului băcăuan, în Carpica, XV, 1983, p. 219-223, fig. 1-4.
24
Elena Artimon, Eroi băcăuani ai războiului de independenţă, în Almanahul Veteranul
de război, Bacău, 1997, p. 67-69; Jean Ciută, Elena Artimon, Maiorul Constantin Ene,
eroul de la Rahova, în Almanahul Veteranul de război, Bacău, 1997, p. 70.
25
Georgeta Popovici, Anul 1877 reflectat în memoriile învăţătorului Vasile Iftimie,
în Carpica, VIII, 1976, p. 305-312; Elena Artimon, Gh. Burlacu, Mărturii
documentare privind contribuţia locuitorilor judeţului Bacău la dobândirea
independenţei de stat a României, în Carpica, XIII, 1981, p. 73-86; Elena Artimon,
Câteva aspecte privind contribuţia locuitorilor meleagurilor Văii Trotuşului la
Războiul de Independenţă, în ActaMM, XV-XX/II, Vaslui 1993-1998, p. 85-89.
26
Elena Artimon, Lăcrămioara Marin-Stratulat, op. cit., p. 22-23, 36-37.
19
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ochiul vizitatorului este atras în mod deosebit de cele două farfurii
decorative ce reprezintă „Asaltul Griviţei” şi respectiv „Capitularea
Plevnei”27 , ambele piese fiind lucrate în atelierul Birmingham-Anglia,
precum şi de o tapiserie, lucrată probabil în urma unei comenzi speciale întrun atelier românesc, care reprezintă scena cu cei trei ostaşi români înmânând
domnitorului Carol I, un steag turcesc capturat în luptele de la Griviţa28 .
La începutul secolului al XX-lea, România a fost antrenată într-un
nou război, un război greu, care ne-a adus numeroase pierderi umane şi
materiale, distrugeri serioase, dar şi bucuria împliniri unui deziderat de
secole – desăvârşirea unităţii statale – făurirea ROMÂNIEI MARI.
În primul război mondial, pe văile şi cotele judeţului Bacău s-au dat
cele mai crâncene lupte, unde băcăuanii au înscris cu sângele lor
temerara lozincă „Pe aici nu se trece”, oprind cu piepturile lor înaintarea
celui mai de temut duşman. La Bacău au fost stabilite (în casele ing.
Anania de pe fosta Cale Moineşti, azi str. Bacovia) comandamentele
Armatei de Nord şi cel al Armatei a II-a pentru fronturile din Moldova de
unde generalii Prezan şi Averescu îşi lansau strategiile şi planurile de
luptă. De aici erau conduse diviziile de luptători pe întreg frontul din
Moldova în 1917. Tot aici se aflau spitalele de răniţi. Fiecare colţ al
judeţului Bacău ne aminteşte de eroismul, victoriile şi jertfele tuturor
ostaşilor români, inclusiv ale băcăuanilor29 , precum şi de contribuţia
materială30 , ori de numeroasele distrugeri suferite de pe urma războiului31 .
Muzeul băcăuan păstrează în colecţiile sale documente (brevete,
corespondenţă, fotografii etc.) 32 , uniforme militare şi accesorii 33 , arme 34 ,
27

Elena Artimon, Războiul de independenţă oglindit în medalistică, p. 223, fig. 6/a-b.
Ibidem, fig. 5.
29
Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz. 1917-1977, Bacău, 1979, 128 p. + ilustraţii (volum coordonat
de I. Mitrea); M. Cosmescu, Capitala rezistenţei şi victoriilpr întregirii naţionale, în
Almanahul Veteranul de război, Bacău, 1997, p. 86; Idem, Generalul Radu Rosetti – un om,
o epocă, în Almanahul Veteranul de război, Bacău, 1997, p. 120-121; Elena Artimon,
Procopie Strat – combatant din primul război mondial, în Carpica, XIV, 1982, p. 235-243,
Idem, Gheorghe Glod, erou al primului război mondial, în Carpica, XXIV, 1993, p. 181188; I. Ungureanu, Generalul Nicolae Şova, strălucit comandant şi luptător în cele două
războaie mondiale, în Almanahul Veteranul de război, Bacău, 1997, p.111-114.
30
Elena Artimon, Judeţul Bacău în primul război mondial. Contribuţia economică
şi militară, în Mousaios, vol. VI, Buzău, 2001, p. 317-322.
31
Lucia Antohi, Câteva date privind distrugeri ale căilor de comunicaţie şi
transport din judeţul Bacău în anii 1916-1918, în Carpica, XXIV, 1993, p. 177-180.
32
MIB, C.D. inv. 410-434; 813-822; 1577-1578; 630-631; 826-833; 612; 823; 905-910;
1740-1753; 1755-1768.
28

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Colecţiile de modernă şi contemporană

179

ordine, medalii şi decoraţii 35 – piese provenite prin donaţii 36 şi achiziţii 37
– ce au aparţinut unor eroi ai meleagurilor băcăuane, ce s-au distins în
luptele din timpul primului război mondial.
O descriere a tuturor obiectelor ce se referă la primul război
mondial şi făurirea României Mari ar fi imposibil de făcut dar
considerăm, totuşi necesar să amintim câteva dintre cele mai importante
piese pentru această perioadă, şi anume; pelerina şi cuşma ordinului
„Mihai Viteazul” ce au aparţinut sbl. Gh. Glod38 ; tunica colonelului Procopie
Strat39 ; ordinul militar „Mihai Viteazul” cl. a III-a primită de col. Procopie
Strat40 şi de slt. Gh. Glod41 ; ordinele „Steaua României” şi „Coroana
României” în diferite grade aparţinând coloneilor Procopie Strat şi Ioan Pelin
şi slt. Gh. Glod; „Crucea de război italiană” şi brevetul aferent (col. Procopie
Strat) şi „Crucea de război franceză” (slt. Gh. Glod)42 , arme (pumnale,
baionete şi săbii cu cifru regal – Ferdinand I) 43 .
Lucrarea din bronz, „Zimbrul Moldovei călcând în picioare aqvila
bicefală a Imperiului Habsburgic”, opera sculptorului Spiridon
Georgescu 44 , realizată în anul 1932, un disc tot din bronz reprezentând
stema României Mari 45 , două hărţi ale României Mari (una datată în
33
MIB, C.I. inv. 17701, 19970, 25302-25303, 30254-30255, 19972-19973, 24243,
17710, 19702.
34
Elena Artimon, Lăcrămioara Marin-Stratulat, op. cit., p. 29-34, 37-38.
35
Elena Artimon, Ordine, medalii şi decoraţii din primul război mondial aflate în
colecţiile Muzeului de Istorie din Bacău, în Carpica, XXIV, 1993, p. 165-176.
36
Îndeosebi ne referim la piesele ce au aparţinut eroului Gh. Glod; vezi Elena Artimon,
Gheorghe Glod..., p. 181-188. Desigur mulţumirile noastre se îndreptă către toţi
donatorii de până acum şi, de ce nu, către cei ce vor urma.
37
Vezi Elena Artimon, Procopie Strat..., p. 235-244.
38
MIB, C:I: inv. , mai vezi Elena Artimon, Gheorghe Glod..., p. 184, fig. 1/1.
39
MIB, C.I. inv. 19970
40
Elena Artimon, Procopie Strat..., p. 236-238, fig. 2/2; idem, Ordine, medalii şi
decoraţii...; Elena Artimon, Lăcrămioara Stratulat, Mărturii documentare aflate în
colecţiile Muzeului de Istorie Bacău aparţinând col. Procopie Strat şi slt. Gheorghe
Glod, cavaleri ai ordinului „Mihai Viteazul”, în Buletinul Muzeului Militar Naţional,
Serie Nouă, 1/2003, parte I, Bucureşti, 2003, p. 297-302.
41
Elena Artimon, Ordine, medalii şi decoraţii..., p. 169; Idem, Gheorghe Glod..., p.
183, fig. 2/1; Elena Artimon, Lăcrămioara Stratulat, op. cit., p. 297-302.
42
Elena Artimon, Ordine, medalii şi decoraţii..., p. 167-168, nr. 1-2, fig. 1/1-2, p. 170171, nr. 7, fig. 3/2 şi respectiv p. 171, nr. 8, fig. 3/3.
43
Vezi nota 34
44
MIB, C.I., piesă achiziţionată în anul 1976.
45
MIB, C.I.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Elena Artimon

180

1919 şi cealaltă în 1926) 46 , o litografie cu Senatul României Mari din
anul 1927 47 la care se adaugă multe medalii şi fotografii sunt considerate
piese de mare valoare istorică, documentară şi artistică.
Alte piese existente în colecţiile noastre (documente, medalii şi
decoraţii, plachete, inele sigilii, parafe, obiecte personale şi de uz curent
etc.) se referă la o gamă variată de domenii de activitate: agricultură şi
industrie 48 ; învăţământ-cultură-culte 49 ; administraţie şi domeniu
public 50 ; personalităţi băcăuane şi naţionale 51 ; sănătate şi viaţă politică.
Participarea României la cel de al II-lea război mondial şi aspecte
ale dezvoltării social-economice, politice şi culturale de după război până
în ultimele decenii ale secolului XX, sunt teme pe care le ilustrăm în
expoziţiile noastre cu documente, fotografii de epocă, obiecte.
Menţionăm în acest sens medaliile şi decoraţiile, plus brevetele
respective ce au aparţinut veteranilor de război, col. Vasile Ciuhodaru
(„Steaua României”, „Coroana României”, medalia sovietică „Victoria
asupra Germaniei” etc.) 52 ; col. Petre Constantin (sabia cu cifru regal,
trusa de front şi medalii) 53 şi mr. (r). Vasile Ciocârlan, aviator medaliat
de români, ruşi şi germani pentru faptele lui deosebite (fotografii şi
brevete)54 . Pentru a doua jumătate a secolului XX, amintim şi obiectele
46

MIB, C.D. inv. 435 şi 2196
MIB, C.D. inv. 2197
48
MIB, C.D. şi C.I.; Mai vezi şi I. Murariu, Veniturile şi cheltuielile moşiei Bereşti
(ţinutul Bacău) şi Vadurile (ţinutul Neamţ) în perioada 1821-1824, în Carpica,
XVIII-XIX, 1986-1987, p. 367-376; V. Florea şi L. Antohi, Evoluţia mişcării
muncitoreşti din bazinul carbonifer Comăneşti, în Carpica, XIV, 1982, p. 247-260.
49
MIB, C.D. şi C.I.; V. Marinovici, Contribuţii la cunoaşterea începuturilor
învăţământului public sătesc în judeţul Bacău (1858-1865), în Carpica, XV, 1983, p.
209-218; L. Antohi, Istoricul teatrului din Bacău, în Carpica, XXIV, 1993, p. 203-212.
50
L. Antohi, Parcul Eminescu (Libertăţii) din Bacău, în Carpica, XXIV, 1993, p. 243246; I. Ungureanu, Istoricul unui fost edificiu băcăuan „Pavilionul” din Grădina
Publică, în Carpica, XXIV, 1993, p. 219-262. A se vedea şi colecţia de documente.
51
I. Ungureanu, Ion Borcea – corespondenţă inedită, în Carpica, XXVI, 1997, p. 130144; Idem, Dr. Lucia Borcea, în Carpica, XXVII, 1998, p. 235-255. A se vedea şi
documentele cu nr. de inv. 641-670; 770-806 ce ne dau informaţii foarte interesante
despre prof. D-tru Dan, glob-trotter în perioada 1910-1916 ce a traversat 3 oceane şi 7
mări, a străbătut 6 continente 74 ţări şi 1500 localităţi, în total 100000 de km. (cf.
Mousaios, V, Buzău, 1999, p. 374-377).
52
MIB, C. I. inv. 28121-28126 şi C.D. inv. 1524-1525
53
MIB, C. I. inv. 33137-33146; 33484.
54
MIB, C. D. inv. 2144-2154. Sperăm că într-un viitor apropiat să primim şi medaliile.
47
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donate de col. Aurel Cosma (uniformă şi accesorii, stilet, medalii şi brevete)55
şi lt. Agache Daniel 56 , precum şi unele documente (fotografii, brevete)
referitoare la – Gh. Nechita şi Ciprian Pintea, eroi ai Revoluţiei din
decembrie 1989.
O importantă parte a patrimoniului de epocă modernă şi
contemporană este alcătuită din colecţia de numismatică ce cuprinde
monede şi bancnote româneşti şi străine 57 . Varietatea monedelor
româneşti (ani de emisie şi valori, materiale şi dimensiuni diferite) ne dă
posibilitatea cunoaşterii circulaţiei pe piaţa internă şi externă, precum şi
puterea lor valorică în raport cu moneda străină.
Nu putem să nu amintim că multe din piesele noastre au făcut parte
din expoziţii tematice temporare organizate de-a lungul timpului de către
Muzeul de Istorie Bacău în colaborare cu alte instituţii muzeale, dintre
care enumerăm doar câteva: Elena Cuza – prima Doamnă a României
(1994, în colaborare cu muzeele din Vaslui şi Piatra Neamţ);
Monumente şi edificii în medalistica românească (1994, în colaborare
cu Muzeul Naţional de Istorie al României); „Alexandru Ioan I Principele Unirii” (1995 în colaborare cu muzeele din Vaslui, Bârlad,
Iaşi, Piatra Neamţ, Suceava, Botoşani, teatrele din Bacău şi Bârlad şi
Primăria din Tg. Ocna); Unirea Moldovei şi Ţării Româneşti la 24
ianuarie 1959 – moment epocal în istoria modernă a României (1996,
colaborare cu muzeele din Suceava şi Botoşani); Mărăşti - Mărăşeşti –
Oituz – simbol al luptei pentru întregirea naţională (1997, colaborare
cu muzeele din Piatra Neamţ, Iaşi, Focşani, Tecuci şi Vaslui); Grigore
Gafencu. Omul politic şi diplomatul (1997, în colaborare cu Muzeul
Naţional de Istorie al României); Arme şi echipament militar din
colecţiile muzeelor din Moldova din paleolitic până în epoca
contemporană (1999, colaborare cu muzeele din Suceava, Roman,
Piatra Neamţ, Vaslui, Muzeul Naţional Militar - Filiala Bacău);
Mareşalii României Mari (2000, colaborare cu muzeele din Vaslui,
Piatra Neamţ, Bârlad, Tecuci, Roman); Monedele lumii (2005, în
colaborare cu Muzeul Piatra Neamţ şi Fundaţia „C.M. IMAGO”). De
asemenea patrimoniul a fost valorificat în cadrul simpozioanelor şi
55

MIB, C. I. inv. 34875-34879.
MIB, C. I. inv. 34959-34963.
57
Precizăm că se află în curs de editare un catalog al monedelor ce va fi scos de dr. V. Butnariu
de la Institutul „A.D. Xenopol” Iaşi.
56
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sesiunilor ştiinţifice, în articole, note şi studii apărute în reviste de
specialitate din Bacău, Vaslui Bucureşti Buzău.
Piesele prezentate constituie baza unei autentice colecţii de istorie
modernă şi contemporană care trebuie însă dezvoltată şi completată cu
noi obiecte de mare valoare istorică şi documentară în vederea
„consolidării” patrimoniului, căci aşa cum spunea Iulian Antonescu
„Marele muzeu este un muzeu de patrimoniu; patrimoniu ce îi
dăruieşte specificitate, eficienţă şi forţă de convingere” 58 .
Le Musée de Bacău et les colléctions
d’histoire moderne et contemporaine
Résumé
L’auteur fait une brève presentation des plus importantés pièces des
collections, qui illustrent les momentes les plus importantes de l’histoire des
roumaines: l’Union de 1859, la Guerre de l’Indépendance, la Première guerre
mondiale, la Grande Union (1918).
Les collections sont constitutées par les documentes, objets
tridimensionales, médailles et décorations, monnaies et des billets de banque,
des cartes etc., pièces d’une remarquable valeur historique, documentaire et
artistique pour l’histoire locale et nationale.

58

Iulian Antonescu. Spirit…, p. 143.
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MUZEUL DIN BUHUŞI – 30 DE ANI DE EXISTENŢĂ
Ioan Ungureanu
Ideea constituirii unui Muzeu al Ţesutului şi Postăvăritului în
oraşul Buhuşi, s-a zămislit încă de la începutul anilor ’70 ai secolului
trecut şi aparţine magistrului, marelui ctitor de muzee în judeţele Bacău
şi Neamţ (şi nu numai), Iulian Antonescu. Materializarea obiectivului
muzeistic – chiar dacă conceptual şi structural nu răspundea ideii iniţiale
decât prin câteva reprezentări efemere – s-a concretizat abia în anul 1977,
din cauze multiple, care ţineau nu numai de dotarea cu piese adecvate şi
reprezentative, ci şi de găsirea unui spaţiu corespunzător.
Realizat cu anumite eforturi, sub îndrumarea prof.dr. Ioan Mitrea,
în calitate de director al Complexului Muzeal Bacău, de către
muzeografii băcăuani Elena Artimon şi Lucia Antohi, muzeul din
localitate a fost amenajat în conacul fostului sluger din a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea, Toader Buhuş.
Obiectivul, a cărui inaugurare s-a realizat în luna decembrie 1977, a
adăpostit încă de la început un material documentar şi tridimensional în
cea mai mare parte valoros, structurat însă după rigorile şi şabloanele
impuse atunci, din care nu putea lipsi ca, dealtfel în toată reţeaua
muzeistică a ţării, redarea într-o proporţie însemnată din întreg ansamblul
expoziţional, a ceea ce se prezenta prin sintagma „realizările epocii de
aur”, adică ale epocii de când se afla în fruntea ţării cuplul Nicolae şi
Elena Ceauşescu. 1
Structurată astfel, cu o mare pondere expoziţională constând din
material documentar expus pe panouri sau în vitrine (între care şi unele
exemplare de carte veche bisericească), expoziţia reflecta aspecte din
istoria oraşului şi a Fabricii de Postav, precum şi ale zbuciumatului an
1907, aşa cum acesta s-a evidenţiat şi în comuna vecină, Blăgeşti.
1

Aflat pe la mijlocul anilor ’80 prin judeţul său natal şi „vizibil impresionat” de cele
văzute în ultima secţiune a acestui muzeu, cea privitoare la „Epoca Ceauşescu”, „un
hâtru bun de glume” (cum zicea „veselul Alecsandri”), nimeni altul decât
binecunoscutul şi regretatul actor Ernest Maftei, se va fi inspitat în a-şi exprima
impresiile în Cartea de Onoare, ce se afla în holul de intrare-ieşire, printr-o epigramă cu
iz de pamflet, din care rememorăm doar două versuri: „Una-i vorba, alta-i fapta / Când
nebunul bate balta ...”.
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Trebuie, însă precizat că unul din cele mai reprezentative şi bine
etalate segmente era cel cu care vizitatorii luau mai întâi contact, anume
cel de arheologie. Erau expuse (aşa cum sunt şi astăzi) piese
semnificative, cu deosebire din siturile arheologice apropiate, de pe
Valea Bistriţei, precum aşezarea paleolitică de la Buda-Blăgeşti 2 . De
asemenea, epoca neolitică, a bronzului şi fierului, cu fazele şi culturile lor
specifice au fost în mod corespunzător reprezentate 3 .
Obiectivul principal, acela care se aflase la baza demersului iniţial
de realizare a unui Muzeu al Ţesutului şi Postăvăritului, nu fusese însă
atins, deşi prin cele câteva obiecte expuse se sugera doar un început
efemer, cu perspective de împlinire în viitor (între acestea erau expuse un
rodan, o sucală, suveici de război de ţesut industrial şi alte piese
disparate, componente de subansamble).
Dacă, din punct de vedere conceptual şi structural, împlinirea ideii
iniţiale nu ridica probleme deosebite, materializarea acesteia, sub toate
aspectele, presupunea depăşirea multor dificultăţi, care nu puteau fi
rezolvate în scurtul timp sub care fusese pusă atunci grabnica şi
imperativa deschidere a Muzeului din Buhuşi.
Sub aspect conceptual, un muzeu al ţesutului şi postăvăritului
presupunea reconstituirea şi reproducerea, pe cât posibil, a unor
dispozitive primitive de ţesut, în continua lor evoluţie, colecţionarea
materialului etnografic autentic folosit în meşteşugul popular din spaţiul
românesc, achiziţionarea de mijloace care să sugereze trecerea de la
meşteşugul popular la cel industrial, prezentarea exponatelor în poziţie
lucrativă, cu eşantioane de produse în diferite stadii de prelucrare şi, nu
în ultimul rând, o clădire cu un spaţiu corespunzător pentru etalarea şi
adăpostirea unor asemenea instalaţii. Ori, tocmai însumarea acestor
exigenţe au condus la amânarea pentru viitor a unor asemenea înfăptuiri,
recurgându-se la redarea, într-o primă etapă, într-o formulă hibridă a
exponatelor.
Eforturilor Complexului Muzeal Bacău, li s-au alăturat, încă de la
2
Vezi şi: V. Căpitanu, C. Buzdugan, V. Ursachi, Săpăturile de la Buda, în Materiale,
1962, p. 141-143; Nicolae Zaharia, Descoperiri paleolitice în Moldova, efectuate
între anii 1952 şi 1957, în ArhMold, I, p. 35-36.
3
Bine reprezentate, în acest sens, sunt obiectele de piatră şi fragmentele de ceramică
pictată, descoperite în comuna Racova, din vecinătatea oraşului, unde s-au găsit între
altele, râşniţe de piatră, topoare de piatră şlefuită, unelte de silex, piatră şi os, specifice
epocii neolitice.
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început, autorităţile locale precum şi conducerea de atunci a Fabricii de
Postav din localitate. Înfiriparea obiectivului a coincis cu o perioadă de
avânt naţional în constituirea de muzee, specifică deceniilor 6-8 din
secolul trecut, chiar dacă uneori asemenea intenţii prindeau viaţă în
virtutea unor acţiuni mai mult sau mai puţin voluntare, nesusţinute
întotdeauna de colecţii proprii de patrimoniu muzeal, fapt pentru care, în
astfel de cazuri se recurgea la soluţii facile, precum aceea a împrumutării
materialului expoziţional.
Într-o asemenea poziţie s-au situat şi primii ani de existenţă ai
acestui muzeu, în care contribuţia locală s-a rezumat la unele exponate de
ordin documentar şi tridimensional, precum cele enunţate mai sus, marea
pondere a expoziţiei, mai ales aceea a materialului arheologic, provenind
din inventarul „muzeului-mamă” din municipiul Bacău.
Structurat şi organizat astfel, în concordanţă cu exigenţele vremii,
muzeul a funcţionat cu acest standard până la Revoluţia din decembrie
1989, când secţiunea de istorie contemporană a fost retrasă, celelalte
segmente menţinându-se în vechea organizare şi etalare, până în toamna
anului 1990, după care clădirea a intrat într-un amplu proces de
consolidare şi restaurare, prin finanţarea asigurată de Consiliul Judeţean
Bacău.
Se cuvine a ne referi, în câteva cuvinte, la spaţiul care a adăpostit
muzeul începând de la inaugurarea sa, în anul 1977, respectiv în conacul
lui Toader Buhuş, fost proprietar al moşiei Bodeşti, cel care între anii
1819 şi 1893 obţine hrisoave domneşti pentru înfiinţarea pe această
moşie a târgului ce îi poartă numele 4 .
Aflat într-un ansamblu de vechi construcţii şi atenanse, dispuse pe
o suprafaţă de peste 2 ha, între care se evidenţiază şi biserica ctitorită de
acelaşi boier între anii 1812 şi 1815 (aşa cum specifică pisania de la
intrare), conacul se află într-o poziţie de belvedere spre Valea Bistriţei,
fiind amplasat pe extremitatea vestică a terasei superioare pe care se
întinde şi oraşul, acolo unde începe costişa de circa 60 de grade care
coboară spre terasa inferioară a Bistriţei.
Fiind situat pe muchea dealului, privindu-l dinspre răsărit, unde
4

Despre genealogia şi starea economică a familiei Buhuş, vezi: Radu Rosetti, Note
genealogice şi biografice despre familiile Buhuş şi Rosetti, foşti proprietari ai
moşiei Bohotinul, Bucureşti, 1906, p. 1-2; Ştefan Meteş, Contribuţii nouă privitoare
la familia boierească Buhuş din Moldova, Bucureşti, 1927, p. 3, 7-8.
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este şi intrarea principală, conacul construit la începutul veacului al
XVIII-lea, se prezintă cu un singur nivel, iar dinspre vest, de jos de la
calea ferată, sau dinspre fabrică, apare cu două nivele, ceea ce îi conferă
şi o măreţie impunătoare în raport cu construcţiile învecinate, graţie şi
stilului său arhitectonic specific, de epocă.
Având o vechime de peste 200 de ani, conacul a fost supus multor
încercări ale naturii, mai ales efectelor devastatoare ale cutremurelor,
zidurile groase de peste 70 de centimetri, rezistând totuşi în structurile lor
esenţiale. Mai nefastă a fost însă intervenţia brutală şi distructivă a
factorului uman, mai ales în timpul perioadei proletcultiste din deceniile
5-6 ale secolului trecut, când, fie că a devenit mai întâi spaţiu de adăpost
pentru diverşi locatari, fie sediu de judecătorie raională după 1950,
ajungând în cele din urmă, după 1968, atelier de tâmplărie şi de croitorie
al cooperativelor meşteşugăreşti din oraş.
Foştii locatari l-au devastat într-atât, încât până şi podul mort,
format din dulapi groşi, a fost folosit ca lemn de foc în sobele interioare,
astfel că termoizolaţia de argilă a fost răsturnată direct pe şipcile fixate de
grinzile planşeului, prin cuie de fierărie, aşa-zise „ţigăneşti”, cu cap
dublu în formă de „T”.
Aceasta era starea în care, după cutremurul din 4 martie 1977,
Complexul Muzeal Bacău prelua de la Consiliul Popular al oraşului
Buhuşi, respectiva clădire. Cutremurele din anii de după 1800, accentuate
şi de cele din 1940, 1977, 1986 şi 1990 au lăsat pronunţate sechele pe
zidurile rigide ale construcţiei, precum fisurile de deasupra arcadelor
ferestrelor ca şi de la uşile ulterior improvizate sau astupate, după
cerinţele diverşilor beneficiari, intervenţii care au slăbit şi mai mult
construcţia.
În urma demersurilor insistente pe lângă organele decizionale ale
judeţului, de către prof. Viorel Căpitanu, revenit la conducerea Muzeului
Judeţean de Istorie, s-a reuşit să se obţină o finanţare substanţială pentru
restaurarea şi consolidarea clădirii, încă din trimestrul IV al anului 1990.
Argumentele în baza cărora s-a obţinut finanţarea priveau nu numai
salvarea unui obiectiv aflat încă din anul 1955 în Catalogul
Ansamblurilor Monumentelor şi Siturilor Istorice, ci şi cele ce susţineau
importanţa existenţei acestui muzeu în oraşul Buhuşi, cu atât mai mult cu
cât se deschideau noi perspective de individualizare a acestuia în reţeaua
muzeistică naţională, cu specificul atât de dorit şi proiectat a fi un Muzeu
al Ţesutului şi Postăvăritului, niciunde în ţară mai bine motivat a se
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înfăptui, decât în acest oraş.
După închiderea totală a muzeului pentru marele public, s-au
efectuat studiile de fezabilitate şi s-au întocmit proiectul şi devizul de
lucrări de către „General Proiect S.A.” Bacău şi S.C. Bacon S.A.,
avându-se în vedere recomandările expertizării efectuate de specialişti
din Direcţia Monumentelor de pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor,
cât şi de exigenţele şi îndrumările resortului specializat din cadrul
Oficiului Judeţean de Patrimoniu.
S-a refăcut, astfel, în întregime plafonul salonului central, s-au fixat
cu plase metalice, scoabe şi tiranţi toate fisurile şi dislocările din ziduri,
înlocuindu-se totodată şi peste 100 mp de tablă uzată, adică circa o
pătrime din acoperiş. Printr-un asemenea proces a trecut şi nivelul
inferior al clădirii, unde s-au efectuat nu numai operaţiuni de reparare şi
zugrăvire a zidurilor, ci şi placarea cu beton a întregii pardoseli,
înlocuindu-se vechile duşumele, lăsându-se însă rigole de 40 cm de-a
lungul zidurilor, pentru a le asigura un coeficient de respiraţie. Placarea
pardoselii cu beton avea în vedere o viitoare ocupare cu utilaje grele, mai
ales industriale, din domeniul ţesutului şi postăvăritului.
Responsabilitatea realizării tuturor acestor lucrări, în conformitate cu
devizele, a revenit semnatarului acestui material, în calitate de muzeograf
şi apoi şef de secţie al instituţiei muzeale judeţene.
Întreg ansamblul de lucrări, inclusiv zugrăvelile exterioare, au fost
finalizate până în trimestrul al II-lea al anului 1992. Simultan cu
efectuarea acestor lucrări s-a acţionat intens pentru îmbogăţirea
colecţiilor, mai ales cu obiecte şi instalaţii specifice ţesutului casnic şi
industrial, obţinute prin semnificative achiziţii şi donaţii.
În acest scop, autorul acestui material şi muzeografa Lidia Croitoru
(Enescu) s-au deplasat în comuna Vama din judeţul Suceava, de unde s-au
achiziţionat importante piese de natură etnografică, între care şi costume
naţionale bucovinene, un război de ţesut, un urzitor, o roată de tors şi alte
accesorii specifice. Donaţii semnificative de piese şi instalaţii specifice
industriei casnice a ţesutului s-au obţinut şi din comuna Bereşti-Bistriţa
(un război de ţesut), dar şi din comuna Dămieneşti (o meliţă, o letcă,
fuşalăi pentru scărmănat, suveici ş.a.).
Totodată, au fost onorate şi demersurile pentru donaţii, făcute la
S.C. STOFE Buhuşi şi la S.C. POBAC S.A. Bacău, în urma cărora s-a
obţinut de la această din urmă societate, un război de ţesut industrial
model 1920, o maşină de canetat de la fabrica din Buhuşi, utilaje care au
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fost dispuse pe nivelul inferior al clădirii.
Păstrându-se o bună parte din piesele vechii expoziţii, atât din cele
documentare cât şi tridimensionale, completate cu obiecte şi instalaţii de
natura celor prezentate mai sus, s-a reuşit ca în toamna anului 1992,
Muzeul din Buhuşi, restaurat, consolidat şi reutilat, să fie inaugurat în
prezenţa oficialităţilor locale, a conducerii S.C. STOFE precum şi ai
reprezentanţilor de seamă a instituţiei muzeale băcăuane, după care
obiectivul a fost redat vizitatorilor şi circuitului turistic.
Noua organizare a fluxului expoziţional stabilit atunci, aşa cum se
prezintă şi astăzi, are următoarea structură: în prima sală sunt expuse, în
vitrine, piese de arheologie, dintre cele mai reprezentative, din paleolitic,
neolitic, bronz, fier, secolele IV-X şi epoca feudală; în următorul spaţiu
se află panouri şi vitrine cu documente şi reproduceri care prezintă date
privind istoria localităţii precum şi exemplare de carte veche; în salonul
central, pe panouri şi în vitrine, sunt prezentate imagini fotodocumentare
şi unele piese de referinţă la momentele semnificative ale istoriei
moderne a României, din anii 1821, 1848, 1859, 1907 – cu evidenţierea
reprimării răsculaţilor din comuna vecină, Blăgeşti, precum şi al
împlinirii idealului naţional, de înfăptuire a Marii Uniri din anul 1918; în
următoarele patru săli sunt expuse piese reprezentative şi instalaţii din
industria casnică a ţesutului şi postăvăritului, dar şi unele piese şi
subansamble din domeniul ţesutului industrial (în sala în care se prezintă
şi date din istoria fabricii). Dintre aceste exponate, se remarcă mai ales
cele două războaie de ţesut casnic, urzitorul, rodanul, maşina de
scărmănat (daracul), sucalele, letcile, roata de tors, răşchitoarele,
vârtelniţele, meliţele, fuşalăii de scărmănat, ragilele, suveicile, panoul de
urzeală de nevedit şi altele asemenea. Între acestea, vitrinele cu costume
naţionale bucovinene impresionează plăcut ochii vizitatorilor. În fine, pe
nivelul inferior al clădirii se remarcă cele două utilaje industriale despre
care s-a arătat mai sus.
După această prezentare, se pune şi o firească întrebare: răspunde,
oare, actuala dotare şi structură expoziţională, cu întregul său patrimoniu,
noţiunii de Muzeu al Ţesutului şi Postăvăritului? Evident că nu în
totalitate, ci numai în parte. Iar aceasta se explică mai ales prin lipsa de
fonduri la momentul oportun, când ar fi trebuit să se facă şi alte achiziţii
importante. Spre exemplu, cea mai mare dârstă şi o pivă din satul CălcâiOituz, care deşi complete şi funcţionale, rămânând fără cursul de apă,
după construirea microhidrocentralei de la Oituz, din lipsa fondurilor nu
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au putut fi preluate de către instituţia muzeală judeţeană, fapt pentru care
au fost achiziţionate de Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti, în anul
1993, pe când era director Horia Bernea. Asemenea instalaţii mai există
azi doar într-un singur loc în judeţul Bacău, în cartierul Boiştea din oraşul
Dărmăneşti, în proprietatea familiei Hazaparu, de la care nu pot fi
preluate, întrucât sunt exploatate şi astăzi.
Alte oportunităţi s-au pierdut în urma procesului de restrângere a
activităţii sau de reutilare – la S.C. STOFE BUHUŞI, în primul caz, sau
la S.C. POBAC, în cel de al doilea – unde cele mai semnificative
exemplare de vechi utilaje industriale precum: războaie de ţesut, maşini
de filat (pentru amestecul fibrelor), maşini de cardat, ringuri (de tors
firele), maşini de preparare a firelor pentru ţesut, precum cele de bobinat,
de urzit, nevedit, de scămoşat, piuat, finisat, de tuns, vopsit şi călcat, nu
au mai fost preluate, destinaţia lor finală fiind furnalele şi oţelăriile,
societăţile respective obţinând pe respectivele utilaje casate sume modice
care, totuşi, nu le-au putut salva de la tăvălugul falimentului prin care
trece azi marea pondere a ansamblului autohton al acestei industrii de
veche tradiţie.
Muzeul din Buhuşi, aşa cum a fost reaşezat în anul 1992, se
menţine şi astăzi, însă la cei 30 de ani de existenţă se cuvine a mai face
încă o precizare: preluat în 1977 în inventarul mobil al Complexului
Muzeal Bacău, ca obiectiv de patrimoniu naţional, după anul 2000,
conacul a fost predat Primăriei Buhuşi, capabilă să-i asigure cheltuielile
de întreţinere, iar Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău
rămânându-i numai sarcina de a-i pune la dispoziţie patrimoniul
expoziţional şi personalul deservent.
Le Musée de Buhuşi – 30 années d’existence
Résumé
Situé dans un bâtiment considéré de patrimoine historique et arhitéctural
de la déuxième moitié du XVIIIe siècle (manoir du boïard Toader Buhuş), le
Musée de Buhuşi a été fondé en 1977, comme séction du Musée d’histoire et
d’art de Bacău, et a été réorganisé en 1992.
Le musée est structuré sur deux séctions. La première présente l’histoire
locale entraversand toutes les périodes historique, à partir du paléolithique,
jusqu’à l’époque moderne. La deuxième présente l’évolution du tissage et du
drapage, métiers bien représentés même aujourd’hui grâce à existence de la
Fabrique de drap de Buhuşi.
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CONSTITUIREA ŞI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI DE ARTĂ
Geta Barbu
Viaţa plastică băcăuană instituţionalizată îşi are rădăcinile în
perioada interbelică, mai exact în anul 1937, când pictorii Nicu Enea
(1897-1960) şi Ion Diaconescu (1915-1945) pun bazele Pinacotecii
Municipale Bacău.
În decembrie 1957 se înregistrau în inventarul secţiei de artă al
Muzeului Regional de Istorie şi Artă primele două lucrări de pictură
achiziţionate de la Nicu Enea (Intrarea în cetate şi Cetatea Neamţului).
La începutul anului 1958 are loc primul transfer de lucrări (13) de la
Sfatul Popular Bacău, lucrări din fosta Pinacotecă Municipală.
În perioada 1960-1970 patrimoniul de artă s-a îmbogăţit în mod
constant, în primul rând prin transferuri de la Muzeul Naţional de Artă al
României şi de la Fondul Plastic Bucureşti, dar şi prin numeroase
achiziţii. Prin decizii ale Ministerului Învăţământului şi Culturii sau ale
Consiliului de Stat pentru Cultură şi Artă între anii 1960-1966 au avut loc
cele mai importante transferuri ale unor lucrări de pictură, grafică şi
sculptură care, alături de achiziţiile făcute de muzeu, au stat la baza
constituirii primelor colecţii şi care au alcătuit nucleul valoric al
expoziţiei permanente. Edificatoare sunt lucrările semnate de: Mişu
Popp, Mihail Töpler, Anton Chladek, C.D. Rosenthal, Constantin Lecca,
Henric Trenk, Carol Popp de Szathmary, Gheorghe Tăttărescu, Ioan
Negulici, Niccolo Livaditti, Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu,
Theodor Pallady, Gheorghe Petraşcu, Nicolae Tonitza, Ştefan
Dimitrescu, Francisc Şirato, Camil Ressu, Aurel Băeşu, Iosif Iser,
Nicolae Dărăscu, Samuel Mutzner, Rodica Maniu ş.a. La toate aceste
nume s-au adăugat şi artişti contemporani precum Alexandru Ciucurencu,
Dimitrie Ghiaţă, Corneliu Baba, Alexandru Phoebus, Brăduţ Covaliu, Ion
Bitzan, Ion Sălişteanu.
În aceeaşi perioadă şi prin aceleaşi mijloace, transfer şi achiziţii, au
fost înregistrate şi primele lucrări de sculptură, creaţii ale artiştilor: Boris
Caragea, Ion Jalea, Gheorghe Anghel, Oscar Han, Constantin Baraschi,
Marcel Guguianu, Corneliu Medrea, Dimitrie Paciurea, Ion Irimescu,
Alexandru Gheorghiţă, Constantin Popovici, Mac Constantinescu,
Constantin Lucaci ş.a.
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Colecţia de grafică s-a constituit în 1964 când, alături de lucrările
intrate deja în patrimoniu începând cu anul 1958, secţia de artă a
beneficiat de transferul a 356 lucrări de la Muzeul Naţional de Artă al
României. Ponderea însemnată în această colecţie este asigurată de
lucrările graficienilor contemporani: Eva Cerbu, Marcel Olinescu, Marcel
Chirnoagă, Nicolae Brana, Vasile Dobrian, Mariana Petraşcu, Ana Iliuţ,
Hortensia Masichievici, Corina Beiu Angheluţă, Ion Nicodim, Stelian
Panţu, Gheorghe Adoc ş.a. În 1969 muzeul achiziţionează un număr
important de lucrări de grafică aparţinând lui Aurel Băeşu (103) şi Ion
Diaconescu (45).
Colecţiile de artă veche şi artă decorativă s-au constituit începând
cu anul 1970.
Contribuţii substanţiale la creşterea patrimoniului au continuat şi în
perioada 1970-1980 printr-o politică judicioasă de transferuri şi achiziţii,
colecţiile muzeului îmbogăţindu-se cu lucrări ale unor artişti de prestigiu
atât din perioada modernă cât, mai ales, din perioada contemporană. În
această perioadă alături de transferurile amintite s-au adăugat cele de la
Comitetul de Cultură Bacău, ale unor lucrări reprezentative de artă
contemporană, în mod deosebit ale plasticienilor băcăuani.
În dinamica îmbogăţirii patrimoniului un rol important l-au avut
donaţiile. Prima şi cea mai importantă donaţie este oferită de Elvira Enea,
care în 1970 donează muzeului colecţiile de pictură (130) şi grafică (210)
semnate de Nicu Enea împreună cu imobilul şi terenul aferent. În
decembrie 1970, urmare a gestului plin de generozitate al doamnei Elvira
Enea, s-a deschis pentru public „Casa muzeu Nicu Enea”.
După numai un an de zile, la 1 octombrie 1971, se inaugura Casa
Muzeu „George Bacovia”, cu prilejul primului festival literar – artistic
„George Bacovia”, în ziua în care se împlineau 60 de ani de la apariţia
poeziei Plumb în revista Versuri din Iaşi.
În camerele casei în care poetul a trăit şi a scris între anii 19061925 a fost reconstituită atmosfera timpului cu obiecte de mobilier,
tablouri, fotografii, documente, facsimile. Pe parcursul anilor au mai fost
achiziţionate şi alte manuscrise ale unor poezii decât cele aflate iniţial în
patrimoniul casei, astfel că la ora actuală, există 97 de manuscrise în
inventarul casei.
Colecţia de artă veche s-a constituit în 1971 când, alături de cele 7
icoane transferate în 1970 de la Sfatul Popular Bacău, au fost înregistrate
32 de icoane provenite din donaţia Vasile Heisu de la Răcăciuni.
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Geta Barbu

