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INTRODUCERE

Atunci când am ales pentru studiu Depresiunea NeamŃ, principalul obiectiv
a fost acela de a întocmi o lucrare complexă care să folosească în principal
specialiştilor, dar să aibă un anumit impact şi asupra cititorilor pasionaŃi de istorie
care ar dori să aprofundeze mărturiile trecutului acestor locuri. Proiectul în sine
nu a fost deloc simplu deoarece subunitatea geomorfologică investigată a
cunoscut o intensă locuire umană în aproape toate etapele istorice, ceea ce a oferit
o bază de date variată şi care necesita o cât mai bună punere în valoare.
Deşi interesul arheologilor pentru acest spaŃiu a fost unul destul de susŃinut,
şi în urma căruia au fost cercetate câteva obiective de referinŃă, o sinteză a tuturor
descoperirilor nu a fost întocmită până în prezent, motiv pentru care ne-am asumat
realizarea unui astfel de demers. Suntem conştienŃi că posibilităŃile noastre nu au
permis o valorificare exhaustivă a tuturor vestigiilor, dar considerăm că prin
prezenta lucrare vor fi aduse noi date privitoare la dinamica vechilor locuiri umane.
Pentru că ne-am propus un studiu de sinteză, am încercat, în măsura în
care a fost posibil, ca pe lângă vechile descoperiri să aducem în prim plan şi
modestele rezultate ale activităŃii noastre. Din acest motiv nu am reluat decât o
mică parte a informaŃiilor publicate pentru unele staŃiuni arheologice, care au
fost investigate prin cercetări sistematice sau sondaje, şi am pus accentul mai
mult pe ceea ce am cunoscut în mod direct ca urmare a muncii de teren. Acest
lucru se reflectă şi în materialul ilustrat, provenit în cea mai mare parte din
activitatea arheologică proprie. Acolo unde a fost cazul, pentru a întări anumite
afirmaŃii, dar şi pentru a creiona o imagine de ansamblu, am preluat ilustraŃii din
literatura arheologică referitoare la spaŃiul nostru de interes.
Intervalul cronologic studiat este unul vast, de la paleolitic şi până în secolul
VIII p. Chr. Am ales acest reper cronologic drept limită superioară a analizei
noastre din două motive. Pe de o parte, s-a afirmat că acum începe Evul Mediu, iar
această perioadă necesită o discuŃie temeinică şi prin prisma mărturiilor
documentare. Din alt punct de vedere, după secolul VIII p. Chr., în Depresiunea
NeamŃ se observă o locuire mai puŃin intensă, care se pare că a dăinuit până în
secolul XIV, aşa cum o arată datele de care dispunem în acest moment.
În ceea ce priveşte structura lucrării, după o prezentare a cadrului
geografic şi a elementelor de habitat, precum şi a istoricului cercetărilor, am
întocmit un repertoriu al tuturor descoperirilor, pentru ca în baza acestuia să
formulăm ulterior unele discuŃii de ordin arheologic, cronologic şi cultural.
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Partea finală a lucrării este rezervată capitolului de concluzii şi studiilor
interdisciplinare, cele din urmă fiind deosebit de importante pentru a lămuri
anumite aspecte care nu pot fi înŃelese doar printr-o analiză strict arheologică.
Pentru că definitivarea prezentei lucrări nu ar fi fost posibilă fără
sprijinul mai multor persoane, doresc să le aduc mulŃumiri şi să le asigur de
întreaga mea recunoştinŃă.
Îi mulŃumesc domnului dr. Gheorghe Dumitroaia (directorul Complexului
Muzeal JudeŃean NeamŃ) pentru faptul că mi-a permis accesul la unele materiale
din săpăturile proprii, mi-a oferit informaŃii în legătură cu anumite situri şi
descoperiri, iar sfaturile pertinente au contribuit la buna realizare a acestei lucrări.
De asemenea, un gând de apreciere se îndreaptă către colegii dr. Roxana
Munteanu, Daniel Garvăn, Lucian UŃă, Constantin Preoteasa, Dan Mihăilescu,
Florin Macoveiu (Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra NeamŃ) şi dr. George
Dan Hânceanu (Muzeul de Istorie Roman), care au facilitat accesul la unele
surse bibliografice, fotografii şi materiale arheologice.
Sunt recunoscător pentru sprijinul acordat şi adresez sincere mulŃumiri
cercet. şt. dr. Otis Crandell (Universitatea ,,Babeş Bolyai” Cluj, Facultatea de
Biologie şi Geografie, Departamentul de Geologie), conf. univ. dr. Nicolae Buzgar
(Universitatea ,,Alexandru I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Geografie-Geologie), dr.
Florentina Oleniuc, conf. univ. dr. LuminiŃa Bejenaru (Universitatea ,,Alexandru I.
Cuza” Iaşi, Facultatea de Biologie), dr. Constantin Haită (Muzeul NaŃional al
României, Bucureşti), prof. dr. Virgil Mihailescu-Bîrliba (Institutul de Arheologie
Iaşi), drd. Viorica Vasilache şi prof. univ. dr. Ion Sandu (Universitatea ,,Alexandru
I. Cuza” Iaşi, Platforma Arheoinvest), care au realizat diferite analize de natură
geologică, sedimentologică şi metalografică pentru unele dintre piesele arheologice
prezentate în lucrarea de faŃă.
De asemenea, mulŃumesc pentru ajutorul primit din partea conf. univ.
dr. Mircea Ignat (Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de
Istorie-Geografie), lector univ. dr. Neculai Bolohan (Universitatea
,,Alexandru I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Istorie) şi Loredana Solcan (Muzeul
de Istorie a Moldovei Iaşi), care, prin informaŃiile şi lucrările de specialitate
oferite, au contribuit la îmbunătăŃirea documentării mele.
Traducerea rezumatului a fost întocmită de către colegul Radu Cucuteanu
(Iaşi), căruia îi mulŃumesc călduros.
Deosebit de importante au fost sprijinul şi înŃelegerea oferite de familie, care
a făcut tot posibilul să beneficiez de un cadru favorabil redactării prezentei cărŃi.

iulie 2012, Târgu NeamŃ
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CADRUL NATURAL