192

În 1977 plasticiana Mariana Cretzu-Medeleni, legată sufleteşte de
meleagurile băcăuane prin anii copilăriei petrecuţi în satele Valea
Salciilor şi Medeleni, a donat muzeului o colecţie de 40 de lucrări de
sculptură mică din creaţia proprie.
În 1979 George Apostu donează două lucrări de sculptură (Fluturi
şi Laponă) şi 10 lucrări de grafică (desene).
Începând cu anul 1990 au apărut câteva donaţii cu număr mare de
lucrări care au contribuit în mod considerabil la îmbogăţirea
patrimoniului, dar şi donaţii ale artiştilor din Bacău sau din ţară făcute
după organizarea la Galeriile „Alfa” a unor expoziţii personale.
În 1991 actriţa Clody Bertola donează din colecţia personală 77 de
lucrări (71 de grafică şi 6 de pictură) creaţii ale artistului Ştefan
Constantinescu.
Între anii 1992-1994 colecţiile muzeului s-au îmbogăţit din donaţii
cu un număr de 15 lucrări de pictură şi 549 lucrări de grafică semnate de
Lucreţia Mihail Silion, Gheorghe Trăşculescu, Corina Beiu Angheluţă,
Octavian Angheluţă, Nicolae Brana şi Laurenţiu Stan.
În 1997, prin generozitatea domnului Dimitrie Cosmescu, în
colecţiile muzeului ajung 420 lucrări de grafică şi 5 de pictură din creaţia
plasticienei Lucia Cosmescu.
Alte două donaţii importante au avut loc în 1998, când graficiana
Hortensia Masichievici oferă muzeului 70 de lucrări şi în 1999, când
sculptorul Constantin Platon, născut la Tg. Ocna, oferă muzeului 11
lucrări de pictură şi 20 lucrări de sculptură.
La definirea structurii actuale a patrimoniului de artă a contribuit şi
existenţa unui număr important de lucrări provenite din organizarea celor
două proiecte: Tabăra Internaţională de Creaţie Plastică Tescani din 1990
şi „Saloanele Moldovei” din 1991.
Din Tabăra de Creaţie de la Tescani în perioada 1990-2006 au fost
înregistrate în colecţiile muzeului 623 lucrări, cele mai multe de pictură,
din care 244 lucrări aparţin artiştilor străini.
La ora actuală putem afirma că în muzeul nostru a apărut o nouă
colecţie de artă contemporană universală.
Din 1991 Muzeul de Artă organizează împreună cu Uniunea
Artiştilor Plastici din Republica Moldova „Saloanele Moldovei”, proiect
cultural deschis participării artiştilor plastici contemporani.
După 16 ani de desfăşurare a manifestărilor ce alcătuesc „Saloanele
Moldovei”, în colecţiile muzeului au fost înregistrate 75 de lucrări
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(pictură, grafică, sculptură şi artă decorativă). Dintre acestea 43 de lucrări
aparţin unor artişti din Basarabia.
De-a lungul timpului colecţiile muzeului s-au îmbogăţit în mod
consecvent prin formele amintite, patrimoniul actual având următoarea
configuraţie: colecţia de pictură, cu cele 1670 de piese cuprinde lucrări
de artă modernă şi contemporană românească şi de arta contemporană
universală; colecţia de grafică cu 2650 de piese are în componenţă
grafică de şevalet, desene şi gravuri; colecţia de artă veche românească
formată din 84 de icoane; colecţia de sculptură compusă din 249 de
lucrări şi colecţia de artă decorativă alcătuită din 69 de lucrări care este
alcătuită din obiecte în ceramică, metal şi sticlă, mobilier şi tapiserie.
În concluzie, în cei 50 de ani de la înfiinţare, colecţiile muzeului sau dezvoltat printr-o atentă şi consecventă politică de transferuri şi
achiziţii şi prin atragerea unui număr important de donaţii.
În acest sens, trebuie să menţionăm contribuţia substanţială în
constituirea şi dezvoltarea fondurilor de bază a lui Iulian Antonescu şi a
Eugeniei Antonescu.
După constituirea fondului necesar organizării unei expoziţii
permanente, având în vedere şi numărul important de lucrări din
depozitele muzeului, în 1960, directorul muzeului, Iulian Antonescu,
reuşeşte să obţină încă un spaţiu expoziţional. Este vorba de Galeriile de
artă „Alfa”, locul unde au fost organizate numeroase expoziţii temporare
cu lucrări din colecţiile muzeului, dar şi importante expoziţii prin
colaborarea cu artişti plastici din Bacău şi alte oraşe din ţară, precum şi
din afara graniţelor.
Pornind de la funcţiile principale ale muzeului, contribuţii
substanţiale la creşterea, păstrarea, conservarea, restaurarea şi
valorificarea patrimoniului au avut şi generaţiile următoare care şi-au
desfăşurat activitatea în muzeul de artă. Îi amintim acum, la ceas
aniversar, pe toţi cei care au contribuit la evoluţia muzeului de artă către
o instituţie reprezentativă în pesajul muzeistic din ţară: Elvira Enea –
„custodele şi muzeograful casei Nicu Enea”, muzeografii – Alexandru
Popovici, Elena Gavriluţă, Mihaela Pupeza, Doina Bujor, Viorica
Filimon, Angela Calapod, Ana-Maria Baciu, Carmen Mihalache, Cristina
Radulian, Ileana Ploscaru, Ovidiu Genaru, conservatorii – Maria Druică,
Viorel Savin, Iulia Viorica Lupu, Cristina Bibire, Ioana Băitanu şi Doru
Calmuschi, custozii – Alexandrina Cantoriu, E. Hlebanovschi, Didina
Beleuz, Maria Donea, Elena Rusu, Georgeta Verman.
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În istoria sa, muzeul de artă a trecut prin mai multe forme de
organizare. În perioada 1991-1999 a căpătat autonomie, intitulându-se
Muzeul de Artă Bacău şi a avut în structura sa două secţii : Arta şi
O.J.P.C.N.
Sub coordonarea directorilor Mircea Filip şi Georgeta Popovici,
specialiştii secţiei de artă au colaborat în organizarea unor expoziţii
temporare şi în activitatea de evidenţă a patrimoniului cu colegii de la
Oficiul de Patrimoniu: Feodosia Rotaru, Gheorghe Burlacu, Gheorghe
Barbu, Eugen Şendrea, Mariana Moldoveanu.
Colaboratori importanţi ai muzeului au fost însă şi artiştii plastici.
Dintre toţi cei care, într-un fel sau altul, au participat la evenimentele
muzeului îi amintim pe Paul Gherasim, sub îndrumarea căruia a fost
organizată expoziţia permanentă şi Ilie Boca, o prezenţă activă la toate
manifestările muzeului.
După 1990, prin organizarea „Saloanelor Moldovei”, muzeul de
artă a început o colaborare deosebit de preţioasă pentru noi toţi cu U.A.P.
din Chişinău reprezentată de preşedinţii: Sergiu Cuciuc, Andrei Negură şi
Anatol Rurac.
Cei care lucrăm în prezent la muzeul de artă (muzeografii – Geta
Barbu, Eugenia Popa, Carmen Murariu, Mihnea Baran, restauratorul –
Silvia Tiperciuc, conservatorii – Cătălina Ştineru, Mihaela Răspopa,
Petronela Mihalcea, custozii – Liliana Vasilescu, Simona Zaharia,
Marcela Gavrilă, Magdalena Diaconu) continuăm tradiţia de muncă
specifică muzeului, încercând să transmitem la rândul nostru generaţiilor
viitoare un patrimoniu artistic cât mai bogat şi mai bine conservat.
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L’organization et le développement au patrimoine d’arte
Résumé
Les premières épreuves d’organization artistique à Bacău appartient aux
peintes Nicu Enea (1897-1960) et Ion Diaconescu (1916-1945), plasticiens qui,
en 1937, ont mis le fondament de la première Pinacothèque Municipale. De mai
1960 a été créé le secteur de l’art de Bacău du Musée dép. d’histoire et de l’art
de Bacău. La collection des tableaux insérée dans la thématique expositionale
était le résultat des acquisitions locales et du transfert de la Pinacothèque
intreprise par les spécialistes coordonés par Iulian Antonescu.
Le plus important fond qui a contribué decisif à l’organization
patrimonial du muse est celui ci qui a été constitué pendant 1960-1966 grâce à
la politique judicieux des transferts et d’acquisitions. Parmi les plus importantes
sont les oeuvres signés par Mihail Topler (1780-1820), Anton Chladek (17941882), Niccolo Livatidi (1804-1858), Mişu Popp (1827-1892), Ion Negulici
(1812-1851), Gheorghe Tăttărescu (1820-1894), Theodor Aman (1831-1891),
Nicolae Grigorescu (1838-1907), Ioan Andreescu (1850-1882), Theodor
Pallady (1871-1956), Gheorghe Petraşcu (1872-1949), Nicolae Tonitza (18861940), Ştefan Dimitrescu (1886-1933), Octav Băncilă (1872-1944), Nicolae
Dărăscu (1883-1959), Iosif Iser (1881-1958), Camil Ressu (1880-1962), Nicu
Enea (1897-1960), Micaela Eleutheriade (1900-1982).
Les oeuvres de ces maîtres de l’art plasthique roumaine moderne
constituent le nucléu valorique de l’exposition permanente. En 1970, Elvira
Enea, l’épouse du peintre N. Enea, a donné au Musée, la maison, le terrain, 130
oeuvres des peintures et 210 graphiques signés par N. Enea. Ainsi en décembre
1970 a été ouverte pour le publique „La Maison musée Nicu Enea”.
Pendant 1971-1999 le patrimoine a reçu d’entres donations importantes
(1177 peintures, graphiques et sculptures). Pendant les 50 année d’existence, les
efforts des spécialistes ont été dirigé vers la constitution des collections d’art
roumaine ceux qui ont apporté au musée un prestige zonal et national. Le
patrimoine muséal compte aujourd’hui plus des 4.700 oeuvres (icônes,
peintures, graphiques, sculptures, art décoratif) parmi les quelles 250 oeuvres
sont réunis dans l’exposition permanente représant l’évolution des arts plastique
roumaine du XVIIIe siècle jusqu’à présent.
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SECŢIA DE ETNOGRAFIE A COMPLEXULUI MUZEAL
„IULIAN ANTONESCU” BACĂU – REPERE ÎN TIMP
Feodosia Rotaru
Primul post de muzeograf-etnograf a apărut în schema Muzeului de
istorie şi artă din Bacău în anul 1970. Actul de naştere al secţiei de
etnografie poate fi considerat donaţia făcută în luna decembrie 1971 de
preotul Vasile Heisu (1911-1971) din comuna Răcăciuni. Valoroasa
donaţie cuprindea pe lângă cele 700 de piese de etnografie şi artă
populară şi piese de arheologie, numismatică, artă feudală şi carte veche
românească. Obiectele, achiziţionate sau primite ca donaţie de preotul
colecţionar din satele situate de o parte şi de alta a Siretului mijlociu.
Satele Orbeni, Pânceşti, Răcăciuni, Parava, Valea Seacă şi Corbasca, de
unde provin piesele etnografice, alcătuiesc o microzonă etnografică mai
puţin cercetată şi nereprezentată în muzee până la data inaugurării
expoziţiei. Pentru completarea tematicii, muzeograful Dorinel Ichim,
angajat pe acest post începând din primăvara anului 1972, a efectuat
cercetări de teren concretizate prin noi achiziţii care au fost etalate în
expoziţia de la Răcăciuni. Preotul Vasile Heisu, ca un veritabil
muzeograf, ne-a lăsat pe lângă registrul de colecţie şi fişe de evidenţă
pentru fiecare piesă din colecţie. Sunt informaţii care, fără strădania sa, ar
fi fost pierdute pentru totdeauna.
Expoziţia de artă populară „Colecţia Vasile Heisu” a fost
inaugurată la sfârşitul anului 1972 şi este amplasată la parterul primăriei
din comuna Răcăciuni. Spaţiul de expunere cuprinde şase camere şi un
hol. Piesele sunt expuse în vitrine-nişă montate direct pe pereţii sălilor.
La vremea respectivă acest tip de expunere era des folosit întrucât el
prezenta marele avantaj că piesele pot fi bine vizionate şi conservate în
perfectă stare. Tematica acestei expoziţii a fost elaborată de un colectiv
condus de dr. Georgeta Stoica, format din: Viorel Căpitanu, Lucia
Stroeiscu, Geta Romaniuc, Dorinel Ichim şi Elena Bălăiţă. La
organizarea propriu-zisă a expoziţiei au lucrat muzeograful Dorinel
Ichim, aflat la început de carieră, conservatoarea Elena Bălăiţă şi
tâmplarul muzeului, Niculăiţă Ţirică.
În cele şapte încăperi destinate expoziţiei sunt prezentate costume
populare şi textile de interior cu care oamenii din zonă îşi împodobeau
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locuinţele la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.
Piesele de port popular sunt grupate pe criteriul teritorial al provenienţei.
În cadrul fiecărei localităţi ele sunt grupate pe ansambluri de costume şi
în funcţie de vechime, pentru a se putea urmări evoluţia lor în timp. În
afara pieselor care au fost prezentate în expoziţie, un număr mare de
obiecte provenind din această donaţie sunt conservate în depozitele
muzeului sau au fost cuprinse în expoziţia permanentă a secţiei de
etnografie deschisă la Bacău în anul 2005.
În anii care au urmat muzeograful Dorinel Ichim a întreprins
numeroase cercetări de teren soldate cu achiziţionarea unui mare număr
de piese etnografice care fac în prezent mândria colecţiei secţiei de
etnografie. Atunci au fost achiziţionate valoroase covoare confecţionate
de femeile din satele din Colinele Tutovei (în special din comunele
Glăvăneşti şi Podu Turcului), precum şi scoarţe, lăicere şi ştergare în
special de pe valea Trotuşului. Sunt piese vechi, lucrate în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea şi în primele decenii ale secolului al XX-lea.
În acelaşi timp, au fost achiziţionate piese de port popular, în special din
categoria portului de sărbătoare, ştiut fiind că acestea, fiind purtate mai
rar, au rezistat în lăzile de zestre ale înaintaşilor. Cercetările sale, care au
cuprins o largă arie tematică, mergând de la cunoaşterea în profunzime a
ocupaţiilor şi meşteşugurilor practicate, continuând cu studierea
obiceiurilor şi tradiţiilor specifice zonelor etnografice ale judeţului
Bacău, au fost finalizate prin publicarea a numeroase studii şi articole
apărute în diverse reviste de specialitate. Lista completă a studiilor şi
lucrărilor monografice publicate de acesta până în anul 2002 a apărut
într-o biobibliografie redactată de un colectiv de specialişti ai Bibliotecii
Judeţene „Costache Sturdza” Bacău, intitulată Etnologul Dorinel Ichim.
Lucrarea a apărut sub coordonarea lui Viorel Savin la editura „Diagonal”
din Bacău în anul 2002.
Din anul 1975 la Muzeul de istorie şi artă din Bacău apărut o nouă
secţie - Oficiul judeţean pentru patrimoniul cultural naţional. În schema
de personal a fost inclus un post de muzeograf-etnograf care a fost
ocupat, prin concurs, de Feodosia Rotaru.
Preocuparea de a îmbogăţi cu noi exponate colecţia secţiei de
etnografie a fost o constantă în activitatea celor doi muzeografi chiar
dacă pentru fiecare din ei erau şi sarcini diferite, rezultate din apartenenţa
la altă secţie a muzeului. Au fost ani dificili înainte 1990, deoarece
politica de achiziţii a instituţiei era orientată mai puţin spre domeniul
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etnografiei, fiindcă se considera că piesele care ţineau de acest domeniu
erau încă numeroase şi puteau fi achiziţionate şi mai târziu. Cât de
păguboasă a fost această politică realizam şi atunci, dar am realizat, mai
acut, spre sfârşitul mileniului doi şi la începutul mileniului trei, când, cu
mari dificultăţi, s-au putut achiziţiona piese care lipseau din colecţie.
Mulţi oameni şi în special profesori din mediul rural au înţeles
necesitatea existenţei la muzeul din Bacău a unei colecţii de etnografie şi
au donat acestuia o parte din obiectele adunate de ei pentru muzeele
şcolilor unde îşi desfăşurau activitatea.
În anii 1977-1980 cea mai mare parte a pieselor achiziţionate au
fost piese de ceramică. La vremea respectivă judeţul Bacău era unul din
judeţele în care exista un număr mare de centre de ceramică (nouă), cu un
număr mare de olari. Achiziţiile făcute atunci cuprind unelte şi întreaga
gamă de vase care era confecţionată de meşterii olari băcăuani la acel
moment. A fost acela un moment bine ales pentru aceste achiziţii
deoarece, în prezent, numărul centrelor de ceramică a scăzut la trei, iar
numărul meşterilor care mai lucrează se poate număra pe degetele de la o
mână.
O intensă activitate de colectare de material etnografic s-a
desfăşurat de către personalul de la compartimentul etnografie, ajutat în
anumite momente şi de muzeografii de la O.P.C.N. Bacău, în vederea
alcătuirii unei colecţii de piese din microzona Trotuşului de munte.
Colectivul coordonat de muzeograful Dorinel Ichim a reuşit în timp
record să constituie o colecţie de peste 630 de piese, care au fost incluse
în expoziţia de etnografie de la Comăneşti. Tematica expoziţiei, alcătuită
de Dorinel Ichim, prezenta caracteristicile etnografice ale microzonei
Trotuşului de munte. La pregătirea obiectelor care urmau a fi expuse,
precum şi la realizarea propriu-ziză a expoziţiei de etnografie, care s-a
deschis în luna ianuarie a anului 1989, au mai lucrat conservatoarea
Elena Bălăiţă, restauratoarea Silvia Costache şi muzeografa Steliana
Roşu. Pentru realizarea expoziţiei au fost puse la dispoziţie importante
fonduri de către primăria oraşului Comăneşti. Forţa de lucru specializată,
tâmplari – de la C.P.L.Comăneşti şi maiştri şcolari, a fost pusă la
dispoziţie tot de primărie.
Expoziţia este etalată în şase săli şi prezintă ocupaţiile principale
(agricultura şi creşterea animalelor), ocupaţiile secundare (vânătoarea şi
pescuitul), meşteşuguri (fierărit, dogărit, olărit, prelucrarea lemnului) şi
industria casnică ţărănească. Ea mai cuprinde reconstituirea unei „odăi
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de curat” cu toate elementele specifice zonei. Ultima încăpere prezintă o
expoziţie foto-documentară cu arhitectura populară din zona Trotuş.
Expoziţia, deschisă la parterul Palatului Ghica din Comăneşti, este şi în
prezent un important punct de atracţie pentru cei care vizitează aceste
meleaguri.
În anii care au premers revoluţia, instituţia noastră a organizat
numeroase expoziţii cu tematică etnografică. Dintre acestea amintim
câteva: Arta populară băcăuană (Slănic-Moldova, 1975, cu ocazia
Festivalului Slănicului), Expoziţia de artă populară băcăuană (Bucureşti,
1980, în cadrul activităţii „Prezenţe culturale Băcăuane în capitală”),
Ceramica populară din judeţul Bacău (Bacău, 1980, holul Muzeului de
artă), Expoziţia de artă populară din judeţul Bydgoszcz-Polonia (Bacău,
1985, Galeriile „Alfa”).
Din anul 1990 Complexul muzeal Judeţean Bacău s-a divizat şi
au luat naştere mai multe instituţii muzeale. Acest fapt s-a produs din
dorinţa ca fiecare muzeu să îşi poată administra mai bine fondurile şi să
se poată dezvolta. În acest context, una din instituţiile muzeale nou create
a fost Muzeul judeţean de artă şi etnografie Bacău. Acest nou muzeu
avea în componenţa sa trei secţii: artă, etnografie şi O.P.C.N. Este pentru
prima dată când secţia de etnografie, condusă de Dorinel Ichim, apare ca
secţie de sine stătătoare, cu personal propriu, în schema instituţiei. Acest
fapt a permis evoluţia mai rapidă a secţiei spre un deziderat mai vechi –
acela de a organiza la Bacău o expoziţie de etnografie cu caracter
permanent.
În primele momente şi în entuziasmul general care cuprinsese
întreaga ţară după 1990, la nivelul Inspectoratului pentru Cultură al
judeţului Bacău a apărut ideea construirii la Bacău sau într-una din
comunele limitrofe (Mărgineni sau Hemeiuşi) a unui muzeu al satului
băcăuan. S-a propus atunci ca acesta să fie un muzeu viu, adică unul în
arealul căruia să trăiască oameni, să lucreze meşteri populari pentru ca
vizitatorii să vadă pe viu cum se realizează obiectele care populau lumea
satului de odinioară. În acest context, Dorinel Ichim a realizat mai întâi o
tematică pentru un muzeu de etnografie al judeţului Bacău (1990) şi mai
apoi o tematică pentru un muzeu al satului băcăuan care urma să fie
amplasat în zona parcului Gherăieşti din oraşul Bacău (1991). Ambele
tematici au rămas doar în faza de proiect, deoarece autorităţile judeţene
nu au dispus de fonduri suficiente pentru că la Bacău erau demarate deja
două mari proiecte pentru construirea unor noi sedii pentru muzeele de
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istorie şi de ştiinţele naturii. Până la obţinerea unui spaţiu şi deschiderea
unei expoziţii permanente la Bacău aveau să mai treacă ani. Cu toate
aceste neajunsuri, activitatea secţiei de etnografie a continuat pe noile
coordonate impuse de noul context.
Au fost organizate noi expoziţii temporare, unele din ele în
colaborare cu alte instituţii din Bacău sau din alte judeţe ale ţării. Dintre
aceste expoziţii organizate în aceşti ani vom aminti câteva. În 1993,
secţia de etnografie a organizat la Centrul de Cultură „George Apostu”
din Bacău, împreună cu Şcoala Populară de Artă Bacău, o expoziţie
intitulată Arta prelucrării lemnului şi o alta intitulată Vânătoarea
tradiţională, deschisă la Piatra Neamţ, în colaborare cu secţia de
etnografie a Complexului Muzeal Neamţ.
În anul 1994 două din secţiile Muzeului de artă şi etnografie,
respectiv secţia de patrimoniu şi secţia de etnografie, în colaborare cu
Centrul judeţean de Creaţie Bacău, au organizat la sediul Galeriilor de
Artă „Alfa” din Bacău expoziţia cu tema Ceramica populară din judeţul
Bacău. A fost o expoziţie cu vânzare de produse ceramice şi la vernisajul
căreia au participat aproape toţi meşterii olari care trăiau, la vremea
respectivă, în judeţul Bacău. La vernisaj s-au făcut şi demonstraţii pentru
ca publicul vizitator să vadă, pe viu, cum sunt modelate vasele de
ceramică.
În acelaşi an, în colaborare cu Centrul judeţean de Creaţie Bacău,
secţia de etnografie de la Muzeul de Artă şi Etnografie a organizat
expoziţia Măşti populare . Expoziţia a fost deschisă în luna mai în sala de
expoziţie de la Centrul de Cultură „ George Apostu” şi a fost însoţită, în
plin anotimp de primăvară, de un spectacol susţinut de formaţii
folclorice din judeţul nostru.
Anul 1994 a fost şi anul în care, la Bacău, s-a inaugurat prima
expoziţie permanentă de etnografie. Expoziţia, cu titlul Ştergare
moldoveneşti, realizată după o tematică elaborată de şeful secţiei, Dorinel
Ichim, a funcţionat timp de mai mulţi ani într-un spaţiu aflat pe strada
Energiei, nr. 36. Era o expoziţie de mici dimensiuni, căci şi spaţiul
destinat ei era mic, fiind vorba de o singură încăpere. Expoziţia prezenta
ştergarul în toate ipostazele sale şi anume ca piesă vestimentară a
costumului popular femeiesc, ca piesă de decor folosită la împodobirea
interiorului locuinţei ţărăneşti, precum şi ca piesă de ceremonial folosită
în momentele esenţiale din ciclul vieţii – naştere, nuntă, înmormântare,
pomenirea morţilor. Fiind singura expoziţie de profil din oraş, la aceea
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dată ea a fost vizitată de un numeros public, în special din categoria
publicului şcolar.
În anul 1995, secţia de etnografie de la Muzeul de Artă şi
Etnografie din Bacău a colaborat la organizarea unei expoziţii de covoare
organizată de colegii de la Muzeul judeţean Buzău. La organizarea
acesteia au participat cu exponate şi secţiile de profil ale muzeelor din
Brăila, Ploieşti şi Râmnicu Sărat. Ea a fost itinerată apoi în toate oraşele a
căror muzee au participat la organizarea ei.
În toamna aceluiaşi an, 1995, la Bacău, s-a organizat o expoziţie cu
tema Biserici de lemn din judeţul Bacău. Expoziţia, organizată în
colaborare cu Inspectoratul pentru Cultură al judeţului Bacău, a fost
însoţită şi de o sesiune ştiinţifică cu acelaşi titlu. La organizarea
expoziţiei, a cărei tematică a fost realizată de Dorinel Ichim, au colaborat
secţia de etnografie şi secţia de patrimoniu din cadrul Muzeului de Artă
şi Etnografie. La sesiunea ştiinţifică au participat numeroşi muzeografi
din diverse muzee ale ţării care în decursul anilor au elaborat studii legate
de tema enunţată. Pentru participanţii la sesiunea ştiinţifică s-a organizat
şi o excursie de documentare care a cuprins vizitarea bisericilor
monument de la Luncani şi de la Scorţeni-Merişor, precum şi a Centrului
de Cultură Rosetti-Tescanu – George Enescu de la Tescani.
Din anul 1996 şi până în anul 1999, la Bacău, a funcţionat Muzeul
Judeţean de Etnologie, creat prin strădania muzeografului Dorinel Ichim.
Cu această ocazie, schema de personal a fost redimensionată, făcându-se
noi angajări. Alături de custozi şi de supraveghetori au apărut în schemă
două noi posturi de restauratori pentru obiecte textile şi obiecte din lemn.
Aceste două posturi ocupate de atunci şi până în prezent de Marta Simon
şi Mircea Butunoi. Elee adăugau la postul de restaurator ceramică şi
metal, ocupat de Silvia Costache. Ca sediu al muzeului nou creat a fost
repartizată vechea clădire, în care a funcţionat timp de mai mulţi ani
Muzeul de Istorie, situată în strada Nicolae Titulescu la nr. 23.
În octombrie 1996 la Bacău era inaugurat primul muzeu de
etnologie. Expoziţia vernisată acum era intitulată Ţesături de interior şi
făcea un scurt excurs în evoluţia sistemelor de ţesut începând cu
perioada primitivă şi mergând până în zile noastre. Pe parcursul celor trei
săli de expoziţie puteau fi văzute unelte folosite la prelucrarea fibrelor
textile de origine vegetală şi a celor de origine animală. În expoziţie au
fost incluse o reconstituire după un război vertical dacic, cu fusaiole, un
război de ţesut orizontal, folosit la ţesutul covoarelor şi al lăicerelor,
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precum şi un război de ţesut cergi. În ultima cameră, pe pereţi erau
etalate cele mai valoroase exemplare de covoare, lăicere şi ştergare aflate
în colecţiile muzeului. Ilustraţia grafică, realizată pe panouri, amplasate
în aceeaşi încăpere, reproducea elemente decorative stilizate, pe care
meşterii populari le-au folosit din cele mai vechi timpuri până în zilele
noastre pentru a decora cele mai diverse categorii de obiecte (vase
ceramice, obiecte din lemn, piese textile etc.). Scopul acestui mod de
expunere era acela de a demonstra unitatea, dar şi dăinuirea peste veacuri
a unor motive decorative. La deschiderea oficială a expoziţiei Ţesături de
interior au participat numeroase personalităţi politice şi culturale din
judeţul Bacău, precum şi cercetători şi muzeografi din întreaga ţară. Cu
această ocazie s-a organizat şi primul Simpozion Naţional de Etnologie
găzduit de instituţia nou creată.
Pe 23 aprilie 1998 la Muzeul de Etnologie s-a deschis o nouă
expoziţie permanentă, intitulată Sf. Gheorghe- începutul anului pastoral
la români. Circuitul expoziţiei începea cu o prezentare generală
referitoare la creşterea animalelor ca ocupaţie principală a poporului
român şi continua cu imagini din teren, schiţe şi obiecte specifice
păstoritului. Piesele etalate proveneau în totalitate din achiziţii realizate
în localităţi din cele trei zone etnografice ale judeţului Bacău. Cu acest
prilej a fost organizată o nouă sesiune de comunicări ştiinţifice la care au
participat cercetători şi muzeografi din întreaga ţară.
Trebuie menţionat că în primăvara anului 1999 Consiliul Judeţean
Bacău a hotărât comasarea Muzeului de Etnologie Bacău cu Muzeul de
Artă Bacău. Din această comasare a rezultat Muzeul Judeţean de Artă şi
Etnografie. Din acest moment vorbim iar de activitatea secţiei de
etnografie din cadrul muzeului nou creat.
Instituţia dispunea de o sală în care se organizau expoziţii
temporare. Sala a primit ulterior numele profesorului universitar ieşean
Vasile Adăscăliţei, un constant colaborator al muzeului. În această sală
au fost organizate în decursul anilor mai multe expoziţii tematice. Astfel,
în lunile decembrie din anii 1999, 2000, 2001şi 2002 la Sala Prof.Univ.
Vasile Adăscăliţei au fost organizate expoziţii intitulate Obiceiuri
băcăuane de iarnă. În anii 1999, 2000, 2001, în Săptămâna Mare, s-au
deschis expoziţii intitulate Obiceiuri de Paşte. În februarie 2002 în sala
de expoziţii temporare s-a deschis expoziţia Ceramica populară din
judeţul Bacău, pentru ca în luna aprilie 2002 să fie vernisată expoziţia
Hristos a înviat, iar în vara aceluiaşi an să fie deschisă expoziţia
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Prelucrarea artistică a lemnului. Tot în primăvara anului 2002 muzeul a
colaborat la organizarea expoziţiei deschise la Tabăra de copii de la
Valea Budului. Expoziţia a fost organizată de Consiliul Judeţean Bacău
în cinstea vizitei delegaţiei regiunii Trentino din Italia.
În primăvara anului 2003, Consiliul Judeţean Bacău, în subordinea
căruia se află muzeele din Bacău, a hotărât ca Muzeul Judeţean de Artă
şi Etnografie să se unească cu Muzeul Judeţean de Istorie „Iulian
Antonescu”. Instituţia nou creată a primit denumirea de Complexul
Muzeal Judeţean „Iulian Antonescu” Bacău şi a căpătat personalitate
juridică din 1 mai 2003.
În luna mai, secţia de etnografie a deschis la sediul Complexului
din str. 9 Mai nr.7 o expoziţie intitulată Meşteşuguri populare
tradiţionale, expoziţie integrată într-un proiect mai mare finanţat şi
organizat sub directa îndrumare a Departamentului de integrare
europeană din cadrul Consiliului Judeţean Bacău, cu ocazia
manifestărilor intitulate Bacăul salută Trentino.
Din luna martie a anului 2004, ca urmare a pensionării şefului de
secţie Dorinel Ichim, conducerea secţiei de etnografie a încredinţată
Feodosiei Rotaru, iar din luna aprilie a aceluiaşi an postul de etnograf
rămas vacant prin pensionarea domnului Dorinel Ichim a fost ocupat de
Petru Iulian Bucur.
În mai 2004, la Centrul de Cultură şi Artă „George Apostu” Bacău,
secţia de etnografie a organizat în cadrul Festivalului Internaţional de
Film Etnologic şi Etnografic Ethnos, aflat la a X-a ediţie, expoziţia fotodocumentară Biserica de lemn – Nestemată de artă şi spirit.
În şedinţa din luna decembrie a anului 2003 consilierii din
Consiliul Judeţean Bacău, în baza unui proiect de investiţie, au aprobat
alocarea sumei de 1 miliard 700 milioane lei vechi pentru amenajarea
secţiei de etnografie, la etajul trei al Corpului A din clădirea Complexului
Muzeal „Iulian Antonescu. În vara anului 2004, conservatorii şi
restauratorii au trecut la pregătirea pieselor textile şi a pieselor din lemn
care urmau a fi etalate în viitoarea expoziţie permanentă. Au fost
restaurate mai multe lăicere şi covoare. Piesele restaurate au fost apoi
consolidate pe suport textil.
În acelaşi an piesele de etnografie au fost mutate în noi depozite
aflate la subsolul sediului centra al muzeului. Până atunci piesele erau
depozitate în mai multe locaţii, unele dintre ele mai puţin salubre. Piesele
au fost aranjate în trei depozite după cum urmează: depozitul de textile,
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depozitul de piese din lemn, depozitul care include piese din metal şi
ceramică. În depozitul de piese textile, piesele de port popular (cămăşi
femeieşti şi cămăşi bărbăteşti, poale, iţari, ştergare de cap) sunt
depozitate în cutii din lemn. În fiecare cutie sunt puse maximum cinci
exemplare, despărţite între ele prin hârtie de filtru. Catrinţele,
peştemanele, maramele de borangic sunt rulate pe carton. Covoarele şi
lăicerele sunt rulate pe cilindri din material plastic care sunt montaţi apoi
pe un suport de mari dimensiuni construit din pal. Restul pieselor aflate
în celelalte două depozite sunt aranjate pe rafturi metalice. Rafturile pe
care sunt aranjate piesele au etichete cu numărul de inventar al pieselor
depozitate.
În anul 2004, şefa secţiei de etnografie a alcătuit o primă variantă a
tematicii expoziţiei permanente, intitulată Din tezaurul etnografic şi de
artă populară al judeţului Bacău. Tot acum, pe baza acestei tematici, s-a
organizat o licitaţie care viza găsirea unei firme care să proiecteze
compartimentarea spaţiului expoziţional. Licitaţia a fost câştigată de o
firmă din Bucureşti. Arhitectul care a realizat proiectul de
compartimentare al spaţiului a fost Dan Alexandru Popovici. A urmat
organizarea de noi licitaţii pentru procurarea şi montarea instalaţiei de aer
condiţionat, pentru realizarea compartimentării spaţiului cu pereţi din
gips-carton, pentru suplimentarea sistemului de iluminat al sălii cu
spoturi de lumină dotaţi cu senzori de prezenţă şi pentru montarea de
jaluzele verticale. Trebuie menţionat că, dacă compartimentarea spaţiului
a fost necesară pentru a putea etala piesele, instalaţia de aer condiţionat
era o necesitate din cauza efectului de seră creat de prezenţa sălii de
expoziţie la ultimul etaj al clădirii, precum şi de faptul că, de jur
împrejur, sala este înconjurată de geamuri mari care merg de la nivelul
pardoselii până la nivelul plafonului. Tot din aceeaşi cauză a fost
necesară şi montarea jaluzelelor, ştiut fiind că prea multă lumină naturală
dăunează pieselor de muzeu. Mobilierul, confecţionat din lemn şi pal
melaminat, a fost proiectat şi executat în întregime de restauratorul în
lemn Mircea Butunoi.
În anii 2004-2005, la nivelul secţiei de etnografie s-au desfăşurat,
după cum am arătat deja, activităţi pregătitoare care să permită
deschiderea expoziţiei permanente până la finele lui 2005. Pentru
completarea tematicii, cu piese strict necesare şi care nu existau în
colecţie, s-au făcut deplasări în teren, urmate de achiziţii în valoare de
aproape 100 milioane lei. Cu aceşti bani s-au cumpărat un număr
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considerabil de piese între care menţionăm: piese de mobilier, un strung
de lemn, o stănoagă şi un atelier de fierărie.
În anul 2005 a fost organizată o singură expoziţie temporară,
Tradiţie şi continuitate în arta ceramicii. Ea a fost organizată în
colaborare cu secţia de istorie din cadrul muzeului nostru. În acelaşi an,
restauratorul de la secţia de etnografie, Mircea Butunoi, ajutat şi de
colegi de la secţia de istorie şi de la compartimentul administrativ au
montat, în timp record (aproximativ 3 săptămâni), o biserică din lemn,
reconstituire a unei biserici din vremea domnitorului Ştefan cel Mare.
Biserica, sfinţită în octombrie 2005, cu ocazia desfăşurării Simpozionului
Naţional „Vasile Pârvan”, este amplasată în curtea Casei memoriale Nicu
Enea.
La 1 Decembrie 2005, în prezenţa a numeroşi invitaţi din ţară, s-a
vernisat, la Bacău, cea mai amplă expoziţie permanentă de etnografie. La
realizarea expoziţiei permanente a contribuit cu mult elan tot personalul
secţiei (muzeografi – Feodosia Rotaru, Dionis Puşcuţă, Iulian Bucur,
Marta Simon; restauratori: Mircea Butunoi, Iulia Voinescu, Petru
Voinescu; conservator – Nicoleta Albu; gestionari-custozi sală – Camelia
Dârlău, Liliana Pavel, Viorica Băluţă). Nu putem omite, aici, nici
sprijinul de care ne-am bucurat permanent din partea conducerii
instituţiei – director dr. Lăcrămioara Stratulat şi contabil şef Maria
Anton.
În expoziţie, sunt etalate peste 650 de piese care acoperă tematic
ocupaţiile principale (agricultura şi creşterea animalelor), ocupaţii
secundare (albinăritul, vânătoarea şi pescuitul), industria casnică
ţărănească (sector în care pe lângă uneltele folosite la prelucrarea fibrelor
textile de natură vegetală şi animală sunt expuse un război de ţesut
covoare, un război de ţesut cergi şi schema unei dârste dar şi covoare,
lăicere, ştergare de interior, precum şi piese de port popular), meşteşuguri
populare (olăritul, dogăritul, împletitul coşărcilor şi al coşurilor, fierăritul
şi legat de acesta, potcovitul animalelor). Expoziţia se continuă cu
reconstituirea unui interior de casă ţărănească cu obiecte provenind din
zona etnografică Trotuş. Este vorba de o casă cu o cameră şi o tindă rece
care are şi un şopru sub care sunt adăpostite o căruţă, un plug, un jug şi
un harnaşament pentru cai, etc. În tindă, am expus mai multe obiecte,
adăpostite de regulă în casa ţărănească iar mai nou, în anul acesta, 2007,
am adăugat o morişcă cu care se făceau crupe pentru hrana animalelor.
Ultimul segment din expoziţie este dedicat vieţii spirituale a
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oamenilor din satele judeţului Bacău. Ştiut fiind că, în lumea satului
tradiţional, prezenţa la biserică în zi de sărbătoare era o datorie a fiecărui
membru al comunităţii, am destinat un spaţiu în care am expus imagini
cu lăcaşuri de cult, monumente istorice din judeţul nostru, precum şi
piese de cult sau inventar bisericesc, care aparţin principalelor confesiuni
ale religiei creştine: ortodoxia şi catolicismul.
Expoziţia se încheie cu prezentarea unor imagini şi piese care fac
parte din recuzita actanţilor obiceiurilor de iarnă. Expoziţia este des
vizitată atât de public din ţară cât şi de grupuri din străinătate care fac
parte din delegaţii oficiale sau din grupuri organizate care vizitează
oraşul nostru.
În anul 2006, cu un nou muzeograf la secţie, Liudmila Enescu,
activitatea secţiei s-a diversificat întrucât aceasta a organizat numeroase
activităţi de formare a unor deprinderi la elevii din clasele mici în
vederea păstrării unor tradiţii milenare. În acest sens amintim doar câteva
activităţi care cuprind de regulă sute de elevi din şcolile oraşului:
Legendele Mărţişorului (incluzând şi îndrumări practice pentru
confecţionarea mărţişoarelor), Sărbătoarea Paştelui la români
(simpozion şi concurs de ouă încondeiate realizate de copii).
În lunile iunie-septembrie 2006, secţia de etnografie a organizat o
expoziţie intitulată Magia Africii. Expoziţia a fost organizată în
colaborare cu Ambasada R.F. Nigeria şi cu ambasada R. Arabe Egipt în
ţara noastră. La organizarea expoziţiei au participat cu exponate şi
colecţionari particulari din Bacău.
În anul 2006 s-au alocat fonduri de către Consiliul Judeţean Bacău
pentru amenajarea unei galerii de artă modernă într-o sală de expoziţii
aflată la parterul Complexului Muzeal. Galeria, beneficiind de un proiect
interesant realizat de arhitectul E. Enache, a fost deschisă în octombrie
2006 şi este cunoscută sub denumirea de Galerie de artă contemporană.
La deschiderea galeriei, secţia de etnografie, în colaborare cu filiala
Uniunii Artiştilor Plastici din Bacău, condusă de pictorul Dionis Puşcuţă,
a organizat o expoziţie de Artă comparată. În expoziţie au stat aproape,
într-o îngemănare venind din arhetipuri culturale străvechi, obiectul
etnografic şi opere de artă realizate de artişti contemporani băcăuani. La
finele anului 2006, Galeria amintită a găzduit o nouă expoziţie unde, de
această dată, doar piesele de artă populară erau etalate pe simeze.
Expoziţia Covoare moldoveneşti a fost realizată în colaborare cu secţiile
de etnografie ale Complexului „Moldova” Iaşi şi ale Complexului
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Muzeal Judeţean Neamţ. Ambele expoziţii au beneficiat de fonduri
pentru tipărirea unor elegante cataloage.
În luna decembrie 2006, secţia de istorie şi secţia de etnografie de
la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău au participat cu
exponate în cadrul expoziţiei La Roumanie en Limousin. Bacău d' hier à
aujourd' hui, organizată de Consiliul Judeţean Bacău la Limoge, în
Franţa, în perioada 7-22 decembrie 2006. La vernisajul expoziţiei au
participat în jur de 200 de persoane, oficialităţi, oameni de cultură şi artă
din oraş, români stabiliţi aici, precum şi un numeros public.
Tot în luna decembrie 2006, s-a organizat, în colaborare cu şcoli
din mediul rural, dar şi cu şcoli din municipiu, un ciclu de manifestări
intitulat Datini şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou.
Şi în acest ultim an la secţia de etnografie s-au făcut noi achiziţii,
zestrea secţiei crescând cu un număr de 135 de piese, încât, în prezent,
numără 4002 piese (203 piese din metal, 902 piese din lemn, 630 piese
ceramică, 915 piese textile, 650 piese diverse în Muzeul de la Comăneşti
şi 700 piese în Colecţia „ Preot Vasile Heisu” de la Răcăciuni).
În cele peste trei decenii, cercetările muzeografilor de la secţie au
fost prezentate la sesiuni ştiinţifice care au fost organizate de instituţii de
profil din ţară şi străinătate (D. Ichim) sau au fost publicate în revista
Carpica, precum şi în alte reviste aparţinând unor instituţii similare.
Rămâne ca în anii care vin să fie continuate cercetările de teren
pentru depistarea unor noi piese care să poată fi achiziţionate de instituţia
noastră, rămâne de cercetat fenomenul etnografic actual, diferit de cel din
urmă cu cincizeci sau o sută de ani în urmă. Cei prezenţi şi cei ce vor
veni după noi vor trebui să facă studii de etnografie urbană căci viaţa
satului din viitor se va asemăna cu siguranţă tot mai mult cu viaţa
oraşului din prezent.
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Le secteur d'ethnographie du Complexe de Musée „Iulian
Antonescu” de Bacău – repères dans le temps
Résumé
L'auteur présente, chronologiquement, l'activité du secteur d'ethnographie
du Complexe Muséal „Iulian Antonescu” de Bacău. Le commencement de ce
secteur eut considère le donation de la collection du prêtre V. Heisu. On
énumère les lieus, les années importantes et les gens qui on contribue à le
développement du patrimoine ethnographique du musée. L'auteur mentionne les
principales expositions organisée pendant les trois décennies d'activité. Toutes
ça sont la base de l'activité du secteur d'ethnographie du Complexe Muséal
„Iulian Antonescu” de Bacău.
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IULIAN ANTONESCU DESCHIZĂTOR DE DRUMURI ÎN
MUZEOGRAFIA ŞI ARHEOLOGIA BĂCĂUANĂ

Ioan Mitrea
Iulian Antonescu, cel hărăzit să fie primul
director al Muzeului Regional Bacău, înfiinţat la 1
aprilie 1957, s-a născut acum 75 de ani. Aşa încât
sărbătorind 50 de ani de la înfiinţarea muzeului
băcăuan, aniversăm şi 75 de ani de la naşterea lui
Iulian Antonescu, cel care a fost şi va rămâne un
deschizător de drumuri în muzeografia şi
arheologia băcăuană.
Viaţa lui Iulian Antonescu a fascinat pe contemporanii săi, dar
continuă să fascineze şi generaţiile de după trecerea sa în lumea
umbrelor.
Născut 1 în „Moldova de sub munte”, la Piatra Neamţ, în ziua de 26
iulie 1932, Iulian Antonescu s-a înscris în istoria culturii româneşti ca un
slujitor credincios şi activ. Viaţa sa înflăcărează ca o viaţă
„plutarchiană”, pentru a folosi formula fericită a lui G. Călinescu în
caracterizarea lui V. Pârvan 2 , creatorul şcolii moderne de arheologie din
România.
Fiu al Eugeniei şi al lui Gheorghe Antonescu, Iulian a crescut într-o
familie cu tradiţii intelectuale. Mama profesoară, tatăl ofiţer superior,
ajuns la final de carieră la gradul de colonel în armata română, s-au
preocupat îndeaproape de educaţia şi formarea spirituală a unicului lor
fiu. A urmat primele clase primare la Chişinău, unde tatăl său era ofiţer în
Regimentul 30 Artilerie, apoi, după răpirea Basarabiei în 1940, şi-a
continuat ciclul primar la Şcoala de băieţi nr. 1 „Lascăr Catargiu” din Tg.
Neamţ. Urmând deplasările tatălui, impuse de natura serviciului, ofiţer
1