I. Caracteristici fizico-geografice
Teritoriul analizat în lucrarea de faŃă este parte componentă a
SubcarpaŃilor Moldovei şi constituie cel mai nordic compartiment al acestui
ansamblu fizico-geografic. Deşi în lucrările de specialitate această subunitate
geografică cunoaşte denumiri diferite1, vom opta pentru termenul folosit cel mai
frecvent - Depresiunea NeamŃ.
Depresiunea ocupă o suprafaŃă de aproximativ 180 km², lungimea ei pe
direcŃia nord-vest – sud-est fiind de 27,5 km, iar lăŃimea de 3,5 -14 km2.
Pentru că este o depresiune tipic subcarpatică3, conturarea ei este destul de
facilă. Astfel, limita de nord şi nord-est o constituie Culmea Pleşu (alt. max. 911 m),
care se prezintă ca un pinten desprins din lanŃul carpatic. Limita vestică o formează
MunŃii Stânişoarei, cu înălŃimi de peste 800 m şi versanŃi destul de abrupŃi, iar
contactul dintre depresiune şi munte se situează în jurul altitudinii de 600-680 m4.
În sud şi sud-est limita o reprezintă înşeuarea de la BălŃăteşti şi o serie de
înălŃimi ale Dealului Corni (altitudini cuprinse între 450-570 m). Această
înşeuare constituie de fapt cumpăna apelor dintre bazinul hidrografic al
TopoliŃei şi cel al Cracăului, fiind o delimitare naturală între Depresiunea
NeamŃ şi Depresiunea Cracău-BistriŃa5.
În ceea ce priveşte rama estică a depresiunii, contactul cu Podişul
Moldovei nu poate fi stabilit cu uşurinŃă, în lipsa unei formaŃiuni geomorfologice care să separe clar cele două subunităŃi de relief. În plus,
depresiunea comunică cu Valea Moldovei prin intermediul ,,porŃilor” deschise
de râurile NeamŃ şi TopoliŃa, între care se află Dealul Boiştea (altitudine 538
m). Având în vedere cele menŃionate, putem admite ca limită estică o linie
imaginară care trece pe la capătul apusean al Dealului Boiştea şi care urmează
spre sud formaŃiunile geografice cu o altitudine aproximativă de 500 m6.
1

Depresiunea NeamŃului, Depresiunea NemŃişorului, Depresiunea Ozana-TopoliŃa.
R. Dimitriu, Depresiunea NeamŃului. Studiu de geografie umană, Iaşi, 2007, p. 20.
3
M. Mâciu et alii (coord.), Enciclopedia geografică a României, Bucureşti, 1982, p. 610.
4
G. Davidescu, Depresiunea subcarpatică Ozana-TopoliŃa. Studiu de geografie fizică, Iaşi,
2000, p. 18-19; R. Dimitriu, op. cit., p. 20-21.
5
R. Dimitriu, op. cit., p. 21.
6
Ibidem.
2
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Este evident faptul că limitele amintite anterior au o anumită importanŃă
doar din punct de vedere geografic, întrucât delimitează un teritoriu cu anumite
trăsături specifice, ele neconstituind şi graniŃe istorice ale unor comunităŃi
umane sau manifestări culturale.

Depresiunea NeamŃ (după Google Earth)

În ceea ce priveşte caracteristicile geologice ale depresiunii, se cunosc
atât depozite sedimentare neogene (marne cenuşii, gresii, şisturi, argile), cât şi
depozite cuaternare, frecvente în lungul cursurilor principale de apă.
MenŃionarea acestor aspecte este utilă în contextul înŃelegerii trăsăturilor
reliefului actual, dar şi pentru a evidenŃia posibile surse de materii prime
necesare confecŃionării uneltelor preistorice.
O privire de ansamblu asupra reliefului ne relevă faptul că acesta
prezintă o înclinare generală pe direcŃia vest-nord-vest – est-sud-est, după
cursul principalelor artere hidrografice şi are un aspect larg vălurit, cu
https://biblioteca-digitala.ro
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interfluvii colinare şi deluroase, care alternează cu văi largi, ale căror albii
majore sunt bine dezvoltate7.
Prin influenŃa pe care au exercitat-o factorii morfogenetici interni şi
externi, s-au individualizat mai multe tipuri de relief: structural, sculptural şi
de acumulare8, ceea ce oferă o notă aparte peisajului din depresiune. În strânsă
legătură cu acest aspect, pot fi identificate două niveluri morfo-structurale:
unul superior, cu altitudini de aproape 600 m, care se prezintă sub forma
unor poduri interfluviale şi a unor umeri în zonele marginale dinspre nord şi
vest, şi un nivel inferior, format din poduri interfluviale a căror înălŃime se
încadrează între 400-500 m şi care ocupă zona centrală a unităŃii geografice
aflată în atenŃia noastră9.
Terasele însoŃesc doar cursurile principale de apă, fiind structurate pe
două trepte, care la ora actuală au înălŃimi relative cuprinse între 2-6 m şi,
respectiv, 10-15 m10. Râul NeamŃ (Ozana) are o terasă joasă care se desfăşoară
pe toată lungimea sa şi o terasă mai înaltă (de max. 15 m) situată pe tot malul
drept, şi parŃial, înspre nord-vest, pe malul stâng. În schimb, în bazinul
TopoliŃei, terasele ocupă o suprafaŃă redusă datorită debitului acestui râu, care a
fost mult mai mic decât al NeamŃului. Prima terasă a TopoliŃei se prezintă ca o
suprafaŃă netedă, cu lăŃimi de până la 1500 m şi se întâlneşte doar pe malul
stâng al râului. Nivelul de terasă de 10-15 m este fragmentar şi ocupă suprafeŃe
relativ mici, pe partea stângă a cursului de apă, dar şi pe pârâul Netezi11.
În zonele de debuşeu ale văilor torenŃiale apar conuri de dejecŃie, unele
dintre ele având suprafeŃe destul de mari şi aspect de terase locale12.
Este posibil ca în preistorie înălŃimea teraselor să fi fost mai mică,
cunoscut fiind faptul că în timp albiile râurilor se adâncesc, dar altitudinea
relativă a acestor forme de relief nu a influenŃat stabilirea grupurilor umane în
anumite locaŃii. Argumentăm acest detaliu prin observaŃia că unele staŃiuni
arheologice identificate de noi se găsesc pe terasele inferioare de 1-2 m ale
râului TopoliŃa sau ale unor afluenŃi ai acestuia, dovadă a faptului că nu exista
pericolul inundării arealelor respective.
Din datele de care dispunem nu pot fi stabilite cu certitudine modificările
cunoscute de relief în decursul diferitelor etape istorice, dar nu credem că au
7