Datele biografice au fost preluate, în majoritate, din lucrarea Iulian Antonescu –
spirit universal (coordonare şi redactare Eugenia Antonescu, Marcel Drăgotescu, Ioan
Mitrea), Vaslui, Editura „Cutia Pandorei”. 2001, p. 37-40 şi articolul lui Ioan Mitrea,
Iulian Antonescu – reprezentant de frunte al istoriografiei şi muzeologiei
româneşti (70 de ani de la naştere), în Carpica, XXXI, 2002, p. 7-12.
2
G. Călinescu, Vasile Pârvan, în Viaţa literară, Bucureşti, III, 1928, nr. 88, p. 1, apud
Al. Zub, Vasile Pârvan – efigia cărturarului, Iaşi, 1974, p. 7.
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superior în armata română, dar mai ales de vremurile de război, după ce în
toamna anului 1942 a reuşit primul la examenul de admitere la Liceul „Petru
Rareş” din Piatra Neamţ, şi-a continuat studiile la Liceul „B.P. Haşdeu” din
Chişinău, apoi la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova, şi în cele din
urmă le încheie, acolo unde le începuse, adică la Liceul „Petru Rareş” din
Piatra Neamţ. Foile sale matricole dovedesc că din clasa Ia a şcolii
primare şi până la absolvirea liceului a fost în fiecare an premiant,
obţinând rezultate excepţionale la învăţătură, depăşind cu mult nivelul
claselor din care a făcut parte, impresionându-şi profesorii, inclusiv pe
cei de matematică, disciplină de care se simţea mai puţin atras. Unei
profesoare care îl medita, în particular, în primii ani de şcoală i-a spus:
„mata eşti frumoasă, dar matematica-i tare urâtă” 3 .
Un coleg de liceu, cu un an mai mic, mărturiseşte că lui Iulian
Antonescu din primele clase i se acordase „statutul unei figuri inconfundabile.
Superioritatea lui intelectuală era evidentă pentru toată lumea şi, lucru mai
puţin obişnuit la vârsta geloziilor juvenile, acceptată fără rezerve de către toţi
colegii. Căci felul de a fi al lui Iulian era menit, încă din adolescenţă, să
deştepte spontan simpatia şi s-o sporească mereu în timp”4 .
Ca elev de liceu a participat şi la şedinţele de lucru ale Cenaclului
literar „Slovă nouă”, care îşi desfăşura activitatea în cadrul Liceului
„Petru Rareş” unde a şi prezentat câteva texte de inspiraţie istorică
renascentistă dând „senzaţia de vigoare, noutate şi îndrăzneală”, într-un
cenaclu dominat de „poeţi care cântau pe întrecute electrificarea şi planul
de stat” 5 . Este de reţinut faptul, care explică, în parte, şi atitudinea lui
Iulian Antonescu de mai târziu, că atunci când s-a pus problema „de a
încredinţa tiparului textele citite în cenaclu, autorul s-a eschivat. Cauza
acestei atitudini mi-a rămas necunoscută; ţin însă minte că mentorul
cenaclului, profesorul Constantin Borş, era surprins şi iritat. Toţi ceilalţi
membri ai grupării se fericeau să-şi vadă numele tipărit, fie şi sub
înjghebări extrem de modeste. Singur Iulian Antonescu refuza laurii
publicităţii, pe care, putem presupune astăzi, îi privea cu rezervă şi
circumspecţie” 6 .
3

Dumitru Almaş, In Memoriam, în volumul Iulian Antonescu şi dreptul la neuitare,
Bucureşti, Editura Maiko, 2002, p. 83.
4
Ştefan Cazimir, Amintiri despre Iulian Antonescu, în volumul Iulian Antonescu şi
dreptul la neuitare, p. 23.
5
Ibidem, p. 23-24.
6
Ibidem, p. 24.
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Unul dintre profesorii săi de liceu mărturiseşte că Iulian Antonescu,
între elevii claselor sale, era „cel mai cult, mai prietenos, mai simpatic
prin umorul pe care-l degaja, prin vorba de spirit îndrăzneaţă, care
scânteia şi binedispunea pe oricine... Şi-a format, încă din adolescenţă, un
stil de viaţă: să spună adevărul glumind. Horaţiana formulă:«ridendo
dicere verum» era temeiul vieţii lui spirituale. Dar nu un râs muşcător,
otrăvit de invidie şi răutate, ci un fel de şagă moldovenească, caldă,
dulce, blândă cu toată îndrăzneala şi necruţarea, elegantă şi politicoasă în
ciuda adevărului crud, dar îmbrăcat în haina omeniei blajine” 7 .
Deşi părinţii l-au orientat şi îndrumat cu o perseverenţă de invidiat
spre medicină, soarta a făcut, confirmându-se şi în cazul său că „nu sunt
vremurile sub om, ci bietul om sub vremi”, să se îndrepte spre poarta
mare ce ducea în grădina muzei Clio. La această decizie, o schimbare
radicală a destinului său, a contribuit hotărâtor „dosarul de cadre”,
„nesănătos”, marcat de tresele colonelului – tată, un brav ofiţer care „a
îndrăznit” să lupte cu subordonaţii săi împotriva armatei sovietice, în anii
1941-1944, şi „gravă” coincidenţă purta şi acelaşi nume de familie cu
generalul/ mareşalul Ion Antonescu, de care, în fapt, nu-l lega nici un fel
de rudenie, chiar dacă i s-ar fi „săpat” la rădăcinile arborelui genealogic
până în vremea primilor voievozi muşatini.
Cu toate că la examenul de admitere la medicină a obţinut una din
primele medii, a fost respins din cauza „dosarului” blestemat. Părinţii lui
Iulian Antonescu credeau atât de mult în cariera de medic a unicului lor
fiu, încât în casa nou construită la Piatra Neamţ, cu peste 20 de camere şi
anexe, prin proiect rezervaseră o parte pentru cabinetul „domnului
doctor”. Peste ani, mai exact în 1961, cel care a fost obligat să renunţe la
medicină, din cauza vremurilor vitrege, cu acordul familiei a donat casa
nouă, din Piatra Neamţ, pentru Muzeul de Ştiinţele Naturii.
Devenit student la istorie în 1951, Iulian Antonescu, încă din
primul an de studii a fost remarcat de către profesorii Facultăţii de Istorie,
din Universitatea „C.I. Parhon” Bucureşti. Beneficiind de îndrumarea
unor profesori precum Dionisie M. Pippidi, Emil Condurachi, Ion Nestor,
Gh. Ştefan etc., care l-au îndrăgit şi apreciat, fiind uimiţi de inteligenţa
sa, de larga informaţie, preluată şi din cărţi care nu circulau în mod
curent, fiind trecute „la fondul secret”, de logica şi puterea sa de sinteză,
de capacitatea de a desluşi şi reţine cauzalitatea fenomenelor istorice,
7

Dumitru Almaş, op.cit., p. 83-84.
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Iulian Antonescu a devenit o emblemă a seriei sale de studenţi, a
Facultăţii de istorie.
Ca student a citit mult, nu atât din „producţia” editorială curentă,
cât din lucrările înaintaşilor, atât din istoriografia românească cât şi
universală. Încă din primii ani de facultate a avut acces la bogata
bibliotecă personală a profesorului-savant D.M. Pippidi, bibliotecă care
îngloba, prin moştenire şi o parte a tezaurului bibliotecii ce aparţinuse
marelui istoric N. Iorga.
Cunoscutul istoric acad. Florin Constantiniu, coleg de grupă în
studenţie cu Iulian Antonescu, afirma la un simpozion ştiinţific
următoarele: „Cred că nu voi nedreptăţi pe nimeni, spunând că în
promoţia noastră Iulian Antonescu a avut orizontul de cunoştinţe cel mai
larg, că a venit în facultate cu o cultură enciclopedică” 8 . Într-adevăr
Iulian Antonescu venise în facultate cu un bogat bagaj de cunoştinţe în
domeniul istoriei, îndeosebi al antichităţii greco-romane şi al istoriei
medievale, rod al unor intense lecturi din cărţi aflate în biblioteca
Liceului „Petru Rareş” din Piatra Neamţ şi în biblioteca familie sale.
Fiind student într-o vreme când singura sursă de informaţie
recomandată oficial studenţilor era istoriografia sovietică, Iulian
Antonescu se adăpa copios din celebra colecţie L’evolution de
l’humanité, dirijată de marele istoric Henri Berr 9 . Acelaşi istoric Florin
Constantiniu remarca faptul că Iulian Antonescu „fără să ştie – întrucât
nu avea acces, ca şi toţi colegii săi, la noile reviste occidentale, interzise
de regimul comunist – se afla la jumătate de drum între Henri Berr şi
şcoala de la «Annales» a lui Lucien Febvre şi Marc Bloch. Era o
adevărată performanţă pentru un student al Facultăţii de Istorie din
România anilor ’50” 10 .
Ca sudent, la seminarii, la examene, la sesiunile ştiinţifice etc.,
Iulian Antonescu s-a impus prin informaţia ştiinţifică, arta exprimării,
dovedind de pe atunci un talent oratoric de excepţie. Se impunea prin
capacitatea de a analiza fenomenele şi procesele istorice, prin memoria sa
impresionantă, fiind capabil să reţină şi reproducă pasaje întregi din
autorii antici greco-romani sau din cronicarii medievali. Distinsul
8

Florin Constantiniu, Câteva dintre lecturile de student ale lui Iulian Antonescu, în
volumul Iulian Antonescu: o viaţă dăruită istoriei şi muzeografiei, Bucureşti,
Editura Orion, 1997, p. 41
9
Ibidem, p. 40.
10
Ibidem, p. 41.
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cărturar D. Almaş, pe care Iulian Antonescu l-a avut profesor şi în liceu
şi la facultate, mărturisea că la unul din examenele susţinute, după ce
acesta şi-a expus subiectele, realizând o sclipitoare incursiune în istoria
universală, dovedind o erudiţie de invidiat, un exemplu rar întâlnit de
stăpânire a unei bogate bibliografii şi de interpretare a izvoarelor istorice,
unul dintre profesorii din comisia examinatoare ar fi spus: „acest student
merită să stea dincoace de catedră şi noi în locul lui” 11 .
Pregătirea în domeniul istoriei, cu precădere în domeniul istoriei
antice, largul său orizont de cunoaştere, capacitatea de analiză şi sinteză,
se reflectă plenar şi în lucrarea sa de licenţă Liberţii în societatea
romană a secolelor I-II, elaborată sub conducerea ştiinţifică a
profesorului universitar dr. Dionisie M. Pippidi, unul dintre cei mai
distinşi magiştri ai facultăţii bucureştene de istorie, lucrare care a văzut
lumina tiparului postum 12 .
Deşi a absolvit facultatea cu „Diplomă de merit”, în iunie 1956,
într-o promoţie de excepţie care a dat arheologiei şi istoriografiei
româneşti nume de rezonanţă, precum regretatul prof.univ.dr. Adrian
Rădulescu, acad. Florin Constantiniu, prof.univ.dr. Panait I. Panait şi
mulţi alţii, Iulian Antonescu, din cauza aceluiaşi „dosar” nefavorabil, din
care se „degaja” originea sa „nesănătoasă”, a fost repartizat la o şcoală de
pe malul drept al Prutului, unde nu s-a prezentat. Cred că s-ar fi dus cu
plăcere dacă ar fi fost posibil să meargă la o şcoală de pe malul stâng al
Prutului, având în vedere dragostea lui pentru basarabeni. După aproape
un an de la terminarea facultăţii, timp în care a fost într-un fel de „şomaj”
neoficial, începând cu 15 aprilie 1957 Iulian Antonescu a fost numit
director al Muzeului Regional Bacău 13 , unitate muzeistică înfiinţată cu
data de 1 aprilie 1957.
Tânărul absolvent, fost student de excepţie al Facultăţii de istorie din
11

D. Almaş, (Iulian Antonescu). Eminent student al Facultăţii de IstorieUniversitatea Bucureşti, în volumul Iulian Antonescu: o viaţă dăruită istoriei şi
muzeografiei, p. 22.
12
Iulian Antonescu, Liberţii în societatea romană a secolelor I-II, Constanţa, Editura
Ex Ponto, 2000, 77 p.
13
Deoarece s-au făcut mereu confuzii între data de înfiinţare a Muzeului băcăuan, la 1
aprilie 1957, şi data numirii ca director al Muzeului Regional Bacău a lui Iulian
Antonescu, menţionăm că în Decizia nr. 399 din 25 mai 1957, a Sfatului Popular al
Regiunii Bacău – Comitetul Executiv, se scrie: „Art. 1. Tov. Antonescu Iulian se
numeşte director al Muzeului regional Bacău, pe data de 15 aprilie 1957...”. Cf. Decizia
de numire, în volumul Iulian Antonescu – spirit universal, p. 150.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Ioan Mitrea

214

Bucureşti, care ar fi putut ajunge un universitar de prestigiu al facultăţii în care
a învăţat, devenea, din 15 aprilie 1957, directorul unui muzeu fără sediu, fără
patrimoniu şi, la început, doar cu doi angajaţi – director şi secretară. Regiunea
Bacău, în ansamblul său, era foarte săracă din punct de vedere muzeistic în
acel moment. Singura instituţie muzeală în acea vreme, din fosta regiune
Bacău, era Muzeul Regional de Arheologie, înfiinţat la Piatra Neamţ în 1934
de către preotul-arheolog Constantin Matasă14 .
Numirea ca director al unei instituţii muzeale practic inexistente a
fost pentru Iulian Antonescu o adevărată provocare. Deşi foarte tânăr, în
momentul preluării acestei responsabilităţi, a condus şi acţionat cu
maturitate, dovedindu-se un diplomat de excepţie, impunând un adevărat
„stil” în muzeografia românească. Anii în care a condus activitatea
muzeografică şi cercetarea arheologică din regiunea şi, din 1968, din judeţul
Bacău, au fost anii unor remarcabile realizări. În acei ani (1957-1971) aici în
centrul „blândei şi melancolicei Moldove” s-a format şi călit o echipă de
arheologi şi muzeografi, alături de Iulian Antonescu au venit Viorel
Căpitanu, Eugenia Dogan (viitoarea Eugenia Antonescu), Constantin
Şova, soţii Minodora şi Vasile Ursachi, Constantin Buzdugan, iar ceva
mai târziu Al. Artimon. Începând din 1964 până azi Ioan Mitrea a fost
colaborator permanent, în unele perioade fiind angajat al muzeului
(1976-1985). Iulian Antonescu a devenit treptat modelul muzeografului,
cercetătorului, care confirma celebra zicală: „omul sfinţeşte locul”. La
foarte scurt timp după înfiinţarea muzeului băcăuan şi numirea sa ca
director, în primăvara anului 1957, într-o sală mică apropape improprie, a
deschis o primă expoziţie; o expoziţie închinată semicentenarului marii
răscoale ţărăneşti din 1907. În acel an în întreaga ţară au avut loc
manifestări ştiinţifice, s-au deschis expoziţii, pentru a marca
semicentenarul marii răzmeriţe. Am ajuns în anul 2007, anul centenarului
marii răscoale, avem în ţară zeci de muzee, institute de cercetare
academică, catedre universitare etc. şi ce s-a făcut pentru marcarea
acestui centenar? Aproape nimic, ici colo doar manifestări ştiinţifice
palide. Iată cum se scrie noua istorie, cum ne reevaluăm trecutul! În
manualele şcolare acest moment este uitat cu totul.
14

Gheorghe Dumitroaia, Muzeul de Istorie şi Arheologie din Piatra Neamţ. 70 de ani de
existenţă, în MemAntiq, XXIII, 2004, p. 7-30. Pentru viaţa şi activitatea preotului-arheolog
Constantin Matasă a se vedea şi Gh. Dumitroaia (coord), In memoriam Constantin Matasă,
Biblioteca Memoriae Antiquitatis, X, Piatra Neamţ, 2001, passim.
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Peste aproape doi ani de la înfiinţarea muzeului băcăuan, la 24 ianuarie
1959, zi în care s-a sărbătorit centenarul Unirii Principatelor Române şi când
după mulţi ani de „tăcere”, şi la Bacău, ca în întreaga ţară, s-a cântat şi jucat
Hora Unirii, s-au organizat manifestări ştiinţifice şi expoziţionale. Cu acest
prilej s-a deschis oficial Muzeul Regional Bacău cu trei secţii: istorie, artă şi
ştiinţele naturii; au urmat apoi alte unităţi muzeistice.
Până la actuala clădire modernă, una din cele mai impresionante din
reţeaua muzeistică din România, inaugurată la 8 octombrie 1996, sediul
Muzeului de istorie din Bacău a cunoscut o adevărată odisee. Iulian
Antonescu, de la început a avut de luptat pentru un spaţiu corespunzător.
După spaţiul aproape total impropriu dintr-o clădire din spatele sediului
Prefecturii Bacău de azi, a primit în 1960 o clădire ceva mai acceptabilă la
intrarea în Parcul Libertăţii (azi Parcul „Cancicov”), apoi după aproape un
deceniu o ală clădire în fosta str. K. Marx (azi N. Titulescu), unde se află
acum Inspectoratul Silvic Bacău, după care a urmat un alt sediu, pe
aceeaşi stradă, la numărul 23, într-o clădire suficient de şubredă. În
sfârşit, abia după 1989 s-a împlinit visul lui Iulian Antonescu, dorinţa
tuturor muzeografilor şi băcăuanilor de a avea pentru muzeu un spaţiu
corespunzător. Aşa s-a ajuns la sediul actual, o construcţie nouă,
modernă, ce poate deveni un muzeu model pentru mileniul în care trăim.
Convins fiind că un muzeu nu poate exista nu numai fără sediu
adecvat, fără colectiv de muzeografi şi laboratoare, dar în primul rând
fără patrimoniu, Iulian Antonescu a iniţiat un vast program de cercetare
arheologică modernă, care să scoată din „arhivele pământului” dovezile
vechimii şi dăinuirii strămoşilor noştri pe aceste plaiuri, din bazinul
Siretului mijlociu. Sub îndrumarea şi cu sprijinul foştilor săi profesori,
între care Vladimir Dumitrescu şi Ion Nestor, dar şi cu sprijinul
cercetătorilor arheologi ieşeni, în frunte cu Mircea Petrescu-Dîmboviţa,
şi având alături pe tinerii săi colegi colaboratori, Iulian Antonescu a
trecut la fapte, desfăşurând o susţinută şi amplă activitate de cercetare
arheologică, încă din toamna anului 1957. Mai întâi, în toamna anului
1957, a început cercetările arheologice de la Gabăra-Porceşti (azi
Moldoveni, în jud. Neamţ), pe care le-a continuat şi în anul următor 15 ;
au urmat, din 1960, cercetările de la Aldeşti-Onişcani 16 şi Călugăra15

Iulian Antonescu, Săpăturile de la Gabăra-Porceşti (azi Moldoveni), în Materiale, VI,
1959, p. 473-485; idem, Săpăturile de la Gabăra (II), în Materiale, VII, 1961, p. 449-459.
16
Vasile Ursachi, Cercetări arheologice efectuate de muzeul de istorie din Roman
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Bacău 17 ; în 1961 a făcut parte din colectivul de cercetare de la BarboşiGalaţi 18 , condus de prof. N. Gostar; în 1965 a recuperat importantul
depozit de unelte din fier de la Negri-Bacău 19 , iar în 1967 a început
lucrările de cercetare arheologică de la Curtea Domnească din Bacău 20 ,
prilej cu care a surprins şi resturile unei aşezări din secolele VI-VII,
cercetată în anii următori de către doi dintre colaboratorii săi 21 . Prin
aceste cercetări arheologice sistematice, prin periegheze şi recuperarea
unor descoperiri întâmplătoare, colecţiile Muzeului de istorie şi
arheologie din Bacău au cunoscut o îmbogăţire îmbucurătoare, în special
cu piese arheologice.
Pentru a efectua cercetările arheologice menţionate, pentru a obţine
noi posturi, fonduri pentru întreaga activitate a muzeului, Iulian
Antonescu a dus o luptă permanentă, a recurs la tactici intrate în legendă,
a înfruntat prostia trufaşă, a ştiut cum să câştige chiar sprijinul unor „şefi
şi activişti” obtuzi. Iulian Antonescu a reuşit să obţină fonduri nu numai
pentru cercetările arheologice din zona Bacăului, dar a sprijjinit cu
fonduri şi mari şantiere arheologice, de interes naţional, precum RipiceniBotoşani (cercetări efectuate de un colectiv condus de C.S. NicolăescuPlopşor şi Alexandru Păunescu), Brateiu-Sibiu (cercetări efectuate de un
colectiv de arheologi condus de Ion Nestor) şi Budureasca-Prahova
(cercetări conduse de Victor Teodorescu) 22 .
Intensificarea cercetărilor arheologice, în primul rând, a impus pe
lângă valorificarea muzeistică şi valorificarea ştiinţifică, respectiv
introducerea rezultatelor cercetărilor arheologice în circuitul
în zona râurilor Siret şi Moldova, în Carpica, I, 1968, p. 133-146.
17
Materialele, din nefericire, au rămas nevalorificate ştiinţific. Au fost citate doar
sporadic în lucrări de specialitate. Cf. Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, p.
17, 149; Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Ioan Mitrea, Tezaurul de la Măgura, Bibliotheca
carpicae, I, Bacău, 1977, p. 13-14; Ioan Mitrea, Milenii de locuire în vatra oraşului
Bacău şi împrejurimilor, până la prima menţiune documentară a localităţii, în
Carpica, XVI, 1984, p. 14.
18
Cf. Volumul Iulian Antonescu – spirit universal..., p. 38.
19
Iulian Antonescu, Depozitul de obiecte de fier din comuna Negri-Bacău şi
implicaţiile sale istorice, în Carpica, I, 1968, p. 189-197.
20
Idem, Curţile domneşti de la Bacău, în Carpica, II, 1969, p. 331-342.
21
Ioan Mitrea, Al. Artimon, Descoperiri prefeudale la Curtea domnească – Bacău, în
Carpica, IV, 1971, p. 225-252.
22
Ioan Mitrea, Iulian Antonescu – reprezentant de frunte..., p. 9; idem, Iulian Antonescu şi
arheologia românească, în vol. Iulian Antonescu şi dreptul la neuitare..., p. 91-99.
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istoriografiei naţionale şi internaţionale. Înfruntând rezervele unora şi
neîncrederea altora, în 1968 Iulian Antonescu a iniţiat tipărirea revistei
Carpica, ajunsă azi la nr. XXXVI. În primul număr al revistei Carpica,
cu o satisfacţie nedisimulată şi bucuria unor importante realizări, pe care
nu şi le asuma individual, Iulian Antonescu nota: „Răspunzând unor
stringente necesităţi de valorificare creatoare a unui nesecat filon de tradiţii
şi frumuseţi naturale, centrul Moldovei şi-a organizat între 1957-1968 o
variată şi reprezentativă reţea muzeistică. Ca urmare a acestui proces,
patrimoniul muzeal a cunoscut o impresionantă creştere numerică şi
calitativă, putând înregistra, de la un muzeu organizat în 1934 la Piatra
Neamţ, alte 15 muzee” 23 . Da, după zece ani de muncă tenace,
benedictină, Iulian Antonescu, sprijinit de un grup de muzeografi
restrâns, dar pasionaţi, îmbogăţea harta muzeistică a ţării cu un
impresionant număr de unităţi ce se înşirau, ca nestematele unui şirag, de
la Adjud la Bicaz şi de la Tg. Ocna şi Oneşti la Roman şi Tg. Neamţ.
Pornind de la „exigenţele muzeografiei contemporane, spiritul
critic al publicului, sporul de informaţie ştiinţifică, adus de cercetările
specialiştilor”, Iulian Antonescu considera că se impune „reprofilarea
unora dintre instituţii (evident instituţii muzeale – n.n.), adâncirea
tematicii, o grijă mai atentă pentru monumentele istorice şi cele ale
naturii” 24 . Prefigurau aceste ultime ideii un autentic program de
modernizare şi diversificare a activităţii muzeistice la nivelul marilor
cerinţe impuse de evoluţia lumii şi civilizaţiei contemporane.
Revenind la revista Carpica, fondată de Iulian Antonescu, trebuie
relevat că în paginile sale au fost inserate nu numai contribuţiile
muzeografilor şi istoricilor băcăuani, dar treptat au fost atraşi un număr
mare de specialişti din marile centre academice şi universitare ale ţării.
Între autorii studiilor şi articolelor publicate în Carpica, menţionăm, întro ordine aleatorie, pe Al. Zub, Adrian Florescu, Marilena Florescu, C.
Matasă, Anton Niţu, Gh. Platon, Radu Vulpe, Mircea PetrescuDîmboviţa, Hadrian Daicoviciu, Bucur Mitrea, Ann Dodd-Opriţescu,
Dan Gh. Teodor, Ion Ioniţă, Petre Roman, Ion Agrigoroaiei, Valeriu Fl.
Dobrinescu, Victor Spinei, Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Nichita Adăniloaie,
Dan Berindei, Ştefan Olteanu, Al. Andronic, Silvia Teodor, Olga
Necrasov, Sergiu Haimovici, Mihalache Brudiu, Vasile Ursachi, Maria
23
24

Iulian Antonescu, Zece ani de muzeografie băcăuană, în Carpica, I, 1968, p. 5.
Ibidem, p. 6.
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Chiţescu, V. Chirica, Andrei Pippidi, Ioan Scurtu, Ecaterina NegruţiMunteanu, Gh.I. Florescu, Sever Dumitraşcu, Al. Păunescu, N.
Ursulescu, Maria Comşa, Mihai Iacobescu, D. Vitcu, Vasile Adăscăliţei,
Virgil Catargiu, Dumitru Rusu şi mulţi alţii (vezi în prezentul volum
Carpica – sumarul sumarelor).
S-a spus uneori că deşi a fost un istoric şi arheolog pasionat, cu o
bogată informaţie de specialitate, Iulian Antonescu a scris puţin. Am
arătat mai sus că încă din adolescenţă, elev în clasele terminale fiind,
Iulian Antonescu nu s-a grăbit să-şi vadă tipărite textele. Din nefericire
chiar unele din rezultatele cercetărilor arheologice efectuate sub
conducerea sa au rămas inedite. Ca unul care l-am cunoscut bine, care am
avut numeroase convorbiri „mai de taină”, sunt convins că Iulian
Antonescu avea reţineri în a publica în primul rând din cauza „regulilor”
impuse de regim, de cenzura comunistă. În condiţii de libertate de
exprimare ar fi scris mai mult cu siguranţă. După 1989 era hotărât să
recupereze, să-şi valorifice în scris gândurile şi informaţia bogată pe care
o deţinea. În toamna anului 1990, care avea să fie, din nefericire, ultima
toamnă a vieţii sale, se mărturisea unei colege de liceu, spunând: „Am
enorm de scris, mi-ar trebui mai multe vieţi deoarece n-am avut răgazul
de a scrie şi publica fără cenzură şi restricţii” (s.n. – I.M.) 25 . Mai
trebuie spus că, urmând exemplul unora din magiştrii săi, Iulian
Antonescu n-a semnat decât ceea ce a fost scris de el 26 . Ar fi putut fi
autor principal sau coautor la multe rapoarte arheologice, pentru
şantierele pe care le-a condus sau început, şi care au fost continuate de
colaboratorii săi. Iulian Antonescu a refuzat să apară coautor la rapoartele
arheologice referitoare la şantierele la care nu a participat efectiv. Opera
sa ştiinţifică se regăseşte nu doar în textele pe care le-a scris şi semnat
(vezi Lista lucrărilor publicate), dar se regăseşte, în mare măsură, şi în
lucrările colaboratorilor săi. Avea o mare satisfacţie să creeze condiţii
pentru ca alţii să poată lucra, să poată cerceta şi publica. Pentru ei în
primul rând, şi nu pentru el, Iulian Antonescu a iniţiat tipărirea revistei
Carpica. Multe din ideile sale, privind cercetarea arheologică sau
25

Zenovia Bogza, Iulian Antonescu – o personalitate marcantă a afirmării
spiritualităţii româneşti, în Carpica, XXII, 1991, p. 176.
26
O asemenea mărturisire că „n-a semnat decât ceea ce a fost scris de propria mână”, a
făcut în mai multe rânduri Ion Nestor, unul din magiştrii lui Iulian Antonescu. Cf. Ioan
Mitrea, Ion Nestor (1905-1974) – creator de şcoală în arheologia românească, în
Zargidava, IV, 2005, p. 33 şi nota 21.
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muzeologia românească, expuse în numeroasele comunicări ştiinţifice, în
conferinţe de nivel academic, au fost preluate şi dezvoltate de
colaboratorii săi. Deseori şi azi mai auzim spunându-se: „Iulian
Antonescu zicea...; Iulian Antonescu spunea...; Iulian Antonescu afirma
că...”. S-a spus, şi pe bună dreptate, că Iulian Antonescu „a fost un mare
oral...” 27 . Opera sa mai mult a fost vorbită şi doar puţin scrisă. Fără
exagerare se poate spune, ca şi în cazul magistrului său Ion Nestor, că
Iulian Antonescu a muncit de zeci de ori mai mult decât a scris28 . Având
în vedere toate cele arătate mai sus, încercând o formulare sintetică,
putem spune că Iulian Antonescu rămâne un model socratic al
arheologiei şi istoriografiei româneşti 29 .
Că Iulian Antonescu a fost un autentic istoric o dovedeşte, în
primul rând, lucrarea sa de licenţă, Liberţii în societatea romană în
secolele I-II, lucrare publicată postum, în anul 2000, şi care îşi păstrează
şi azi prospeţimea, valoarea documentară, bazată în primul rând pe
izvoarele literaturii romane. Valabile rămân şi concluziile pertinente ale
unui tânăr istoric în devenire care nu împlinise încă 24 de ani 30 .
Din această lucrare şi din cele câteva articole pe teme de arheologie
se degajă în primul rând larga viziune istorică a lui Iulian Antonescu.
Textele sale nu sunt aride, cele de arheologie nu sunt „tehniciste”, nu
sunt o înşiruire de amănunte, deseori nesemnificative, ci pun în lumină
capacitatea de informare, de analiză şi de sinteză a autorului. Concluziile
sale istorice sunt întotdeauna pertinente şi îndeamnă la reflecţie. Şi din
acest punct de vedere Iulian Antonescu rămâne un model.
Personalitatea lui Iulian Antonescu nu poate fi definită în toată
amplitudinea dimensiunilor sale dacă pe lângă atributele de pasionat şi
distins istoric, arheolog şi mare muzeograf, nu este evidenţiată şi
activitatea sa universitară 31 . Deşi scurtă, din motive independente de
voinţa sa, activitatea universitară a lui Iulian Antonescu este deosebit de
27

Răzvan Theodorescu, Un european autentic care nu a uitat niciodată de unde
vine, în volumul Iulian Antonescu şi dreptul la neuitare, Bucureşti, 2002, p. 11.
28
Ioan Mitrea, op.cit., p. 33.
29
Idem, Iulian Antonescu – reprezentant de frunte..., 2002, p. 10.
30
Panait I. Panait, Iulian Antonescu şi reconstituirea unor aspecte ale antichităţii
romane, în volumul Iulian Antonescu şi dreptul la neuitare..., p. 37; Ioan Mitrea,
prezentarea lucrării, în Carpica, XXX, 2001, p. 241-242.
31
Ioan Mitrea, Iulian Antonescu – universitarul, în volumul Iulian Antonescu: o
viaţă dăruită istoriei şi muzeografiei..., p. 47-50.
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relevantă, ar fi putut atinge, în alte condiţii, culmile pe care au stat unii
din cei mai mari universitari ai domeniului, precum N. Iorga, V. Pârvan,
C. Daicoviciu, Emil Condurachi, Ion Nestor şi alţii.
În profesorul de la catedra universitară, în cadrul Facultăţii de
Filologie şi apoi de Istorie-Geografie, de la Institutul Pedagogic de 3 ani
din Bacău, fie că era vorba de cursul de limba latină, de istoria antică sau
istorie medievală universală, se contopeau într-o sinteză armonioasă şi o
armonie desăvârşită, pregătirea excelentă, erudiţia şi elocinţa rar întâlnite.
De la prima lecţie în faţa studenţilor se impunea printr-o erudiţie şi
elocvenţă impresionante, care te marcau pentru toată viaţa. Pentru multe
generaţii de studenţi, memorabile au rămas lecţiile sale despre lumea
sumeriană, despre „omul lutului” din legendara Mesopotamie, despre
Egiptul faraonilor, Atena lui Pericle, Roma şi Imperiul roman din vremea
lui Traian cuceritorul şi „părintele” Daciei, sau din vremea împăratuluifilosof Marcus Aurelius.
La fel de atractive erau lecţiile sale despre Franţa merovingienilor,
Franţa regelui-soare sau Anglia lui Henric II Plantagenetul. Dascăl cu o
memorie proverbială, depăşit poate doar de N. Iorga, cita pasaje întregi
din izvoarele antice şi medievale, sau recita din Homer, din Ramayana şi
Mahabharata, din Tagore, Baudelaire şi Apollinaire, din versurile
trubadurilor provensali din secolul al XII-lea (din care a şi tradus).
S-a impus la catedra universitară prin talentul oratoric prin care
valorifica exemplar bogatul volum de informaţie istorică pe care îl
acumulase prin mii şi mii de ore de lectură (citea şi în deplasările cu
maşina sau cu trenul de noapte). Ca unul care l-am ascultat de sute de ori
la cursurile ţinute studenţilor (fiindu-i asistent), în sesiunile ştiinţifice, în
nenumăratele conferinţe, nu exagerăm dacă afirmăm că Iulian Antonescu
a fost unul din cei mai mari oratori ai anilor 1957-1989, un iscusit meşter
al cuvântului rostit, numele său stând cu demnitate şi îndreptăţire alături
de marii corifei ai elocinţei româneşti, din rândurile cărora amintim doar
pe Take Ionescu, N. Iorga, V. Pârvan, N. Titulescu şi G. Călinescu.
Toţi cei care i-au ascultat lecţiile universitare, comunicările
ştiinţifice, conferinţele, probabil că vor fi de acord cu noi când afirmăm
că Iulian Antonescu a fost un ultim mare orator şi spirit enciclopedic
românesc al veacului XX.
În calitate de director de muzeu la Bacău, apoi director al Direcţiei
Muzeelor din Consiliul Culturii din 1971 şi preşedinte al Comitetului
Naţional I.C.O.M., Iulian Antonescu s-a dovedit un muzeograf de
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excepţie 32 , cu o vocaţie deosebită pentru acest domeniu. Stau mărturie în
acest sens articolele sale pe teme de muzeografie şi muzeologie, cele 15
muzee din fosta regiune Bacău, multe din expoziţiile unor mari muzee
din ţară, de la Costanţa la Oradea şi de la Iaşi la Timişoiara, la realizarea
cărora, sub aspect tematico-ştiinţific şi expoziţional, Iulian Antonescu şi-a
adus o importantă contribuţie. Avea ştiinţa punerii în valoare a
exponatelor, a valorificării muzeografice a fiecărui obiect arheologic sau
document istoric. Şi-a asumat răspunderea şi riscul de a prezenta în
muzee harta României Mari din 1918, într-o vreme în care a vorbi de
Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa ca aparţinând spaţiului
românesc însemna o adevărată sinucidere.
Plecarea sa din Bacău, în 1971, nu a însemnat o ruptură cu
muzeografia şi arheologia băcăuană. Mereu a fost prezent, mereu a venit
cu o idee, mereu a îndemnat la noi şi noi obiective. „Directoratul” lui
Iulian Antonescu, dintre 1957-1971, a rămas ca un model, un îndemn la
continuitate şi la o nouă etapă de cercetare, în primul rând arheologică, la
o valorificare superioară muzeistică şi ştiinţifică a rezultatelor obţinute
prin noi cercetări de teren. Opera şi idealurile primului director au fost
continuate de cei care i-au urmat la conducerea muzeului: Viorel Căpitanu
(1971-1973 şi 1990-1998), Vasile Florea (1973-1976 şi 1981-1988), Ioan
Mitrea (1976-1981), Ştefan Cucoş (1988-1990), N. Barabaş (ianuarieaprilie 1990) şi Lăcrămioara Stratulat (din 1998 până azi).
Acum, la 50 de ani de activitate, Muzeul de Istorie şi Arheologie
din Bacău 33 , şi în ansamblul său Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”
Bacău, se prezintă cu un bilanţ bogat şi stimulator. Stimulator pentru cei
de azi şi pentru cei care vor duce mai departe ceea ce s-a început cu
entuziasm şi râvnă cu jumătate de secol în urmă.
32

Ştefan Pascu, Un ctitor de muzee şi un împătimit muzeograf: Iulian Antonescu, în
Ateneu, Anul 30, nr. 1, ian. 1993, p. 2; Mircea Petrescu-Dîmboviţa, Iulian Antonescu:
o viaţă închinată muzeografiei româneşti, în volumul Iulian Antonescu şi dreptul la
neuitare, , p. 19-22; Gelcu Maksutovici, Muzeograful Iulian Antonescu, în vol. citat
mai sus, p. 67-70.
33
Considerăm că aceasta este denumirea corectă, adică Muzeul de Istorie şi Arheologie
„Iulian Antonescu” Bacău, deci MUZEU şi nu secţie, care în fapt înseamnă o pierdere de
statut. În ţară mai sunt Complexe Muzeale (chiar denumirea de Complex e cam improprie şi
ar merita discutată), dar formate din muzee şi secţii, nu doar din secţii. Apoi, denumirea
instituţiei trebuie să cuprindă şi vocabula „arheologie”, deoarece peste 85 % din patrimoniul
instituţiei constituit, până acum, este reprezentat de piesele de arheologie.
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Iulian Antonescu précurseur de la muséographie
et de l’archéologie de Bacău
Résumé
L’anniversaire de 50 années de la fondation du Musée de Bacău est une
occasion de présenter la vie et l’activité de Iulian Antonescu, le premier
directeur de ce musée, de qui naissance on accompli 75 ans.
Né à Piatra Neamţ, le 26 juillet 1932, Iulian Antonescu à parcouru,
dessous beaucoup des aspects, une fascinante carrière.
Un très bon élève, étudiant d’exception de la Faculté d’Histoire de
Bucarest, à 15 avril 1957 Iulian Antonescu est devenu le premier directeur du
Musée de Bacău, étant un pionnier de l’archéologie et de la muséographie de
Bacău.
Pendant un temps de presque 15 ans, entre 1957-1971, Iulian Antonescu à
mis les bases d’une réseau muséal dans l’ancienne région de Bacău, comptant
15 unités, à initié un programme des recherches archéologiques, à milité pour
l’intégration des musées avec le personale de spécialité, pour le développement
de la base matérielle etc. En 1968 il a fondé le revue du musée Carpica.
Il a été un distingué universitaire, un grand orateur, un remarquable
homme de culture.
Pendant les années 1971-1989 il a été le directeur de la Direction des
Musées dans le Conseil de la Culture, dirigeant toute le réseau muséal de la
Roumanie.
Il est mort, le 24 janvier 1991, étant enterré à Piatra Neamţ.