I. Donisă, Al. Ungureanu, SubcarpaŃii NeamŃului, în M. Mâciu et alii (coord.), Geografia
României, Bucureşti, IV, 1982, p. 334.
8
V. Tufescu, SubcarpaŃii şi depresiunile marginale ale Transilvaniei, Bucureşti, 1966, p.
81-85; G. Davidescu, T. Onofrei, Oraşul Târgu-NeamŃ şi împrejurimile, Bacău, 1998, p.
23-25; G. Davidescu, Depresiunea subcarpatică …, p. 47-50.
9
R. Dimitriu, Depresiunea NeamŃului …, p. 22.
10
G. Davidescu, op. cit., p. 73.
11
Ibidem, p. 74-78.
12
R. Dimitriu, op. cit., p. 23.
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intervenit schimbări majore care să fi contribuit la dispariŃia unor aşezări umane
sau la o perturbare a dinamicii locuirilor din diferite etape cronologice. Este
adevărat că, în anumite situaŃii, staŃiunile arheologice au fost erodate parŃial de
unele cursuri de apă, detaliu ce limitează posibilitatea stabilirii suprafeŃei
iniŃiale a aşezărilor respective.
Sub aspect hidrografic, în cadrul depresiunii se întâlnesc ape subterane de
stratificaŃie şi strate acvifere freatice. Când vin în contact cu argilele salifere,
apele subterane pot să ajungă la suprafaŃă sub forma izvoarelor sărate13 (fig. 8,
9). Apele freatice au o repartiŃie teritorială extinsă, fiind localizate în luncile
principalelor râuri, în glacisurile coluviale şi la baza teraselor fluviale.
ReŃeaua hidrografică actuală, de suprafaŃă, corespunde bazinelor
hidrografice ale râurilor NeamŃ şi TopoliŃa, ale căror izvoare se găsesc în lanŃul
montan, deci au caracter alohton14.
Pentru timpurile preistorice se poate admite o anumită variabilitate a
debitului cursurilor de apă în funcŃie de specificul climatic. Acest aspect a putut
determina anumite modificări ale albiilor principalelor râuri, care îşi puteau
schimba cursul, astfel că la ora actuală, albia majoră a unora dintre acestea
cunoaşte lăŃimi de câteva sute de metri (în special pentru sectorul mijlociu şi
inferior al râului NeamŃ). Pe baza observaŃiilor din teren am identificat unele
situaŃii când albiile râurilor sau ale pâraielor au cunoscut anumite deviaŃii,
sesizabile şi în prezent mai ales în bazinul hidrografic al TopoliŃei.
Dacă în ceea ce priveşte caracteristicile reliefului şi cele hidrografice au
putut fi schiŃate câteva observaŃii care pot fi raportate şi la perioadele
preistorice, pentru specificul climatic, peisajul arboricol şi diversitatea
faunistică sunt necesare unele informaŃii paleoclimatice, arheobotanice şi
arheozoologice. Pentru spaŃiul nostru de referinŃă astfel de analize sunt foarte
puŃine şi au fost realizate doar pentru situl de la Târpeşti15, dar vom aduce în
prim plan câteva date generale16 care pot fi extrapolate pentru un areal vast. În
plus, analize recente efectuate în cadrul sitului de la łolici-Hălăbutoaia, în
13

C. Stoica, I. Gherasie, Sarea şi sărurile de potasiu şi magneziu din România, Bucureşti,
1981, p. 50.
14
R. Dimitriu, Depresiunea NeamŃului …, p. 25.
15
S. Marinescu-Bîlcu et alii, ContribuŃii la ecologia locuirilor pre- şi protoistorice de la
Târpeşti, în MemAntiq, IX-XI, (1977-1979), 1985, p. 645-654, p. 664-665.
16
G. Davidescu, Clima în cuaternar, în A. Saraiman, V. Chirica (coord.), Cuaternarul pe
teritoriul României, Iaşi, 1999, p. 43-76; C. Horaicu, Flora cuaternară, în A. Saraiman, V.
Chirica (coord.), Cuaternarul …, p. 122-140; N. Boşcaiu, Paleoflora şi evoluŃia climei în
Holocen, în M. Petrescu-DîmboviŃa, Al. Vulpe (coord.), Istoria Românilor, I, Bucureşti,
2001, p. 31-35; S. Haimovici, ContribuŃia arheozoologiei la reconstituirea istoriei din
neolitic până la epoca romană, în M. Petrescu-DîmboviŃa, Al. Vulpe (coord.), Istoria
Românilor, I, Bucureşti, 2001, p. 35-40.
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apropierea limitei de sud-est a depresiunii, au completat tabloul polinic
preistoric (în special pentru neolitic şi eneolitic) al acestui sector subcarpatic17.
Iată pe scurt care sunt principalele etape climatice ale Cuaternarului şi
cum a evoluat vegetaŃia pe parcursul acestora.
Pentru Pleistocen, în perioadele glaciare, spaŃiul extracarpatic
corespundea stepei reci, vegetaŃia fiind dominată de păduri de pin, iar în
interstadiile glaciare acest teritoriu aparŃinea silvostepei, în care predominau
molidişurile şi stejărişurile18.
La începutul Holocenului19, s-au intercalat perioadele calde cu cele reci,
iar în zona montană predomina pădurea de pin.
În Preboreal s-a observat o uşoară încălzire a climatului, iar sub aspect
vegetal, pădurea de molid va înlocui suprafeŃele forestiere de pin20.
În Boreal clima era mai caldă şi mai uscată decât în actual şi tot în acest
interval are loc o extindere a molidişurilor cu stejăriş amestecat şi alun21.
Perioada Atlantică s-a caracterizat printr-un climat mai umed şi cald, iar
vegetaŃia stepică se restrânge, locul ei fiind luat de molidiş, stejărişul mixt şi de alun22.
Pentru Subboreal se presupune o încălzire continuă şi o relativă scădere a
umidităŃii, iar în depresiunile subcarpatice se extind pădurile de carpen intercalate
între stejăretele aflate spre zona de podiş şi molidişurile din arealul montan23.
Clima în Subatlantic devine mai răcoroasă şi mai umedă, iar suprafeŃele
forestiere dominate de carpen se restrâng şi locul lor este luat de pădurile de fag
sau pâlcuri forestiere de foioase24.
Deşi aceste caracteristici îşi găsesc aplicabilitate pentru un areal destul de
vast, nu trebuie să omitem faptul că în cadrul depresiunii climatul putea avea
anumite nuanŃe de excesivitate care influenŃau în mod direct vegetaŃia şi fauna.
II. Surse şi resurse naturale
Pe lângă trăsăturile pe care le-a înregistrat peisajul Depresiunii NeamŃ în
timpurile preistorice, existenŃa unor resurse naturale în acest teritoriu sau în
zonele limitrofe a constituit un element decisiv în stabilirea şi evoluŃia
17