Iulian Antonescu – bibliografie selectivă
A. Cărţi, studii, articole, interviuri...
• Săpăturile de la Gabăra-Porceşti, în Materiale, VI, 1959, p. 473-485
• Săpăturile de la Gabăra (II), în Materiale, VII, 1961, p. 449-459
• Carpii, în Ateneu – revistă de cultură, Anul 2, nr. 7, iulie 1965, p. 17
• Bacău. Ghid turistic al regiunii, Editura Meridiane, Bucureşti,
1967, 240 p. (în colaborare cu Mihai Bentea)
• Zece ani de muzeografie băcăuană, în Carpica, I, 1968, p. 5-8
• Depozitul de obiecte de fier din comuna Negri-Bacău şi
implicaţiile sale istorice, în Carpica, I, 1968, p. 189-197
• Curţile domneşti de la Bacău, în Carpica, II, 1969, p. 331-342
• Curtea domnească de la Bacău. O filă de istorie, inedită, din
timpul lui Ştefan cel Mare, (interviu acordat lui Roni Căciularu), în Steagul
Roşu, anul XXV, nr. 5466, 6 septembrie, 1970, p. 3
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• Probleme actuale ale muzeografiei româneşti, în MuzNaţ, II, 1975,
p. 23-27
• Muzeele – letopiseţe vii ale neamului, interviu acordat poetului Radu
Cârneci, în revista Contemporanul, nr. 26 (1755), din 27 iunie 1980, p. 6-7
• Ziua internaţională a muzeelor, mesaj prilejuit de Ziua
internaţională a muzeelor, 18 mai 1980, în calitatea sa de preşedinte al
Comitetului Naţional Român ICOM, în Revista Muzeelor şi Monumentelor
Istorice, seria Muzee, nr. 3, 1980, p. 3 şi urm.
• Patrimoniul cultural naţional, parte integrantă a tezaurului
spiritual al umanităţii, în Revista Muzeelor şi Monumentelor Istorice, seria
Muzee, nr. 8, 1980, p. 3-18
• Liberţii în societatea romană a secolelor I-II, Constanţa, Editura
Ex Ponto, 2000, 77 p. (lucrare de licenţă publicată postum)
B. Referinţe despre Iulian Antonescu
• Constantin Th. Ciobanu, Vivat magister! (Despre Iulian Antonescu),
în Steagul Roşu, Bacău, nr. 4991, din 23 februarie 1969, p. 3
• Ioan Mitrea, Iulian Antonescu (1932-1991). In memoriam, în
Ateneu, Anul 28, nr. 2, Bacău, februarie 1991, p. 2
• Evocări Iulian Antonescu, grupaj de articole, în Carpica, XXII,
1991, p. 163-200, semnate de: Viorel Căpitanu, B. Munte, Vasile Ursachi, Sever
Dumitraşcu, Zenovia Bogza, Epifanie Căzănescu, Cristian Vlădescu, Carol
Köning, Maria Dulgheru, Eugen Stănescu, Vasile Barbu, Marcel Drăgotescu,
Paul Şadurschi, Alexandru Artimon, Aurel Moldoveanu şi Ioan Ungureanu
• Victor Mitocaru, Profesorul Iulian Antonescu (In memoriam), în
Ateneu, Anul 29, nr. 8, Bacău, august 1992, p. 2
• Marcel Drăgotescu, Iulian Antonescu (1932-1991), în MemAntiq,
XVIII, 1992, p. 333-335
• Ştefan Pascu, Un ctitor de muzee şi un împătimit muzeograf:
Iulian Antonescu, în Ateneu, Anul 30, nr. 1, ianuarie 1993, p. 2
• În mintea lui erau milenii, primul interviu al doamnei Eugenia
Antonescu despre soţul său (Iulian Antonescu) luat de C. Călin, în Sinteze
literare – critice – sociale, Anul 4, nr. 31, Bacău, din 4 februarie 1993, p. 3-4
• Ioan Mitrea, Arheologul Iulian Antonescu, în Sinteze literare –
critice – sociale, Anul 4, nr. 31, Bacău, din 4 februarie 1993, p. 1
• Cătălin Gavriliu, Muzeul de Istorie şi cel de Artă îl evocă azi pe Iulian
Antonescu, în Monitorul de Bacău, Anul 3, nr. 188, din 14 august 1997, p. 3
• Iulian Antonescu – O viaţă dăruită istoriei şi muzeografiei,
Lucrările simpozionului comemorativ 60 de ani de la naştere (iulie 1992),
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volum apărut sub egida Muzeului de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti,
Editura Orion, 1997, 88 p. Semnatarii lucrărilor cuprinse în volum sunt: C.
Potângă, V. Boroneanţ, Iulian Creţu, D. Almaş, Panait I. Panait, Viorel
Căpitanu, Florin Constantiniu, C. Buzdugan, I. Mitrea, Victor Mitocaru, Aurel
Moldoveanu, Radu Ciuceanu, Radu Cârneci, Jenică Ciută şi Georgeta Peleanu
• Medalion „Iulian Antonescu”, în C. Prangati, Dicţionarul
oamenilor de seamă din judeţul Neamţ, Piatra Neamţ, Editura Crigarux,
1999, p. 11
• Iulian Antonescu – spirit universal, Vaslui, Editura „Cutia
Pandorei”, 2001, 256 p., volum coordonat şi redactat de Eugenia Antonescu,
Marcel Drăgotescu, dr. Ioan Mitrea. Lucrarea a apărut sub egida Muzeului
Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui şi Fundaţiei Cultural-Ştiinţifice „Iulian
Antonescu”
• Iulian Antonescu şi dreptul la neuitare, Bucureşti, Editura Maiko,
2002, 136 p., volum apărut sub egida Muzeului Naţional de Istorie a României,
Muzeului Judeţean de Istorie „Iulian Antonescu” Bacău şi Fundaţiei CulturalŞtiinţifice „Iulian Antonescu”. Volumul cuprinde articole semnate de: Radu
Florescu, Răzvan Theodorescu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Mircea PetrescuDîmboviţa, Ştefan Cazimir, Nicoleta Arnăutu, Panait I. Panait, Maria Dogaru,
Zoe Stoicescu Apostolache, Virgiliu Z. Teodorescu, Elena Istrătescu, Marcel
Drăgotescu, Gelcu Maksutovici, V. Mărculeţ, Ştefan Emil Leluţiu, Dumitru
Almaş, Al. Artimon, Ioan Mitrea, Maria Apetrei, Dumitru Bârlădeanu, V.
Ursachi, Domniţa Hordilă, Constantin Tărăbuţă, Minodora Ursachi, Gheorghe
A.M. Ciobanu, Mihai Andone, Margareta Titarev, Cecilia Pal şi Eugenia
Antonescu
• Ioan Mitrea, Iulian Antonescu – istoric al lumii romane, în Cartea.
Periodic de atitudine culturală, Bacău, Anul 2, nr. 3 (13), martie 2002, p. 10
• Ioan Mitrea, Aniversare 70. Iulian Antonescu, în Ateneu, Anul 39,
nr. 6 (393), Bacău, iunie 2002, p. 10-11
• V. Ursachi, Iulian Antonescu – un om excepţional, în Cartea. Periodic
de atitudine culturală, Bacău, Anul 2, nr. 3 (13), martie 2002, p. 9
• Ioan Mitrea, Iulian Antonescu – reprezentant de frunte al
istoriografiei şi muzeologiei româneşti, în Carpica, XXXI, 2002, p. 7-12
• Ioan Mitrea, Muzeul de Istorie şi Arheologie Bacău. 50 de ani de
existenţă. Moştenirea lui Iulian Antonescu, în Ateneu, Anul 44, nr. 4 (452),
Bacău, aprilie 2007, p. 5
• Iulian Atonescu (medalion scris de Ioan Mitrea), în Enciclopedia
judeţului Bacău, Editura Agora, Bacău, 2007 (în pregătire pentru tipar)
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VIOREL CĂPITANU
Silvia Iacobescu
Nu putem vorbi de începuturile
muzeografiei băcăuane fără să amintim pe unul
dintre ctitorii ei, prieten şi colaborator apropiat
a lui Iulian Antonescu, cel care a pus bazele
acestui muzeu. Ne referim la prof. Viorel
Căpitanu, care prin întreaga sa activitate, de
peste patru decenii, şi-a legat destinul de cel al
Muzeului de istorie din Bacău.
Născut la 7 octombrie 1932 în com. Tanacu (jud. Vaslui), Viorel
Căpitanu a absolvit în 1957 cursurile Facultăţii de Filologie-Istorie din
cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, unde a avut ca profesori, printre
alţii, pe C.S. Nicolăescu-Plopşor, pe şantierele arheologice, cel care i-a
insuflat interesul pentru arheologia preistorică, acad. M. PetrescuDîmboviţa, D. Berlescu, Ilie Grămadă, D. Ciuhodaru. La 1 septembrie
1957 a fost repartizat în funcţia de muzeograf la Muzeul Regional Bacău,
cum se numea la acea dată instituţia noastră. După plecarea lui Iulian
Antonescu la Bucureşti, în funcţia de director al Direcţiei Muzeelor din
cadrul Ministerului Culturii, prof. Viorel Căpitanu a fost numit la 1
septembrie 1971 director al Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Bacău,
funcţie în care a rămas până-n 1974, când a revenit pe post de muzeograf
principal. După revoluţie, ca urmare a dizolvării şi reorganizării
complexului muzeal, prof. Viorel Căpitanu a fost numit din nou, la 1
aprilie 1990, director al Muzeului Judeţean de Istorie „Iulian Antonescu”
Bacău, funcţie în care a rămas până la ieşirea la pensie, în 1998.
Pasionat arheolog Viorel Căpitanu s-a dedicat încă de la începutul
carierei sale cunoaşterii trecutului istoric al zonei, cercetând toate
epocile, din paleolitic şi până în zorii primului mileniu, contribuind la
formarea şi creşterea colecţiilor muzeale şi creionând harta arheologică a
judeţului Bacău.
Astfel, a efectuat săpături arheologice sistematice în aşezările
paleolitice de la Buda şi Lespezi, cercetări conduse de către C.S.
Nicolăescu-Plopşor şi Maria Bitiri, apoi în aşezările neolitice şi ale epocii
bronzului din zona Colinelor Tutovei, pe Valea Siretului, Zeletinului şi
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Berheciului, la Găiceana, Ţigăneşti, Lichitişeni, Bărboasa, Onceşti,
Tăvădăreşti, alături de cercetătorii Marilena şi Adrian Florescu de la
Institutul de Arheologie din Iaşi.
Pentru civilizaţia geto-dacică şi carpică a condus şi efectuat
cercetări la Bărboasa, Săuceşti, Poiana-Negri, Moineşti şi Tg. Ocna, iar
din 1968 şi-a concentrat activitatea în cetatea dacică de la Răcătău, unde
a descoperit o nouă davă identificată cu Tamasidava, menţionată în harta
geografului grec Ptolemeu. Cercetările efectuate aici timp de 30 de ani,
au scos la lumină un bogat material arheologic, constând din ceramică
autohtonă şi de import, obiecte de cult şi piese de podoabă, arme, unelte,
tezaure monetare, multe dintre ele cu valoare de unicat, ce fac mândria
expoziţiilor noastre.
În paralel cu săpăturile sistematice, mai ales în perioada 19681988, când s-a trecut la amenajarea teritoriului pentru îmbunătăţiri
funciare, prof. Viorel Căpitanu a efectuat cercetări de suprafaţă pe întreg
teritoriul judeţului Bacău, care s-au soldat cu semnalarea a numeroase
aşezări şi necropole din toate epocile istorice.
Tot lui i se datorează descoperirea şi publicarea unor tezaure
monetare, dintre care amintim: tezaurul de monede republicane romane
de la Cornii de Sus, tezaurul de denari romani de la Ardeoani, tezaurul de
denari republicani şi imperiali de la Răcătău şi Pânceşti, tezaurul de
monede bizantine din secolul al VI-lea de la Horgeşti, tezaurul de
monede feudale de la Tanacu (jud. Vaslui), tezaurul de monede turceşti
din secolul al XVIII-lea de la Copăceşti ş.a., toate aflate în patrimoniul
muzeului băcăuan.
În domeniul muzeal a participat la organizarea expoziţiilor
permanente şi a numeroase expoziţii temporare. Dintre acestea amintim:
expoziţia Civilizaţia geto-dacilor din bazinul Siretului (în colaborare
cu muzeele de istorie din Roman şi Galaţi), Civilizaţia traco-dacogetică şi continuitatea sa în epoca formării poporului român, Valori
de patrimoniu din colecţiile muzeului, Ceramica traco-geto-dacică,
Descoperiri carpice pe teritoriul judeţului Bacău, Evoluţia ceramicii
din neolitic şi până în zilele noastre, Colecţii şi colecţinoari din
judeţul Bacău etc.
Din 1972 a colaborat, alături de alte mari muzee din toată ţară, la
organizarea unor expoziţii internaţionale privind civilizaţia geto-dacică.
Astfel, expoziţia Iliri şi daci s-a deschis la Bucureşti (1971), Belgrad
(1972), Liubliana (1973), expoziţia I Daci. Mostra delle civilità dacohttp://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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getice in epoca classica la Roma (decembrie 1979-ianuarie 1980) şi în
Olanda (februarie 1980) sub denumirea: De klassieke beschaving van
de Daco-Geten, Tezaurele dacilor, la Paris (1980), Köln (1980) şi
Viena (1980) şi expoziţia I Daci, la Trieste (iulie-noiembrie 1997).
Pe lângă valorificarea expoziţională a patrimoniului muzeal prof.
Viorel Căpitanu a publicat şi numeroase articole în reviste de specialitate
şi a participat cu comunicări ştiinţifice la sesiunile organizate de muzeele
din ţară şi la toate manifestările ştiinţifice prilejuite de marile evenimente
din domeniul arheologiei, de genul conferinţelor naţionale de la Craiova
şi Iaşi, la cel de-al II-lea Congres de Tracologie de la Bucureşti, la
Congresul de pre- şi protoistorie de la Nisa, la primul simpozion de
dacologie de la Oradea şi la colocviile organizate de Institutele de
arheologie din Iaşi şi Bucureşti şi de Institutul de Tracologie Bucureşti.
Ca recunoaştere a meritelor sale, prof. Viorel Căpitanu a fost
distins cu Diploma de onoare acordată de Consiliul Judeţean Bacău
pentru întreaga activitate închinată muzeografiei, cercetării şi valorificării
patrimoniului cultural, Diploma de merit acordată de Ministerul Culturii
şi Cultelor, Ordinul „Meritul Cultural” în grad de ofiţer, categoria E şi
Indemnizaţia de merit pentru realizări deosebite şi recompensarea unei
activităţi de notorietate în domeniul culturii.
Nu putem încheia această succintă prezentare fără a menţiona că
dumnealui i se datorează şi faptul că sediul muzeului s-a mutat în prezent
într-o clădire spaţioasă şi modernă, construită special pentru a găzdui o
instituţie muzeală dotată cu toate cele necesare unei bune funcţionări (săli
de expoziţie, depozite, laboratoare, bibliotecă, birouri etc.). Fără
demersurile şi insistenţele sale repetate, care şi-au găsit în cele din urmă
ecou în rândul conducerii de atunci a judeţului, probabil că acest lucru nu
s-ar fi realizat sau ar fi fost mult întârziat.
*
*

*

E greu să schiţezi în câteva rânduri o activitate atât de îndelungată
şi de laborioasă, desfăşurată pe multiple planuri. Demersul meu a avut ca
scop doar să evoce personalitatea unui om care, prin realizările sale, şi-a
legat numele definitiv de muzeul de istorie Bacău şi care va rămâne un
exemplu pentru toţi cei care lucrează sau vor lucra în această instituţie.
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Viorel Căpitanu
Résumé
L’auteur présente la personalité et l’activité de Viorel Căpitanu, l’un des
premières collaborateurs d’Iulian Antonescu. Pendant plus des 40 années
d’activité (1957-1998) l’archéologue Viorel Căpitanu a éffectué plusieurs
fouilles archéologiques dans nombreuses stations du dép. de Bacău, parmi les
quelles: Buda, Lespezi, Găiceana, Ţigăneşti, Bărboasa, Onceşti, Moineşti. Son
nom est lié à la découverte de la cite géto-dace de Răcătău (Tamasidava),
mentionnée dans la carte du géographe Ptolémé (IIe siècle d.J.Ch.). Profeseur
Viorel Căpitanu a collaboré aux nombreuses expositions internes et externs et
aux manifestations scietifiques concernant l’époque géto-dace.
Comme directeur, a obtenu le déménagement du musée dans une édifice
moderne, spécialement construite dans ce but, celle dans laquelle nous y
trauvous aujourd’hui. Pour ses mérites, il a reçu beaucoups des distinctions,
comme „Le Diplôme d’honneur” pour l’entière activité, l’ordre “Le Mérite
Culturel” en degréd’officier, “La Diplôme de mérite” de MCC etc.

Lista lucrărilor publicate de Viorel Căpitanu şi colab.
Studii şi articole
1. Cercetările şi săpăturile arheologice de la Buda, în Materiale, VII, 1961,
p. 21-28 (în colaborare)
2. Săpăturile de la Buda, în Materiale, VIII, 1962 (în colaborare)
3. Prezenţa lui Mastodon Arvenensis Croizet et Jobert, în terasa de 160 m
a Bistriţei, în AŞUI, 1964 (în colaborare)
4. Prezenţa lui Elephas meridionalis Nesti în terasa a doua a Bistriţei
(Racova-Buhuşi), în AŞUI, 1964 (în colaborare)
5. Topoare de aramă şi bronz descoperite la Găiceana, în ArhMold, II-III,
1964, p. 445-452 (în colaborare)
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Ţigăneşti, com. Vultureni, în RevMuz, VI, 1966, p. 546
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IOAN MITREA – ARHEOLOG ŞI PROFESOR
AL MELEAGURILOR BĂCĂUANE

Lăcrămioara Elena Istina
Un aport considerabil în activitatea arheologică
şi muzeografică băcăuană îl are profesorul Ioan
Mitrea, care anul acesta, pe 4 aprilie, a împlinit
frumoasa vârstă de 70 de ani. Contribuţia domnului
Mitrea în domeniul arheologiei se remarcă îndeosebi
prin rezultatele obţinute în cercetarea mileniului I
d.Hr., mai ales în aşezările de la Izvoare-Bahna,
Davideni, Bacău-Curtea Domnească, Ştefan cel Mare
etc. Este facil de urmărit contribuţia arheologului şi
muzeografului dr. Ioan Mitrea doar prin parcurgerea
listei lucrărilor publicate de către domnia sa.
Monografiile dedicate aşezărilor de la Davideni şi Izvoare-Bahna,
prin bogăţia de informaţii şi maniera de cercetare şi interpretare, sunt
indispensabile pentru orice specialist al perioadei mileniului I d.Hr., fiind
în acelaşi timp şi un model pentru un demers ştiinţific monografic.
Coincidenţa, sau poate că nu e vorba de coincidenţă, face ca în
acest an aniversar, să am ocazia de a face o prezentare a carierei de
cercetător în acest volum. De ce coincidenţă? Profesorul Ioan Mitrea este
cel care, pe băncile liceului fiind, mi-a insuflat primele gânduri îndreptate
spre arheologie. Încă din clasa a IX-a a liceului îmi notam cu atenţie,
separat de notiţele de clasă, aşezările în care domnul profesor ne explica
că sunt semnalate descoperiri arheologice, însă acestea au nevoie de
cercetări de specialitate. Recunoaştem că acele aşezări care îmi stârneau
interesul pe atunci erau cele din perioada clasică a epocii geto-dace, însă
a rămas încă de atunci asupra mea acea pasiune insuflată de către
profesor, care spre deosebire de alte cadre didactice care predau istoria la
liceu, lăsa vădit să se vadă faptul că cercetătorul se trăda în faţa elevilor
şi preda, pentru această perioadă, o istorie văzută deja de un specialist, şi
nu de un profesor oarecare.
Fiind născut la 4 aprilie 1937, în satul Căciuleşti, comuna Girov,
judeţul Neamţ, putem afirma că luna aprilie 2007 în Bacău a fost dedicată
domnului Ioan Mitrea. Pe lângă sărbătoririle fireşti din familie, domnul
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Mitrea, în acest an, a fost sărbătorit de către prestigioase instituţii de
cultură şi învăţământ, ca o recunoştinţă a meritelor aduse de acesta în
plan ştiinţific şi educaţional (Centrul Internaţional de Cultură şi Artă
„George Apostu” Bacău, în colaborare cu Cenaclul Literar „Avangarda
XXI” Bacău – eveniment petrecut pe 13.04.2007, şi Colegiul Naţional
„Ferdinand I” Bacău – eveniment din data de 27.04.2007), pe lângă
aceste manifestări adăugându-se şi articole scrise în presă, între care
amintim revista culturală Ateneu.
Cu ocazia manifestărilor organizate la Colegiul Naţional
„Ferdinand I” Bacău, domnului Ioan Mitrea i-a fost înmânată cea mai
recentă diplomă pe care a primit-o de-a lungul anilor, cu ocazia împlinirii
a 70 de ani de viaţă şi a peste 40 de ani de activitate didactică ştiinţifică a
fost distins cu Diploma de Onoare prin care i s-a acordat titlul de
Membru de onoare al Consiliului Profesoral din cadrul Colegiului
Naţional „Ferdinand I” Bacău. A fost evident în cursul festivităţii
omagiale că profesorul Mitrea a fost considerat la justa sa valoare de
către domnul director prof. Adrian Horodnic, cel care a iniţiat decernarea
diplomei şi organizat festivitatea.
A urmat cursurile şcolii primare în satul natal, Căciuleşti, iar
clasele gimnaziale la Şcoala generală de 7 ani din Girov. După absolvirea
Liceului „Petru Rareş” din Piatra Neamţ, a urmat, în perioada 1958-1963,
cursurile Facultăţii de Istorie-Filosofie, din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza”
din Iaşi, secţia Istoria românilor. În timpul studenţiei a participat la
activitatea Cercului ştiinţific studenţesc de Istorie veche, al cărui
preşedinte a fost în anii III-V de facultate, având ca îndrumători ştiinţifici
pe prof.univ.dr. Mircea Petrescu-Dîmboviţa şi pe regretatul conf.univ.dr.
Nicolae Gostar. A participat ca student pe şantierele arheologice de la
Bâtca-Doamnei, sub conducerea lui Nicolae Gostar.
A absolvit ca şef de promoţie, secţia mai sus menţionată, fiind
numit apoi, prin repartiţie guvernamentală, în învăţământul superior – la
Facultatea de Istorie-Geografie, din cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani
din Iaşi. În 1964, facultatea la care funcţiona a fost transferată la
Institutul Pedagogic de 3 ani din Bacău.
Între anii 1963-1975, profesorul Mitrea a realizat o frumoasă şi
promiţătoare carieră universitară, parcurgând treptele învăţământului
superior, de la asistent la cea de lector suplinitor şi, apoi, prin concurs, la
cea de lector titular. În această perioadă a urmat în 1966 un stagiu de
specializare, timp de o lună, la Facultatea de Istorie din cadrul
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Universităţii Bucureşti, sub îndrumarea prof.univ.dr.doc. Gheorghe
Ştefan şi apoi un alt stagiu, tot de o lună, în 1969 sub îndrumarea
prof.univ.dr.doc. Ion Nestor. Impunându-se prin competenţă profesională
şi ştiinţifică, precum şi prin spirit organizatoric, a fost desemnat şi în
funcţii de conducere a facultăţii (prodecan, în anul universitar 1971-1972
şi respectiv decan, între anii 1972-1975).
Din 1975 a funcţionat ca profesor titular la Liceul „George
Bacovia” din Bacău. Şi-a continuat apoi activitatea timp de aproape un
deceniu (1976-1985), la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă din Bacău, o
perioadă ca director, între 1976-1982, apoi ca muzeograf principal, între
1982-1985. Din 1985 până în 2006 a funcţionat ca profesor la Liceul
Teoretic „George Bacovia” Bacău, după 1990 Colegiul Naţional
„Ferdinand I” Bacău.
Cercetarea ştiinţifică, începută încă din anii studenţiei sub
competenta îndrumare a distinsului prof.univ.dr.doc. Mircea PetrescuDîmboviţa, astăzi membru titular al Academiei Române, a dat roade în
anii următori, când cu pasiune şi competenţă, domnul Mitrea s-a dedicat
cercetării şi studierii mileniului I d.Hr., înscriindu-se la doctorat în 1968,
la Universitatea din Bucureşti, sub îndrumarea prof.univ.dr.doc. Ion
Nestor, membru corespondent al Academiei. Tema aleasă, Regiunea
centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret în secolele VI-IX, avea să
devină pentru autor un mod de existenţă chiar şi după susţinerea acesteia.
După decesul profesorului I. Nestor în 1974, moment până la care
susţinuse toate examenele şi referatele, elaborând şi cea mai mare parte a
tezei, s-a transferat pentru finalizarea doctoratului la Institutul de Istorie
şi Arheologie din Cluj-Napoca, noul conducător ştiinţific fiind
prof.univ.dr.doc. Kurt Horedt, sub conducerea căruia a susţinut teza în 1979.
A participat, la începuturile carierei arheologice la cercetări pe
şantierele de la Lozna-Dorohoi, Mănoaia-Costişa (judeţul Neamţ), Oituz
(judeţul Bacău) şi Botoşana (judeţul Suceava), între anii 1963-1968,
alături de consacratul specialist de azi al secolelor V-XI, arheologul Dan
Gh. Teodor (prof.univ.dr. la Facultatea de Istorie din Iaşi şi fost director
al Institutului de Arheologie din Iaşi). Apoi în anii 1968-1969 a participat
pe şantierul arheologic de la Bratei-Sibiu, în colectivul condus de
prof.univ.dr.doc. Ion Nestor.
După acestea au urmat cercetările sistematice întreprinse de
cercetătorul Ioan Mitrea pe şantierele arheologice de la Izvoare-Bahna şi
Davideni (judeţul Neamţ), precum şi la Bacău-Curtea Domnească,
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Onceşti, Dămieneşti şi Ştefan cel Mare (toate localităţi în judeţul Bacău).
Astfel, în aşezarea de la Davideni (din secolele V-VIII), investigată
sistematic, începând cu anul 1971, timp de peste un sfert de secol,
arheologul a descoperit peste 75 de locuinţe dintr-un sat datat în epoca
formării poporului român – aşezarea putând fi considerată, în prezent,
cea mai mare aşezare din secolele V-VIII cercetată sistematic pe
teritoriul est carpatic al României. La Davideni s-au descoperit
numeroase dovezi arheologice care probează continuitatea şi romanitatea
populaţiei autohtone din Moldova în secolele V-VIII. În aşezarea
cercetată minuţios de către autor s-au găsit şi importante piese
paleocreştine, între care şi o fibulă romano-bizantină, având pe arc
incizat chipul lui Hristos, prima de acest fel din nordul Dunării, ca o
dovadă de netăgăduit a generalizării creştinismului în spaţiul vechii Dacii
în secolele V-VI.
O altă aşezare cercetată sistematic de către autor este aceea de la
Izvoare-Bahna, unde s-a descoperit un nivel de locuire din secolele VI-VII,
continuat de un nivel din secolele VIII-IX – perioadă în care se afirmă
deja civilizaţia străveche românească.
O contribuţie importantă în domeniul muzeografiei băcăuane este şi
recuperarea tezaurului de denari imperiali de la Măgura-Bacău,
descoperit întâmplător în 1976, cuprinzând 2.828 de denari imperiali şi
două drahme greceşti – fiind considerat cel mai mare tezaur de monede
romane, descoperit şi recuperat, din spaţiul est-dacic. Ambele tezaure au
fost valorificate ştiinţific de Ioan Mitrea, în colaborare cu dr. Virgil
Mihăilescu-Bîrliba, cunoscut arheolog şi numismat.
Activitatea ştiinţifică în domeniul arheologiei a domnului Ioan
Mitrea se reflectă cel mai bine în lista lucrărilor publicate, care cuprinde
12 cărţi de arheologie, numismatică şi istorie (în care este autor sau
coautor), peste 125 de studii şi articole de specialitate în reviste din ţară
şi străinătate, 180 de recenzii, note şi peste 70 de articole de popularizare
pe teme de arheologie şi istorie, apărute în reviste de specialitate, în
reviste periodice de cultură şi cotidiene, precum Ateneu, Deşteptarea,
Vitraliu, Monitorul de Bacău, Analele Brăilei, Ceahlăul – Piatra Neamţ,
Cugetul – Chişinău, Asachi – Piatra Neamţ, Magazin istoric – Bucureşti
etc. Alături de literatura scrisă, prof.dr. Ioan Mitrea a participat, în stilul
său oratoric elocvent, la peste 150 de simpozioane, sesiuni şi congrese
ştiinţifice în ţară şi peste hotare.
Cercetările întreprinse de către arheologul Ioan Mitrea timp de
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peste patru decenii au avut ca rezultat importante contribuţii în ceea ce
priveşte valorificarea istorică a secolelor II-III, prin cercetările întreprinse
în aşezările de la Dămieneşti, Onceşti, Borşeni, precum şi prin
recuperarea tezaurelor de la Muncelul de Sus şi Măgura-Bacău etc., a culturii
Sântana de Mureş (secolele IV-V, prin cercetările de la Mănoaia-Costişa,
Bacău-Curtea Domnească, Obârşeni-Vaslui, Cârligi-Filipeşti etc.), a culturii
Costişa-Botoşana-Hansca (secolele V-VII, prin cercetările de la MănoaiaCostişa, Bacău-Curtea Domnească, Davideni-Neamţ, Ştefan cel Mare-Bacău,
Izvoare-Bahna şi Borşeni, judeţul Neamţ, Oreavu-Vrancea etc.) şi a
civilizaţiei vechi româneşti (secolele VIII-IX, prin cercetările de la IzvoareBahna şi Borşeni, judeţul Neamţ, Onceşti-Bacău, Câmpineanca-Vrancea etc.).
În perioada cât a funcţionat ca angajat al Muzeului Judeţean de
Istorie şi Artă Bacău (în perioada 1976-1981, ca director, iar în 1982-1985,
ca muzeograf principal) a contribuit la organizarea a numeroase expoziţii
judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale – prin care a valorificat
muzeistic bogatul patrimoniu arheologic al muzeului băcăuan. În lunile
decembrie 1979 şi ianuarie 1980, a participat împreună cu regretatul
istoric şi arheolog Hadrian Daicoviciu la organizarea expoziţiei I Dacii.
Mostra della civilità daco-getica in epoca classica, în capitala Italiei –
expoziţie care s-a bucurat de un mare succes atât în rândul specialiştilor,
cât şi al marelui public din Roma sau din alte centre ştiinţifice şi culturale
din Italia.
A colaborat încă de la primul număr al revistei de specialitate
Carpica, apărută în 1968 din iniţiativa lui Iulian Antonescu, fiind
redactor responsabil pentru numerele VIII-XII şi responsabil adjunct
pentru numerele XIV, XV şi XVI, publicând aproape periodic articole de
specialitate în revista băcăuană, până la zi.
Remarcăm alte publicaţii de specialitate în care autorul a publicat
studii şi articole de specialitate, cum ar fi: Studii şi Cercetări de Istorie
Veche (şi Arheologie), Dacia, N.S., Materiale şi Cercetări Arheologice,
Thraco-Dacica, Studii şi Articole de Istorie, Symposia Thracologica,
Cronica Cercetărilor Arheologice – Bucureşti, Memoria Antiquitatis –
Piatra Neamţ, Arheologia Moldovei – Iaşi, Crisia – Oradea, Pontica –
Constanţa, Acta Moldaviae Meridionalis – Vaslui, Mousaios – Buzău,
Studia Antiqua et Archaeologica – Iaşi, Vrancea – Studii şi Comunicări,
Suceava – Anuarul Muzeului Judeţean, Carpica – Bacău, Zargidava –
Bacău etc.
Suntem la moment aniversar, şi trebuie să amintim că profesorul
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Mitrea a contribuit la înfiinţarea, în martie 2000, a Fundaţiei CulturalŞtiinţifice „Iulian Antonescu”, este preşedintele Filialei Bacău al
Societăţii de Ştiinţe Istorice şi a iniţiat, de asemenea, apariţia revistei
Zargidava. Revistă de istorie, al cărui fondator şi redactor responsabil
este, şi din care au apărut, până acum, şase numere (în anii 2002-2007).
Pentru rezultatele muncii sale la catedră precum şi în planul
cercetării ştiinţifice a fost distins cu numeroase diplome, medalii şi
decoraţii naţionale. Între altele subliniem că în anul 1987, prin Ordinul
numărul 7700 al Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, a fost distins
cu titlul de Profesor evidenţiat. Prin Decretul prezidenţial numărul 525,
din 1 Decembrie 2000, privind conferirea unor decoraţii naţionale
personalului din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu prilejul
Zilei Naţionale a României, prof. dr. Ioan Mitrea a fost distins cu
Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler (cf. Monitorului
Oficial, nr. 673 din 18 decembrie 2000, Anexa 3d, poziţia nr. 34), fiind
singurul profesor din învăţământul băcăuan care a fost decorat prin
decretul menţionat.
A fost distins cu Premiul A.D. Xenopol al Societăţii de Ştiinţe
Istorice din România (în anul 2002) şi Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki”
al Academiei Române (în anul 2003) – ultimele două premii fiindu-i
acordate pentru lucrarea Comunităţi săteşti la est de Carpaţi în epoca
migraţiilor. Aşezarea din sec. V-VIII de la Davideni, tipărită în 2001.
Tot în 2003 a fost distins cu Premiul pe 2002 al revistei Cartea. Periodic
de atitudine culturală, la Secţiunea ISTORIE, „pentru deosebita
activitate ştiinţifică în domeniul istoriei şi arheologiei”. Este inclus în The
Contemporany Who’s Who, ediţia 2003-2004.
La 25 iulie 2006 i s-a conferit titlul de Cetăţean de onoare al
comunei natale Girov, judeţul Neamţ, „în semn de preţuire a contribuţiei
sale deosebite pentru promovarea imaginii comunei Girov” – cum se
scrie în motivaţia Diplomei de cetăţean de onoare. În ultimul moment
aflăm că foarte recent, d-lui Ioan Mitrea i s-a acordat, pentru bogata şi
importanta activitate în domeniul arheologiei româneşti, titlul de Membru
de Onoare al Institutului de Arheologie din cadrul Filialei Iaşi a
Academiei Române.
În încheiere dorim să urăm domnului prof.dr. Ioan Mitrea: MULTĂ
SĂNĂTATE! şi LA MULŢI ANI!
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Ioan Mitrea – archéologue et professeur des terres de Bacău
Résumé
Une contribution considérable pour la recherche archéologique et
muséographique de Bacău a été à apporté par Ioan Mitrea, qui cet année, le 4
avril, a accompli l’âge de 70 ans. Les mérites du monsieur professeur ont été
rend d’hommage dans un cadre festif par deux prestigièuses institutes de culture
et d’éducation: Le Centre International de Culture ”George Apostu” Bacău
(avec la collaboration du Cénacle Littéraire „Avantgarda XXI” Bacău) et le
Collège National „Ferdinand I” Bacău.
La contribution du monsieur Mitrea dans le domaine de l’archéologie se
remarque particulièrement par les resultats distinctifs obtenu dans la recherche
de Ier millénaire d.J.Ch., surtout dans les établissements d’Izvoare-Bahna,
Davideni, Bacău-Curtea Domnească, Ştefan cel Mare etc. Ces faits sont visible
si on parcourt la liste des emplois publiés par lui.
Les monographies consacrées à Davideni et à Izvoare-Bahna, par la
richesse des informations et la manière de recherche et interprétation, sont
indispensable pour chaque spécialiste de la période du Ier millénaire d.J.Ch.,
étant au même temps un model pour un démarche scientifique monographique.

Lista de lucrări publicate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

I. Cărţi
Tezaurul de la Măgura, Bibliotheca Carpicae, I, Bacău, 1977, 80 p. text +
XXVI planşe (în colaborare cu Virgil Mihăilescu-Bîrliba).
Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret în secolele VI-IX e.n.,
în Carpica, XII, 1980, p. 55-190 şi separat, acelaşi text, Bacău, 1980, 136 p.
Bacău – monografie, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1980, 280 p. (coautor
la capitolul Istorie – partea privind istoria străveche, veche şi medievală).
Bacău reşedinţă voievodală, Bacău, 1996, 100 p. text + 51 fig. (în colaborare
cu Alexandru Artimon).
Judeţul Bacău – monografie, Bacău, 1996 (coautor pentru partea privind
istoria străveche şi veche).
Aşezarea din secolele VI-IX de la Izvoare-Bahna. Realităţi arheologice şi
concluzii istorice, Piatra Neamţ, Editura Nona, 1998, 173 p.
Bahna-Neamţ, străveche aşezare de răzeşi, Bucureşti, Editura “Diacon
Coresi”, 1999, 168 p. (în colaborare cu Jean Ciută).
Comunităţi săteşti la est de Carpaţi în epoca migraţiilor. Aşezarea de la
Davideni din secolele V-VIII, Piatra Neamţ, Editura “Constantin Matasă”,
2001, 400 p.
Iulian Antonescu spirit universal, Editura “Cutia Pandorei”, Vaslui, 2001,
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256 p. (coordonare şi redactare împreună cu Eugenia Antonescu şi Marcel
Drăgotescu).
10. Ştefan cel Mare şi Sfânt în memoria băcăuanilor, Bacău, Editura Conexiuni,
2004, 272 p (coautor; coordonator al lucrării cu Alexandru Artimon).
11. Statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, Bacău, 2004, 18 p.; ibidem,
ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Bacău, Editura Conexiuni, 2006, 20 p.
12. Enciclopedia judeţului Bacău, Bacău, Editura „Agora”, 2007 (autor a peste
50 de voci).
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

II. Articole, studii şi rapoarte arheologice
Cercetări arheologice în aşezarea prefeudală de la Lozna-Dorohoi, în
Arheologia Moldovei, IV, 1966, p. 279-292 (în colaborare cu Dan Gh. Teodor).
Descoperiri prefeudale din regiunea central-estică a Carpaţilor Orientali şi
din zona de contact cu Podişul Moldovei, în Carpica, I, 1968, p. 249-260.
Cercetările arheologice de la Mănoaia-Costişa şi contribuţia lor la
cunoaşterea culturii materiale locale din sec. V-VI e.n. din Moldova, în
Carpica, I, 1968, p. 233-248 (în colaborare cu Dan Gh. Teodor şi Viorel
Căpitanu).
Date referitoare la populaţia autohtonă de la răsărit de Carpaţi în sec. VVI e.n., în Studii şi articole de istorie, XIV, 1969, p. 185-193.
Un pumnal scitic descoperit la Ghindăoani (com. Bălţăteşti, jud. Neamţ),
în SCIV, t. 20, 1969, 3, p. 453-456.
Necropola din sec. al IV-lea e.n. de la Obârşeni-Voineşti, în Carpica, II,
1969, p. 219-232.
Descoperirile arheologice de la Oituz (jud. Bacău), în Carpica, II, 1969, p.
309-324 (în colaborare cu Dan Gh. Teodor şi Constantin Buzdugan).
Un sceptru din piatră descoperit la Voineşti (jud. Vaslui), în Memoria
Antiquitatis, I, 1969, p. 311-317.
O descoperire din Hallstattul târziu în nordul Colinelor Tutovei (jud.
Vaslui), în Studii şi cercetări ştiinţifice, Bacău, 1970, p. 210-217
Contribuţii la cunoaşterea populaţiei locale dintre Carpaţi şi Siret în sec.
V-VI e.n., în Memoria Antiquitatis, II, 1970, p. 345-369.
Un nou depozit monetar antic descoperit lângă Zimnicea, în Memoria
Antiquitatis, II, 1970, p. 491-498 (în colaborare cu Virgil Mihăilescu-Bîrliba).
Un akinakes descoperit la Năneşti (com. Parincea, jud. Bacău), în SCIV, t.
22, 1971, 3, p. 491-494.
Depozitul de bronzuri de la Heleşteni, în Memoria Antiquitatis, III, 1971, p.
183-192.
Descoperiri prefeudale la Curtea domnească – Bacău, în Carpica, IV, 1971,
p. 225-252 (în colaborare cu Alexandru Artimon).
Aşezarea prefeudală de la Onceşti (jud. Bacău), în Carpica, IV, 1971,
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20.
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22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.
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p. 271-286.
Cercetări arheologice în nordul colinelor Tutovei, în Studii şi cercetări
ştiinţifice, Bacău, 1972, p. 131-148.
Un nou tezaur de tetradrahme thasiene şi podoabe dacice de argint
descoperit în Moldova, în SCIV, t. 23, 1972, 3, p. 641-646.
Contribuţii la cunoaşterea culturii Dridu din regiunea dintre Carpaţi şi
Siret a Moldovei, în Carpica, V, 1972, p. 115-132.
Contribuţia cercetărilor arheologice de la Curtea domnească din Bacău şi
Davideni-Neamţ, la cunoaşterea epocii secolelor VI-VII e.n. din Moldova,
în Studii şi cercetări ştiinţifice, Bacău, 1972, p. 5-22.
Cercetări arheologice în aşezările prefeudale de la Bereşti-Bistriţa şi
Izvoare-Bahna, în Studii şi cercetări ştiinţifice, Bacău, 1972, p. 33-46.
Câteva fibule romano-bizantine descoperite în Moldova, în SCIV, t. 24,
1973, 4, p. 663-666.
Principalele rezultate ale cercetărilor din anii 1947-1972, privind situaţia
din Moldova în epoca formării poporului român, în Comunicări de istorie şi
filologie, Bacău, 1973, p. 47-59.
Aşezarea prefeudală de la Izvoare-Bahna, în Carpica, VI, 1973-1974, p. 55-76.
Cercetări arheologice în aşezarea de la Câmpineanca, în Studii şi cercetări
ştiinţifice, Bacău, 1974, p. 61-86 (în colaborare cu Victor Nămoloşanu).
Concepţia lui Dimitrie Cantemir despre romanitatea, continuitatea şi
unitatea poporului român, în Studii şi cercetări ştiinţifice, Bacău, 1974, p. 7-14.
Noi descoperiri arheologice din Moldova aparţinând culturii Dridu, în
Crisia, IV, 1974, p. 73-87.
Un mormânt sarmatic descoperit la Ghermăneşti, jud. Vaslui, în Carpica,
VII, 1975, p. 59-62.
Tezaurul de denari romani imperial descoperit la Hertioana de Jos (com.
Traian, jud. Bacău), în Carpica, VII, 1975, p. 15-29 (în colaborare cu Virgil
Mihăilescu-Bîrliba).
Săpăturile de salvare din aşezarea prefeudală de la Lespezi-Homocea, în
Carpica, VIII, 1976, p. 183-190.
Depozitul de bronzuri de la Rozavlea (jud. Maramureş), în SCIV, t. 27,
1976, 4, p. 537-548 (în colaborare cu Carol Kacso).
Aşezarea medievală din secolele XIV-XV de la Curtea domnească –
Bacău, în Carpica, VIII, 1976, p. 191-224 (în colaborare cu Alexandru
Artimon).
Teritoriul de formare al poporului român, vatră a luptei seculare pentru
unitate şi independenţă, în Carpica, IX, 1977, p. 35-39.
Tezaurul de vase romane de la Muncelul de Sus, în Carpica, X, 1978, p.
163-177 + 7 planşe (în colaborare cu Virgil Mihăilescu-Bîrliba).
Aşezarea prefeudală de la Izvoare-Bahna (II). Contribuţii la arheologia
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49.
50.
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epocii de formare a poporului român, în Carpica, X, 1978, p. 205-252.
Cercetări arheologice privind secolele IV-XI în judeţul Vrancea, în
SCVrancea, I, 1978, p. 45-80.
Le trésor de vases romains de Muncelul de Sus, în Dacia, N.S., XXII, 1978,
p. 201-212 (în colaborare cu Virgil Mihăilescu-Bîrliba).
Elemente şi influenţe bizantine în regiunea subcarpatică a Moldovei, în
secolele VI-IX, în SCIVA, t. 30, 1979, 2, p. 145-162.
Un tezaur monetar din secolele XV-XVI, descoperit la Budeşti-Plopana,
jud. Bacău, în Carpica, XI, 1979, p. 231-246 (în colaborare cu Al. Artimon).
Dovezi ale prezenţei creştinismului în secolul al VI-lea în Moldova, în
MMS, 55, 1979, 3-6, p. 400-403.
Descoperiri arheologice din secolul al IV-lea în comuna Dămieneşti, jud.
Bacău, în Carpica, XI, 1979, p. 171-180.
Şantierul arheologic Izvoare-Bahna, în Materiale, XIV, Tulcea, 1980,
p. 432-449.
Dovezi arheologice privind prelucrarea metalelor în secolele VI-IX, în
regiunea subcarpatică a Moldovei, în SCICP, 2, Sibiu, 1981, p. 13-18.
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PICTORUL NICU ENEA (1897- 1960).
REPERE ALE UNUI DESTIN UMAN
Feodosia Rotaru
Readucerea în prim plan a personalităţii şi operei pictorului Nicu
Enea (1897-1960) este o datorie de onoare pentru Complexul Muzeal
„Iulian Antonescu” Bacău, păstrător al unei importante părţi din creaţia
sa. Din anul 1970 la Bacău, prin grija Elvirei Enea, soţia pictorului, care
a donat muzeului casa şi un important număr de lucrări, funcţionează o
casă memorială „Nicu Enea”.
Prezentul demers se înscrie în seria celor făcute de instituţia noastră
pe parcursul celor cinci decenii trecute de la înfiinţarea sa. În acest
interval au fost deschise mai multe expoziţii retrospective (în anii 1961,
1965, 1966, 1978, 1987, 1997) care au fost itinerate în mai multe oraşe
din ţară, au fost publicate cataloage şi pliante dar şi studii închinate vieţii
şi activităţii pictorului. Amintim din ultima categorie studiul criticului de
artă băcăuan Grigore V. Coban, intitulat Nicu Enea, apărut sub egida
Muzeului de Istorie şi Artă Bacău în anul 1979, şi eseul scriitorului Doru
Kalmuski, Nicu Enea – Radiografia unui destin artistic, editat de
Muzeul de Artă Bacău în anul 1997.
Pictorul Nicu Enea a văzut lumina zilei la 29 mai 1897 în satul Valea
Arinilor, din comuna Măgireşti, judeţul Bacău. După cum aflăm dintr-o
autobiografie, aflată în colecţia de documente de la Casa Memorială, era fiul
lui Vasile şi al Ecaterinei (Catinca) Enea, ţărani mijlocaşi, care „nu au făcut
politică”. Din cei patru copii ai familiei Enea au supravieţuit doar Nicolae şi
fratele său mai mare, Vasile. Într-un articol apărut în ziarul Bacăul din 16
martie 1936, profesorul Grigore Tăbăcaru nota că „strămoşii săi sunt
printre «bătrânii» care au stăpânit muntele Geamăna şi sunt pomeniţi în
documentele lui Alexandru cel Bun”.
Clasele primare le urmează între anii 1904-1908 la şcoala primară
din comuna Lucăceşti. Situaţia financiară precară a familiei sale nu-i
permite continuarea imediată a studiilor. Tatăl sau ar fi vrut ca el să
urmeze cariera militară, după cum avea să-i mărturisească, într-o
scrisoare târzie, pictorului Nicolae Tonitza 1 . Abia în anul 1911 devine
1