M. Danu et alii, Human impact and vegetation history on salt spring exploitation
(Hălăbutoaia, łolici, Petricani, Romania), în IJCS, 1/3, 2010, p. 167-173.
18
M. Cârciumaru, Paleoetnobotanica, Iaşi, 1996, p. 11-17.
19
M. Tomescu, Holocenul - date cronologice şi climatice, în CA, XI, 1998-2000, p. 235-370.
20
C. Horaicu, Flora …, p. 136.
21
N. Boşcaiu, Paleoflora …, p. 33; M. Cârciumaru, op. cit., p. 18.
22
M. Cârciumaru, op. cit., p. 18; C. Horaicu, op. cit., p. 137.
23
M. Cârciumaru, op. cit., p. 143.
24
C. Horaicu, op. cit., p. 138; O. Cotoi, C. Grasu, Uneltele din piatră şlefuită din eneoliticul
SubcarpaŃilor Moldovei, Iaşi, 2000, p. 17.
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comunităŃilor umane. Este cert faptul că multe dintre aceste resurse îşi explică
prezenŃa prin structura geologică a teritoriului aflat în discuŃie. Ne referim în
primul rând la materiile litice şi la depozitele salifere, bine reprezentate în
fundamentul depresiunii.
Pentru confecŃionarea utilajului litic, toate comunităŃile preistorice din
această zonă au folosit materii prime locale, provenite din depunerile terigene,
din albiile râurilor şi din terasele acestora. Se pare că s-a practicat, în diferite
etape cronologice, şi o exploatare a rocilor utile direct din aflorimente.
Este cunoscut faptul că pe rama estică a CarpaŃilor Orientali, în zona flişului
şi a molasei, predomină rocile sedimentare, de tipul gresiilor, silicolitelor şi al
marnelor. În Depresiunea NeamŃ şi în imediata apropiere, gresiile şi unele roci
silicioase se regăsesc în special în albiile şi terasele râurilor, dar şi în formaŃiuni
deluroase, cum ar fi Dealul Boiştea şi Dealul Corni25. Marnele, în special cele brune
bituminoase, au fost identificate pe cursul superior al râului NeamŃ, în pârâul
Nilului. De asemenea, pe Culmea Pleşului, între pârâul Catrinei şi valea Slatinei, a
fost observat un orizont al marnelor brune bituminoase şi al menilitelor. Menilite
brune au fost identificate în albia pârâului NemŃişor, dar şi pe versantul estic al
MunŃilor Stânişoarei, în Dealul Sihla şi în Dealul lui Aron Vodă26.
În numeroase situaŃii, silexul a reprezentat un alt tip de rocă folosită
pentru confecŃionarea uneltelor şi armelor de către populaŃiile preistorice, dar,
în lipsa unor analize riguroase, este dificilă stabilirea cu certitudine a surselor
de aprovizionare27. Deşi în literatura arheologică s-a încetăŃenit ideea conform
căreia pentru spaŃiul est-carpatic cele mai intens exploatate surse de silex au
fost cele de pe valea mijlocie a Prutului, putem presupune, pe baza datelor
recente, că au fost valorificate în paralel şi zăcăminte similare de pe Valea
BistriŃei28, şi chiar de pe cursul superior al Cracăului29, deci în vecinătatea
Depresiunii NeamŃ. Într-o anumită proporŃie, în siturile preistorice este întâlnit

25

În acest din urmă punct sunt semnalate depozite de silex; vezi S. Marinescu-Bîlcu,
Sondajul de la Târpeşti (r. Tg. NeamŃ, reg. Bacău), în MCA, VIII, 1962, p. 234. Credem
totuşi că este vorba de roci silicioase, puternic rulate, care au fost observate de noi pe
cursul superior al pârâului łolici, dar şi în ravenele de pe versantul nordic al Dealului
Boiştea.
26
Al. Păunescu, Paleoliticul şi epipaleoliticul de pe teritoriul Moldovei cuprins între
CarpaŃi şi Siret, vol. I/1, Bucureşti, 1998, p. 53 şi nota 174.
27
O discuŃie în acest sens a se vedea la D. Boghian, Din nou despre unele surse de materie
primă pentru confecŃionarea utilajului litic al comunităŃilor complexului cultural
Precucuteni-Cucuteni, în Suceava, XXXIV-XXXV-XXXVI, (2007-2008-2009), 2009, p.
117-146.
28
O. Cotoi, C. Grasu, Uneltele din piatră …, p. 46.
29
M. Cârciumaru et alii, O schiŃă preliminară de reevaluare a paleoliticului superior de pe
Valea BistriŃei, în MemAntiq, XXIV, 2007, p. 45, 47.
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şi silexul balcanic, provenit din zonele sudice ale României prin intermediul
rutelor de schimb intercomunitar.
Chiar dacă a fost utilizat într-o proporŃie scăzută, obsidianul a constituit
o altă rocă utilă, folosită de către comunităŃile preistorice din Depresiunea
NeamŃ pentru confecŃionarea diferitelor unelte. Pentru această rocă este
indiscutabilă aprovizionarea de la mari distanŃe, probabil prin intermediul
schimburilor, iar posibilele surse, exploatate în preistorie, pot fi considerate
cele din zona Tokay-Prešov (nord-estul Ungariei şi estul Slovaciei)30, sau cele
din Transilvania31, unde sunt menŃionate astfel de depozite asociate cu perlite
(Oaşul Nou, jud. Satu Mare32, sau Lăpuş, jud. Maramureş33) sau cu bazalte34.
Într-o anumită măsură au fost întrebuinŃate şi alte roci magmatice
(andezite, granite, bazalte, diorite), în special în eneolitic şi epoca bronzului,
iar cele mai probabile zone de aprovizionare erau cele aflate pe rama vestică a
CarpaŃilor Orientali35. BineînŃeles, trebuie să luăm în considerare faptul că de
multe ori, rocile magmatice, dar şi alte roci utile, sunt preluate din zonele
primare şi remaniate în depozite mai noi sau pot fi erodate şi transportate de
actuala reŃea hidrografică pe distanŃe destul de mari36. Este suficient să
amintim că cele mai importante cursuri de apă de pe versantul estic al
CarpaŃilor Orientali traversează o mare parte a lanŃului montan, şi deci,
angrenează diferite roci utile care sunt duse în aval, de unde au putut fi
recoltate în diferite etape istorice.
Pentru arealul nostru de analiză nu poate fi vorba despre existenŃa unor
zăcăminte metalifere, de cupru în mod special, deci, foarte probabil,
comunităŃile preistorice au ,,importat” piese sau diferite metale în stare brută pe
care le-au prelucrat pe plan local. ExistenŃa unor resurse de minereu de cupru în
30