Apud Doru Kalmuski, Nicu Enea –Radiografia unui destin artistic, Bacău, 1997, p. 10.
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elev al Şcolii Normale de învăţători din Piatra Neamţ, pe care o urmează
cu intermitenţă şi o absolvă în anul 1918. După terminarea Şcolii
Normale funcţionează ca învăţător la Goioasa şi Ciugheş – Palanca,
localităţi din judeţul Bacău.
Pasiunea pentru desen se manifestă din copilărie. Atunci a luat contact
pentru prima oară cu picturile unchiului său Zaharia Enea, „zugrav de
subţire”, adică pictor bisericesc. Tatăl nu-i încurajează aceste înclinaţii şi,
precum avea el însuşi să mărturisească într-o epistolă adresată lui Niocolae
Tonitza, „...nici eu nu eram aşa de sigur că plăcerea mea de a desena nu era
alta decât o joacă de care aveam să mă depărtez fără regret cu trecerea
anilor”2 .
Din 1921 Nicu Enea devine student la Şcoala de Arte Frumoase din
Bucureşti. Aici, studiază desenul cu C. Artachino, pictura cu G.D. Mirea şi
Camil Ressu şi sculptura cu Fr.Storck. Facultatea a urmat-o cu mari
întreruperi deoarece părinţii săi nu aveau suficiente resurse materiale
pentru a-l întreţine. Din această cauză, între anii 1923-1925, el întrerupe
studiile şi funcţionează ca profesor suplinitor la catedra de desen a Şcolii
Normale din Bacău. Aici îi cunoaşte pe profesorul pedagog Grigore
Tăbăcaru şi pe dramaturgul Ion Luca, ambii profesori la această şcoală.
Acum, pe lângă activitatea didactică, activează şi în corul care funcţiona
pe lângă Biserica „Sfântul Nicolae” al cărui dirijor era preotul-profesor
Ion Luca. Împreună cu acest cor susţine spectacole în Bacău şi satele
judeţului.
Debutul său expoziţional se produce la Bacău în anul 1925. A fost
sprijinit în organizarea acelei expoziţii, care s-a deschis în sala mare a
primăriei din Bacău, de Grigore Tăbăcaru şi de Ateneul Cultural
Băcăuan .
În toamna lui 1925 Nicu Enea îşi reia studiile universitare pe care
le va absolvi în anul 1928. În paralel, frecventează cursurile Academiei
libere de pictură, care era în Bucureşti pe strada Sfinţii Voevozi şi unde
dădeau lecţii pictorii Arthur Verona, Jean Al. Steriadi şi George Petraşcu.
Anul 1926 a fost un an plin de împliniri profesionale dar şi de
bucurii în plan personal. Este anul în care, aşa după cum aflăm şi dintr-o
autobiografie a deschis trei expoziţii personale „cu subiecte rustice” în
oraşele Focşani, Roman şi Bacău dar şi anul în care s-a căsătorit cu
Elvira Paloşanu Gârleanu, nepoata scriitorului Emil Gârleanu, studentă şi
2

Ibidem, p. 10
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ea la Academia de Arte Frumoase din Bucureşti. Din scrisorile adresate
Elvirei în acest an aflăm, că pe perioada verii a pictat într-un sat de
munte, Clucereasca, de lângă Piteşti. Lucrează mult şi cu spor, „câte
patru tablouri pe zi”. În aproximativ două săptămâni lucrase deja 48 de
tablouri. Deşi era sfârşitul lui august, vremea era ploioasă. Imaginea prin
care descrie vremea de afară este una picturală, căci cum altfel putea
descrie un pictor ceea ce trăia? „Pe aici plouă, plouă...Vite cu spate
arcuit în frig şi ploaie. În loc de soare cald...orange, culori de ploaie,
griuri de toamnă. Dimineaţa e mereu toamnă....şi seara”.
În acest an 1926, expune pentru prima oară la Salonul Oficial de
Pictură şi Sculptură de la Bucureşti. Se pare că pictorul a avut unele
temeri înainte de a se prezenta cu lucrări la Salonul Oficial. El îi
mărturiseşte Evirei într-o scrisoare că are trei lucrări „bunişoare” dar
care nu sunt uscate încă, sunt mari şi pentru înrămarea lor ar avea nevoie
de 1500 lei. Din conţinutul aceleaşi scrisori aflăm că tânărului pictor nu-i
era indiferent modul în care va fi primită şi receptată arta sa la un Salon
de o asemenea anvergură. Aflăm că din comisie făceau parte tineri artişti
şcoliţi în străinătate, a căror deviză era „totul ce iese din comun” şi care
erau „cubişti, simbolişti, poantilişti, dadaişti, expresionişti...”. Cu un an
înainte au respins lucrări semnate de A. Verona şi G. Petraşcu. Un
eventual refuz ar fi fost o mare descurajare pentru el căci „mi-am pus
mari speranţe şi n-aşi vrea să pierd... mai cu seamă că acum aş da ochii
prima oară cu publicul bucureştean şi cu pictorii în primul rând.... cu
critica...”. Începând deci din 1926 participarea lui la aceste Saloane
Oficiale va fi aproape neîntreruptă timp de două decenii. După cum
aflăm dintr-o autobiografie alcătuită în ultimii ani ai vieţii el a fost
premiat în mai multe rânduri la Salonul Oficial.
La Salonul Oficial din 1927 expune două lucrări: Elvira şi Cap de
studiu. Tot acum, la invitaţia abatelui Zambora, merge şi pictează o
biserică sătească la Câţcău, pe Someş. De altfel, pictorul deţinea un
atestat pentru restaurare şi pictură bisericească încă din anul 1922.
În anul 1928 participă din nou la Salonul Oficial. Acum lucrarea La
depănat este premiată şi apoi reprodusă în primul număr al revistei
România nouă ilustrată. În acelaşi an el pictează la castelul Brâncoveanu
din Sâmbăta de Sus, acolo unde se afla o casă de odihnă şi creaţie a
oamenilor de artă
Un an mai târziu, în luna februarie deschide la Ateneul Român
prima sa expoziţie personală care cuprindea un număr de 80 de lucrări.
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Acum, în rubrica plastică a ziarului Adevărul literar şi artistic din l0
februarie 1929 criticul H. Blazian nota: „Nicu Enea iubeşte linia simplă,
sinceră şi culoarea bogată pe care o cizelează îndrăzneţ cu cuţitul”.
Criticul remarcă şi „o aşezare temeinică de la care realizarea stilului
propriu va fi în curând o certitudine”. Acelaşi ziar reproduce, în acelaşi
număr, un Autoportret, pentru ca lucrările Copil, Portret şi La spălat să
fie reproduse în numerele din 24 martie şi din 7 aprilie. În Universul
literar din aceeaşi zi de 10 februarie, criticul C. Vlad, care îl remarcase şi
cu alte ocazii, considera că „Programul d-sale lent dar sigur, e rezultatul
unui vizibil spirit de disciplină care nu lasă nimic hazardului..”.
În luna februarie a anului 1930, la Ateneu, deschide cea de-a doua
expoziţie personală din capitală. Această expoziţie a fost premiată cu
suma de 40000 lei de către Ministerul Instrucţiei şi Cultelor. Referitor la
această expoziţie şi la autorul ei, criticul Mac Constantinescu nota în
ziarul Cuvântul din 18 februarie: „Enea este un mare plain-airist şi
iubeşte mult impresioniştii... Enea este un liric al culorii”. În nudurile
expuse acum „culoarea lui Enea capătă un cald auriu amintind patina
vechilor meşteri”.
La Salonul Oficial din acest an expune trei lucrări: Cap de fată,
Studiu şi Portret. Şi de această dată lucrările expuse de Nicu Enea sunt
remarcate în cronica semnată de V. Bilciurescu în Universul literar din
25 mai 1930 alături de cele ale lui Petraşcu, Bunescu, Creţulescu,
Schweizer-Cumpăna, Mutzner, Strâmbu şi Şirato.
Între 8 februarie-2 martie 1931, la Cartea Românească-sala Ileana,
a fost deschisă expoziţia „Nicu Enea şi C. Barasky”, unde sunt etalate pe
simeze 89 de lucrări. Enea expune acum atât nud cât şi portret. Lucrarea
Nud şi fereastră, expusă acum, este achiziţionată de regina Maria,
cunoscută ca o colecţionară de bun gust. În acelaşi an la Salonul Oficial
este prezent cu lucrările Studiu şi Piaţă în Sibiu.
În anul 1932 deschide o nouă expoziţie personală la sala Ileana din
Bucureşti. Nu peste mult timp aceeaşi expoziţie este deschisă la sala
Exarcu de la Ateneul român.
Acum, scriitorul Cicerone Teodorescu spunea că pictura sa este
„calmă, hotărâtă, atent studiată, fără nici o săritură dincolo decât poate
să dea... Problemele de culoare, de asemenea, sunt urmărite... cu o
studioasă trudă de realizare plastică în care intră un puternic simţ al
distribuirii pastei, un echilibru armonic al tonurilor şi o autenticitate a
compoziţiei, care-însuşiri de preţ – fac din Enea unul din cei mai serioşi
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artişti plastici tineri”. 3
În acest an participă la Salonul Oficial cu lucrările Portret şi
Autoportret (reprodusă şi în catalogul Salonului). Aceeaşi lucrare este
reprodusă şi în revista Arta care face remarci pozitive la adresa
participării la Salon a lui Nicu Enea.
Vacanţa din vara anului 1932 o petrece la Balcic, la invitaţia
reginei Maria. Descoperit de Alexandru Szatmary, fiul lui Carol Popp de
Szatmary, Balcicul „devine o geografie de poezie şi culoare, în cucerirea
căreia au plecat visători şi artişti” 4 . Regina Maria vizitase Balcicul
înainte de război. L-a redescoperit în anul 1924 într-o călătorie făcută în
Dobrogea alături de fiul său Nicolae. Aici fu atrasă, precum avea să
mărturisească mai târziu, de „o oază verde, care se rostogolea până în
mare” 5 . După cum apreciază Doina Păuleanu în monografia închinată
Balcicului „Între zidurile de la Balcic, Regina părea că reînviază
umanismul renaşterii” 6 .
Mulţi artişti din perioada interbelică şi-au cumpărat proprietăţi sau
îşi petreceau verile la Balcic. Peisajele de aici şi oamenii locului au
devenit o inepuizabilă sursă de inspiraţie. Viaţa culturală de aici a început
să fie sprijinită şi de autorităţile locale. Printre pictorii care au folosit
imaginile din Balcic ca sursă de inspiraţie amintim doar câţiva: I. Iser, N.
Tonitza, Şt. Dimitrescu, Jean Al. Steriadi, C. Ressu, N. Dărăscu, Fr. Şirato,
M. Eleuteriade, P. Miracovici, I. Strâmbu, L. Grigorescu etc. De altfel la
Salonul Oficial din anul 1928 majoritatea pânzelor expuse de artişti
aveau ca subiect imagini din Balcic. Balcicul devenise oraşul cel mai
drag artiştilor.
În acest context nu este de mirare că timpul petrecut aici în
intervalul iunie-iulie 1932 de către Nicu Enea avea să aducă o schimbare
de optică în creaţia sa, în special în privinţa coloritului. Acest fapt va fi
lesne observat la expoziţiile deschise de el în anul următor.
În lunile februarie-martie 1933, sala Universul şi apoi sala Mozart,
găzduiesc o nouă expoziţie personală a pictorului Nicu Enea. Aceasta
3

Cicerone Teodorescu, în Neamul românesc, 1 aprilie 1932.
Claudia Millian, Plimbări prin Caliacra, în Cuvântul liber, nr.4/1 decembrie 1934.
5
Regina Maria a României, Cum am ajuns la Tenha Juvah, în Analele Dobrogei,
VIII, Cernăuţi, Institutul de Arte Grafice şi Editura Glasul Bucovinei, 1927,p. 1-4, apud
Doina Păuleanu, Balcicul în pictura românească, Muzeul de Artă Constanţa,
Bucureşti, Editura ARC 2000, 2003, p. 91.
6
Doina Păuleanu, op.cit.,p. 93.
4
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cuprindea un număr de 80 de tablouri, dintre care 20 erau pictate la
Balcic. Nicolae Tonitza spune acum că se vede că pictorul „s-a scăldat în
soarele torid şi în baia lunară de neon a Balcicului” 7 . Câteva zile mai
târziu H. Blazian costata şi el o „modificare calitativă a paletei” şi faptul
că „Un colorit luminos şi cald se substituie acum tonalităţilor întunecate.
Pasta e mult mai curată şi materia tratată cu mai multă înţelegere.
Schimbarea atmosferei a fost adevărata binefacere pentru artist” 8 .
Compoziţia Tătăroaice, cu care a fost ilustrat Almanahul Ziarelor
Adevărul şi Dimineaţa la pagina 81, se remarcă prin complexitate fiind
după opinia aceluiaşi critic „o operă ce fixează definitiv locul lui Nicu
Enea în mişcarea artistică a timpului”.
Din monografia alcătuită de criticul Grigore V. Coban aflăm că pe
lângă cele 20 „privelişti râpoase şi acvatice” de la Balcic, expoziţia a
mai cuprins „un mănunchi de peisaje cu decor arhaic de la Sibiu şi un
altul din mahalalele Bacăului”, toate lucrate doar în câteva luni 9 .
Scriitorul Victor Ion Popa observa acum că Nicu Enea este un
„pictor bine diferenţiat şi bine lămurit cu el însuşi, într-o anume cerinţă
de paletă. Căci dacă din punctul de vedere al construcţiei, el joacă încă
pe unele căi nesigure, aspectul de pictură propriu zis, şahul preţios şi
greu al petelor de culoare, echilibrul şi ritmul lor, este stabilit şi
edificator”. Astfel pictura lui Enea „ prin paleta ei cu infinit joc între
galben şi cafeniu e o reliefare a unei atitudini de masă prin care artistul
spovedeşte temelia inimii lui moldoveneşti” 10 .
În acel an pictorul participă la Salonul Oficial cu două lucrări:
Natură moartă şi Portret.
Tot atunci, după ce refuză în mai multe rânduri catedra de pictură
de la Academia de arte frumoase din Iaşi, întreprinde împreună cu soţia
sa Elvira, ea însăşi pictoriţă, o călătorie în Iugoslavia. Călătoria se face la
invitaţia Reginei Mărioara a Iugoslaviei, fiica Reginei Maria a României.
Ca orice artist Enea era o fire boemă, fapt pus în evidenţă şi de o
scrisoare trimisă lui de secretara Casei Regale române, Irina Procopiu,
aflată printre documentele păstrate la Casa memorială şi expediată de
aceasta în 25 aprilie 1933. Reproducem aici un fragment: „Domnule
7

Nicolae Tonitza, în ziarul Dimineaţa, 7 martie 1933.
H. Blazian, în Adevărul literar şi artistic, 2 martie 1933.
9
Grigore V. Coban, Nicu Enea, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Bacău, 1979, p. 19.
10
Victor Ion Popa, în ziarul Ordinea din 16 martie 1933
8
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Enea, d-ta vrei ca omul să-ţi facă bine, fără ca să te ocupi de nimic. Eu
încerc să-ţi trimit scrisoarea asta la Sala Mozart pentru a-ţi spune că
M.S. Regina Iugoslaviei a luat toate măsurile pentru venirea D-tale şi se
va plăti totul”. Din corespondenţa familiei aflăm că cei doi soţi nu au
plecat împreună deoarece Elvira avea probleme de sănătate şi a rămas
pentru o perioadă internată in sanatoriul de la Mangalia. Propunerea
reginei li s-a părut admirabilă pentru că drumul şi întreţinerea li se plătea
doar că nu li se dădeau bani în mână. Tot din corespondenţa purtată acum
de Elvira cu părinţii săi aflăm că vizita lor era invidiată de mulţi dintre
cunoscuţi care o priveau doar ca pe o frumoasă plimbare. Adevărul era
altul şi de el suntem convinşi cu toţii acum. Pictorul, timp de un an şi
jumătate cât a vizitat Macedonia Sârbească, Muntenegru şi Dalmaţia, a
lucrat mult şi putem spune fără a greşi lucrări care iau marcat destinul
artistic şi care rămân piese de rezistenţă ale creaţiei sale. Lucrează acum
peste 200 de peisaje dar după cum avea să mărturisească deschis într-o
scrisoare „Eu ştiu că în lucrările mele de aici nu e prins şi sufletul meu.
O ţară străină, oricât ar fi de frumoasă rămâne plăcută ochiului dar
străină sufletului”. În vizita făcută la Skopje cei doi soţi au fost însoţiţi
de doi artişti celebri în Iugoslavia – pictorul Nikola Martinovski şi
sculptorul Ivan Meśtrović, împreună cu care au admirat frescele din
bisericile Sf. Nechita şi Sf. Andrei. În luna mai, Enea deschide la Skopje
o expoziţie personală care este elogiată în presa locală.
În primăvara anului următor, şi anume în luna martie, la Belgrad, în
sala Au cercle des amis de la France, se deschide personala pictorului.
Întrucât expoziţia s-a bucurat de un mare succes pictorul a fost invitat să
deschidă o expoziţie şi la Zagreb. Aici expoziţia se deschide în sala Eddo
Ulrich, iar Galeria de artă modernă îi achiziţionează trei lucrări. Dintr-o
autobiografie alcătuită în anul 1960 aflăm că cinci dintre lucrările expuse
acum au ajuns în patrimoniul muzeului din Belgrad.
O serie din picturile lucrate acum se află în colecţia Muzeului de
Artă din Bacău, iar şase sunt expuse la Casa memorială a pictorului
(Patriarhia Péck, Corăbii şi Bărci la Dubrovnik, Stradă din Péck, Baia
veche din cartierul turcesc din Skoplje, În piaţa din Péck, Schiţă din
portul Kotor).
Din Iugoslavia va pleca împreună cu soţia într-o scurtă călătorie în
Italia unde vizitează Roma şi Veneţia. Aici are ocazia să vadă pe viu o
serie din capodoperele marilor maeştri ai renaşterii. Această scurtă vizită
va influenţa pictura sa. La reîntoarcerea în ţară. El va aborda compoziţia
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de mari dimensiuni „cu grupuri de personaje construite solid, ca şi nudul
în racursi care, despovărat de amănunte inexpresive şi tăiat de la frunte
ori genunchi, cu câte un braţ şi un picior amputate sau, pur şi simplu,
rezumat la tors, sugerează prin structurile sale lăuntrice, dimensiunile
întregului” 11 .
În anul 1935 participă cu două lucrări la Salonul Oficial: Peisaj şi
Macedonia. Tot acum participă la Expoziţia internaţională de la Paris cu
portretul soţiei care fusese premiat la Salonul Oficial din anul 1933. Cel
care l-a încurajat să participe la această expoziţie a fost Dimitrie Gusti
care îi cunoştea bine lucrările. Se pare că spaţiul destinat expunerii
tablourilor era destul de redus, fapt pentru care mulţi colegi îl întrebau de
ce a ales o lucrare aşa de mare. Cu umor îi scrie soţiei: „I-am scris d-lui
Gusti că dacă nu e loc pentru lucrarea mea( că ar fi prea mare!) să fie
expusă în cârciuma ce se va deschide la Pavilionul Românesc şi să fie
admirată de marele nostru dizeur Moscopol...” Lucrarea nu numai că a
fost expusă dar a fost şi premiată cu medalia de argint. Menţionăm că
medalia de aur nu s-a acordat. Acum obţine şi o importantă comandă
pentru decorarea aripii drepte a Palatului regal. Din cele 11 compoziţii
executate acum şase sunt de mari dimensiuni şi sunt pictură maruflată:
Pictura, Sculptura, Arhitectura, Dansul Muzica şi Poezia. Restul de 5
lucrări sunt picturi de dimensiuni mici (Scenă de familie, Cosaşi, Munca,
Botezul, Pe câmp). Aşteptarea unui răspuns din partea Palatului a fost
destul de lungă şi s-a suprapus cu perioada în care trebuia să se
pregătească pentru expoziţia de la Paris, unde „se cer subiecte cu
caracter naţional”.
Acum îi scrie Elvirei că va veni să lucreze la Bacău pentru că „nu
pot să lucrez aici, e tot sufletul, toată viaţa mea acolo... Simt nevoia să
lucrez... faţă de impotenţa şi meschinăria de azi... în artă”. El se declară
încrezător în forţele sale şi precizează în legătură cu lucrarea de la Palat
„Ceea ce cer... sunt în stare să fac!”. Lucrările au fost lucrate în atelierul
de la Bacău şi se pare că au cerut un efort de imaginaţie mare, aşa cum se
întâmplă de fiecare dată când subiectele sunt impuse. Lucrarea aceasta a
însemnat definitiva consacrare a artistului Enea. Vernisajul din 1936 s-a
desfăşurat în prezenţa membrilor Casei regale precum şi a numeroase
personalităţi politice şi culturale ale vremii. În ziarul Universul februarie
1936 se fac referiri globale la aceste compoziţii şi se arată că „Dl. Enea
11

Grigore V. Coban, op cit., p. 21-22.
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deţine secretul neasemuit al împletirii armoniilor artei universale în
ţesătura celei naţionale... Impresionantele fresce de la Palat vădesc însă
talentul unui pictor a cărui forţă vine din sănătatea morală a poporului
nostru”. Din păcate, în timpul bombardamentului trupelor aliate asupra
Bucureştiului din anul 1944, aripa dreaptă a Palatului a fost distrusă.
Printre lucrările distruse acum se numără şi cele semnate de Enea. Peste
ani lucrările au fost restaurate de colegii de la Muzeul Naţional de Artă,
iar în prezent o parte din ele sunt expuse în Noua Galerie de Artă
Modernă a Muzeului Naţional. Aici au fost văzute de criticul de artă
Tudor Octavian care consideră că cele câteva lucrări expuse acum „cu o
monumentalitate de Renascentism” demonstrează „clasă europeană” 12 .
În acest an participă la Salonul Oficial cu două picturi: Nud şi Portret.
Acum este prezentă la salon şi Elvira Enea cu un Portret.
Acum, „în vederea unui Muzeu de pictură şi sculptură, am adus
primăriei din Bacău, peste 130 de picturi şi sculpturi de ale artiştilor
bucureşteni, obţinute fie prin donaţii, fie prin schimburi de lucrări de ale
mele, cu ale colegilor. Însuşi primarul capitalei de atunci, Generalul
Dombrowschi a dat pentru Muzeul acesta 5 lucrări din Muzeul
Municipiului Bucureşti”. Din aceeaşi ciornă de autobiografie, scrisă prin
anul 1957, aflăm şi că lucrările au existat „până acum doi ani, şi din care
nu se mai găsesc decât 17 picturi la magazia grajdurilor primăriei”
(trebuie menţionat că aici mâna a tăiat această informaţie care nu trebuia
să mai ajungă la urechile noilor autorităţi).
În anul 1937 este admis la salon cu lucrarea Zi de sărbătoare.
În anul 1938, între 10-31 martie, la sala Ileana deschide o nouă
expoziţie personală care cuprinde un număr de 109 lucrări. A fost cea
mai amplă expoziţie deschisă înainte de război. Ea cuprindea peisaje din
Macedonia sârbească, Muntenegru şi de pe Coasta Dalmaţiei, peisaje din
ţară, portrete, nuduri şi compoziţii.
Paul Miracovici, el însuşi un pictor apreciat în epocă, care semna şi
cronici de artă în presa vremii remarcă din această expoziţie în primul
rând nudurile despre care crede că sunt „lucrările cele mai
caracteristice”, apoi compoziţiile, naturile moarte şi florile care
„dovedesc marile resurse ale artistului” 13 . În acest a mai participă la
expoziţia Tinerimii artistice, fapt semnalat de C. Bivolaru în revista Arta
12
13

Tudor Octavian, Pictori români uitaţi, NOI Media Print, 2003.
Paul Miracovici, în Universul literar, 26 martie 1938.
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din luna mai 1938.
Acum începe să picteze o biserică, nou construită, în oraşul Bacău.
Este vorba de biserica Sfinţii Voevozi Mihail şi Gavril din Cartierul
C.F.R. Construcţia bisericii fusese posibilă cu sprijinul ministrului de
finanţe Mircea Cancicov. O parte din desenele care le-a făcut pentru
acest lăcaş de cult se află în colecţiile Muzeului de artă din Bacău.
Pictura a fost realizată în tehnica numită encaustică din care cauză
tonurile folosite erau pastelate. Din păcate în prezent nu se mai păstrează
pictura originală, tonurile calde, pastelate, care diferenţiau altă dată
această biserică de altele din oraş au fost înlocuite cu tonuri puternice şi
reci la renovarea care s-a făcut în anul 1978. În perioada când picta
această biserică scriitorul Aurel Leon, aflat într-o vizită la Bacău, a avut
ocazia să-l cunoască pe pictor. Rememorând această întâlnire scriitorul
ne spune că l-a cunoscut pe Enea într-o cârciumă din Bacău, care era
„loc de întâlnire pentru oamenii de artă şi spirit”. Printre multe discuţii
purtate acum, Enea i-a mărturisit că pictează acum o biserică şi că este
„cam necăjit din cauza schelelor, a unor calfe, a epitropilor...” 14 .
Biserica a fost sfinţită la 15 august, când este Adormirea Maicii
Domnului şi la ceremonie au participat patriarhul Nicodim,
reprezentantul Curţii Regale, primarul Leonida Dumitrescu, fostul
ministru Mircea Cancicov, precum şi foarte mult popor. Şi după cum
consemna presa locală din vremea respectivă pictura acestei biserici s-a
dovedit a fi „o adevărată revelaţie” căci „Nicu Enea, părăsind criteriile
lumii frumuseţilor fizice , a ştiut să caute şi să atingă sublimul frumuseţii
spirituale” 15 .
Din luna august a aceluiaşi an datează şi o ofertă, aflată printre
actele existente în colecţiile noastre, prin care pictorul se obliga să
picteze icoanele din catapeteasma bisericii noi construite în satul
Buzdugan din judeţul Bacău. El se obliga să execute lucrările într-un
interval de cinci luni şi specifica că „ţinând seama de condiţiile climei
din ţara noastră, variabilă, voi întrebuinţa encaustica (Adică pictura de
ulei cu ceară la cald, conferind rezistenţă la agenţii nocivi şi, totodată
tonuri catifelate)”.
Anul 1939 îi aduce o nouă participare la Salonul Oficial, dar şi un
nou premiu. Expune trei pânze: Portret, Portretul doamnei G.M.C. şi
14
15

Aurel Leon, Umbre,vol IV, Iaşi, 1979, p. 161.
Ziarul Moldova din 20 august 1939.
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Portretul domnului ministru M.C. Iniţialele menţionate mai sus sunt cele
ale scriitoarei Georgeta Mircea Cancicov şi ale soţului ei, ministru de
finanţe în anul 1938, Mircea Cancicov. Cu Mircea Cancicov, originar şi
el din Bacău, precum şi cu soţia acestuia, familia Enea se afla în relaţii
apropiate. Tabloul premiat acum este Portretul doamnei G.M.C., lucrare
care în prezent poate fi admirată la Casa memorială din Bacău.
Împreună cu pictorul G. Catargi pictează timp de şase luni plafonul
ambasadei U.R.S.S la Bucureşti.
Începând din anul 1942 artistul începe să expună la Saloanele
Oficiale ale Moldovei. La această primă participare expune un număr de
trei lucrări: Autoportret, Studiu şi Interior. Pentru participarea la această
manifestare primeşte premiul Constantin Stahi.
Încă din anul 1940 participă alături de trei colegi-Nicolae Stoica,
Constantin Mihalcea şi Emil Ivănescu, ultimii doi restauratori, la
concursul organizat pentru pictarea catedralei din Chişinău. De altfel în
1939 îi fusese reînnoit atestatul de pictor de biserici. Un exemplar al
Contractului încheiat între Guvernatorul Voiculescu şi cei patru pictori se
păstrează în arhiva Casei memoriale. Aici se stipula că lucrarea va fi
realizată conform caietului de sarcini de către toţi pictorii, în acelaşi timp
şi la acelaşi sector, pentru a se menţine unitatea picturii. Lucrarea urma
să fie executată în patru etape iar întreaga lucrare trebuia terminată până
la 1 august 1943.Preţul estimat al întregii lucrări era de 3 milioane lei.
Lucrurile nu au mers însă aşa cum s-a crezut iniţial. Lucrările au
început abia în 1942. Din scrisorile păstrate încă şi expediate de pictor
din Chişinău aflăm că ceilalţi pictori ori mai aveau contractate şi alte
lucrări, la care lucrau încă ,ori aveau probleme cu concentrarea lor în
armată. Din aceste cauze Enea este nevoit ca o bună bucată de timp să
lucreze de unul singur. „Eu aici nu-mi văd capul de lucru, toate
compoziţiile mari eu le-am mărit şi le măresc”. Iar din altă scrisoare
expediată soţiei aflăm: „ne silesc să începem, să accelerăm lucrul, ceea
ce îmi convine”. În perioada cât a lucrat la Chişinău s-a deplasat la Balta,
în Transnistria, pentru devizul unei catedrale şi la Orhei unde i se
propune să facă un tablou închinat eroilor. Ambele lucrări vor rămâne
doar nişte proiecte nerealizate din cauza situaţiei de pe front. Înrăutăţirea
situaţiei de pe front face ca slujba de sfinţire a catedralei din Chişinău să
nu mai aibă loc.
În anul 1942, Universul literar, din 29 septembrie, îi reproduce
compoziţia La arat.
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În anul 1944, la Salonul Oficial al Moldovei expune un număr de
şase lucrări: Cosaşi, Nud, Iarnă, Lalele, Pe ploaie, Târg. Nudul prezentat
la salon este reprodus în catalogul expoziţiei.
Între anii 1944-1946 pictorul locuieşte la Brăieşti, judeţul Buzău, la
nişte rude din partea soţiei. A fost un fel de exil autoimpus dar a fost şi o
perioadă prolifică în planul creaţiei sale artistice. Mergea ades la peisaj şi
acum a pictat frumoase privelişti din satele zonei: Goideşti, Ruginoasa,
Brăieşti. Într-o carte poştală expediată soţiei în mai 1945 aflăm că „a
venit primăvara, plec la pădure zilnic să pictez, mai cu seamă să aud
păsărelele cântând”. Din câte se pare la Brăieşti pictorul a avut un
serviciu la Primărie, serviciu care era destul de solicitant căci cazurile
de tăieri din păduri erau tot mai numeroase. Se pare că a participat în
calitatea pe care o avea aici şi la împroprietărirea ţăranilor din 1945.O
parte din picturile realizate acum se află în prezent în colecţiile muzeului
nostru. În anul 1945 lucrarea Iarnă, lucrată la Brăieşti a fost expusă la
Salonul Oficial, pentru ca în anul următor să participe la salon cu lucrarea
Peisaj periferic. La expoziţia A.R.L.U.S. organizată la Bacău în anul
1946 participă cu un număr de cinci lucrări „în legătură cu tema
prieteniei şi ajutorului dat ţării noastre de către U.R.S.S.”. Aflăm dintr-o
autobiografie că două lucrări „au fost trimise în Uniune - una ca omagiu
conducătorului I.V.Stalin, iar cealaltă, Acad. Pictor Gherasimov”.
În intervalul 1 februarie- 14 martie 1947, la sala Nicolae Cristea (fostă
Universul) din Bucureşti se deschide o nouă expoziţie personală a pictorului.
Sunt prezente pe simeze un număr de 128 de picturi. A fost o revelaţie
pentru cei care au vizitat expoziţia. Tache Soroceanu, pictor şi critic de artă
contemporan cu subiectul acestui articol, remarca într-o cronică apărută în
Foiletonul Adevărului din februarie 1947: „Te dor ochii privind noile pânze
ale d-lui Enea. Şi sunt multe înfăţişând peisagii, flori, scene ţărăneşti,
interioare de pădure, nuduri-toate luminate intens. Par fragmente dintr-o
frescă zugrăvită de un om care nu se preocupă de nimic altceva decât să
privească în toate părţile, să umble, să reţie imagini spre a-şi potoli patima
ochilor iscoditori”. Profesorul George Oprescu remarcă faptul că în
zugrăvirea nudurilor pictorul „a întrebuinţat cu succes o tehnică,
encausticul, de obicei rezervată picturii murale”. Acelaşi autor remarcă
faptul că „Unele scene de târg, cu personagii în atitudini pitoreşti, în forfota
mulţimei sunt pictate cu îndemânare, într-o gamă viu colorată”16 . Trebuie
16
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menţionat că aceasta a fost din păcate ultima expoziţie personală a
pictorului organizată de acesta în timpul vieţii sale.
În acest an mai participă la două expoziţii colective: expoziţia
Tinerimii artistice şi la expoziţia colectivă din sala Arcadia. Această din
urmă expoziţie a fost deschisă în luna decembrie şi s-a organizat cu
prilejul zilei Iugoslaviei. Nicu Enea a participat cu două peisaje realizate
în timpul vizitei sale din anii 1933-1934.
Anii care au urmat, au fost cu siguranţă anii cei mai grei din viaţa
sa, căci a trebuit să facă compromisuri cu arta sa, dar mai ales cu propria
conştiinţă, în încercarea disperată de a supravieţui. Într-o scrisoare
trimisă soţiei în decembrie 1949 scrie că „se petrece un proces în viaţa
mea, e o renunţare la o lume din trecut, o lume ce m-a luat în braţe, m-a
alintat, răsfăţat deci, în viitor această a doua fază a vieţii mele artistice,
am nevoie de o educaţie...care am început-o...”. Lupta pentru
supravieţuire era dură, aşa că pictorul se angajează la Casa Şcoalelor.
Lucrează planşe cu animale pentru laboratoarele şcolare. Acum lucrează
şi machete pentru gazetele de perete din întreprinderile oraşului. La 8
martie 1948 el expune în centrul Bacăului o compoziţie „reprezentând un
grup de femei progresiste”. Apoi lucrează pentru Cooperativa „Înainte”
un număr de 4 tablouri mari de 2 m/1,5 m reprezentând „chipurile
marilor ideologi”. Pentru Întreprinderile Comunale Bacău a executat 2
tablouri reprezentând „scene de muncă din Uzina Bacău şi Gherăeşti”.
Execută compoziţii cu subiecte „mobilizatoare” pentru U.F.D.R., pentru
Fabricile Partizanul, Proletarul şi A.P.A.C.A. Lucrează două steme de
mari dimensiuni pentru stema Republicii. Începe lucrul la organizarea
Casei-muzeu din Moineşti, casă în care a locuit Gh. Gheorghiu Dej. În
intervalul 1950-1951 execută un număr de 13 tablouri la Moineşti,
„comandate de Comitetul Central prin P.M.R. Bacău, pentru expoziţia ce
s-a deschis în noiembrie 1951 la Bacău cu prilejul aniversării a 50 ani
de la naşterea Tov. Gh. Gheorghiu-Dej. Picturile oglindeau locuri din
Moineşti, unde a trăit, a muncit şi a luptat intre anii 1911-1919”. E lesne
de văzut că pictorul îşi însuşise, desigur formal, limbajul epocii. Prea
mulţi dintre cei cu care fusese prieten în perioada interbelică luaseră
drumul puşcăriilor. Şi pe el unii colegi de breaslă, aflaţi acum în fruntea
Uniunii Artiştilor Plastici, îl catalogaseră ca „pictor al casei regale” sau
ca „pictor decadent” Norocul său a fost un băcăuan, Dionisie Ionescu,
veche cunoştinţă a sa, ajuns şef de cabinet al lui Gh. Gheorghiu-Dej.
Acesta a ruşit să-l „reabiliteze” pe Enea. El i-a propus şefului său ca
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tablourile ce vor fi dăruite preşedintelui Indoneziei, Sukarno, aflat în
vizită în ţara noastră, să fie unele lucrate de Nicu Enea. Dionisie Ionescu
i-a spus şefului său că Enea este unul din pictorii ţinuţi la index şi deşi
nu a făcut nici un fel de politică înainte de război, unii din confraţii săi l-au
„ aranjat” să pară „ pictor al burgheziei” 17 . Cele două lucrări dăruite
preşedintelui Sukarno sunt Un dans naţional şi Natură statică. Din acest
moment consemnul era ridicat, iar pictorul putea lucra şi putea expune.
Cu siguranţă însă că aria tematică rămânea tot una „mobilizatoare, realist
socialistă” ca şi în anii precedenţi când lucrase tablouri precum: Greva de
la Lapoş, Alianţa, Surâzând viitorului, Munca la câmp, Şantier, Portret de
petrolist, Fruntaşi în tăierea pădurilor, Şedinţă la căminul cultural, Într-o
gospodărie agricolă, Stahanovist, Nu vrem război etc. Între 1951-1952 a
executat o compoziţie de mari dimensiuni, intitulată Nunta ţărănească pe
care o va expune la Anuala de stat a artelor plastice. În lucrare apare
chipul lui Enea printre nuntaşi şi chipul lui Gh. Gheorghiu-Dej printre
lăutari. Lucrarea, a cărui titlu complet este Nuntă la G.A.C. Răcăciuni
între doi agricultori fruntaşi, este expusă în prezent în holul mare al
Consiliului Judeţean Bacău.
În anii 1955-1956 el pictează plafonul Teatrului din Bacău, lucrare
de mari dimensiuni, care poate fi admirată şi în prezent.
În anii 1955-1959 el a participat ca expozant la Interregionalele
Ieşene. În primul an participă cu 6 lucrări iar în al doilea participă cu 6
lucrări. Tot în aceşti ani participă şi la Regionala de la Bacău şi de fiecare
dată obţine premiul întâi. La expoziţia regională din anul 1957 obţine din
nou locul întâi.
În anul 1958 participă, alături de alţi pictori şi sculptori născuţi în
regiunea Bacău, la o expoziţie de grup organizată la Bacău. În expoziţie
mai sunt prezenţi cu lucrări: Dem Iordache, Eugen Ispir, Adrian
Secoşeanu, Carmen Răchiţeanu. Acum Enea expune creaţii de dată
recentă: Fabrica de relon Săvineşti, Colonia chimiştilor de la Săvineşti,
dar şi portretul Mama. Presa locală are undă verde pentru a-i reda locul
cuvenit în circuitul artei contemporane. Pentru pictor este însă prea
târziu. Anii mulţi şi grei în care a suferit umilinţe de toate felurile, anii de
lipsuri materiale în care a trebuit să facă compromisuri cu arta sa numai
pentru a supravieţui, şi-au spus din păcate cuvântul. Are deja un
neoplasm pulmonar care îl va ţine internat prin spitale şi îl va ţintui la pat
17
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http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Feodosia Rotaru

268

în ultimele luni de viaţă. În 16 septembrie inima sa încetează să mai bată.
Moare la Spitalul Bernat Andrei din Bucureşti şi este înmormântat câteva
zile mai târziu la Bacău în cimitirul Eternitatea.
Din acest moment de destinul său postum se va ocupa cu multă
dăruire timp de aproape un sfert de secol soţia sa, pictoriţa Elvira Enea,
decedată la Bacău în iarna anului 1988.
La Bacău fusese înfiinţat un muzeu regional încă din aprilie 1957.
Curând avea să apară şi un muzeograf iar mai apoi şi o secţie de artă.
Încă de la început, pictorul şi soţia acestuia, au fost sfătuitori şi
colaboratori de nădejde pentru personalul nou înfiinţatei instituţii.
Dispariţia fizică a pictorului nu a însemnat şi dispariţia sa din peisajul
cultural băcăuan sau naţional. Muzeul regional Bacău a organizat de-a
lungul anilor mai multe expoziţii retrospective, începând încă din 1961.
Atunci retrospectiva a cuprins un număr de 66 de lucrări. Patru ani mai
târziu, în 1965, muzeul nostru a organizat o nouă expoziţie retrospectivă
în care sunt incluse un număr de 128 lucrări. De organizarea
retrospectivei s-a ocupat din partea muzeului muzeografa Eugenia
Antonescu, care a redactat şi Catalogul expoziţiei. Catalogul cuprindea o
cronologie, o caracterizare a vieţii şi activităţii pictorului dar şi nouă
reproduceri .În anul următor expoziţia a fost itinerată la Iaşi, Sibiu,
Braşov, Ploieşti, Galaţi, Roman şi Suceava. La Bucureşti, în Parcul
Herăstrău, pavilioanele A şi B , expoziţia a cuprins doar 84 de lucrări iar
Catalogul a cuprins un cuvânt semnat de criticul de artă Ion Frunzetti,
Despre melosul picturii moldoveanului Nicu Enea. În textul amintit
autorul nota „Nicu Enea îmi apare , ca meşteşugar, un continuator al
spiritului de măsură, echilibru şi lirism reţinut, ce caracterizează şcoala
românească de pictură din a doua jumătate a secolului trecut şi până la
primul război mondial. Din căutările fertile ale perioadei interbelice
Eenea n-a adoptat nimic. Trepidaţia experimentului îi era străină... Enea
rezumă general umanul româneşte, mai exact, moldoveneşte”.
În anul 1970, Elvira Enea donează Muzeului judeţean de istorie şi
artă Bacău 133 lucrări de pictură şi 209 desene semnate de pictorul Nicu
Enea, precum şi casa din Bacău, unde cei doi au locuit. În casa respectivă
se va deschide la sfârşitul aceluiaşi an o expoziţie memorială
Desenul în opera lui Nicu Enea a fost intitulată următoarea
expoziţie în care Muzeul de istorie şi artă Bacău valorifica fondul de
grafică de care dispunea. Expoziţia a cuprins 93 de desene, dintre care 14
au fost reproduse în catalog. Prezentarea expoziţiei precum şi o sumară
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cronologie au fost semnate de Eugenia Antonescu. Autoarea remarcă acum
„interesantul raport între... grafică şi pictură, între duct şi pensulaţie... în
cadrul acestui raport este evident primatul picturii, care-şi subordonează
desenul determinându-i anumite trăsături particulare”.
În 1978 Muzeul judeţean Bacău a organizat o amplă retrospectivă
cuprinzând 61 de lucrări provenind din colecţiile Muzeului judeţean de
istorie şi artă Bacău, Muzeului de artă Ploieşti, Muzeului Peleş din
Sinaia, Muzeului de Artă din Craiova, Muzeului Naţional de Artă al
României, Muzeului Brăilei, Muzeului judeţean Vâlcea, Muzeului Dinu
şi Sevasta Vintilă din Topalu, precum şi unor colecţionari din Bacău,
Bucureşti şi Roma-Italia. Retrospectiva a fost itinerată la Iaşi, Suceava,
Bucureşti, Constanţa, Galaţi, Oradea, Cluj–Napoca. La organizarea
acestei expoziţii un rol determinant l-a avut Elvira Enea care cunoştea
toţi colecţionarii care au împrumutat lucrări pentru retrospectivă. Ea a
însoţit apoi şi lucrările alături de muzeografele Viorica Filimon, Doina
Bujor şi Eugenia Popa care răspundeau de expoziţie din partea secţiei de
artă. În prefaţa Catalogului retrospectivei, Mircea Deac nota:
„Majoritatea imaginilor picturii sale sunt veridice, uimitor de exacte în
detalii, desprinse din realităţile trăite sau intenţionat căutate de artist,
fidele celor văzute....fie că a reprezenta figuri umane, scene din existenţa
cotidiană a oamenilor, fie peisaje....Între galben şi cafeniu, culorile lui
preferate, aflăm o lume a Moldovei”.
Grigore V.Coban notează acum, într-un articol dedicat pictorului,
apărut în ziarul Scânteia din 26 iunie 1978: „Preocupat până către
sfârşitul vieţii mai mult de reprezentarea omului şi a peisajului decât de
aspectele formale, Nicu Enea a manifestat o anume impermeabilitate la
căutările febrile ale perioadei interbelice care l-au ferit de influenţe,
menţinând intact accentul pur al creaţiei”.
După ce a vizitat retrospectiva Enea de la sala Dalles din Bucureşti,
Cristina Angelescu nota: „Sensul muzical al imaginilor pictate de Nicu
Enea decurge în primul rând din faptul că el a fost un subtil colorist...
pulsaţia tuşelor de culoare... respiră inteligenţă şi har, reuşind să
reflecte starea de spirit a unui artist meditativ şi oarecum, melancolic 18 .
Tot acum, Dan Grigorescu nota: „Lecţia însuşită în chipul cel mai
evident este, poate aceea a lui a Ressu. Construcţia compoziţională a lui
Nicu Enea valorifică virtuţile unui desen ferm, clădit cu o mare siguranţă
18