Al. Păunescu, Obsidian, în EAIVR, vol. III, M-Q, Bucureşti, 2000, p. 214-215; B.
Constantinescu, Analizele nucleare ale unor obsidiane din Transilvania, în Z. Maxim et
alii (ed.), Arheometrie în România, vol. 3, (1991-2008), BMN, XXVII, Cluj-Napoca,
2008, p. 129-132.
31
Pentru bazinul carpatic sunt indicate mai multe surse; vezi şi O. W. Thorpe et alii, The
distributions and provenance of archaeological obsidian in Central and Eastern Europe,
in JAS, 11, 1984, p. 193-195.
32
M. Cârciumaru et alii, ContribuŃii la cunoaşterea surselor de obsidian ca materie primă
pentru confecŃionarea uneltelor paleolitice de pe teritoriul României, în MemAntiq, IXXI, (1977-1979), 1985, p. 565, 571.
33
V. Chirica et alii, ContribuŃii privind prezenŃa obsidianului, ca materie primă pe teritoriul
României, în Carpica, XXVII, 1998, p. 9-20.
34
Al. Păunescu, EvoluŃia uneltelor şi armelor de piatră cioplită descoperite pe teritoriul
României, Bucureşti, 1970, p. 86.
35
O. Cotoi, C. Grasu, Uneltele din piatră …, p. 40, tabelul 4; S. Marinescu-Bîlcu et alii,
ContribuŃii la ecologia …, p. 659-663.
36
O. Cotoi, C. Grasu, op. cit., p. 51.
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partea de vest a lanŃului carpatic şi chiar în MunŃii BistriŃei37 permiteau o
aprovizionare relativ facilă cu materii prime pentru confecŃionarea diferitelor
componente ale inventarului metalic.
Una dintre cele mai bine reprezentate resurse din cadrul depresiunii şi din
zonele învecinate a constituit-o sarea, mineral indispensabil omului în toate
etapele istorice. Pe rama estică a CarpaŃilor Orientali acest mineral se prezintă
fie sub forma masivelor, fie a izvoarelor de apă sărată (slatină), acestea din
urmă fiind documentate şi în arealul geografic aflat în atenŃia noastră38.
Până în acest moment, în Depresiunea NeamŃ sunt cunoscute şapte locaŃii
cu izvoare sărate, iar unele dintre acestea au fost exploatate încă din preistorie39.
Putem aminti aici bogatele izvoare de la BălŃăteşti (fig. 8), Valea Arini şi cele
de la Ghindăoani (fig. 9), la care se mai adaugă unele de mai mică importanŃă şi
cu salinitate scăzută, întâlnite pe teritoriul satelor Filioara şi Agapia (tabelul 1).
În numeroase cazuri, aceste surse de sare sunt indicate de toponime sau
hidronime specifice (pârâul Slatina, pârâul Sărăturii, La Slatină)40.
La toate acestea se adaugă bogatele izvoare din zonele învecinate ale
depresiunii, cum sunt cele de la Lunca41, Oglinzi42 şi łolici43, intens valorificate
de către vechile comunităŃi umane din zona de nord a SubcarpaŃilor Moldovei.
Resursele animale şi vegetale, elemente absolut necesare tuturor
comunităŃilor umane, au cunoscut anumite variaŃii de la o etapă cronologică la alta,
fiind condiŃionate nu doar de factorul climatic, dar şi de dinamica şi caracterul
paleoeconomiei populaŃiilor care au locuit spaŃiul aflat în atenŃia noastră.
La ora actuală, singura secvenŃă polinică valabilă pentru Depresiunea NeamŃ
poate fi considerată cea obŃinută pentru aşezarea de la Târpeşti-Râpa lui Bodai44.
37

I. Mareş, Metalurgia aramei în neo-eneoliticul României, Suceava, 2002, anexa 1, p. 349-350.
R. Munteanu, Gh. Dumitroaia, Sursele de sare dintre Valea Sucevei şi Valea Buzăului, în
V. Cavruc, A. Chiricescu (coord.), Sarea, timpul şi omul, Sf. Gheorghe, 2006, p. 23.
39
O. Weller et alii, Cercetări sistematice asupra izvoarelor de apă sărată din Moldova.
BilanŃul explorărilor din anii 2004-2007, efectuate în special în judeŃul NeamŃ, în
MemAntiq, XXIV, 2007, p. 123-129, fig. 1.
40
V. Diaconu, Toponime din Depresiunea NeamŃ, în MI, an XLI, nr. 5 (482), 2007, p. 91.
41
Gh. Dumitroaia, La station archéologique de Lunca-Poiana Slatinii, în M. PetrescuDîmboviŃa et alii (eds.), La civilisation de Cucuteni en contexte européen, BAI, I, Iaşi,
1987, p. 253-258.
42
Idem, Depunerile neo-eneolitice de la Lunca şi Oglinzi, judeŃul NeamŃ, în MemAntiq, XIX,
1994, p. 75-79; D. Monah, Arheologia preistorică a sării. Scurt istoric, în D. Monah et alii
(ed.), Sarea, de la prezent la trecut, BMA, XX, Piatra NeamŃ, 2008, p. 13-39.
43
Gh. Dumitroaia, Săpături arheologice sistematice şi periegheze din judeŃele NeamŃ, Bacău
şi Suceava (2002-2003), în MemAntiq, XXIII, 2004, p. 449; Gh. Dumitroaia et alii, Un
nou punct de exploatare a apei sărate în preistorie: łolici-Hălăbutoaia, în D. Monah et
alii (ed.), Sarea …, p. 203-224.
44
S. Marinescu-Bîlcu et alii, ContribuŃii la ecologia …, p. 645-657, fig. 7.
38
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Deşi datele obŃinute în cadrul acestui sit sunt bine cunoscute, considerăm
necesară o sumară prezentare a lor cu scopul creionării condiŃiilor
paleoclimatice existente în zona noastră de interes, din neolitic şi până la
jumătatea mileniului I p. Chr.
Aşa cum vom vedea şi în paginile următoare, în aşezarea de la Târpeşti-Râpa
lui Bodai au existat mai multe niveluri de locuire care au aparŃinut comunităŃilor
culturii ceramicii liniare, culturilor Precucuteni şi Cucuteni, epocii bronzului, epocii
fierului, perioadei daco-romane şi postromane.
Datele de natură polinică au arătat faptul că pentru cea mai veche etapă
de locuire peisajul era dominat de zone forestiere, în care predominau
elementele stejărişului amestecat. Ulmul, teiul, arŃarul, alunul, stejarul erau
principalele specii care alcătuiau ansamblul arboricol din vecinătatea aşezării.
Covorul ierbos este dominat de speciile de Compositae şi în mai mică măsură
de Gramineae; tot acum îşi fac apariŃia şi speciile de Cerealia, care vor
cunoaşte un progres procentual.
Pentru nivelurile precucuteniene s-a observat că pădurea era formată tot
din elemente din grupa foioaselor, cu predominarea ulmului, a teiului, stejarului
şi cu o firavă prezenŃă a carpenului. Dintre plantele ierboase amintim speciile de
Compositae, Cerealia, Gramineae, dar se cunosc şi elemente ale familiilor de
Ranunculaceae, Alismatoceae, Plantaginaceae şi Polygonaceae.
Peisajul din jurul aşezării în perioada culturii Cucuteni era unul deschis,
în sensul că pădurea se afla la o distanŃă mult mai mare faŃă de etapele
cronologice anterioare. Cu toate acestea, restrângerea suprafeŃelor forestiere nu
a coincis neapărat cu o extindere a zonelor ocupate de Cerealia, fapt care ar fi
avut la origine o anumită modificare climatică, în sensul unei perioade de
secetă, aşa cum o arată afirmarea polenului unor plante de mlaştină.
În ceea ce priveşte perioadele posteneolitice, fără să avem o analiză
concretă pentru fiecare cultură în parte, se poate constata că peisajul vegetal
îşi păstrează în general aceleaşi caracteristici. Continuă să predomine speciile
de pin, ulm, tei şi se observă o creştere considerabilă a procentului de carpen.
De asemenea, ponderea speciilor de Cerealia este evidentă mai ales spre
finalul acestui interval.
Pentru reconstituirea mediului natural din Depresiunea NeamŃ ne vom
raporta şi la informaŃiile obŃinute pentru anumite puncte aflate în vecinătatea
acestei subunităŃi geografice.
Merită să amintim faptul că o secvenŃă polinică a fost obŃinută şi în
cadrul sitului de la łolici-Hălăbutoaia, în apropiere de limita sud-estică a
depresiunii, dar ea este valabilă în special pentru neolitic şi eneolitic45.