Cristina Angelescu, în Săptămâna culturală a capitalei, 20 octombrie 1978.
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a liniei ce se organizează în structuri ample... Se distinge foarte clar
ştiinţa construcţiei monumentale a volumelor; plasarea siluetelor
ţăranilor pe orizontul foarte înalt comunică un sentiment de forţă
conţinut de aceste făpturi care se împlântă adânc în pământul ţării...
Cromatica picturii lui Enea cuprinde un dramatism concentrat... ea are
un fel de asprime care, însă, nu se transformă în armonie rece... lipsa de
jovialitate a coloritului e programatică...
Că Nicu Enea era un arhitect al formelor monumentale o
demonstrează şi nudurile, forme sculpturale, modelate într-o culoare,
poate mai puţin limpezită decât în compoziţiile tematice sau în peisaje....
...Nicu Enea este, neîndoielnic, unul, dintre cei mai interesanţi
desenatori din arta românească a primei jumătăţi a acestui secol” 19 .
În mai 1987, muzeografa Eugenia Popa a organizat o expoziţie
Retrospectivă de pictură şi grafică din opera lui Enea. Retrospectiva a
fost deschisă la Galeria Alfa.
În luna mai 1997, Muzeul judeţean de Artă Bacău a organizat
expoziţia retrospectivă care marca centenarul naşterii pictorului. Acum s-au
organizat două expoziţii: una la sediul Muzeului de Artă şi una la Galeria
Alfa. Cea de la sediul muzeului avea două segmente: în holul de la
parter, iar în holul de la etaj o expoziţie de desene semnate de pictor. La
Galeria Alfa s-a organizat o expoziţie de pictură cu 76 de lucrări.
Picturile expuse proveneau din colecţiile Muzeului de Artă Bacău, dar şi
din colecţiile Muzeului Naţional de Artă al României, Muzeului de
Istorie şi Artă al municipiului Bucureşti, Muzeului de Artă din Constanţa,
Muzeului Naţional Peleş din Sinaia, Muzeului Brăilei, Muzeului de Artă
„Ion Irimescu” din Fălticeni, Muzeul de Artă din Roman şi Muzeului
Bucovinei din Suceava precum şi din două colecţii particulare. De
organizarea expoziţiei şi de realizarea pliantului tipărit cu această ocazie
s-au ocupat muzeografele Feodosia Rotaru şi Eugenia Popa. Expoziţia a
fost itinerată la Comăneşti şi la Roman.
Odată cu vernisarea expoziţiei s-a lansat şi cartea scrisă Doru
Kalmuski, conservator la Casa memorială în acea perioadă, Nicu Enea
Radiografia unui destin artistic, editată de Muzeul judeţean de Artă
Bacău.
În primăvara aceluiaşi an, prin grija conservatoarei Ioana Băitanu s-a
obţinut o sponsorizare care a constat în efectuarea unor lucrări de
19
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reparaţii şi de igienizare a Casei memoriale. În aceeaşi primăvară s-a
reorganizat punctul foto-documentar existent în holul Casei memoriale.
Începând din a doua jumătate a anului 2004 şi până în luna mai a
anului 2005, cu fonduri alocate de Consiliul Judeţean Bacău, s-au
executat lucrări de consolidare şi renovare a Casei memoriale. Aceasta a
fost reorganizată şi redeschisă în luna mai 2005.
Anul acesta, când se împlinesc 110 ani de la naşterea pictorului,
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău pregăteşte o nouă
retrospectivă cu lucrări aflate în colecţiile sale. Expoziţia este intitulată
Nicu Enea – Repere etnografice. În acelaşi timp, pregătim şi o premieră
pentru instituţia noastră, apariţia unui CD care să cuprindă o biografie a
pictorului, imagini din Casa memorială precum şi imagini ale tuturor
lucrărilor de pictură semnate Nicu Enea existente în colecţia noastră. Este
modul prin care generaţia noastră cinsteşte memoria unui om pornit de pe
aceste meleaguri şi care a lăsat urmaşilor atâtea frumuseţi.
Le peintre Nicu Enea (1897-1960). Repères d’un destin humain
Résumé
L’auteur poursuit, d’une manière chronologique, la vie et le destin
artistique du peintre Nicu Enea (1897-1960).
Naît sur les terres de Bacău, il s’est formé et consacré dans la période
d’entre les deux Guerres Mondiales, mais il a été injustement ignoré, vers à la
fin de sa vie. À Bacău, il reste la plupart de sa création. Ici, on se trouve
aussi, la maison Mémorial du peintre.
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DIRECTORII MUZEULUI DE ISTORIE
BACĂU
1. Iulian Antonescu - (1957-1971)
2. Viorel Căpitanu - (1971-1973)
3. Vasile Florea - (1973-1976)
4. Ioan Mitrea - (1976-1981)
5. Vasile Florea - (1981-1988)
6. Ştefan Cucoş - (1988-1990)
7. Nicolae Barabaş - (1990)
8. Viorel Căpitanu - (1990-1998)
9. Alexandru Artimon - director adjunct (19921999)
10. Lăcrămioara Stratulat, din 1998
LISTA SPECIALIŞTILOR
Muzeul Regional Bacău (din aprilie)
1957
Antonescu Iulian
Căpitanu Viorel

Crâşmăreanu Mioara

1958
Antonescu (Dogan)
Eugenia
Şova Constantin

1959
Miron Eugen
1962
Petrescu Sofia
1963
Benţea Sidonia
Huţanu Maria

▪ director
▪ muzeograf; muzeograf principal (1958-1965;
1973-1990); şef-secţie (1965-1971); director
(1971-1973 şi 1990-1998)

1971
1998

▪ conservator-ajutor (1984-1990); între
1969-1984 nu a mai fost angajată a muzeului,
vezi şi lista cu personalul auxiliar

1990

▪ muzeograf; muzeograf principal (1963-1965);
şef-secţie (1965-1971)
▪ muzeograf principal (1958-1965; 1984-1990);
şef-secţie (1965-1969); în perioada 1969-1984 nu
a mai fost angajat al muzeului

1971
1990

▪ restaurator (1959-1961); conservator-ajutor
(1972); vezi şi lista cu personalul auxiliar

1996

▪ restaurator

1971

▪ îndrumător; muzeograf (1964-1970)
▪ îndrumător

1970
1968
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▪ conservator-ajutor (1972-1979); conservator
(1979-1982); vezi şi lista cu personalul auxiliar

1982

▪ îndrumător
▪ muzeograf (1975-1980); muzeograf principal
(1980-1984); vezi şi lista cu personalul auxiliar

1966
1984

Barabaş Nicolae

▪ îndrumător; muzeograf principal (1966-1969;
1984-1988); şef-secţie (1988-1990); director
(1990)

1990

Bîrjoveanu M.
Elisei Georgeta
Hordilă Domniţa
Paraschivescu Lilica

▪ îndrumător
▪ îndrumător
▪ restaurator
▪ muzeograf principal

1964
1965
1965
1967

Platon Irina
Rang Cătălin
Rang (Lungu)
Violeta

▪ restaurator
▪ muzeograf; muzeograf principal (1968-1969)
▪ desenator-grafician (1965-1969; restaurator
(1984-1985; 1994-1995); în perioada 1969-1984
şi 1985-1994 nu a mai fost angajată a muzeului

1964
1969
1995

Sava Gheorghe

▪ îndrumător; muzeograf principal (1967-1969;
1984); şef-secţie (1984-1987)
▪ îndrumător
▪ muzeograf

1987

Loaţă Maria
1964
Aparu Nadejda
Bandrabur Gheorghe

Voicu Marin
Alexandru Zub
1965
Acatrinei Elena

▪ restaurator (1967); vezi şi lista cu personal
auxiliar
▪ conservator (1971-1983); vezi şi lista cu
personal auxiliar
▪ îndrumător
▪ îndrumător

Bandrabur Miruţa
Dran Constanţa
Milian Mihai
1966
Barabaş Victoria
Mitrea Ioan
Nechita Constantin

Popovici Georgeta

1964
1964
1967
1983
1966
1965

▪ restaurator; muzeograf principal (1967-1969;
1984-1990)
▪ îndrumător (1966-1967); director (1976-1981);
muzeograf principal (1981-1985)
(1984▪ îndrumător (1966-1968); conservator
1990); în perioada 1968-1984 nu a mai fost
angajat al muzeului

1990

▪ muzeograf; muzeograf principal (1980-1990)

1990
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1967
Buzdugan
Constantin
Preda Gheorghe
Pupeza Mihaela
Toma Carmen

▪ muzeograf principal (1967-1968); şef-secţie
(1969-1971); muzeograf (1993;1994)
▪ restaurator
▪ îndrumător; muzeograf principal (1968-1970)
▪ desenator

1994
1969
1970
1967

Muzeul Judeţean Bacău (din februarie)
1968
Druică Maria
Filimon (Duca)
Viorica
Florea Vasile

▪ conservator (1972-1982)
▪ îndrumător; muzeograf (1972); muzeograf
principal (1972-1984); şef-secţie (1984-1986)
▪ muzeograf principal (1968-1969; 1988-1990);
1981şef secţie (1969); director (1973-1976;
1988)

1982
1986
1990

Muzeul Judeţean de Artă şi Istorie Bacău
(din iunie)
1969
Artimon Alexandru
Bazavan (Auran)
Elena
Goagă Aristiţa
Levitschi Aurelia
1970
Artimon Elena
Boca Ilie
Dogan Ana
Enea Elvira
Hărătău Petre
Lazăr Dumitru
Miclescu Ioana
Pavel Vasile
Ursinschi Rodica
Blănaru Valentin
Catrinescu G.
Doroftei Constantin

▪ şef-secţie (1969-1970; 1990-1991); muzeograf
principal (1970-1990; 1991); muzeograf
(1991-1992); director adjunct (1992-1999)
▪ conservator-ajutor (1972-1975)

1975

▪ îndrumător
▪ îndrumător

1969
1969

▪ îndrumător; muzeograf (1972-1980); muzeograf
principal (1980-1984; 1990-1991); şef-secţie
(1984-1990)
▪ muzeograf
▪ îndrumător
▪ muzeograf principal
▪ îndrumător
▪ îndrumător
▪ desenator
▪ îndrumător
▪ desenator
▪ desenator
▪ restaurator
▪ restaurator (1972-1973)

1971
1971
1979
1970
1970
1970
1970
1970
1971
1971
1973
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Mancaş Elena
Monah Dan
Popescu Benone
Popovici Alexandru
Antohi Lucia
Bălăiţă Elena
Bujor Doina
Busuioc Dan
Butucaru Ana
Dumitrescu Mihaela
Gavriluţă
(Umbrărescu) Aneta
Ichim Dorinel
Linte Letiţia
Pleşca Anişoara
1975
Burlacu Gheorghe
Costache Silvia
Filip Mircea
Iacobescu
(Antonescu; Ioviţă)
Silvia
Monah (Nechita)
Felicia
Popa Eugenia
Rotaru Feodosia
Şendrea Eugen
Văscuţă Aglaia
1976
Dinutz Mircea
1977
Roma Doina
1978
Bozocea (Oprică)
Natalia

▪ restaurator-ajutor (1972); vezi şi lista cu
personalul auxiliar
▪ îndrumător; muzeograf (1972-1978); muzeograf
principal (1978-1980)
▪ muzeograf principal
▪ muzeograf principal
▪ muzeograf (1972-1979;1991-1995);muzeograf
principal (1979-1990; 1990-1991); şef-secţie
(1990)
▪ conservator-ajutor; conservator (1979-1990)
▪ îndrumător; muzeograf (1972-1979); muzeograf
principal (1979-1981)
▪ muzeograf
▪ conservator-ajutor (1978-1979); vezi şi lista cu
personal auxiliar
▪ conservator-ajutor
▪ muzeograf
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1972
1980
1972
1979
1995
1990
1981
1973
1979
1972
1977

▪ muzeograf; muzeograf principal (1974-1990)
▪ muzeograf
▪ restaurator-ajutor

1990
1973
1974

▪ muzeograf; muzeograf principal (1983-1990)
▪ conservator; restaurator (1982-1991)
▪ muzeograf principal
▪ muzeograf (1975-1986); muzeograf principal
(1990-1991); şef-secţie (din 1991)

1990
1991
1990

▪ muzeograf; muzeograf principal (1980)

1980

▪ muzeograf; muzeograf principal (1980-1990)
▪ muzeograf
▪ muzeograf
▪ restaurator-ajutor (1975-1978); conservator
(1982-1990); vezi şi lista cu personalul auxiliar

1990
1990
1990
1990

▪ muzeograf

1979

▪ muzeograf stagiar

1978

▪ muzeograf (1978; 1984-1985)

1985
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1979
Obreja Elena
Savin Viorel
1980
Bibire Ovidiu
Cocolea (Zeiden)
Alexandrina
Măgirescu Maria
Moldoveanu
(Berbecea) Maria
1981
Barbu Gheorghe
Mihalache Carmen
1982
Baciu Mircea
Barbu (Poloboc)
Georgeta
Calapod (Onesin)
Angela
Lupu Iulia
1983
Panait Ileana
Radulian Cristina

▪ conservator-ajutor; conservator (1983-1985)
▪ conservator

1985
1990

▪ muzeograf principal
▪ conservator-ajutor (1990-1991); vezi şi lista cu
personalul auxiliar
▪ restaurator-ajutor (1984-1990); conservator
(1990-1991); vezi şi lista cu personalul auxiliar
▪ muzeograf (1988-1990); vezi şi lista cu
personalul auxiliar

1990

1996
1990

▪ muzeograf
▪ muzeograf

1990
1984

▪ muzeograf
▪ muzeograf; şef-secţie (1986-1990)

1988
1990

▪ conservator

1990

▪ conservator

1990

▪ muzeograf
▪ muzeograf

1989
1990

Complexul Muzeal Judeţean Bacău
1984
Alexescu Matei
Baciu Ana-Maria
Chelmuş (Chirilă)
Aurica
Ciobanu Sergiu
Dima Aristiţa
Eminovici
Constantin
Irimia Eugenia
Lupu Valentin
Mercaş Lucreţia

▪ muzeograf principal
▪ muzeograf (1984-1988; 1990)
▪ conservator

1989
1990
1990

▪ conservator
▪ muzeograf principal
▪ muzeograf principal; şef-secţie (din 1990)

1990
1990

▪ conservator (1990-1991); restaurator (din 1991);
vezi şi lista cu personalul auxiliar
▪ conservator
▪ conservator-ajutor (1987-1990); restaurator
(1990-1994); vezi şi lista cu personalul auxiliar
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Momanu Vasile
Pavel (Astanei)
Valeria
Păsălău Elena
Roşu Steliana
Togan Adriana
Tudor Genoviţa
1985
Brăiescu Diana
Cucoş Ştefan
1987
Focşa (Parascanu)
Iuliana
1988
Radu Valentina
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▪ muzeograf principal
▪ muzeograf

1989
1990

▪ conservator-ajutor
▪ desenator; conservator (1984-1990)
▪ conservator-ajutor (1985-1987); vezi şi lista cu
personalul auxiliar
▪ conservator

1990
1990
1987

▪ muzeograf
▪ muzeograf principal (1985-1987; 1990-1991);
director (1988-1990); muzeograf (1991-1992)

1990
1992

1990

▪ conservator ajutor (1987-1990); conservator
(1990-1995; din iunie 1996); vezi şi lista cu
personalul auxiliar
▪ muzeograf (1988-1990; din 1991); muzeograf
principal (1990-1991)

1989
Donea Cătălina
Pleşu Andrei Gabriel

▪ conservator-ajutor (1989); vezi şi lista cu
personalul auxiliar
▪ muzeograf principal

1990
1989

Muzeul Judeţean de Istorie "Iulian Antonescu" Bacău (din mai)
Căpăţână Georgeta

▪ restaurator (1993); în perioada 1984-1995 nu a
mai fost angajată a muzeului; vezi şi lista cu
personalul auxiliar

Heissu Sorin
Jijianu Sânziana

▪ muzeograf
▪ conservator (1995-1997); vezi şi lista cu
personalul auxiliar
▪ conservator-ajutor (1991); conservator (19911997); vezi şi lista cu personalul auxiliar
▪ muzeograf (1990-1996); şef-secţie (din 1996);
în 1996 nu a mai fost angajată a muzeului
▪ conservator-ajutor (1991); conservator (19911996); vezi şi lista cu personalul auxiliar
▪ desenator (1990-1991); vezi şi lista cu
personalul auxiliar

Macovei (Cocolea)
Adriana
Marin (Boroş)
Lăcrămioara
Palade Dănuţ
Tioreanu Nina
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Ungureanu Ioan

▪ muzeograf principal; muzeograf (1990); şefsecţie (din 1991)
▪ restaurator-ajutor (1991); restaurator (din 1991);
vezi şi lista cu personalul auxiliar
▪ restaurator (din 1994); vezi şi lista cu personalul
auxiliar

Voinescu (Manase)
Iulia
Voinescu Petru
1991
Moruz-Lungu SoniaNicoleta
Palade Eleniţa
Zară Elena Cătălina
1992
Andreica-Mihăilă
Florela
Măgirescu Irina
1993
Cerbu Valentina
Cernat Veronica
Cojoc Ana-Gabriela
1994
Săvinoiu Dan
Şova Cristina
1995
Butnaru Gabriela
Butnaru Ioan
Ciutea Cornelia
Croitoru Ludmila
David Daniel
1996
Cioaric Vivi Cornel
Filip Florin Ionuţ
Istina MariusAlexandru
Pelin Ştefan
1997
Ciasăr Liliana

▪ desenator; muzeograf (din 1992)
▪ conservator (1992-1993; din 1995); vezi şi lista
cu personalul auxiliar
▪ conservator (1991-1992); vezi şi lista cu
personalul auxiliar

1995

▪ muzeograf

1994

▪ restaurator (1993-1995); vezi şi lista cu
personalul auxiliar

1997

▪ desenator
▪ muzeograf
▪ muzeograf

1996
1995

▪ conservator (1994); vezi şi lista cu personalul
auxiliar
▪ muzeograf

1994

▪ conservator (din 1996); vezi şi lista cu
personalul auxiliar
▪ muzeograf
▪ restaurator
▪ muzeograf
▪ muzeograf
▪ muzeograf
▪ muzeograf
▪ muzeograf
▪ muzeograf
▪ muzeograf
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▪ muzeograf
▪ conservator
▪ muzeograf

Coşa Anton
Hoştină Diana
Istina ElenaLăcrămioara
Panaitescu Virgil

▪ conservator
LISTA PERSONALULUI AUXILIAR
Muzeul Regional Bacau

1957
Crâşmăreanu Mioara
1959
Miron Eugen
Stan Ion
1960
Grosu Gheorghe
Seica Codrina
1961
Beleuz (Vasiliu)
Didina
Doboş Iosif
Mihnievici Nadejda
Muscalu Aglaia
Prisecaru Eugenia
Sterling Herman
Tătaru Ana
1962
Colăcel Carolina
1963
Buture Constantin
1964
Doboş Emanuel
Hoalcă Gheorghe
Loaţă Maria
Munteanu Vasile
Panghel Tatiana
Tîrdea Sevastiţa

▪ contabil; secretar-dactilograf (1960-1969); vezi
şi lista specialiştilor; în perioada
19691984 nu a mai fost angajată a muzeului

1990

▪ gestionar (1961-1968; 1972-1974); şef serviciu
administrativ (1968-1972); magazioner (19741996); vezi şi lista specialiştilor
▪ îngrijitor

1996

▪ supraveghetor
▪ secretar-dactilograf

1960
1960

▪ supraveghetor

1987

▪ paznic; muncitor (1964-1972)
▪ supraveghetor
▪ îngrijitor
▪ contabil; contabil-şef (1968-1971)
▪ supraveghetor
▪ îngrijitor

1972
1976
1969
1971
1962
1961

▪ îngrijitor; supraveghetor (1963-1990)

1990

▪ conducător auto

1964

▪ paznic
▪ conducător auto
▪ supraveghetor (1963-1972); vezi şi lista
specialiştilor
▪ conducător auto
▪ îngrijitor
▪ îngrijitor

1966
1964
1982
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1964
Bandrabur Gheorghe

Bujor Mihai
Buştean Ioan
Gheorghiu Anica
Hîncu Doina
Juncu Margareta
Loaţă Viorica
Panghel Toader
Pătrăşcanu Maria
Rang (Lungu)
Violeta
Vaman Gheorghe
1965
Acatrinei Elena
Apetrei Gheorghe
Bandrabur Minuţa
Bucur Ioana
Cantor Alexandrina
Ghiuşcă Maria
Havalişcă Eugenia
Lorenţ Maria
Mancaş Mihai
Rusu Neculai
Tudor Vasile
Ursu Virginia
1966
Carp Ştefan
Fecioru Elena
Hlevanovschi Emilia

1967
Bujor Dorina
Donea Maria
Hrişcu Maria

▪ fotograf; supraveghetor (1965-1966); şef
serviciu administrativ (1966-1968); vezi şi lista
specialiştilor

1984

▪ conducător auto
▪ muncitor
▪ îngrijitor
▪ supraveghetor; fotograf (1964-1970)
▪ îngrijitor
▪ supraveghetor
▪ supraveghetor
▪ supraveghetor
▪ supraveghetor (1964-1965); vezi şi lista
specialiştilor
▪ conducător auto

1967
1965
1964
1970
1964
1964
1965
1964
1995

▪ supraveghetor (1965-1966); vezi şi lista
specialiştilor
▪ supraveghetor
▪ supraveghetor; fotograf (1966-1968); muncitor
(1968-1970); vezi şi lista specialiştilor
▪ supraveghetor
▪ supraveghetor
▪ supraveghetor
▪ supraveghetor
▪ supraveghetor
▪ conducător auto
▪ conducător auto
▪ paznic; muncitor (1966-1969)
▪ îngrijitor; muncitor (1993)

1967

1965

1966
1983
1969
1994
1965
1969
1969
1971
1974
1969
1993

▪ supraveghetor
▪ supraveghetor (1966-1969; 1984-1990)
▪ supraveghetor (1966; 1968; 1969-1985); în
perioada 1966-1967 şi 1968-1969 nu a mai fost
angajată a muzeului

1967
1990
1985

▪ supraveghetor (1967-1969; 1984-1990);
▪ îngrijitor (1967-1980); supraveghetor
(19801990)
▪ îngrijitor

1990
1990
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Ifrim Valerian
Midvighi Gheorghe
Vişan Tasica

▪ conducător auto
▪ supraveghetor
▪ supraveghetor
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1970
1968
1974

Muzeul Judeţean Bacău (din februarie)
1968
Bujor Silvia
Căldăraru Maria
Diaconu Maria

▪ îngrijitor; supraveghetor
▪ îngrijitor
▪ supraveghetor (1968-1969; 1984); în perioada
1969-1984 nu a mai fost angajată a muzeului

1968
1969
1984

Druică Maria

▪ supraveghetor; muncitor (1968-1969); gestionar
(1969-1972); vezi şi lista specialiştilor

1982

Ilie Valeria

▪ supraveghetor

1968

Muzeul Judeţean de Artă şi Istorie Bacău
(din iunie)
1969
Bazavan (Avram)
Elena
Dop Constantin
Dumbravă Maria
Lospa Maria
Lupu Nicolae
Rusu Elena
1970
Beleuz Mircea
Orenstein Ana
Pleşu Maria
1971
Hriscu Constanţa
Mancaş Elena
Moisă Virginia
1972
Agrigoroaie Aurel
Butucaru Ana

▪ secretar-dactilograf (1969-1972); gestionar
(1972); vezi şi lista specialiştilor
▪ conducător auto
▪ supraveghetor
▪ supraveghetor
▪ conducător auto
▪ supraveghetor

1969
1969
1970
1969
1990

▪ conducător auto
▪ supraveghetor
▪ muncitor

1970
1980
1970

▪ îngrijitor
▪ restaurator ajutor (1972); vezi şi lista
specialiştişor
▪ contabil-şef

1971
1972

▪ muncitor
▪ dactilograf (1972-1974; 1975-1978); supraveghetor
(1974-1975); vezi şi lista specialiştilor

1972
1979
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Iacovici Gheorghe
Pascu Gheorghe
Ţirică Niculăiţă
1973
Ciuhodaru Vasile
1974
Banu Ioan
Ignat Moise
1975
Buda Eugen
Colţeanu Aurel
Moroşanu Dumitru
Sandu Ioan
Văscuţă Aglaia
1976
Candrea Florica
Radu Neculai
Săndulache Maria
Săndulache Pavel
Schirliu Ştefan
Solomon Doina
Botezatu Ionel
Botezaru Silvia
Orac Elvira
Schirliu (Lupu)
Viorica
Szikszai Carol
Ţuţuianu Ghiţă
Verman Georgeta
1978
Baciu Vasile
Bîrlea Costache
Bucur Valentin
Creangă Toma
Dorneanu Ioana
Mareş Gheorghe
Măriuţ Verarţiu
Ofstanciuc Teodora
1979
Morari Maria
1980

▪ paznic
▪ paznic
▪ muncitor

1975
1975
1992

▪ contabil-şef

1981

▪ paznic
▪ conducător auto

1975
1974

▪ conducător auto
▪ fotograf
▪ magazioner
▪ paznic
▪ supraveghetor (1975); vezi şi lista specialiştilor

1977
1980
1975
1975
1990

▪ supraveghetor
▪ muncitor; paznic (1977-1979)
▪ îngrijitor
▪ muncitor
▪ conducător auto
▪ supraveghetor
▪ muncitor
▪ îngrijitor
▪ supraveghetor
▪ muncitor

1978
1979
1977
1978
1978
1977
1977
1979
1978
1979

▪ conducător auto
▪ funcţionar administrativ
▪ supraveghetor

1979
1977
1990

▪ muncitor
▪ muncitor
▪ muncitor
▪ muncitor
▪ supraveghetor
▪ funcţionar administrativ
▪ muncitor
▪ supraveghetor

1979
1979
1978
1979
1978
1979
1983
1980

▪ supraveghetor

1980
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Ciobanu Anton
Cocolea (Zeiden)
Alexandrina

▪ supraveghetor
▪ muncitor (1980-1990); gestionar-custode
(1991); fotograf (din 1991); vezi şi lista
specialiştilor

1987

Grosu Nicolae

▪ muncitor (1980-1981); vezi şi lista specialiştilor

1984

Măgirescu Maria

▪ supraveghetor (1980-1984);
secretar-dactilograf (1991-1996); vezi şi lista
specialiştilor

1996

Moldoveanu
(Berbecea) Maria
1982
Gavrilovici Beatrice
Olaru Elena
1983
Andronic Nicolae

▪ conducător arhivă (1980-1987); vezi şi lista
specialiştilor

1990

▪ contabil-şef; contabil principal (1985-1990)
▪ îngrijitor; supraveghetor (1984-1990)

1990
1990

▪ muncitor; paznic (din 1986)
Complexul Muzeal Judeţean Bacău

1984
Agherasimoaie Ioana
Bejan Ileana
Burghelea Lorena
Cojan Anton
Dospinescu Viorica
Feldeş Maria
Grigoraş Maria
Hongu Maria
Irimia Eugenia
Maftei Elena
Mercaş Lucreţia
Oprea Daniela
Petrescu Stela
Sântoader Victor
Şovăială Piroşca
Tuchiluş Natalia
1985
Seniuc Ecaterina
1986

▪ supraveghetor
▪ supraveghetor
▪ supraveghetor
▪ paznic
▪ supraveghetor
▪ supraveghetor
▪ supraveghetor
▪ supraveghetor
▪ supraveghetor (1984-1990); vezi şi lista
specialiştilor
▪ îngrijitor; supraveghetor (1984-1985)
▪ supraveghetor; muncitor (1984-1986); vezi şi
lista specialiştilor
▪ supraveghetor
▪ supraveghetor
▪ paznic
▪ supraveghetor
▪ supraveghetor

1985
1990
1984
1985
1990
1985
1985
1990

▪ contabil-şef

1994
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Stoinea Ion
1987
Focşa (Parascanu)
Iuliana
Marangoci Victor
1988
Moraru Vasile
Tamca Tamara
Vasilache Elena
1989
Donea Cătălina
Hodrea Mihaela
Popa-Sandu Silvia
Sărăţeanu Luiza
Ţurcanu Silvia

▪ muncitor

1987

▪ îngrijitor (1987); gestionar-custode (19951996); vezi şi lista cu specialiştii
▪ muncitor

1988

▪ muncitor
▪ supraveghetor
▪ supraveghetor

1990
1988
1989

▪ conducător arhivă (1989-1990); vezi şi lista
specialiştilor
▪ supraveghetor
▪ supraveghetor
▪ supraveghetor
▪ supraveghetor

1990
1990
1990
1990
1990

Muzeul Judeţean de Istorie "Iulian Antonescu" Bacău
1990
Căpăţână Georgeta
Jijianu Sânziana
Macovei (Cocolea)
Adriana
Meseşeanu Luminiţa
Palade Dănuţ
Parascanu Gena
Tioreanu Nina
Ursu Mia
Voinescu (Manase)
Iulia
Voinescu Petru
1991
Borcilă Maria
Creţu Ionel
Dămătârcă Antom

▪ supraveghetor (1990-1991; din 1995); muncitor
(1991-1993); vezi şi lista specialiştilor
▪ supraveghetor; gestionar-custode (1991-1995);
vezi şi lista specialiştilor
▪ supraveghetor (1990-1991); vezi şi lista
specialiştilor
▪ supraveghetor; gestionar-custode (1991)
▪ muncitor (1990-1991); vezi şi lista specialiştilor
▪ supraveghetor; muncitor (1991-1993); îngrijitor
(din 1993)
▪ supraveghetor (1990); vezi şi lista specialiştilor
▪ supraveghetor
▪ supraveghetor (1990-1991); vezi şi lista
specialiştilor
▪ muncitor (1990-1994); vezi şi lista specialiştilor
▪ muncitor
▪ muncitor
▪ muncitor

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

1997
1997
1991
1996
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Palade Eleniţa
Tioreanu Aurel
Zară Elena Cătălina
1992
Acasandrei Adelina
Cernat (Măgirescu)
Irina
Hriban Constantin
Săndulache Luminiţa
1993
Andruşcă Claudia
Doroftei Dănuţ
Săvinoiu Eugenia
1994
Anton Maria
Săvinoiu Dan
1995
Butnaru Gabriela
Nedela Claudia
Tapalagă Vasile
1996
Argint Gheorghe
Adrian
Ilie Iuliana
Horonceanu Tincuţa
Păcuraru Maria
Palade Elena
Manuela
Ţurcanu Carmen
Cucu Silviu
Bogdan Anca
Brăescu Fănică
Ichim Clemansa
Şalaru Adrian
Bordaş Maria
Braşoveanu Maria
Ciubotaru Florin

▪ gestionar (1991-1992); gestionar-custode
(1993); vezi şi lista specialiştilor
▪ conducător auto
▪ gestionar-custode (1992-1995); vezi şi lista
specialiştilor
▪ muncitor; îngrijitor (din 1995)
▪ muncitor (1992-1993); gestionar-custode (19951997); vezi şi lista specialiştilor
▪ muncitor (1992-1993; 1995-1996)
▪ muncitor; funcţionar economist (din 1993)
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1994
1995

1997
1996

▪ gestionar-custode
▪ paznic; magazioner (din 1996)
▪ gestionar-custode

1995

▪ contabil-şef
▪ gestionar-custode (din 1994); vezi şi lista
specialiştilor

1996

▪ gestionar-custode (1995); vezi şi lista
specialiştilor
▪ gestionar-custode
▪ conducător auto

1996
1995

▪ gestionar-custode
▪ gestionar-custode
▪ gestionar-custode
▪ gestionar-custode
▪ contabil-şef
▪ funcţionar-economist
▪ administrator
▪ secretar-dactilograf
▪ conducător
▪ gestionar-custode
▪ muncitor
▪ îngrijitor
▪ îngrijitor
▪ muncitor
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Ojog Nicu
Vasilache Dan
1997
Băbuşanu Mihaela
Farcaş Simona
Secul Irina
Sandu Petruţa
Ţirică Puiu

▪ muncitor
▪ paznic
▪ gestionar-custode
▪ gestionar-custode
▪ gestionar-custode
▪ secretar-dactilograf
▪ conducător auto
LISTA PERSONALULUI ANGAJAT ÎN
MUZEU, ÎN PERIOADA 1997- mai 2003

Viorel Căpitanu

▪ director

februarie
1998.

Lăcrămioara (Marin)
Stratulat

• director, din februarie 1998
▪ director adjunct (până în aprilie 1999);
şef-secţie
(aprilie 1999 - octombrie 2001); colaborează, ca
muzeograf, în perioada ianuarie 2002-mai 2003

Alexandru Artimon

SECŢIA DE ARHEOLOGIE
Silvia Iacobescu
Vivi Cornel Cioaric
Anton Coşa
Daniel David
Elena-Lăcrămioara
Istina
Valentina Radu
Ioana Maria Băitanu
Virgil Panaitescu
Cornelia Ciutea
Valentina Cerbu
Alexandrina Cocolea

▪ şef-secţie
▪ muzeograf
▪ muzeograf
▪ muzeograf
▪ muzeograf
▪ muzeograf; conservator, din mai 1999
• conservator, din iulie 2001
▪ conservator
▪ restaurator
▪ desenator; gestionar-custode, în perioada
octombrie 2000 - ianuarie 2001
▪ fotograf; conservator din ianuarie 2002

iunie 1999.

iunie 1999.
ianuarie
2001.

SECŢIA DE ISTORIE MODERNĂ ŞI
CONTEMPORANĂ
Ioan Ungureanu

▪ şef-secţie
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Elena Artimon
Liana Ciasăr
Ludmila (Croitoru)
Enescu
Florin-Ionuţ Filip

▪ muzeograf
▪ muzeograf
▪ muzeograf

Marius-Alexandru
Istina
Dan Săvinoiu
Eugenia Săvinoiu
Adelina Acasandrei

▪ muzeograf
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▪ muzeograf

aprilie
1999.

▪ conservator
▪ conservator
▪ îngrijitor; supraveghetor din ianuarie 2002

iulie 1999.

SECŢIA ONEŞTI
Constantin
Eminovici
Ioan Butnaru
Gabriela Butnaru
Eleniţa Palade
(Vanopulos)
Eugenia Irimia
Clemansa Ichim
Georgeta Căpăţână

▪ şef-secţie
▪ muzeograf
▪ conservator
▪ conservator
▪ restaurator
▪ gestionar-custode
▪ supraveghetor
SECŢIA RELAŢII PUBLICE-MUZEU

Lăcrămioara Marin
Adrian-Gheorghe
Argint
Iuliana Ilie
Sonia-Nicoleta
Moruz-Lungu
Mihaela Amalanci
(Băbuşanu)
Simona Farcaş
Tincuţa Bernevic
(Horonceanu)
Maria Păcuraru
Irina David (Secul)

▪ şef-secţie; director, din februarie 1998
▪ muzeograf
▪ muzeograf
▪ muzeograf; şef-secţie, din februarie 1998
▪ gestionar-custode
▪ gestionar-custode; conservator debutant, din
ianuarie 1999; muzeograf, din ianuarie 2002
▪ gestionar-custode
▪ gestionar-custode
▪ gestionar-custode; conservator, din august 1998
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Adriana Macovei

• gestionar-custode, august 2000-decembrie 2002

Maria Muscalu
Iuliana Focşa
Diana Hoştină

• gestionar-custode, din august 2001
▪ conservator
▪ conservator

decembrie
2002.

FILIALA TG. OCNA
▪ muzeograf
▪ muncitor

Ştefan Pelin
Florin Ciubotaru

LISTA PERSONALULUI AUXILIAR SERVICIUL ADMINISTRATIV
Elena-Manuela
Palade
Maria Anton
Luminiţa Săndulache
Carmen Ţurcanu

▪ contabil-şef

Silviu Cucu
Petruţa Sandu
Dan Doroftei
Ionel Creţu
Adrian Şalaru
Ion Volmer
Ghiorghiţă Huiban
Nicu Ojog

• contabil-şef, din februarie 2001
▪ funcţionar economic; contabil, din mai 1999
▪ funcţionar economic, decembrie
1996-decembrie 1997
▪ administrator
▪ secretar
▪ magazioner
▪ muncitor
▪ muncitor; administrator, din mai 1999
▪ muncitor
• muncitor, din decembrie 1998
• muncitor, august-septembrie 1998

Puiu Ţirică

▪ conducător auto

Ion Prohozescu
Maria Bordaş
Maria Braşoveanu
Gena Parascanu

• conducător auto, din ianuarie 1999
▪ îngrijitor
▪ îngrijitor
▪ îngrijitor

Teodora Stoica
Neculai Andronic
Dan Vasilache
Mihai-Ioan Corlade

• îngrijitor, din ianuarie 1999
▪ paznic
▪ paznic
• paznic, decembrie 2000-decembrie 2001
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decembrie
1997.
mai 1999.
iunie 1999.

iunie 1999.
mai 1999.
septembrie
1998.
decembrie
1998.

iunie 1999.
decembrie
1998.

decembrie
2001.
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LISTA SPECIALIŞTILOR
COMPLEXUL MUZEAL "IULIAN
ANTONESCU" BACĂU (PERIOADA MAI
2003 - MAI 2007)
• director

Lăcrămioara
Stratulat

SECŢIA ISTORIE-ARHEOLOGIE
Silvia Iacobescu
Alexandru Artimon
Elena Artimon
Dimitrie-Ovidiu
Boldur
Vivi Cornel Cioaric
Anton Coşa
Ludmila Enescu
Simona Farcaş
Marius- Alexandru
Istina
Elena-Lăcrămioara
Istina
Felix-Adrian
Tencariu
Ioana Maria Băitanu
Alexandrina Cocolea
Virgil Panaitescu
Valentina Radu
Dan Săvinoiu
Iulia Voinescu
Petru Voinescu
Adelina Acasandrei

• şef-secţie
• colaborează ca muzeograf, octombrie 2004 decembrie 2004
• muzeograf
• muzeograf, din mai 2005
• muzeograf

decembrie
2003.

• muzeograf
• muzeograf, din martie 2006 transferată la secţia
etnografie
• muzeograf
• muzeograf; numit interimar şef-secţie relaţii
publice, din octombrie 2003 (vezi mai jos)
• muzeograf
• muzeograf, iunie 2004 - aprilie 2005
• conservator
• conservator
• conservator
• conservator
• conservator
• restaurator
• restaurator
• supraveghetor
SECŢIA ARTĂ

Georgeta Barbu

decembrie
2004.

• şef-secţie
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aprilie
2005.

iulie 2003.
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Mihnea Baran
Carmen Istrate
Eugenia Popa
Diana Popescu

• muzeograf, din noiembrie 2004
• muzeograf
• muzeograf
• muzeograf

Mihaela Răspopa
Cătălina Ştineru
Magdalena
(Diaconu) Vasiliu
Silvia Tiperciuc
Marcela Gavrilă
Petronela Mihalcea
Liliana Vasilescu
Simona Zaharia

• conservator
• conservator
• conservator

septembrie
2004.

• restaurator
• gestionar-custode
• custode
• custode
• custode
SECŢIA ETNOGRAFIE

Dorinel Ichim

• şef-secţie

Feodosia Rotaru

• muzeograf; şef-secţie, interimar din ianuarie
2004, definitiv din aprilie 2004
• muzeograf, din aprilie 2004
• muzeograf, mai 2005-februarie 2007

Iulian Bucur
Dionis-Octavian
Puşcuţă
Marta Simon
Elena Bălăiţă
Mircea Butunoi
Alina (Văscuţă)
Chelaru
Vasile Chelaru
Gabriela Ocneanu
Nicoleta Albu
Viorica Băluţă
Camelia Dârlău
Otilia Horoiu
Liliana Pavel

• muzeograf
• conservator
• conservator
• conservator, din mai 1999
• conservator, mai 2005-ianuarie 2006
• conservator, din noiembrie 2004 (vezi şi lista
personalului auxiliar)
• restaurator
• custode, din noiembrie 2004
• gestionar-custode
• gestionar-custode
• supraveghetor
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ianuarie
2004.

februarie
2007.
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SECŢIA RELAŢII PUBLICE
Sonia-Nicoleta
Moruz Lungu
Alexandru-Marius
Istina

• şef-secţie

Mihaela Amalanci
Irina David

• şef-secţie, numit interimar, din octombrie 2003
şi definitiv, din aprilie 2004 (vezi mai sus, la
secţia istorie-arheologie)
• conservator
• conservator

Iuliana Focşa
Tincuţa Bernevic
Camelia Cojocariu
Maria Muscalu

• conservator
• gestionar-custode
• custode, din septembrie 2004
• custode

Maria Păcuraru

• gestionar-custode

septembrie
2003.

martie
2007.

martie
2007.

LISTA PERSONALULUI AUXILIAR SERVICIUL ADMINISTRATIV
Maria Anton
Gabriela Ocneanu
Luminiţa Săndulache
Petruţa Sandu
Adrian Şalaru
Ion Prohozescu
Costel Zaharia
Maria Bordaş
Rodica Nacu
Teodora Stoica

• contabil-şef
• contabil, până în noiembrie 2004 (vezi mai sus,
la secţia etnografie)
• contabil
• secretar
• administrator
• şofer
• muncitor
• îngrijitor
• îngrijitor
• îngrijitor

Neculai Andronic
Mihai Corlade
Gheorghe Crăciun
Toader Stoica
Valentin Strugaru
Dan Vasilache

• paznic
• paznic, decembrie 2000-mai 2004
• paznic
• paznic, iunie 2004-iulie 2005
• paznic
• paznic
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mai 2004.

martie
2007.
mai 2004.
iulie 2005.
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1. Personalul instituţiei este prezentat în funcţie de anul angajării, după specializări şi în
ordine alfabetică. Parantezele reprezintă, pe de o parte, anii în care persoana respectivă a
îndeplinit o anumită funcţie, sau pe de altă parte, informaţii suplimentare. Inexistenţa
parantezelor indică faptul că persoana în cauză nu şi-a schimbat funcţia pe care a fost
încadrată. Ultimul an reprezintă anul în care angajata/angajatul şi-a încheiat activitatea.
2. Listele au fost întocmite de muzeografii Elena-Lăcrămioara, Marius-Alexandru
Istina şi Florin-Ionuţ Filip - pentru perioada 1957-1997; de custodeTincuţa Bernevic şi
muzeograf Dimitrie-Ovidiu Boldur, pentru perioada 1998-2007.
3. Tehnoredactare computerizată: ing. Irina-Elena Coroban şi Dimitrie-Ovidiu Boldur.
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CARPICA – VOL. I-XXXV (1968-2006)
SUMARUL SUMARELOR
Vol. I/1968
5
Iulian Antonescu, Zece ani de muzeografie băcăuană
10
Viorel Căpitanu, Descoperiri paleolitice în bazinul Bistriţei
17
Marcel Drăgotescu, Aşezarea paleolitică de la Bicaz
27
Minodora Ursachi, Depozitul de obiecte de bronz de la Ruginoasa
Marilena Florescu, Viorel Căpitanu, Câteva observaţii privitoare la sfârşitul
epocii bronzului în lumina ultimelor cercetări arheologice efectuate de
Muzeul de Istorie din Bacău
35
6. Marilena Florescu, Viorel Căpitanu, Descoperiri recente de obiecte din aramă şi
bronz în Moldova
49
7. Constantin Buzdugan, Cimitir din epoca bronzului la Căbeşti (Bacău)
63
69
8. Viorel Căpitanu, Un mormânt hallstattian, descoperit la Cimbala
73
9. Constantin Buzdugan, Mormântul hallstattian descoperit la Recea
77
10. Constantin Buzdugan, Necropola getică de la Slobozia
95
11. Constantin Buzdugan, O nouă aşezare getică din bazinul Zeletinului
101
12. Constantin Buzdugan, Descoperiri arheologice în depresiunea Oneşti
13. Vasile Ursachi, Cercetări arheologice efectuate de Muzeul de istorie din Roman 111
14. Iulian Antonescu, Depozitul de obiecte de fier din comuna Negri-Bacău şi
implicaţiile sale istorice
189
15. Constantin Buzdugan, Viorel Căpitanu, Necropola daco-carpică de la BărboasaBacău
199
16. Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Noi descoperiri de tezaure imperiale romane la Piatra
Neamţ
209
17. Dan Gh. Teodor, Viorel Căpitanu, Ioan Mitrea, Cercetările arheologice de la
Mănoaia-Costişa şi contribuţia lor la cunoaşterea culturii materiale locale
din sec. V-VI din Moldova
233
18. Ioan Mitrea, Descoperiri prefeudale din regiunea central-estică a Carpaţilor
Orientali şi din zona de contact cu Podişul Moldovei
259
19. Constantin Matasă, Importanţa toponimiei în cunoaşterea trecutului
261
20. Alexandru Artimon, Câteva consideraţii asupra tezaurului monetar de la Cetatea
Neamţului (sec. al XVII-lea)
266
21. Al. Zub, Vasile Pârvan. Corespondenţă inedită din vremea studiilor 1904-1909
281
329
22. Alexandru Zub, Vasile Pârvan – preocupări bibliografice şi documentaristice
337
23. Eugenia Antonescu, Tonitza şi pictura de la Durău
347
24. Eugenia Antonescu, Specificul moldovenesc în opera lui Aurel Băeşu

1.
2.
3.
4.
5.