45

M. Danu et alii, Human impact …, p. 167-173, fig. 4.
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Astfel, pentru peisajul arboricol specific neoliticului, s-a constatat o
predominare a alunului, urmat de ulm, stejar, frasin şi tei, dar acestea din urmă
îşi reduc ponderea spre sfârşitul etapei cronologice amintite. În ceea ce priveşte
plantele ierboase, cele mai frecvent întâlnite sunt speciile de Artemisia,
Anthemideae, Cichorioideae, Poaceae, Polygonacea, Cyperaceae. Ca un
indicator al unor posibile acŃiuni antropice este relevant procentul de Cerealia.
Interesante sunt şi observaŃiile valabile pentru nivelurile corespunzătoare
eneoliticului. Astfel, se observă o diminuare treptată a suprafeŃelor ocupate de
alun, în schimb creşte procentul polenului de tei, carpen, stejar, fag şi pin.
Covorul ierbos are în componenŃa sa exemplare de Poaceae, Cyperaceae,
Anthemideae, Cichorioidae, dar, cel mai important, este prezenŃa semnificativă
a polenului de cereale şi a plantelor care le însoŃesc. Toate acestea arată
evidente acŃiuni de deforestare şi practici de cultivarea a plantelor cerealiere46.
Ca o completare a informaŃiilor menŃionate până acum, mai aducem în
prim plan şi rezultatele recente ale unor analize antracologice efectuate pe
materiale recuperate din zona de contact a SubcarpaŃilor cu Podişul Moldovei.
Este vorba despre unele probe de lemn provenite din zona localităŃii Timişeşti,
la vărsarea râului NeamŃ în Moldova, care au oferit informaŃii interesante în
legătură cu climatul Subboreal şi Subatlantic din această zonă47. Pe un interval
de aproximativ două milenii (1300 a. Chr - 700 p. Chr.) s-a constatat că au
existat mai multe variaŃii climatice. Spre exemplu, la cumpăna mileniilor II şi I
a. Chr. se observă o perioadă de încălzire, caracterizată de o extensie a stejarului
în zonele cu altitudine medie. Urmează o perioadă rece şi umedă, succedată de o
scurtă etapă de încălzire, iar apoi, într-un interval cronologic corespunzător
Latène-ului, se constată existenŃa unui climat rece şi umed. În primele secole
după Hristos are loc o nouă încălzire a climei, pentru ca ulterior să urmeze o
nouă perioadă rece şi umedă48.
Lipsa datelor arheozoologice consistente nu permite obŃinerea unei
imagini coerente a modalităŃilor de exploatare a surselor naturale de către
vechile comunităŃi umane. Cu excepŃia informaŃiilor binecunoscute pentru situl
de la Târpeşti-Râpa lui Bodai, asupra cărora nu mai revenim deoarece ele sunt
bine ilustrate în literatura de specialitate49, mai beneficiem de un set redus de
date pentru aşezarea cucuteniană de la Târgu NeamŃ-Dealul Pometea50.

46

Ibidem, p. 171-172.
F. Chiriloaiei et alii, Late Holocene history of the Moldova River Valley, Romania, în Catena,
93, 2012, p. 68-70, fig. 3.
48
Ibidem.
49
S. Marinescu Bîlcu et alii, ContribuŃii la ecologia …, p. 650-654.
50
Fl. Oleniuc et alii, Cercetarea arheozoologică a resturilor faunistice din aşezarea Cucuteni B
de la Târgu NeamŃ-Dealul Pometea, în prezentul volum.
47
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Indirect, şi fără o relevanŃă cantitativă, artefactele confecŃionate din
materii dure animale pot oferi unele indicii privitoare la creşterea unor specii
sau vânarea celor sălbatice. Peisajul arboricol a fost exploatat în mod constant
fie pentru obŃinerea materialelor de construcŃie, pentru confecŃionarea unor
elemente de mobilier sau drept combustibil pentru foc. De asemenea, vegetaŃia
palustră (aşa-numitele ,,stufărişuri”), specifică zonelor cu exces de umiditate, a
avut o anumită importanŃă, fiind utilizată pentru realizarea acoperişurilor
locuinŃelor sau pentru construcŃia diferitelor anexe.
III. Rute de comunicaŃie
Deşi este o subunitate geografică cu limite clare, Depresiunea NeamŃ nu a
constituit un spaŃiu închis. Este suficient să reamintim că cele două cursuri de apă
principale, NeamŃ şi TopoliŃa, deschid două ,,porŃi“ prin care se face legătura cu
culoarul Moldovei şi de unde se poate presupune pătrunderea unor comunităŃi
umane în diferite etape cronologice. La acestea se mai poate adăuga şi posibilitatea
existenŃei unei rute de legătură pe cursul superior al NeamŃului, peste Dealul Petru
Vodă, pe Valea BistriŃei, iar de aici, prin pasurile montane, se putea ajunge în
spaŃiul intracarpatic. Spre sud, prin înşeuarea de la BălŃăteşti-Ghindăoani se putea
pătrunde în Depresiunea Cracău-BistriŃa, iar în nord, chiar dacă limita o reprezintă
Culmea Pleşu, pe văile unor afluenŃi de stânga ai râului NeamŃ (de exemplu pârâul
Sasca) era facilă stabilirea legăturilor cu bazinul superior al Moldovei.
Deşi suntem lipsiŃi de dovezi arheologice concrete, nu excludem
posibilitatea ca teritoriul Depresiunii NeamŃ să fi constituit o zonă de tranzit a
diferitelor rute de schimb, fie dinspre est spre vest sau dinspre nord spre sud, prin
intermediul cărora circulau diferite bunuri. PrezenŃa bogatelor surse de sare în
toată zona subcarpatică a Moldovei ne determină să avansăm această ipoteză de
lucru, în condiŃiile în care mineralul amintit putea constitui o ,,marfă” de schimb
fie pentru diferite roci utile (spre exemplu silexul adus din zona Prutului sau roci
vulcanice de pe rama vestică a CarpaŃilor Orientali), minereuri sau piese metalice
şi alte bunuri de consum. Deşi au doar caracter orientativ, datele etnografice
confirmă schimburile la distanŃe mari, prin care sarea de la sursele aflate în nordestul judeŃului NeamŃ ajungea până în zonele de nord şi est ale României51.

51

M. Alexianu, O. Weller, Recherches etnoarchéologiques sur le sel: les enquêtes de 2004 et les
premiers résultats obtenus dans la zone de Poiana Saltinei à Lunca (Dép. NeamŃ, Roumanie),
în D. Monah et alii (eds.), L’exploitation du sel à travers le temps, BMA, XVIII, Piatra NeamŃ,
2007, p. 313, fig. 2, fig. 3; M. Alexianu et alii, Cercetări etnoarheologice asupra izvoarelor de
apă sărată din Moldova subcarpatică, în Tyragetia, S.N., II (XVII), nr. 1, 2008, p. 173, fig. 9.
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ISTORICUL CERCETĂRILOR

,,Timpul va scoate la iveală
toate cele care se află sub pământ”
HoraŃiu (Epist., 1, 6, 24)

Pentru a creiona o imagine de ansamblu asupra potenŃialului arheologic
existent în Depresiunea NeamŃ, vom aduce în discuŃie unele date menite să
argumenteze etapele cunoaşterii şi investigării acestuia.
În funcŃie de intensitatea cercetărilor pot fi stabilite mai multe etape care
corespund unor intervale cronologice – arbitrar stabilite –, dar care sunt
caracterizate de anumite direcŃii de studiu şi arii teritoriale investigate.
Prima dintre aceste etape coincide cu a doua jumătate a secolului XIX,
când sunt înregistrate primele informaŃii arheologice şi sunt descoperite mărturii
ale existenŃei unor vechi comunităŃi umane.
Facem precizarea că cele dintâi semnalări nu privesc în mod deosebit
spaŃiul analizei noastre, ci întreg teritoriul judeŃului NeamŃ, şi ne sunt oferite
de către Al. Odobescu, care, în 1874, a difuzat intelectualilor un Cestionar…,
cu şase întrebări referitoare la puncte de interes arheologic din România1. În
Răspunsurile…2 la acest chestionar, sunt menŃionate unele toponime şi
descoperiri realizate pe teritoriul comunelor Agapia, Vânători-NeamŃ,
Răuceşti, Timişeşti, Urecheni, Petricani, łibucani, dar, în puŃine cazuri,
verificările ulterioare au dovedit existenŃa unor staŃiuni arheologice, aşa cum
este cazul CetăŃuii de la Oglinzi, al necropolei tumulare de la NemŃişorBranişte sau descoperirile de resturi fosilifere de la Oglinzi3.
Cu toate acestea, primele descoperiri cu caracter arheologic se pare că au fost
făcute în perioada 1850-1852, cu prilejul lucrărilor de construcŃie a spitalului din
Târgu NeamŃ, dar au fost publicate mult mai târziu, la începutul secolului XX.
Chiar dacă încadrarea lor cronologică nu pare să fie cea corectă, aceste mărturii sunt
1

Cestionariu sau izvod de întrebări la cari se cere a se da răspunsuri în privinŃa vechilor
ašedzăminte de se află în deosebitele comune ale României, Biblioteca Academiei Române,
secŃia manuscrise.
2
Răspunsurile învăŃătorilor din judeŃul NeamŃ la Cestionarul lui Alexandru Odobescu,
Biblioteca Academiei Române, secŃia manuscrise, tom VI.
3
Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări arheologice din nord-estul judeŃului NeamŃ, în
MemAntiq, XVIII, 1992, p. 66-67.
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printre primele atestate în arealul geografic aflat în atenŃia noastră. Cităm în
continuare un paragraf din textul care aminteşte respectivele urme arheologice:
,,Când s-au săpat toate temeliile de la toate zidirile câte le face
Mănăstirea în acest period de lucru şi de ani, la tóte direcŃiile şi în tóte locurile
unde urma să se facă beciuri, sau temelii adânci, atunci s-a descoperit pe tótă
suprafaŃa acestor săpături urmele unei vechi cetăŃi, care judecată după
obiectele găsite în pământ, p.c. canaluri, secrie de piatră şi de stejar scobite
pentru morŃi, ıse petrificate, hârburi de fier zgurit, hârburi de lut ars,
instrumente de piatră şi alte multe obiecte de deosebite trebuinŃi şi toŃi
judecându-le după capul lor, le-au atribuit Dacilor, facându-şi cu toŃii închiere,
că aice în vechime a fost cetate dacică, a cărei capet era aice, iară trupul se
prelingea paralel, pe lângă munte până pe unde este acum mahalaua
łuŃuienilor şi mai sus. Tot asemenea obiecte vechi şi curioase s-au găsit şi încă
se găsesc pe toată latura aceea la toate săpăturile câte se fac pentru a canaliza
apa la mori, sau la temelii de beciuri, la temelii de biserici, la sepatul vre’unei
fântâni, sau la altfel de sepături mai adânci. Eu chiar am găsit mulŃi oameni din
târg care mi-au confirmat acest fapt cu cetatea Daciei”4.
În lipsa oricăror materiale arheologice care să confirme o prezenŃă certă a
dacilor în acest punct, ne exprimăm rezerva privitoare la corectitudinea încadrării
temporale, mai plauzibilă fiind atribuirea respectivelor mărturii perioadei
medievale, în condiŃiile în care zona unde se află spitalul coincide cu vechea vatră
a oraşului. Acele ,,temelii”, ,,secrie” şi ,,oase pietrificate” reprezintă în mod cert
urmele bisericii şi ale cimitirului existente aici în secolele XVII-XVIII5.
O a doua etapă a investigării arheologice a zonei de nord-est a judeŃului
NeamŃ, şi implicit a depresiunii cu acelaşi nume, debutează în deceniul trei al
secolului trecut, când preotul Constantin Matasă a efectuat mai multe
periegheze şi sondaje ale căror rezultate se regăsesc într-o primă încercare de
repertoriere a staŃiunilor preistorice din spaŃiul amintit6.
La cumpăna deceniilor cinci şi şase ale secolului XX poate fi stabilit
debutul unei noi etape, care este caracterizată prin practicarea săpăturilor
sistematice, iar obiectivul de referinŃă este staŃiunea de la Târpeşti-Râpa lui
Bodai7. Modul de cercetare, varietatea etapelor de locuire şi bogăŃia materialelor
arheologice au făcut din acest sit un etalon pentru cunoaşterea locuirilor
preistorice şi istorice din această regiune, dar şi din Moldova8.
4