Vol. II/1969
7
25. Viorel Căpitanu, Descoperiri paleolitice în judeţele Neamţ şi Vaslui
26. Petre Roman, Conceptul Folteşti II şi problema începuturilor epocii bronzului
în Moldova
17
27. Viorel Căpitanu, Marilena Florescu, Aşezarea din epoca bronzului de la Podul
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23
Morii – Bărboasa, com. Onceşti
35
28. Minodora Ursachi, Necropola din epoca bronzului de la Săbăoani
49
29. Marilena Florescu, Viorel Căpitanu, Cercetările arheologice de la Dealul Morii
81
30. Constantin Buzdugan, Descoperirile arheologice de la Prăjeşti (judeţul Bacău)
31. Eugenia Popuşoi, Un mormânt hallstattian descoperit la Trestiana – Bîrlad 87
32. Viorel Căpitanu, Vasile Ursachi, O nouă cetăţuie dacică pe Valea Siretului 93
33. Viorel Căpitanu, Constantin Buzdugan, Un tezaur de monede republicane
romane descoperit la Cornii de Sus, judeţul Bacău
131
34. Maria Chiţescu, Vasile Ursachi, Două tezaure imperiale descoperite în Moldova
145
35. Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Noi descoperiri de tezaure imperiale romane la Piatra
Neamţ
157
36. Viorel Căpitanu, Tezaurul de denari romani de la Ardeoani
179
37. Maria Chiţescu, Paul Ţarălungă, Două tezaure romane descoperite în judeţul
Bacău
193
38. Viorel Ursachi, Contribuţii la problema ritului de înmormântare la carpo-daci
199
39. Olga Necrasov, Dan Botezatu, Studiul scheletelor din mormintele de înhumaţie
din necropola de la Gabăra
203
40. Dardu Nicolăescu-Plopşor, Expertiza arheologică asupra mormântului carpic de
la Baraţi (jud. Bacău)
213
41. Emil Moscalu, Notă asupra mormântului carpic de la Baraţi-Mărgineni (jud.
Bacău)
215
42. Ioan Mitrea, Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Obîrşeni-Voineşti
219
43. Vasile Palade, Noi ateliere de lucrat piepteni din corn de cerb din secolul al IV-lea la
Valea Seacă-Bîrlad
233
44. Dan Gh. Teodor, Unele probleme privind evoluţia culturii materiale din
Moldova în secolele VI-X
253
45. Dan Gh. Teodor, Constantin Buzdugan, Ioan Mitrea, Descoperirile arheologice de
la Oituz (judeţul Bacău)
309
46. Domniţa Hordilă, Opt monede de la Iliaş
325
331
47. Iulian Antonescu, Curţile domneşti de la Bacău
48. Alexandru Artimon, Un tezaur monetar din secolele XV-XVI, descoperit la
Suceava
343
49. Viorel Căpitanu, Constantin Buzdugan, Un tezaur de monede turceşti descoperit
la Copăceşti (jud. Vrancea)
349
50. Val. Berbecaru, Unele aspecte privind istoricul moşiei obştei târgului Bîrlad 363
Vol. III/1970
51. Gheorghe Platon, Populaţia oraşului moldovenesc la mijlocul secolului al XIX-lea
52. Alexandru Zub, Nicolae Bălcescu şi revoluţionarii moldoveni din vremea sa
53. Alexandru Zub. Kogălniceanu şi Haşdeu. Marginalii
54. Paul Păltănea, Costache Negri, corespondenţă inedită
55. Vasile Florea, Logica istoriei în opera lui Xenopol
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57
65
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56. Ion Saizu, Constantin Botez, Scurt istoric al aşezării Buhuşi până la înfiinţarea
fabricii de postav (1885)
85
57. Dumitru Zaharia, Răscoala ţăranilor din 1907 în judeţele Putna şi Tecuci
103
115
58. Leon Eşanu, Greva generală din decembrie 1919 de la Piatra Neamţ
129
59. Constantin Matasă, Probleme de onomastică
131
60. Georgeta Stoica, Colecţia de artă populară V. Heisu
61. Georgeta Stoica, Cercetarea etnografică şi muzeul de etnografie – cerinţe
imperioase în judeţul Bacău
139
62. N.N. Lupu, Contribuţii la studiul populaţiei oraşului Vaslui
145
63. Iulia Văcăraşu, Industriile grele ale judeţului Bacău şi dezvoltarea lor în anii
socialismului
153
64. Iulia Văcăraşu, Poiana Uzului, un sat dispărut de pe harta judeţului Bacău 163
Vol. IV/1971
65. Olga Necrasov, M. Bulai-Ştirbu, Contribuţii la studiul faunei pleistocene de la
Buda (jud. Bacău) cu o privire specială asupra caracteristicilor renului 7
66. Mihalache Brudiu, Eugenia Popuşoi, Cercetări paleolitice la Măluşteni (jud.
Vaslui)
21
67. Anton Niţu, Constantin Buzdugan, Constantin Eminovici, Descoperirile arheologice
de la Gura Văii (municipiul Gh. Gheorghiu-Dej)
31
68. Eugenia Popuşoi, Aspecte ale elementelor vestimentare în plastica de la Igeşti,
com. Blăgeşti (jud. Vaslui)
89
69. Anton Niţu, Constantin Buzdugan, Aşezarea cucuteniană de la Viişoara (Tg.
Ocna)
95
70. Constantin Buzdugan, Constantin Eminovici, Un mormânt din epoca bronzului
descoperit în depresiunea Oneşti
113
71. Marilena Florescu, Viorel Căpitanu, Cercetările arheologice de la Dădeşti (jud.
Bacău)
119
72. Adrian Florescu, Gh. Melinte, Cetăţi hallstattiene, recent descoperite în zona de
nord-est a Moldovei centrale
129
73. Viorel Căpitanu, Două celturi descoperite în Moldova
133
74. Marilena Florescu, Viorel Căpitanu, Săpăturile de salvare de la Vultureni (jud.
Bacău)
137
75. Maria Chiţescu, Câteva tezaure monetare romane republicane din Moldova 159
76. Viorel Căpitanu, Vasile Ursachi, Două tezaure de denari republicani şi imperiali
descoperite la Răcătău şi Pînceşti
167
77. Ion Ioniţă, Elemente autohtone în cultura Sântana de Mureş (sec. IV e.n.) din
Moldova
197
78. Vasile Palade, Un nou centru de prelucrare a cornului de cerb în secolul al IVlea e.n. la Fedeşti, com. Suletea (jud. Vaslui)
207
79. Vasile Palade, Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Fălciu (jud. Vaslui) 215
80. Ioan Mitrea, Alexandru Artimon, Descoperiri prefeudale la Curtea domnească –
Bacău
225
81. Viorel Căpitanu, Tezaurul de monede bizantine descoperit la Horgeşti (jud.
Bacău)
253

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Carpica I-XXXV

296

82. Ioan Mitrea, Aşezarea prefeudală de la Onceşti (jud. Bacău)
271
287
83. Viorel Căpitanu, Descoperiri de monede antice şi bizantine
299
84. Vasile Chirica, Cercetări arheologice de teren în judeţul Botoşani
315
85. D. Constantinescu, Unde a fost înmormântat Bogdan al II-lea Voievod?
86. Alexandru Artimon, Un tezaur monetar din secolele XVI-XVII descoperit la
Măgura (jud. Bacău)
323
87. Andrei Pippidi, Date noi despre Roseteşti şi pământurile lor la sfârşitul secolului
al XVIII-lea
331
88. Alexandru Artimon, Constantin Eminovici, Tezaurul monetar din secolul al
XVIII-lea descoperit la Mănăstirea Caşin (jud. Bacău)
343
89. Dumitru Zaharia, Presa din Italia despre mişcarea revoluţionară condusă de
Tudor Vladimirescu
349
90. Alexandru Andronic, Vl. Gheorghiu, Ştiri noi în legătură cu învăţământul agricol
de la Academia Mihăileană
357
91. Ion Saizu, C. Botez, Activitatea social-politică a lui Ion Ionescu de la Brad 363
92. Alexandru Zub, Problema editării izvoarelor în istoriografia română din epoca
modernă
375
93. Dumitru D. Rusu, Principalele legi cu privire la muncă din România până la
1918 şi atitudinea mişcării muncitoreşti faţă de acestea
415
94. Al. Păunescu, L’évolution des outils et des armes en pierre taillée découverts sur
le territoire de la Roumanie, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1970, 359
p. (Viorel Căpitanu) – recenzie
438
95. Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu. Contribuţii la arheologia şi istoria
perioadei de formare a poporului român, Bucureşti, Editura Academiei
R.S.R., 1968, 271 p., (Alexandru Andronic) – recenzie
441
Vol. V/1972 1
96. Vasile Boroneanţ, Vasile Pârvan, fondator al şcolii româneşti de arheologie 7
13
97. Vasile Florea, Fundamentarea istoriei ca ştiinţă în concepţia lui Pârvan
25
98. Alexandru Zub, Vasile Pârvan
99. Maria Bitiri, Viorel Căpitanu, Aşezarea paleolitică de la Lespezi, judeţul Bacău
39
100. Nicolae Ursulescu, Topoarele perforate din cadrul culturii Criş de pe teritoriul
României
69
101. Vladimir Dumitrescu, Încă o dată C 14 pentru cultura Cucuteni
79
102. Anton Niţu, Reprezentarea bovideului în decorul zoomorf pictat pe ceramica
cucuteniană din Moldova
83
103. Ştefan Cucoş, Noi reprezentări antropomorfe pictate pe ceramica cucuteniană
91
104. Mihai Vatavu, Mormântul „Noua” de la Popricani
95
105. Aurel Buzilă, Petronius Hălăucescu, Două morminte din secolul al IV-lea e.n. de
la Doina-Girov, judeţul Neamţ
99
1

Pentru acest număr, planşele aferente articolelor sunt plasate la sfârşitul volumului,
fără paginaţie.
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106. Dan Gh. Teodor, Contribuţii privind pătrunderea şi stabilirea slavilor în
teritoriile extracarpatice ale României
105
107. Ioan Mitrea, Contribuţii la cunoaşterea culturii Dridu din regiunea dintre
Carpaţi şi Siret a Moldovei
115
108. Victor Spinei, Săpăturile de salvare de la Olteneşti
133
109. Lucian Chiţescu, Fortificaţiile Moldovei până la mijlocul secolului al XV-lea
143
110. Alexandru Andronic, Începuturile vieţii urbane la Iaşi
169
111. Alexandru Artimon, Câteva consideraţii asupra tezaurului monetar din secolul
al XVIII-lea descoperit la Drăgeşti-Tătărăşti (judeţul Bacău)
181
112. Ion Murariu, Veniturile şi cheltuielile moşiei Fîntînele din ţinutul Bacău între
30 septembrie 1803 şi 30 septembrie 1804
189
113. Maria Voicu, Sevasta Irimescu, Un moment al aplicării legiurii agrare din anul
1864. Note pe marginea unui document de arhivă din anul 1865
197
114. Georgeta Popovici, Spătarul Pavel Cristea – ctitor băcăuan
201
115. Dumitru Zaharia, Unele date cu privire la începuturile învăţământului în
oraşul Tîrgu Ocna
211
116. Ecaterina Negruţi-Munteanu, Guvernul P.P. Carp şi problema reformei
administrative la 1912
219
117. Leon Eşanu, Mişcarea grevistă de la fabrica „Letea” Bacău în anii 1918-1920
235
118. Ioan Scurtu, Lupta partidelor politice în alegerile parlementare din mai-iunie
1920
251
119. Iulia Văcăraşu, Consideraţii istorico-geografice asupra economiei depresiunii
Dărmăneşti
267
120. Dorinel Ichim, Expoziţia de artă populară „Colecţia Vasile Heisu” – Răcăciuni
279
121. Maria Bitiri, Paleoliticul din Ţara Oaşului, studiu arheologic, Centrul de
informare şi documentare în ştiinţele sociale şi politice, text 146 p., planşe
50, Bucureşti, 1972 (Viorel Căpitanu) – recenzie
287
122. E.A. Rikman, I.A. Rafalovici, I.G. Hîncu, Ocerki istorii culturî Moldavii (IIXIV vv.), Chişinău, 1971, 178 p., cu 60 de figuri în text şi XXII planşe
(Alexandru Andronic, Ioan Mitrea)
288
123. Pierre Courthion, Curente şi tendinţe în arta secolului XX, Ed. Meridiane,
Bucureşti, 1973, 381 p., cu 117 figuri (Doina Bujor) – recenzie
293
Vol. VI/1973-1974
124. Anton Niţu, Un vas antropomorf de tip Stoicani-Aldeni de la Suceveni (Galaţi)
7
125. Titus Udrescu, Descoperiri arheologice în jumătatea sudică a Moldovei cu
privire la cultura Noua
17
126. Ionel Bauman, O unealtă pentru ornamentat ceramică, descoperită la Stoicani
(com. Folteşti, jud. Galaţi)
43
127. Constantin Buzdugan, Notă suplimentară despre tezaurul bizantin de la
Horgeşti (jud. Bacău)
47
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55
128. Ioan Mitrea, Aşezarea prefeudală de la Izvoare-Bahna
129. Viorel Căpitanu, Tezaurul monetar din secolele XVI-XVII descoperit la
Tanacu (jud. Vaslui)
77
130. Alexandru Artimon, Un tezaur monetar din secolele XVII-XVIII descoperit la
Cleja (jud. Bacău)
101
131. Ioan Murariu, Veniturile şi cheltuielile unei familii boiereşti din Moldova, între
anii 1782 şi 1789
107
132. Alexandru Andronic, Preocupări ale ocârmuirii Moldovei în domeniul
agriculturii în perioada regulamentară
115
133. Vasile Florea, Ţinutul Bacău în contextul revoluţiei române din 1848
121
134. Maria Voicu, Collége de France şi tinerii revoluţionari români patruzecioptişti
133
135. Vasile Florea, Succesiune şi serie în logica istoriei la Xenopol
137
136. Dumitru D. Rusu, Mişcarea muncitorească şi socialistă din Iaşi în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea
145
137. Ion Agrigoroaiei, Despre mişcarea democratică din România la sfârşitul anului
1918
163
138. Leon Eşanu, Dr. H. Aroneanu şi mişcarea muncitorească din Bacău în anii
1918-1920
173
139. Gheorghe Pătrar, Aspecte ale mişcării muncitoreşti şi comuniste băcăuane
oglindite în presa locală
187
140. Valeriu Florin Dobrinescu, Contribuţii la cunoaşterea situaţiei studenţilor
ieşeni în perioada 1 septembrie 1939-6 septembrie 1940
197
141. Dorinel Ichim, Georgeta Popovici, Cartea românească veche în Colecţia Vasile
Heisu – Răcăciuni
205
142. Dorinel Ichim, Ţesături decorative folosite la interioarele locuinţelor din
Glăvăneşti – Bacău
219
143. Şt. Cucoş, Ceramica neolitică din Muzeul Arheologic Piatra Neamţ =
Cèramique néolitique du Musée Archéologique de Piatra Neamţ, Acta Musei
Petrodavensis, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, I, Piatra Neamţ, 1973, 70
p. Text şi 119 figuri (Dan Monah) – recenzie
241
144. Constantin C. Giurescu, Contribuţiuni la studiul originilor şi dezvoltării
burgheziei române până în 1848, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, 294 p.
(Georgeta Popovici) - recenzie
242
145. Herbert Read, A Concise History of Modern Paintig revised edition, 512 plates,
101 in colour, London 1969 (The World of Art-History of Art; Thames and
Hudson) (Viorica Filimon) – recenzie
244
146. G. Woods, Ph. Thompson, J. Williams, Art without Boundaries 1950-1970 with
333 ilustration, 151 in colour (The World of Art Library: New Directions;
Thames and Hudson), London 1972 (Viorica Filimon) – recenzie
245
Vol. VII/1975
7
147. Ştefan Cucoş, Două vase zoomorfe eneolitice
148. Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Ioan Mitrea, Tezaurul de denari romani imperiali
descoperit la Hertioana de Jos (com. Traian, jud. Bacău)
15
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149. Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Dan Monah, Tezaurul de denari romani imperiali de
la Blăgeşti, judeţul Bacău
31
150. Viorel Căpitanu, Vasile Ursachi, Noi descoperiri de monede antice în judeţul
Bacău
45
151. Ioan Mitrea, Un mormânt sarmatic descoperit la Ghermăneşti, judeţul Vaslui 59
152. Viorel Căpitanu, Necropola daco-carpică de incineraţie din secolul al III-lea de
la Glăvăneşti-Bărboasa, comuna Onceşti, judeţul Bacău
63
153. Ioan Murariu, Informaţii privind producţia şi comerţul cu bere în Moldova la
sfârşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. XIX-lea
117
154. Ioan Murariu, Preţurile cu care se vindeau unele mărfuri în Moldova, la
sfârşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea
123
155. Elena Artimon, Un document de la Mihail Grigorie Sturdza, domnul Moldovei
149
156. Iosif Gabor, Notă asupra cercetărilor arheologice efectuate la Cleja (jud.
Bacău) în 1842
155
157. Alexandru Andronic, Curtea domnească din Iaşi
157
158. Gheorghe I. Florescu, Poziţia partidelor politice faţă de Partidul Poporului în
anii 1920-1921
165
159. Adolf Minuţ, Contribuţii privind activitatea U.T.C. pe valea Bistriţei în
perioada 1922-1944
181
160. Valeriu Florin Dobrinescu, Transporturile în etapa revoluţiei populardemocratice (Aspecte din Moldova)
191
161. Constantin Stan, Activitatea organizaţiei judeţene de partid Bacău în
înfăptuirea actului revoluţionar al naţionalizării socialiste a principalelor
mijloace de producţie din 11 iunie 1948
207
162. Aneta Gavriluţă, Notă asupra monumentului de la Tisa Silvestri
229
241
163. Dorinel Ichim, Portul popular românesc de pe valea Caşinului
164. Ernest Gavrilovici, Productivitatea stilistică a poeziei bacoviene (Pe marginea
unui dicţionar de frecvenţă)
265
165. Varvara Donici, Lucreţiu Pătrăşcanu, om politic de seamă, economist, sociolog
şi filozof marxist (bibliografie)
275
166. Alexandru Artimon, Valorificarea ştiinţifică şi muzeistică a unor obiecte
medievale din colecţia muzeului de istorie din Bacău
311
167. Aneta Gavriluţă, Sistemul de evidenţă pentru colecţia de icoane a secţiei de
artă
327
168. Alexandru Popovici, Casa memorială – instituţie muzeală deschisă
331
169. Emanuel Anati, Magourata Cave (Bulgaria), in Bollletino del Centro Communo
di studi Preistorici, VI, 1971, pp. 83-105 (Georgeta Popovici) – recenzie
341
Vol. VIII/1976
170. Dan Monah, Sondajul de salvare din aşezarea neo-eneolitică de la VermeştiComăneşti (I)
7
171. Viorel Căpitanu, Noi descoperiri de topoare de aramă şi bronz în judeţul
Bacău
31
172. Silvia Antonescu, Săpăturile de salvare de la Tarniţa (comuna Onceşti, judeţul
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Bacău)
37
41
173. Mioara Turcu, Cercetări argeologice la Dudeşti
174. Viorel Căpitanu, Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice în aşezarea
geto-dacică de la Răcătău (judeţul Bacău)
49
175. Victor Bobi, Tezaurul monetar roman de la Mînăstioara-Fitioneşti (judeţul
Vrancea)
121
176. Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Tezaurul de denari romani de la Rîpile (com. Gura
Văii, jud. Bacău)
137
177. Viorel Căpitanu, Necropola daco-carpică de la Săuceşti, judeţul Bacău
151
178. Ioan Mitrea, Săpăturile de salvare din aşezarea prefeudală de la LespeziHomocea
183
179. Alexandru Artimon, Ioan Mitrea, Aşezarea medievală din secolele XIV-XV de la
Curtea Domnească-Bacău
191
180. Ioan Ciută, Îndeletniciri apicole în Moldova feudală, cu privire specială asupra
zonei Bacăului (sec. XIV-XVIII)
225
181. Alexandru Artimon, Contribuţii arheologice la istoria Adjudului (sec. XIVXVII)
235
182. Adrian Vătămanu, Logofătul Luca Stroici
255
269
183. Liviu V. Filimon, Idei psihologice în opera lui Dimitrie Cantemir
184. Ioan Murariu, Raporturile economice dintre Moldova şi Imperiul Otoman,
între anii 1774 şi 1829
281
185. Elena Artimon, Câteva date istorice despre satul Odobeşti (judeţul Bacău) 299
186. Georgeta Popovici, Anul 1877 reflectat în memoriile învăţătorului Vasile
Iftimiu
205
187. Dorinel Ichim, Evoluţia portului mocanilor din Glăvăneşti-Bacău
313
188. Doina Bujor, O contribuţie originală a Muzeului de artă din Bacău la
practicile animaţiei culturale
341
189. Jean Maréchal, Propagation du procédé direct de fabrication du fer de l’acier
par les Celtes et les Germains, în „Ogam. Tradition celtique”, 1-6, XXI,
Rennes, 1969, pag. 275-291 (Silvia Antonescu) – recenzie
347
190. John Pope-Hennessy, Portretul în Renaştere, Editura Meridiane, Bucureşti,
1976, 221 p., cu 164 fotocopii (Eugenia Popa)
353
Vol. IX/1977
191. Cuvântul tovarăşului Gheorghe Roşu, membru al C.C. al P.C.R., primsecretar al Comitetului Judeţean Bacău al P.C.R., preşedinte al Consiliului
popular judeţean
9
192. Titu Georgescu, Independenţă şi contemporaneitate
13
193. Gh.I. Ioniţă, Ideile unităţii naţionale, independenţei şi suveranităţii patriei
reflectate în programul Partidului Comunist Român
23
194. Mircea Muşat, Lupta pentru independenţă – permanenţă a istoriei poporului
român
29
195. Ioan Mitrea, Teritoriul de formare a poporului român, vatră a luptei seculare
pentru unitate şi independenţă
35
196. Ştefan Olteanu, Lupta pentru libertate şi independenţă a poporului nostru în
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sec. XIV-XVI, oglindită în două instituţii medievale româneşti: posada şi
munca la cetate
41
197. Ion Gh. Şendrulescu, Evoluţia ideii de independenţă la români între anii 18211877
51
198. Dan Berindei, Premisele economico-sociale ale constituirii României
independente
61
199. Nichita Adăniloaie, Cooperarea militară româno-rusă în războiul din 18771878
81
200. Dumitru Zaharia, Politica externă a României oglindită în actele diplomatice
ale Agenţiei italiene din Bucureşti
105
201. Liviu Ştefănescu, Valenţe naţionale şi internaţionale ale proclamării
independenţei de stat a României la 9 mai 1877
115
202. Corneliu Cărămidaru, Contribuţia judeţului Bacău la războiul pentru
independenţa naţională
121
203. Gheorghe Sibechi, Ştiri din publicaţiile vremii despre acţiunile băcăuane în
sprijinul războiului de independenţă
131
204. Ioan Ciută, Unele aspecte privind starea materială şi de spirit a maselor
populare băcăuane şi nemţene şi contribuţia lor la războiul de independenţă
139
205. Ion Agrigoaroaie, Contextul internaţional şi semnificaţia istorică a glorioaselor
lupte din vara anului 1917 pentru apărarea independenţei şi fiinţei statului
român
147
206. Gheorghe I. Florescu, Sistemul tratatelor de pace de la Paris şi realităţile
politice româneşti (1919-1920)
167
207. Elena Stan, Probleme ale independenţei şi suveranităţii României oglindite în
presa băcăuană între anii 1934-1936
183
208. Traian Cantemir, Războiul de independenţă naţională în folclor
187
201
209. Grigore Codrescu, Gazetarul Eminescu la 1877
210. Doina Bujor, Aurel Băeşu – reporter de front în timpul primului război
mondial
207
211. Marin Cosmescu, Legende şi novele de Gr.H. Grandea inspirate din războiul
pentru independenţă
211
Vol. X/1978
212. Gheorghe Platon, Revoluţia de la 1848 în Moldova – început şi parte organică
a revoluţiei generale a românilor
7
213. Vasile Chirica, Consideraţii cu privire la complexele de locuire descoperite în
staţiunile paleolitice
21
214. Dan Monah, Vase-coşuleţ cucuteniene
45
55
215. Ştefan Cucoş, Decorul spiralic al ceramicii Cucuteni B
216. Ion T. Dragomir, Ocupaţiile comunităţilor neo-eneolitice de aspect cultural
Stoicani-Aldeni
89
217. Marilena Florescu, Câteva observaţii referitoare la ritul şi ritualurile
practicate de purtătorii culturii Monteoru în lumina săpăturilor de la
Cîndeşti (jud. Vrancea)
97
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218. Bucur Mitrea, Gheorghe Untaru, Date noi despre tezaurul roman republican de
la Bonţeşti
137
219. Magda Tzony, Descoperirile carpice de la Gura Nişcovului (jud. Buzău)
147
220. Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Ioan Mitrea, Tezaurul de vase romane de la Muncelul
163
de Sus 2
221. Laurenţia Georgescu, Date antropologice preliminare privind necropola
carpică de la Bacău-Holt
179
222. Bucur Mitrea, Ghorghe Constantinescu, Notă despre un tezaur de monede
romane imperiale din secolul al III-lea descoperit în Moldova de Jos
185
223. Viorel Căpitanu, Tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Dealul
Perjului (com. Onceşti, jud. Bacău)
195
224. Ioan Mitrea, Aşezarea prefeudală de la Izvoare-Bahna (II). Contribuţii la
arheologia epocii de formare a poporului român
205
225. Alexandru Andronic, Probleme referitoare la cultura urbană medievală din
secolele XV-XVII din Moldova
253
226. Alexandru Artimon, Constantin Eminovici, Cercetări arheologice în aşezarea
medievală din comuna Ştefan cel Mare (jud. Bacău)
271
227. Adrian Vătămanu, Logofătul Gavril Trotuşan
303
323
228. Ioan Vătămanu, O scrisoare inedită de la Giuseppe Garibaldi
325
229. Gheorghe I. Florescu, Liga Poporului (aprilie 1918-martie 1920)
230. Ion Şt. Baicu, Mişcarea muncitorească şi legislaţia asigurărilor sociale în
România, 1918-1920
349
231. Dorinel Ichim, Evoluţia portului popular din zona Trotuşului de munte
357
391
232. Feodosia Rotaru, O scoarţă moldovenească de la 1843
397
233. Mircea Dinutz, Activitatea literară a lui D.D. Pătrăşcanu
234. Nicolae Vasilescu-Capsali, Dan Rîpă-Buicliu, Din cărţile familiilor Millo şi
Prăjescu-Miclescu
409
235. A.A. Nudelman, Topografiia kladov i nahodok ediničnîh monet,
Arheologhiceskaia karta Moldavskoi SSR, 8 vîpusk, Akademiia Nauk
Moldavskoi SSR, Institut Istorii, Izdatel’stvo „Ştiinţa”, Chişinău, 1976, 195
p. + 7 tabele şi 10 hărţi (Virgil Mihăilescu-Bîrliba) – recenzie
419
236. Al. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, Repertoriul arheologic al judeţului
Botoşani, vol. I şi II, Bucureşti, 1976, 395 p. Şi 71 hărţi (Dan Monah, Silvia
Antonescu) – recenzie
422
237. Aristotel Crîşmaru, Drăguşeni. Contribuţii la o monografie arheologică,
C.J.C.E.S şi Muzeul judeţean de istorie Botoşani, 1977, 191 p., 95 planşe
(Silvia Antonescu) – recenzie
426
238. Colecţia de documente de la Arhivele Statului Bacău (1424-1848). Inventare
arhivistice, întocmit de D. Zaharia, Em. Chiriacescu şi C. Cărămidaru,
Bucureşti, editată de Serviciul de Publicaţii din Direcţia generală a Arhivelor
Statului, 1976, 389 pagini, 1645 documente, 21 planşe-reproduceri
(Gheorghe Radu) – recenzie
428
239. Aneta Gavriluţă – necrolog (Doina Bujor)
431
2

Articolul este însoţit de un număr de 6 planşe, nepaginate.
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Vol. XI/1979
7
240. Dumitru Vitcu, Repere în diplomaţia Unirii (1848-1859)
241. Mircea Muşat, Socialiştii români în fruntea luptei pentru înfăptuirea statului
naţional unitar
17
242. Vasile Florea, Contribuţia societăţii culturale Astra la dezvoltarea conştiinţei
unităţii naţionale
23
243. Ion Ardeleanu, Înfăptuirile maselor populare din 1918 şi recunoaşterea lor
internaţională
29
244. Dumitru Zaharia, Simeon Mîndrescu şi Italia
41
245. Gheorghe I. Florescu, Desăvârşirea unităţii naţionale – expresie a voinţei
întregului popor român
49
246. Marilena Florescu, Contribuţii la cunoaşterea concepţiilor despre lume şi viaţă
a comunităţilor tribale monteorene
57
247. Viorel Căpitanu, Vasile Ursachi, Descoperiri arheologice aparţinând epocii
bronzului din judeţul Bacău
135
248. Ion T. Dragomir, Mărturii arheologice privind epoca bronzului în regiunea de
sud a Moldovei
149
249. Dan Monah, Eugenia Zaharia, Topor de tip Monteoru descoperit la Mileştii de
Sus, judeţul Bacău
159
250. Alexandru Andronic, În legătură cu datarea descoperirilor sarmatice de la
Vaslui
165
251. Ioan Mitrea, Descoperiri arheologice din secolul al IV-lea, în comuna
171
Dămieneşti, judeţul Bacău 3
252. Ghenuţă Coman, Contribuţii la cunoaşterea fondului etnic al civilizaţiei
secolelor V-XIII în jumătatea sudică a Moldovei
181
253. Vasile Varlam, Complexele funerare tumulare de pe cursul mijlociu al râului
Bârlad
217
254. Alexandru Artimon, Ioan Mitrea, Un tezaur monetar din secol.ele XV-XVI,
descoperit la Budeşti-Plopana, judeţul Bacău
229
255. Ioan Murariu, Economia ţinutului Bacău în prima jumătate a sec. al XIX-lea
245
256. Virgil Catargiu, Problematica filosofiei istoriei la Vasile Pârvan şi principiile
abordării ei
253
257. Mircea Stroia, Consideraţii asupra toponimului „prisaca”
265
258. Dorinel Ichim, Despre rolul unor unelte şi munci agricole din Moldova
centrală
275
259. Feodosia Rotaru, Centrul de ceramică din comuna Oituz, judeţul Bacău
281
307
260. Mircea Filip, „Floarea darurilor” – un manuscris inedit
311
261. Mircea Dinutz, G. Bălăiţă, semnificaţia unei opere
3

Articolul este însoţit de două anexe: Laurenţia Georgescu, Expertiza asupra
materialului osteologic uman descoperit la Dămieneşti – judeţul Bacău (p. 179) şi
Mircea St. Udrescu, Expertiza ofrandei descoperite în mormântul de secol IV e.n.
de la Dămieneşti – judeţul Bacău (p. 180)
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262. Arnold Toynbee, Oraşele în mişcare, Editura politică, Bucureşti, 1979 (Liviu
Ştefănescu) – recenzie
321
263. Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI e.n. Contribuţii
arheologice şi istorice la problema formării poporului român, Editura
Junimea, Iaşi, 1978 (Ioan Mitrea) – recenzie
327
264. M. Petrescu-Dîmboviţa, Scurtă istorie a Daciei preromane, Editura Junimea,
Iaşi, 1978 (Dan Monah) – recenzie
331
265. Florian Dudaş, Carte veche românească în Bihor (sec. XVI-XVII), Muzeul
Ţării Crişurilor, Oradea, 1977 (Mircea Filip) – recenzie
335
266. Suceava. Anuarul muzeului judeţean, V, 1978, 606 p. şi 118 figuri (Dan Monah)
– recenzie
337
267. Mioara Turcu, Geto-dacii din Cîmpia Munteniei, Editura ştiinţifică şi
enciclopedică, Bucureşti, 1979, 240 p. (text + 33 de figuri) şi 43 de planşe
(Ioan Mitrea) – recenzie
341
268. Banatica, IV, Muzeul de istorie al judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1977, 523
p. şi 124 fig. (Dan Monah) – recenzie
345
269. Cronica săpăturilor arheologice efectuate în judeţul Bacău în perioada 19681978 (Silvia Antonescu)
349
270. Cronica activităţii secţiei de istorie, pe anii 1977-1978 (Elena Artimon)
357
Vol. XII/1980
271. Bucur Mitrea, Tezaurul monetar de la Panciu şi legăturile economice dintre
dacii de la est şi vest de Carpaţi în timpul lui Burebista
7
272. Ştefan Olteanu, Permanenţe ale civilizaţiei geto-dacice şi daco-romane în
structura societăţii medievale româneşti
15
273. Liviu Ştefănescu, Elemente ale suprastructurii politice româneşti moştenite de
la geto-daci
25
274. Traian Cantemir, Decebal în epopeele naţionale
35
45
275. Sever Dumitraşcu, Utilitate şi artă în ceramica dacică din Crişana
276. Ioan Mitrea, Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret în secolele
VI-IX e.n.
55
277. Sergiu Haimovici, Studiul materialului paleofaunistic din aşezarea de la
Mîndrişca (Valea Seacă) aparţinând culturii Monteoru
191
278. Dumitru Zaharia, Dacia în viziunea lui Ludovic Ferdinand Marsili
203
279. Alexandru Artimon, Un tezaur monetar de aur din secolele XVI-XVII
descoperit în comuna Ştefan cel Mare (jud. Bacău)
215
280. Ioan Murariu, Unii factori care au frânat dezvoltarea comerţului intern al
Moldovei, la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi în primele decenii ale
secolului al XIX-lea
229
281. Maria Comşa, Albinăritul pe teritoriul României în mileniul I e.n.
245
282. Dorinel Ichim, Monumentul de arhitectură populară din Dărmăneşti-Bacău
257
283. Feodosia Rotaru, Ceramica populară din judeţul Bacău
271
284. Dorinel Ichim, Gospodăria ţărănească de tip complex din Colinele Tutovei 303
285. Damian P. Bogdan, Paleografia româno-slavă, tratat şi album, Bucureşti, 1978,
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391 p. + LXVIII planşe (Lucia Djamo-Diaconiţa) – recenzie
286. Cronica activităţii secţiei de istorie pe anul 1979 (Elena Artimon)
287. Sumarul sumarelor „Carpica”. Vol. I/1968-X/1978

315
319
325

Vol. XIII/1981
288. Silvia Antonescu-Ioviţă, Noi descoperiri de obiecte de aramă şi bronz în jud.
Bacău
5
289. Alexandru Artimon, Contribuţii arheologice la istoria oraşului Bacău
11
29
290. Gheorghe Burlacu, Ocolul domnesc al Bacăului (sec. XV-XVIII)
291. Ioan Murariu, Date privind onomastica feminină în Moldova la începutul
secolului al XVIII-lea
65
292. Elena Artimon, Gheorghe Burlacu, Mărturii documentare privind contribuţia
locuitorilor judeţului Bacău la dobândirea independenţei de stat a României
73
293. Leon Eşanu, In memoriam dr. H. Aroneanu (1881-1920)
87
294. Gheorghe Radu, Unele aspecte ale luptei maselor populare din judeţul Bacău
sub conducerea P.C.R. pentru câştigarea alegerilor parlamentare din
noiembrie 1946
99
295. Virgil Catargiu, O nouă perspectivă asupra „misticismului” lui Vasile Pârvan
109
296. Vasile Adascaliţei, Jocuri de priveghi din judeţul Bacău
117
297. Dorinel Ichim, Tradiţie şi inovaţie în ornamentica ţesăturilor de interior din
zona Trotuş
133
298. Cronica activităţii secţiei de istorie pe anul 1980 (Elena Artimon)
177
Vol. XIV/1982
7
299. Radu Vulpe, Vasile Pârvan, creator de şcoală ştiinţifică
15
300. Vasile Florea, Vasile Pârvan – teoretician al istoriei
23
301. Traian Cantemir, Vasile Pârvan, literat
302. Dan Monah, Câteva observaţii asupra cauzelor şi efectelor exploziei
demografice cucuteniene
33
303. Petre Roman, Constituirea noilor grupe etno-culturale de la începutul epocii
bronzului
39
304. Viorel Căpitanu, Un vas tracic de tip Cozia-Brad descoperit la Răcătău,
judeţul Bacău
51
305. Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Noi consideraţii privind tezaurul de la Bîrgăoani 57
65
306. Ioan Mitrea, Necropola carpică de la Dămieneşti, judeţul Bacău
307. Viorel Căpitanu, Un nou lot de denari romani imperiali din tezaurul de la
Blăgeşti, judeţul Bacău
81
308. Eugenia Zaharia, Cultura Dridu şi problemele arheologiei şi istoriei sec. VIIIXI
87
309. Alexandru Artimon, Oraşul medieval Tg. Trotuş în lumina datelor istoricoarheologice
93
310. Viorel Căpitanu, Cercetări arheologice de suprafaţă pe teritoriul judeţului
Bacău (II)
139
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159
311. Gheorghe Burlacu, Ocolul domnesc al Bacăului (sec. XV-XVIII) – II
312. Ioan Murariu, Câteva consideraţii privind activitatea comercială a unor oraşe
din Moldova între anii 1774 şi 1832
197
313. Dumitru Zaharia, Date referitoare la trecutul satelor din comuna Secuieni,
judeţul Bacău în secolele XV-XIX
203
314. Corneliu Cărămidaru, Aspecte ale participării Regimentului 14 Dorobanţi la
războiul pentru cucerirea independenţei naţionale
212
315. Vasile Florea, Manifestări ale alianţei muncitoreşti-ţărăneşti în timpul marei
răscoale din 1907, în judeţul Bacău
227
316. Elena Artimon, Procopie Strat – combatant din primul război mondial
235
245
317. Gheorghe Sibechi, Din istoricul tipografiilor băcăuane până la 1918
318. Vasile Florea, Lucia Antohi, Evoluţia mişcării muncitoreşti din bazinul
carbonifer Comăneşti
247
319. Mihai Iacobescu, Nicolae Titulescu – precursor al unei noi ordini
internaţionale
261
320. Ion Saizu, Reflectarea semnificaţiei actului de la 23 August 1944 în presa
primilor ani postinsurecţionali
277
321. Georgeta Popovici, Feodosia Rotaru, Monumentul istoric de la Ciolpani-Buhuşi 285
297
322. Dorinel Ichim, Monumentul de arhitectură populară de la Răchitoasa-Bacău
315
323. Al V-lea Simpozion naţional de tracologie (Ioan Mitrea)
333
324. Note de călătorie în Italia (Ovidiu Genaru)
341
325. Cronica activităţii secţiei de istorie pe anul 1981 (Elena Artimon)
326. Dan. Gh. Teodor, Romanitatea carpato-dunăreană şi Bizanţul în veacurile V-XI
e.n., Editura „Junimea”, Iaşi, 1981, 120 p. text + ilustraţii (Ioan Mitrea) –
recenzie
347
327. Victor Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică,
Bucureşti, 1982, 383 p. text + 58 planşe (Ioan Mitrea) – recenzie
351
328. Mircea D. Matei şi Emil I. Emandi, Habitatul rural din valea Moldovei şi din
bazinul Şomuzului Mare (secolele XI-XVII), Editura Academiei R.S.R.,
Bucureşti, 1982, 169 p. + 35 fig. (Alexandru Artimon) – recenzie
357
329. Virgil Emilian Catargiu, Vasile Pârvan, filozof al istoriei, Editura „Junimea”,
Iaşi, 1982, 206 p. (Vasile Florea) – recenzie
363
Vol. XV/1983
7
330. Vasile Florea, 65 de ani de la făurirea statului naţional unitar român
21
331. Dumitru Berciu, Despre personalitatea lui Vasile Pârvan
27
332. Radu Vulpe, Amintiri despre Vasile Pârvan
31
333. Hadrian Daicoviciu, Daco-geţii în opera lui Vasile Pârvan
39
334. Bucur Mitrea, Izvoarele numismatice în opera lui Vasile Pârvan
47
335. Valentin Vasiliev, Problema scitică în opera lui Vasile Pârvan
336. Adina Berciu-Drăghicescu, Vasile Pârvan şi studiile sale de istorie medievală
românească
51
337. Cornelia Belcin Pleşca, Unele probleme de etnologie în opera lui Vasile Pârvan
59
338. Ann Dodd-Opriţescu, Ioan Mitrea, Sceptrul de piatră de la Mogoşeşti-Siret,
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69
judeţul Iaşi. Problema originii şi datării
339. Sergiu Haimovici, Studiul paleofaunei de cultura „Noua”, descoperită în
staţiunea de la Cavadineşti (jud. Galaţi)
97
340. Sever Dumitraşcu, O nouă cultură arheologică protoistorică recent descoperită
105
şi studiată: cultura Biharea (Br. C D – Ha A1)
341. Ioan Mitrea, Deux tombes du VI-Ve siècle a.n.è., decouvertes a Mileştii de Sus,
le departement de Bacău
117
342. Constantin Buzdugan, Fortificaţii geto-dacice în Moldova
125
343. Ioan Mitrea, Descoperirile geto-dace, din sec. I î.e.n.-sec. I e.n. de la Floreşti,
judeţul Bacău
131
344. M.Şt. Udrescu, N. Miriţoiu, Expertiza materialului osteologic descoperit la
Floreşti, jud. Bacău
137
345. Viorel Căpitanu, Figurine antropomorfe geto-dacice, descoperite la Răcătău
(com. Horgeşti, jud. Bacău)
141
346. Ioan Mitrea, Constantin Eminovici, Cercetările arheologice de la Pîrîul BoghiiPîrgăreşti
153
347. Traian Cantemir, Viziune modernă în opera lui Miron Costin
163
348. Alexandru Artimon, Un tezaur monetar din secolele XVIII-XIX descoperit la
Somuşca-Cleja (jud. Bacău)
169
349. Ioan Murariu, Un document inedit privind ajutorinţa de iarnă în Moldova în
anul 1794
183
350. Dumitru Zaharia, Raporturile dintre proprietari-aredndaşi şi ţăranii din
ţinutul Bacău în anul 1848
187
351. Ioan Murariu, Informaţii privind exploatarea pădurilor, transportul şi
comercializarea lemnului în Moldova între anii 1774 şi 1832
199
352. Victor Marinovici, Contribuţii la cunoaşterea începuturilor învăţământului
public sătesc în judeţul Bacău (1858-1865)
209
353. Elena Artimon, Războiul de independenţă oglindit în medalistică şi piese
decorative aflate în colecţiile muzeului băcăuan
219
354. Ionel Marin, Mişcarea muncitorească şi socialistă din Valea Bistriţei până în
anul 1921
229
355. Dorinel Ichim, Monumentul de arhitectură populară din Fichiteşti-Podu
Turcului, jud. Bacău
245
356. Dorinel Ichim, Mătăhălile din Prăjeşti, judeţul Bacău – un obicei de primăvară
mai puţin cunoscut
255
357. Radu Vulpe (1899-1982) – necrolog (Viorel Căpitanu)
265
358. Gheorghe Popilian, Necropola daco-romană de la Locusteni, Editura Scrisul
Românesc, Craiova, 1980, 122 p. + 55 pl. (Ion Ioniţă) – recenzie
269
359. Constantin Preda, Callatis, necropola romano-bizantină (Biblioteca de
arheologie), Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti,
1980, 134 p. + 94 planşe. (Sanda Ioniţă) – recenzie
275
360. Mircea D. Matei, Emil I. Emandi şi Octav Monoranu, Cercetări arheologice
privind habitatul medieval rural din bazinul superior al Şomuzului Mare şi al
Moldovei (secolele XIV-XVII), Anuarul Muzeului judeţean Suceava, Supliment,
I, Suceava, 1982, 144 p. + 50 fig. (Alexandru Artimon) – recenzie
279
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361. Cronica activităţii secţiei de istorie pe anul 1982 (Elena Artimon)

283

Vol. XVI/1984
7
362. Ioan Scurtu, Pregătirea politică a actului istoric de la 23 August 1944
363. Vasile Florea, Aspecte militare pe teritoriul judeţului Bacău la începutul
revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă,
declanşată la 23 August 1944
17
364. Ioan Mitrea, Milenii de locuire în vatra oraşului Bacău şi împrejurimilor, până
la prima menţiune documentară a localităţii
23
365. Viorel Căpitanu, O spadă de fier de tip „akinakes” descoperită la Găiceana,
judeţul Bacău
51
366. Vlad Zirra, Contribuţia celtică la cultura daco-getică în concepţia lui Vasile
Pârvan
55
367. Viorel Căpitanu, Fibule de tip Latène descoperite în aşezarea de tip „dava” de
la Răcătău, comuna Horgeşti, judeţul Bacău
61
368. Ioan Mitrea, Unele consideraţii privind originea, cronologia şi semnificaţia
etno-culturală a cuţitelor cu volute descoperite pe teritoriul României 87
369. Sergiu Haimovici, Studiul materialului faunistic din aşezările de la CîrligiFilipeşti (secolele II-V e.n.) şi Izvoare-Bahna (secolele VI-IX e.n.)
95
370. Alexandru Artimon, Noi contribuţii arheologice privind istoria aşezării urbane
de la Trotuş
101
371. Ioan Ciută, Bacăul – oglindit în documentele cancelariei Moldovei secolului al
XV-lea
127
372. Ioan Murariu, Ţinutul Bacău în secolele XV-XIC (I)
133
373. Gheorghe Burlacu, Contribuţii la cunoaşterea Cobâlei de pe Siretul mijlociu
(sec. XV-XIX)
151
374. Paul Păltănea, Note la biografia lui Costache Rosetti-Teţcanu
175
375. Ionel Marin, Din lupta antifascistă, antirevizionistă şi antirăzboinică a maselor
muncitoare din Valea Bistriţei
195
376. Dorinel Ichim, Dovezi etnologice şi paleoetnologice privind vechimea
viticulturii în Moldova centrală
209
377. Al. Zub, Pe urmele lui Vasile Pârvan, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1983,
384 p. + 36 pl. (Ioan Mitrea) – recenzie
225
378. Cronica activităţii secţiei de istorie pe anul 1983 (Elena Artimon)
229
235
379. Hadrian Daicoviciu (1932-1984) – necrolog (Viorel Căpitanu)
Vol. XVII/1985
380. Jean Ciută, Concepţia secretarului general al partidului, preşedintele
republicii, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, privind cercetarea, cunoaşterea,
prezentarea şi învăţarea istoriei. Două decenii de la Congresul al IX-lea al
P.C.R.
5
11
381. Vasile Florea, Împliniri băcăuane în domeniul muzeistic (1965-1985)
382. Ioan Mitrea, Remarcabile rezultate ale cercetărilor arheologice în ultimele
două decenii, privind etnogeneza şi continuitatea românilor, la est de
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Carpaţi
17
383. Eugen Comşa, Date noi referitoare la contactele dintre comunităţile Aldeni II
şi cele ale culturilor vecine
27
384. Ştefan Cucoş, Câteva consideraţii cu privire la sfârşitul culturii Cucuteni 33
385. Viorel Căpitanu, Unelte şi arme de fier descoperite în aşezarea geto-dacă de la
Răcătău, com. Horgeşti, jud. Bacău
41
386. Viorel Căpitanu, Marius Alexianu, Amfore cu inscripţii descoperite în dava de
la Răcătău (jud. Bacău)
75
387. Ioan Mitrea, Încă o necropolă daco-carpică descoperită pe teritoriul comunei
Onceşti, judeţul Bacău
81
388. Alexandru Artimon, Contribuţii arheologice la istoria localităţii Fîntînele (jud.
Bacău)
93
389. Ioan Murariu, Ţinutul Bacău în secolele XV-XIX (II)
109
390. Gheorghe Burlacu, Contribuţii la cunoaşterea Cobâlei de pe Siretul mijlociu
(sec. XV-XIX) II
123
391. Elena Artimon, Câteva piese din colecţia muzeului din Bacău referitoare la
actul unirii din 1859
153
392. Vasile Florea, Contribuţia generalilor C. Prezan, Al. Averescu şi E.
Grigorescu, la dezvoltarea strategiei militare în timpul primului război
mondial
161
393. Ionel Marin, Mişcarea muncitorească, revoluţionar-democratică din Valea
Bistriţei în anii 1934-1938
169
394. Lucia Antohi, Câteva date privind istoricul salinelor şi mişcării muncitoreşti
din Tg. Ocna, până la 1944
179
395. Alexandru Zub, Vasile Pârvan: dilemele cărturarului
189
396. Viorel Căpitanu, Contribuţia lui Vasile Pârvan privind localizarea davelor pe
Siret
197
397. Vasile Florea, Câteva consideraţii despre Jorge Luis Borges
203
209
398. Paul Păltănea, Costache Negri. Scrisori către C. Rosetti-Teţcanu
399. Ion Măzăreanu, Date noi privind casa în care s-a născut Ion Ionescu de la Brad
227
400. Ioan Opriş, Constantin Matasă între fruntaşii muzeografiei româneşti
233
237
401. Elena Artimon, Cronica activităţii secţiei de istorie pe anul 1984
402. Gheorghe Banu, Florentina Banu, Date cu privire la proprietatea răzăşească
din satele com. Secuieni (jud. Bacău) în secolele XVII-XIX
243
Vol. XVIII-XIX/1986-1987
7
403. Ioan Ciută, Istoria – în slujba păcii
404. Ştefan Cucoş, Cronologia eneoliticului final din zona subcarpatică a Moldovei
13
405. Vasile Florea, Câteva consideraţiuni asupra teonimului Zamolxis
21
31
406. Vasile Ursachi, Fortificaţii dacice pe Valea Siretului
53
407. Viorel Căpitanu, Vasile Ursachi, Cetatea dacică de la Moineşti
408. Viorel Căpitanu, Obiecte cu semnificaţie cultuală descoperite în dava de la
Răcătău, judeţul Bacău
71
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409. Viorel Căpitanu, Ceramica geto-dacică descoperită în dava de la Răcătău,
comuna Horgeşti, jud. Bacău
103
410. Ioan Mitrea, Constantin Eminovici, Vasile Momanu, Aşezarea din secolele V-VII
de la Ştefan cel Mare, jud. Bacău. Săpăturile din anii 1984-1986
215
411. Sergiu Haimovici, Studiul materialului arheologic descoperit în două aşezări
subcarpatice din sec. V-VII e.n.: Davideni (jud. Neamţ) şi Ştefan cel Mare
(jud. Bacău)
251
412. Ioan Mitrea, O fibulă digitată descoperită la Neguleşti, judeţul Bacău
261
265
413. Ştefan S. Gorovei, La începuturile oraşului Bacău
414. Alexandru Artimon, Noi contribuţii arheologice privind Curtea domnească din
Bacău
285
415. Corneliu Stoica, Contribuţii privind habitatul medieval trotuşean (1359-1740) 301
416. Alexandru Artimon, Descoperirile arheologice de la Tg. Trotuş din anii 1983-1986 319
417. Ioan Murariu, Organizarea administrativ-teritorială a ţinutului Bacău în a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea
361
418. Ioan Murariu, Veniturile şi cheltuielile moşiilor Beţeşti (ţinutul Bacău) şi
Vadurile (ţinutul Neamţ) în perioada 1821-1824
367
419. Vasile Florea, Diplomaţia marilor puteri în Bosfor şi Dardanele şi implicaţiile
ei asupra Ţărilor Române (1744-1812)
377
420. Ecaterina I. Măgirescu, Cedric N. Măgirescu, File din Cartea Scorţenilor
387
421. Ionel Marin, Activitatea organizaţiilor de masă şi obşeşti create, conduse sau
influenţate de organizaţia judeţeană Neamţ a P.C.R. în perioada 1921-1940 403
422. Ecaterina I. Măgirescu, Cedric N. Măgirescu, Oameni de seamă în ţinutul
Romanului
413
423. Vasile Florea, Spaţiul şi timpul istoric în opera lui Jorges Luis Borges (II) 425
441
424. Vasile Florea, Gânduri despre Karl Marx
425. Ioan Opriş, Lucrări de reparaţii, refaceri şi restaurări la monumentele istorice
din judeţul Bacău (sec. XIX-XX)
447
Vol. XX/1989
426. Maria Bitiri-Ciortescu, Viorel Căpitanu, Marin Cîrciumaru, Paleoliticul din sectorul
subcarpatic al Bistriţei în lumina cercetărilor de la Lespezi-Bacău
7
427. Ştefan Cucoş, Locuinţele eneoliticului final din zona subcarpatică a Moldovei
53
428. Ştefan Cucoş, Câteva consideraţii cu privire la unele probleme ale eneoliticului
final de la est de Carpaţi
61
429. Alexandru Vulpe, Viorel Căpitanu, Depozitul de bronzuri de la Gioseni
69
430. Emil Moscalu-Bejan, O nouă necropolă aparţinând aspectului cultural getic
timpuriu de tip Canlia în Moldova, la Mărgineni (jud. Bacău)
83
431. Viorel Căpitanu, Obiecte de podoabă şi piese vestimentare descoperite în dava
de la Răcătău, judeţul Bacău
97
432. Corneliu Beldiman, Plăcuţe de cuirasă (Lorica Squamata) din Dacia
preromană
125
433. Viorel Căpitanu, Tezaurul de monede romane imperiale de la Călugăreni, com.
Dămieneşti, jud. Bacău
137
434. Ioan Mitrea, Noi contribuţii arheologice la cunoaşterea istoriei şi civilizaţiei
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dacilor liberi de la est de Carpaţi în secolele II-III
149
435. Viorel Căpitanu, Noi descoperiri de monede antice şi bizantine intrate în
colecţiile muzeului din Bacău
193
436. Vasile Palade, Elemente alogene în unele aşezări şi necropole Sântana de
Mureş din zona Bîrladului
203
437. Alexandru Artimon, Topoare din secolele X-XI descoperite în judeţul Bacău
215
438. Alexandru Artimon, Cercetările arheologice de la Tg. Trotuş din anii 1987-1989 221
439. Alexandra Bolomey, Consideraţii asupra resturilor de mamifere din staţiunea
de la Lespezi-Lutărie (jud. Bacău)
271
440. Dan Botezatu, Georgeta Miu, Studiul scheletelor din mormintele de la Brad,
aparţinând perioadei dacice
297
441. Sergiu Haimovici, Studiul a trei cranii fragmentare de taurine (Bos taurus)
provenite din aşezarea dacică de la Răcătău (jud. Bacău)
305
442. Sergiu Haimovici, Materialul faunistic de la Răcătău
309
443. Ioan Mitrea, Estimări paleodemografice privind spaţiul est-carpatic al
României în secolele VI-X
315
Vol. XXI/1990
444. Corneliu Stoica, Evoluţia localităţii Târgu Ocna în evul mediu (până la
mijlocul secolului al XVIII-lea)
5
445. Vilică Munteanu, Cu privire la unele relaţii dintre Constantin Brîncoveanu şi
dregătorii otomani din cetăţile de pe malul drept al Dunării
37
446. Ioan Murariu, Harta administrativă a Moldovei în anul 1916 4
51
57
447. Gheorghe Burlacu, Ioneştii de la Brad, studiu genealogic şi istoric 5
95
448. Ioan Mitrea, Rădăcinile Marii Uniri din 1918
103
449. Gheorghe Platon, Unitatea – idee şi acţiune în epoca modernă
123
450. Ion Agrigoroaiei, Contextul intern şi internaţional al înfăptuirii Marii Uniri
451. Dumitru Zaharia, Acţiuni diplomatice şi militare româneşti în vederea
întregirii neamului
131
452. Dacia răsăriteană (Sever Dumitraşcu) – recenzie
135
453. Ion Toderaşcu, Unitatea românească medievală, vol. I, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1988, 244 pag. + 44 fig. (Nelu Zugravu) – recenzie
139
Vol. XXII/1991
7
454. Paul Păltănea, Din corespondenţa inedită a lui Costache Negri
29
455. Dorinel Ichim, Expoziţia de etnografie din oraşul Comăneşti
39
456. Viorel Savin, Funcţii şi cerinţe ale casei-muzeu în etapa actuală
49
457. Ioan Dănilă, Lipova – loc înveşnicit de paşii poetului
54
458. Ion Rotaru, Eminescu în viziunea poeţilor români de azi
64
459. Vasile Robciuc, Traduceri eminesciene din teatrul european
66
460. Dumitru Tătaru, Preocupări geografice la Mihai Eminescu
461. Alexandra-Cristina Păunescu, „Românismul” – o societate culturală şi
4
5

Articolul cuprinde şi o hartă care nu este paginată.
Articolul cuprinde şi „Arborele genealogic al Ioneştilor de la Brad”, fără a fi paginat.
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patriotică
68
93
462. Ioan Dănilă, Mereu al românilor – Vasile Alecsandri
95
463. Nicolae Dabija, Unire în suflet
97
464. Ion Iliescu, Omagiu bibliofil unui alt luceafăr
101
465. Marin Cosmescu, Obârşia poetului Vasile Alecsandri
466. Marin Cosmescu, Iancu Gheorghiu Budu, un entuziast unionist băcăuan 107
467. Gheorghe Burlacu, Ion Măzăreanu, Satul Brad, baştină şi moşie a Isăceştilor şi
Ioneştilor
117
468. Eugen Şendrea, Maria Cretzu-Medeleni
157
163
469. Viorel Căpitanu, Iulian Antonescu, ctitor al muzeelor din judeţul Bacău
470. B. Munte, Un făuritor exemplar – pioner al muzeelor băcăuane: Iulian
Antonescu
167
471. Vasile Ursachi, Iulian Antonescu o mare personalitate a zilelor noastre
171
173
472. Sever Dumitraşcu, Un om şi un suflet: Iulian Antonescu
473. Zenovia Bogza, Iulian Antonescu – o personalitate marcantă a afirmării
spiritualităţii româneşti
175
474. Epifanie Cozărescu, Iulian Antonescu şi muzeul spitalului din Roman
179
181
475. Cristian Vlădescu, Un mare prieten al oamenilor, Iulian Antonescu
476. Maria Dulgheru, Eugen Stănescu, Iulian Antonescu un mare cercetător al
trecutului istoric al românilor
183
477. Vasile Barbu, A fost un om
185
187
478. Marcel Drăgotescu, Un apostol al muzeografiei româneşti – Iulian Antonescu
191
479. Paul Şadurschi, Amintiri despre domnul Iulian Antonescu
193
480. Alexandru Artimon, Gânduri despre Iulian Antonescu
195
481. Aurel Moldoveanu, Iulian Antonescu un neobosit ctitor de muzee
198
482. Ioan Ungureanu, Aşa l-am cunoscut pe Iulian Antonescu
Vol. XXIII/1 - 1992
5
483. Dan Gh. Teodor, Cuvânt înainte
7
484. Alexandru Zub, Un episod dramatic din istoria Ligii Culturale
485. Alexandru Păunescu, Strădaniile lui Vasile Pârvan pentru salvarea şi
recuperarea obiectelor preţioase din Muzeul Naţional de Antichităţi precum
şi a pieselor arheologice din Dobrogea
15
486. Sever Dumitraşcu, Vasile Pârvan şi Universitatea din Cluj (Aspecte
arheologice)
41
487. Alexandra-Cristina Păunescu, Textele inscripţiilor redactate de Vasile Pârvan
spre a fi săpate pe pereţii Arcului de Triumf din Capitală
79
488. Gavrilă Simion, Geţii şi sciţii dinspre Gurile Dunării
95
107
489. Ion Niculiţă, Traco-geţii la est de Prut
115
490. Silvia Teodor, Stratigrafia staţiunii arheologice de la Poiana
125
491. Vasile Ursachi, Vasile Pârvan şi „davele” de pe Siret
492. Viorel Căpitanu, Noi contribuţii la cunoaşterea civilizaţiei geto-dacice în
bazinul Siretului mijlociu. Dava de la Răcătău (antica Tamasidava)
131
493. Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Moneda şi datarea complexelor arheologice
193
494. Vasile Palade, Unele observaţii cu privire la aspectul etnic al populaţiei din
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aria culturii Sântana de Mureş în lumina cercetărilor din aşezările şi
necropolele de la Bîrlad-Valea Seacă, Zorleni-Fîntînele, Banca-Gară şi
Fălciu-Bogdăneşti
197
495. Valeriu Sîrbu, Fenomenul Pârvan
223
496. Dan Gh. Teodor, Creştinismul la est de Carpaţi de la origini şi până în secolul al
XV-lea, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, 1991, 230 p. (Victor
Spinei) – recenzie
227
Vol. XXIII/2 - 1992
7
497. Viorel Căpitanu, 35 de ani de existenţă a Muzeului de Istorie din Bacău
15
498. B. Munte, Muzeul de istorie la a 35-a aniversare
499. Victor Mitocaru, Muzeul de Istorie „Iulian Antonescu” (Interviu cu Viorel
Căpitanu)
17
500. Dan Gh. Teodor, A 35 aniversare a activităţii muzeului de istorie băcăuan 21
23
501. Alexandru Zub, Scrisoare de felicitare
23
502. Jana Şerban, Telegramă de felicitare
25
503. B. Munte, Cuvânt la Evocarea „Iulian Antonescu”
504. Eugenia Popuşoi, Morminte neolitice de tip Starčevo-Criş la Trestiana,
comuna Griviţa, judeţul Vaslui
27
505. Silvia Iacobescu, O nouă aşezare Starčevo-Criş descoperită în jud. Bacău 43
506. Vasile Ursachi, Depozitul de obiecte de podoabă eneolitice de la Brad, comuna
Negri, judeţul Bacău
51
507. Ion T. Dragomir, Descoperiri arheologice privind vânătoarea, pescuitul şi
culesul din natură, practicate de comunităţile eneolitice din sudul Moldovei
105
508. Gheorghe Dumitroaia, Cultura Noua pe teritoriul judeţului Neamţ
119
509. Viorel Căpitanu, Vasile Ursachi, Necropola carpică de la Poiana-Negri, jud.
Bacău
143
510. Viorel Căpitanu, Tezaurul de denari romani imperiali de la Parava, jud. Bacău
151
511. Viorel Căpitanu, Paul Ţarălungă, Tezaurul de denari romani imperiali
descoperit la Prăjeşti, comuna Traian, judeţul Bacău
167
512. Lăcrămioara Boroş, Descoperirile arheologice de la Răcăciuni
185
513. Eugen-Marius Constantinescu, Rezultate ale cercetărilor arheologice de la
Gherăseni-Grindul Cremenea, jud. Buzău, privind obiectivele din secolul IV
e.n.
193
514. Ioan Mitrea, Realităţi arheologice şi etno-culturale în spaţiul carpato-nistrean
în secolele VI-VII
209
515. Ernest Oberländer-Târnoveanu, Eugenia Popuşoi, Monede bizantine din colecţia
Muzeului „Vasile Pârvan” din Bîrlad
223
516. Octavian Iliescu, Paul Ţarălungă, Un tezaur monetar de la sfârşitul secolului al
XIII-lea descoperit la Prăjeşti (jud. Bacău)
247
517. Sergiu Haimovici, Cercetări arheozoologice privind materialul provenit din
aşezarea de la Turia (jud. Covasna) aparţinând culturii Criş
259
518. Sergiu Haimovici, Studiul resturilor faunistice dintr-un bordei din sec. XII-
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XIII de la Chilieni (jud. Covasna)
519. Viorel Căpitanu, Colecţia „Alexandru Aparu”, Găiceana
520. Silvia Iacobescu, Colecţia de arheologie „Vasile Heisu” Răcăciuni
521. Paul Ţarălungă, Materiale arheologice în colecţia Muzeului Prăjeşti
522. Silvia Iacobescu, Colecţia de arheologie „Vasile Petrea”, Valea Seacă
523. Viorel Căpitanu, Colecţia „Costache Teletin”, Bărboasa
524. Ştefan Cucoş (1936-1992) – necrolog (Viorel Căpitanu)

269
273
281
313
317
323
327

Vol. XXIV/1993
525. Alexandru Zub, Vasile Pârvan, un posibil candidat la Primatul României 9
17
526. Alexandru Suceveanu, Cercetările lui Vasile Pârvan de la Histria
23
527. Eugen-Marius Constantinescu, O floare pentru Vasile Pârvan
27
528. Livia Sibişteanu, Pătrunderea creştinismului în Dacia
529. Victor Spinei, Restructurări etnice la nordul gurilor Dunării în secolele XIII-XIV 37
530. Alexandru Artimon, Consideraţii istorico-arheologice privind geneza şi evoluţia
oraşelor medievale din sud-vestul Moldovei
67
531. Nicoleta Arnăutu, Contribuţii la cunoaşterea produselor artistice ale aurarilor
din Transilvania din secolul al XVII-lea
91
532. Ioan Murariu, Documente privind preţurile unor mărfuri în Moldova la sfârşitul
secolului al XVIII-lea şi în primele decenii ale secolului al XIX-lea
103
533. Corneliu Stoica, Dezvoltarea economico-socială a oraşului Târgu Ocna în
epoca modernă
129
534. Ioan Murariu, Numărul şi felul unor ateliere meşteşugăreşti din oraşele şi
târgurile Moldovei în anul 1832
153
535. Ioan Ungureanu, Unele consideraţii cu privire la aplicarea legislaţiei agrare şi
157
administrative în comuna Călineşti, judeţul Roman, între anii 1864-18926
536. Elena Artimon, Ordine, medalii şi decoraţii din primul război mondial aflate în
colecţiile Muzeului de Istorie din Bacău
165
537. Lucia Antohi, Câteva date privind distrugeri ale căilor de comunicaţie şi
transport din judeţul Bacău în anii 1916-1918
177
538. Elena Artimon, Gheorghe Glod – erou al primului război mondial
181
189
539. Ioan Ciută, Caracterul plebiscitar al actului Marii Uniri
540. Eugen Ichim, Generalul de corp de armată Nicolae Şova, strălucit fiu al oştirii
române
195
541. Ion Dăscălescu, General Nicolae Şova
201
203
542. Lucia Antohi, Istoricul teatrului din Bacău
543. Ecaterina Măgirescu, Cedric Măgirescu, File din Cartea Scorţenilor (1900-1950) – II 213
239
544. Vilică Munteanu, Un fiu al Bacăului: Mircea Cancicov
243
545. Lucia Antohi, Parcul Eminescu (Libertăţii) din Bacău
546. Ioan Ungureanu, Istoricul unui fost edificiu băcăuan: „Pavilionul” din
247
Grădina Publică 7
263
547. Corneliu Chirieş, Prezenţi în focul Revoluţiei din Decembrie 1989
6
7

Articolul este însoţit de două planşe, nepaginate.
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http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Sumarul sumarelor

315

548. Alexandru Artimon, Colecţia muzeală a profesorului Paul Ţarălungă de la
Prăjeşti
265
549. Gabriel Leahu, Mihail Kogălniceanu – 100 de ani de la moarte
273
277
550. Iulian Negrilă, Mihail Kogălniceanu – centenar
279
551. Eugen Budău, Relaţiile lui Mihail Kogălniceanu cu băcăuanii
552. Ioan Dănilă, Mihail Kogălniceanu – omul renaşterii româneşti sau eterna
datorie faţă de înaintaşi. Omagiu la centenar
283
553. Vasile Goldiş – Corespondenţa (1888-1934). Scrisori trimise, vol. I (Lucia
Antohi) – recenzie
291
554. Cronica activităţii Muzeului Judeţean de Istorie „Iulian Antonescu” Bacău în
perioada anilor 1990-1992 (Ioan Ungureanu)
297
Vol. XXV/1994
555. Marilena Florescu, Viorel Căpitanu, Câteva observaţii referitoare la plastica
antropomorfă din aşezarea Cucuteni A de la Ţigăneşti, judeţul Bacău (I)
5
556. Ion Pâslaru, Ritul funerar al triburilor culturii ceramicii cu decor vălurit (sec.
XVII-XVI î.H.)
23
557. Viorel Căpitanu, Ceştile dacice ornamentate din dava de la Răcătău, judeţul
Bacău
45
558. Silvia Teodor, Ceramica de import din aşezarea geto-dacică de la Poiana, jud.
Galaţi
73
559. Viorel Căpitanu, Obiecte din arta geto-dacă descoperite în dava de la Răcătău,
jud. Bacău
123
560. Sergiu Haimovici, Studiul resturilor faunistice depuse ca ofrande în
mormintele din două necropole – Valea Seacă şi Bogdăneşti (jud. Vaslui) –
aparţinând culturii Sântana de Mureş
141
561. Nelu Zugravu, Ritul şi ritualul funerar în texte creştine din mileniul I (I) 161
562. Ioan Murariu, Un document inedit privitor la arendarea Menzilului (Poştei) în
Moldova, pe trei ani, la sfârşitul secolului al XVIII-lea
178
563. Ioan Murariu, Informaţii inedite privind cheltuielile făcute pentru construirea
unor mori în ţinutul Botoşani în anul 1816
190
564. Vasile Novac, Noi dovezi ale prieteniei Al.G. Golescu-V. Alecsandri
199
207
565. L. Ianovcic, Ion Ionescu de la Brad şi meteorologia agricolă în România
566. Alexandru Zub, Henri Focillon şi Vasile Pârvan, călătorii sincrone în viaţa
formelor
211
567. Dumitru Zaharia, Veniamin Costache şi şovinismul maghiaro-austriav
222
568. N. Iorga, Istoria românilor, II, Oamenii pământului (până la anul 1000), text
stabilit, note, comentarii, postfaţă şi addenda de Ion Ioniţă, Virgil
Mihăilescu-Bârliba, Vasile Chirica, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1992,
416 pagini (Nelu Zugravu) – recenzie
244
569. Louis Bréhier, Civilizaţia bizantină, traducere din limba franceză: Nicolae
Spincescu, control traducere şi note de subsol: Alexandru Madgearu,
Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1994, 564 pag. (Nelu Zugravu) – recnzie
246
570. Joseph Mitsuo Kitagawa, În căutarea unităţii. Istoria religioasă a omenirii,
traducere de Claudia Dumitru, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1994, 336 pag.
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248
(Nelu Zugravu) – recenzie
571. Alain Ruze, Latinii din Carpaţi. Dovezi ale continuităţii româneşti la nordul
Dunării, traducere din limba franceză de Cireşica Dimitriu-Ruze, Bucureşti,
Ed. Ştiinţifică, 1994, 136 pag. (Nelu Zugravu) – recenzie
250
572. Doinea Benea, Petru Bona, Tibiscum, Bucureşti, Ed. „Museion”, 1994, 154
pag, 53 fig., 48 foto (Nelu Zugravu) – recenzie
252
573. Nicolae Branga, Memoria Antichităţii. Comemorări, comentarii, recenzii, studii, note
critice, Sibiu, Ed. Universităţii, 1994, 86 pag. (Nelu Zugravu) – recenzie
253
574. Mihai Sâmpetru, Oraşe şi cetăţiu târzii la Dunărea de Jos (Bibliotheca
Thracologica, V), Bucureşti, 1994, 181 pag cu 20 figuri (p. 137-156) (Nelu
Zugravu) – recenzie
254
Vol. XXVI/1 – 1997
575. Eugen Comşa, Unelte de piatră şlefuită din arealul culturii Starčevo-Criş din
Moldova
7
576. Tamilia Simion, Consideraţii asupra unei ştampile de amforă de Sinope
descoperită la Giurcani, judeţul Vaslui
31
577. Viorel Căpitanu, Descoperiri arheologice din partea de N-E a judeţului
Vrancea
36
578. Vasile Ursachi, Contribuţia cercetărilor arheologice din cetatea şi aşezarea
geto-dacică de la Brad, la cunoaşterea culturii geţilor est carpatici
43
579. Viorel Căpitanu, Cercetările arheologice în Dava de la Răcătău-Tamasidava,
între aniu 1992-1996
50
580. Dorinel Ichim, O „moară” dacică de la Buciumi, comuna Ştefan cel Mare 119
581. Vasile Ursachi, Tezaurul de monede romane descoperit la Tămăşeni, judeţul
Neamţ
123
582. Lăcrămioara Marin, Şantierul arheologic de la Răcăciuni (jud. Bacău)
139
583. Mircea Mamalaucă, Săpăturile arheologice în necropola de secol IV p.Ch. de la
Pogoneşti-Iveşti
147
584. Mugur Andronic, Cercetări arheologice în aşezarea dacică de epocă romană de
la Todireşti (judeţul Suceava)
167
585. Ioan Mitrea, Autohtoni şi slavi în secolele VI-VII în aşezarea de la Davideni 174
586. Maria Comşa, Structuri socio-economice din secolele VI-X pe teritoriul
României
195
587. Sever Dumitraşcu, Herulii. Thule-Atena-Roma-Constantinopol şi „Ţinuturile
Părinteşti” (I)
204
588. Nelu Zugravu, Pretenţii apostolice şi realităţi istorice la începuturile
creştinismului
250
589. Alexandru Zub, Vasile Pârvan şi istoria biografică
257
590. Mircea Petrescu-Dîmboviţa, Ioan Andrieşescu, cel mai apropiat colaborator al
lui Vasile Pârvan
265
591. Jean Ciută, Cultura getică în concepţia lui Vasile Pârvan oglindită în „Getica” 278
592. Ioan Ungureanu, Şcoala română din Roma şi unele probleme ale slujitorilor ei
reieşite din corespondenţă (Vasile Pârvan, Grigore Florescu, Paul
Nicorescu, Nicolae Buta, Scarlat Lambrino)
282
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593. Ioan Dogaru, Medalie dedicată lui Vasile Pârvan

300

Vol. XXVI/2 – 1997
594. George-Felix Taşcă, Din cei ce au fost. Paharnicul Iliiaş fiul lui Dumitru. În
sfatul Ţării Moldovei între anii 1407-1429
7
595. Alexandru Artimon, Biserici din zona de sud-vest a Moldovei (sec. XIV-XVII)
16
28
596. Cornel Vivi Cioaric, Mari familii boiereşti în Moldova
39
597. Jean Ciută, Politica matrimonială a lui Ştefan cel Mare
598. Alexandru Artimon, Circulaţia monetară din zona de sud-vest a Moldovei în
42
epoca medievală 8
599. Ioan Ungureanu, O nouă ipoteză asupra etimologiei „Cobâlelor” de pe Siretul
Mijlociu
50
600. Gheorghe Burlacu, Ocolul domnesc Trotuş (sec. XV-XIX). Partea I
59
601. Ioan Murariu, Un document inedit privitor la veniturile Agiei din Moldova pe
şase luni (în prima jumătate a secolului al XVIII-lea)
76
602. Ioan Murariu, Un contract inedit privind arendarea a şase moşii din Moldova
în perioada 1818-1824
81
603. Marius Alexandru Istina, Episcopul Melchisedec Ştefănescu şi unirea din 1859 89
604. Petru Obodariu, Consideraţii privind aplicarea Legii rurale din 1864 în judeţul
Putna
97
605. Constantin I. Stan, Destrămarea Partidului Conservator Progresist în Moldova 102
606. Ioan Ungureanu, Legea conversiunii din 7 aprilie 1934 şi incidenţa acesteia
asupra Băncii „Oituzul” S.A. şi Casei de Credit a Agricultorilor din judeţul
Bacău
114
607. Manuela Palade, Banca Românească – sucursala Bacău şi rolul ei activ în
dezvoltarea comercială şi industrială din perioada 1935-1945
119
608. Constantin Tofan, Evoluţia Întreprinderii „Robinete Industriale S.A.”
122
127
609. Elena Artimon, Virgil Madgearu. Viaţa şi activitatea (Medalion)
130
610. Ioan Ungureanu, Savantul Ion Borcea – corespondenţă inedită
611. Marcel Gh. Morăraşu, Viorel Căpitanu, N.C. Enescu – Strălucit dascăl şi
cercetător
145
612. Petre Diaconu, Pagini din amintirile sergentului Nicolae Diaconu despre
luptele de la Oituz
155
613. Corneliu Chirieş, 75 de ani de la înfiinţarea Şcolii Militare de Ofiţeri de
Rezervă Bacău
157
614. Eugen Ichim, Muzeul Militar Naţional păstrător al unor valoroase mărturii
despre participarea armatei române la cel de-al doilea Război Mondial 162
615. Jean Ciută, Mircea Cancicov – concitadinul nostru
165
168
616. B. Munte, O comemorare luminoasă
617. Relu Zamfir Stoian, Contribuţia Secţiei Numismatice Bacău la propagarea
imaginii personalităţilor cultural-istorice, prin intermediul documentelor
metalice
170
8

Titlul articolului este greşit în cadrul volumului (apare zona de sud-est), dar este
corect în cadrul sumarului volumului.
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178
618. Jean Ciută, Bacăul – la a 585-a aniversare
619. Vasile Ursachi, ZARGIDAVA. Cetatea dacică de la Brad, Bucureşti, 1995
(Viorel Căpitanu) – recenzie
181
620. Artimon, Alexandru, Mitrea, Ioan, Bacău. Reşedinţă voievodală, Bacău, 1996,
100 p., 51 pl. (Corneliu Stoica) – recenzie
185
621. Sumarul sumarelor (vol. I/1968-vol. XXV/1994) (Ioan Ungureanu)
189
Vol. XXVII/1998
7
622. Lăcrămioara Stratulat, Carpica – 30 de ani de existenţă
623. Vasile Chirica, Carol Kacso, Mădălin Văleanu, Contribuţii privind prezenţa
obsidianului, ca materie primă pe teritoriul României
11
624. Lăcrămioara-Elena Istina, Consideraţii privind apariţia ideii de perforare în
cultura Starčevo-Criş de pe teritoriul României
21
625. Marin Dinu, Folteşti-Cernavoda II. O cultură de origine răsăriteană?
32
626. Adriana Stoian, Cu privire la înmormântările din cuprinsul aşezărilor Latène 44
627. Maria Comşa, Rolul mediului natural (munţi, păduri, bălţi) în menţinerea
elementului autohton la nord de Dunăre în secolele III-VII p.C.
54
628. Mihalache Brudiu, Un mormânt aparţinând populaţiei turanice, descoperit în
sudul Moldovei
66
629. Alexandru Artimon, Contribuţii istorico-arheologice privind satul şi mânăstirea
Bogdana
73
630. Gheorghe Burlacu, Ocolul domnesc Trotuş (sec. XV-XIX). Partea a II-a
95
631. Daniel Ciobanu, Forme de proprietate în ţinutul Romanului: domeniul
domnesc (I)
127
632. Constantin Tofan, O încercare de climatologie istorică (Secolele XV-XIX) (I)
136
633. Dorin Dobrincu, Modificări în modul de impunere şi percepere a dărilor în
Moldova epocii fanariote
148
634. Ioan Murariu, Evidenţa contabilă pe moşiile din Moldova în jurul anului 1800 170
635. Ioan Ciută, Problema ţărănească reflectată în programele Revoluţiei române
de la 1848
187
636. Marius Alexandru Istina, Câteva consideraţii privind opera istorică a
episcopului Melchisedec Ştefănescu
191
637. Gabriel Leahu, Români în Egipt la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul
secolului al XX-lea. Contribuţii privind înfiinţarea reprezentanţei
diplomatice a României la Cairo
213
638. Elena Artimon, Eroi băcăuani din primul război mondial, cavaleri ai ordinului
„Mihai Viteazul”
225
639. Ioan Ungureanu, Dr. Lucia Leon Borcea
235
640. Ioan Ungureanu, Grigore Florescu – personalitate marcantă a istoriografiei
româneşti
256
641. Ioan Ungureanu, Politici de stimulare a performanţei agricole, a vieţii rurale şi
a industriei casnice în perioada interbelică (Expoziţii, târguri, concursuri,
congrese, forme asociative ş.a.)
262
642. Laurenţiu Stroe, Destine de august. Începutul sfârşitului monarhiei în România 271
643. Lăcrămioara Marin, Câteva considerente cu privire la imaginea femeii în
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Europa occidentală a secolelor XI-XIV. Concepţia bisericii faţă de femeie
oglindită în dreptul canonic medieval
277
644. Cornel Vivi Cioaric, Austria şi problema otomană în secolul al XVII-lea
285
302
645. Viorel Cruceanu, Apusul gloriei coloniale a Franţei
646. Nelu Zugravu, Geneza creştinismului popular al românilor, Bibliotheca
Thracologica, XVIII, Bucureşti, 1997, 570 p. (Ioan Mitrea) – recenzie
311
647. Ştefan Pascu (1914-1998) – necrolog (Ioan Mitrea)
315
Vol. XXVIII/1999
648. Lăcrămioara Elena Istina, Observaţii tipologico-funcţionale privind ciocanele
duble în eneolitic şi epoca bronzului
7
649. Cristian Ioan Popa, Un pumnal de tip răsăritean de la Cut (jud. Alba)
17
650. Relu Butnariu, Noi cercetări de suprafaţă efectuate de Muzeul de Istorie din
Roman
31
651. Daniel David, Locuri de cult în Dacia (sec. II a.Chr.-I p.Chr.)
37
652. Livia Liliana Sibişteanu, Izvoare literare şi arheologice despre cultele şi
credinţele sarmaţilor (Complexe arheologice)
49
653. Cristinel C. Plantos, O nouă aşezare a dacilor liberi la Pradaiş (jud. Bacău) 79
91
654. Mircea Mamalaucă, Necropola de sec. IV p.Chr. de la Pogoneşti-Iveşti
655. Dan Gh. Teodor, Contribuţii la cunoaşterea obştii săteşti din mileniul marilor
migraţii
103
656. Alexandru Artimon, Biserica şi necropola medievală de la Tg. Trotuş (jud.
Bacău). Consideraţii finale
109
657. Mugur Andronic, Hrinceşti – un sat bucovinean dispărut
135
141
658. Anton Coşa, Misionari catolici despre Faraoani
163
659. Constantin Tofan, O încercare de climatologie istorică (II)
660. Cornel Vivi Cioaric, Evoluţia raporturilor româno-otomane în secolul al XVII-lea 177
199
661. Laurenţiu Stroe, „Prinţul Aurului” şi pacea de la Carlowitz
662. Daniel Ciobanu, Biserica armenească „Sfânta Treime” din Suceava. Între
legendă şi adevăr istoric
205
663. Iulia Butnariu, Aspecte din viaţa comunităţii evreieşti din Roman
211
664. Ioan Murariu, O „fabrică” de sare huscă în satul Luncani din ţinutul Bacău în
anul 1817
219
665. Ioan Murariu, O publicaţie necunoscută din 31 decembrie 1831 privitoare la
reorganizarea justiţiei şi comerţului în Moldova
223
666. Marius Alexandru Istina, Franţa şi problema prinţului străin (începutul sec.
XIX-1866)
229
667. Manuela Palade, Forme de economie şi întrajutorare a micilor depunători.
Tradiţie şi contemporaneitate
255
668. Didi Alistar, Rolul instituţiilor şcolare şi ecleziastice în ridicarea economică a
satului băcăuan în prima jum. a sec. al XX-lea. Băncile populare
261
669. Ioan Ungureanu, Concepte şi ideologii cooperatiste şi încercările de aplicare a
acestora în agricultura judeţului Bacău în perioada interbelică
273
670. Andrei Lucaci, Asistenţa religioasă în armata română în pragul mileniului III 281
287
671. Lăcrămioara Marin, Decembrie 1989 – spre aducere aminte
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672. Gabriel Leahu, Experimente coloniale britanice în secolul al XIX-lea. Sierra
Leone
289
673. Viorel Cruceanu, Rwanda: Anatomia unui genocid!
301
674. Ioan Mitrea, Aşezarea din secolele VI-IX de la Izvoare-Bahna. Realităţi
arheologice şi concluzii istorice, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, vol. IV,
Piatra Neamţ, Editura Nona, 1998, 172 p., 57 fig. (Lăcrămioara Elena Istina)
– recenzie
309
675. Ion H. Ciubotaru, Catolicii din Moldova. Universul culturii populare, Episcopia
Romano-Catolică (Departamentul Cercetării Ştiinţifice), Iaşi, Editura
„Presa Bună”, 1998, vol. I, 280 p. (Anton Coşa) – recenzie
313
Vol. XXIX/2000
7
676. P.S. Ioachim Băcăoanul, „Iisus Hristos – ieri şi astăzi şi în veci – este Acelaşi”
677. Dan Gh. Teodor, Importuri creştine romano-bizantine la nordul Dunării de
Jos
11
678. Ioan Mitrea, Secolul al VI-lea în istoria creştinismului la est de Carpaţi. Date
arheologice şi concluzii istorice
27
679. Silvia Iacobescu, Repertoriul descoperirilor arheologice din epoca bronzului,
din judeţul Bacău
39
680. Daniel David, Forme de habitat în perioada clasică a civilizaţiei geto-dace (sec.
II a.Chr.-I p.Chr.)
55
681. Mihaela-Denisia Liuşnea, Consideraţii privind limes-ul roman în perioada
Principatului, la Dunărea de Jos
71
682. Vasile Ursachi, Aşezarea dacică de la Pânceşti, com. Poienari, jud. Neamţ 83
683. Aurelia Ungurianu, Studiul resturilor arheozoologice găsite în situl Velniţă 2
din cadrul staţiunii Ghilăneşti (com. Cristeşti, jud. Botoşani)
113
684. Anton Coşa, Comunităţi catolice din Moldova: Cleja
121
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