N. CreŃulescu, Istorie despre spital, şcoală şi spiŃeria din Târgu NeamŃ, în Un jubileu, Piatra
NeamŃ, 1904, p. 72-73; D. Constantinescu et alii, Din trecutul istoric al spitalului din Târgu
NeamŃ şi al ospiciului de alienaŃi din Mănăstirea NeamŃ, f. a., p. 121.
5
T. Onofrei, Târgu-NeamŃ. File de monografie, Bacău, 2002, p. 52-60.
6
C. Matasă, Cercetări din preistoria judeŃului NeamŃ, în BCMI, 97, (1938), 1940, p. 3-41.
7
S. Marinescu-Bîlcu, Sondajul de la Târpeşti …, p. 235-243.
8
Eadem, Târpeşti. From Prehistory to History in Eastern Romania, BAR, I.S., 107, Oxford, 1981.
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În deceniul următor au fost realizate o serie de sondaje şi cercetări
sistematice care au adus noi date de ordin arheologic privitoare la neoliticul şi
eneoliticul acestei zone. Merită amintită aici cercetarea aşezării Starčevo-Criş de la
Grumăzeşti-Deleni9, prin intermediul căreia au fost evidenŃiate aspecte ce au permis
o mai bună cunoaştere a neoliticului timpuriu în SubcarpaŃii Moldovei.
Mult mai intense au fost cercetările efectuate în aşezări eneolitice,
caracteristice pentru cultura Cucuteni, datorate lui Şt. Cucoş, D. Monah, Gh.
Dumitroaia, I. Untaru. Investigarea unora dintre staŃiunile cucuteniene, precum
cele de la Petricani-Râpa lui Ravaru, Răuceşti-Munteni, Târgu NeamŃ-Dealul
Pometea, precum şi înregistrarea unor informaŃii dobândite pe cale perieghetică,
demonstrează faptul că zona de nord-est a judeŃului NeamŃ a oferit condiŃii
favorabile stabilirii şi evoluŃiei comunităŃilor eneolitice, fapt reliefat şi de
numărul crescut al acestor obiective arheologice10.
Cu scopul verificării informaŃiilor oferite de Cestionarul… lui Al.
Odobescu, tot în această etapă s-a început cercetarea sistematică a
necropolelor tumulare de la NemŃişor-Branişte şi NemŃişor-Gura Secului, care
au pus într-o lumină nouă perioada secolului IV p. Chr. din zona de nord a
SubcarpaŃilor Moldovei11. Cercetările din cele două staŃiuni arheologice,
coroborate cu rezultatele obŃinute prin investigarea altor obiective similare, au
contribuit la schiŃarea caracteristicilor culturii Tumulilor Carpatici, care a avut
un areal cuprinzător, din vestul Ucrainei şi estul Slovaciei, până în zona
central-nordică a României12.
În perioada următoare, activitatea arheologică, fie că a constat în
săpături, dar mai ales în cercetări de suprafaŃă, a cunoscut o intensitate
deosebită, reflectată prin rezultatele obŃinute şi care au fost incluse în
diferite tipuri de repertorii13. Ca o caracteristică pentru această etapă putem
menŃiona interesul crescut pentru cercetarea siturilor aflate în imediata
apropiere a izvoarelor de apă sărată, precum cele de la Lunca-Poiana
Slatinei, Oglinzi-Băi şi łolici-Hălăbutoaia, fiind demonstrată astfel intensa
9

Eadem, Asupra unor probleme ale culturii Criş, în SCIVA, 26, 4, 1975, p. 487-506.
O privire de ansamblu asupra cercetărilor din siturile menŃionate, dar şi din alte aşezări ale
culturii Cucuteni din zonă, vezi D. Monah, Şt. Cucoş, Aşezările culturii Cucuteni din
România, Iaşi, 1985; D. N. Popovici, Cultura Cucuteni. Faza A. Repertoriul aşezărilor (I),
BMA, VIII, Piatra NeamŃ, 2000, p. 156-178.
11
V. Mihailescu-Bîrliba, Un nouveau groupe culturel sur le territoire de Roumanie. Les
fouilles de Branişte-NemŃişor (comm. de Vânători, dep. de NeamŃ), în Dacia, N.S., XXIV,
1980, p. 181-207.
12
Idem, Noi date privind cultura tumulilor carpatici în România, în SCIVA, 48, 4, 1997,
p. 309-339.
13
Şt. Cucoş, ContribuŃii la repertoriul arheologic al judeŃului NeamŃ, în MemAntiq, XVIII,
1992, p. 5-61; Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 63-143.
10
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activitate de exploatare a acestei resurse în toate perioadele istorice14. Acest
domeniu al cercetării arheologice este amplu valorificat şi la ora actuală,
fiind înregistrate noi date referitoare la utilizarea izvoarelor de slatină din
zona de nord-est a judeŃului NeamŃ15.
În ultimul deceniu, recunoaşterile arheologice de suprafaŃă efectuate de
către semnatarul acestor rânduri în cuprinsul Depresiunii NeamŃ, au permis
identificarea unui număr de 30 de staŃiuni noi, contribuind astfel la îmbogăŃirea
repertoriului arheologic al acestei zone16. O parte dintre rezultatele acestor
cercetări au fost deja publicate în diferite studii şi articole de specialitate17,
constituind de altfel şi un segment important al prezentei lucrări.
Deşi, în ansamblu, Depresiunea NeamŃ nu a beneficiat de un studiu
arheologic temeinic, în comparaŃie cu potenŃialul pe care-l deŃine, câteva dintre
cele mai importante rezultate de până acum merită amintite:
- staŃiunea de la Târpeşti-Râpa lui Bodai reprezintă un etalon pentru
cercetarea neoliticului şi eneoliticului zonei subcarpatice;
- săpăturile sistematice de la NemŃişor au contribuit la definirea şi
întregirea culturii Tumulilor Carpatici;
- studierea interdisciplinară a surselor de sare şi a mărturiilor arheologice
aflate în proximitatea lor au permis creionarea unor modele de analiză a
obiectivelor de acest fel;
- prin înregistrarea tuturor datelor de natură arheologică se pot stabili
criterii care să permită studierea dinamicii comunităŃilor umane preistorice, dar
şi a celor din perioadele următoare, într-un areal geografic bine definit.

14

D. Monah, L’explotation du sel dans Les Carpathes Oriéntales et ses raports avec la culture de
Cucuteni-Tripolye, în V. Chirica, D. Monah (eds.), Le Paléolithique et le Néolithique de la
Roumanie en context européen, BAI, IV, Iaşi, 1990, p. 387-400; M. Alexianu et alii,
Exploatarea surselor de apă sărată din Moldova. O abordare etnoarheologică, în TD, XII, 1-2,
1992, p. 159-167; Gh. Dumitroaia, Depunerile neo-eneolitice …, p. 7-82.
15
D. Monah, Gh. Dumitroaia, Recherches sur l`exploitation préhistorique du sel en
Roumanie, în D. Monah et alii (eds.), L’exploitation du sel …, p. 13-34; O. Weller et alii,
Cercetări sistematice asupra izvoarelor de apă sărată …, p. 121-184.
16
V. Diaconu, Recunoaşteri arheologice de suprafaŃă în zona oraşului Târgu NeamŃ, în
MemAntiq, XXIV, 2007, p. 87-119; Idem, Noi situri arheologice în zona de nord-est a
judeŃului NeamŃ, în MemAntiq, XXV-XXVI, (2008-2009), 2010, p. 417-435.
17
A se vedea bibliografia.
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REPERTORIUL STAłIUNILOR ŞI
DESCOPERIRILOR ARHEOLOGICE

InformaŃiile cuprinse în acest repertoriu au fost structurate în trei liste
principale: staŃiuni arheologice, descoperiri izolate, movile/tumuli.
Pentru fiecare staŃiune arheologică a fost întocmită o fişă-tip care
cuprinde informaŃii edificatoare privitoare la tipul cercetării, anul şi autorul
acesteia, amplasamentul geo-morfologic, descrierea succintă a materialelor
arheologice, încadrarea cronologică şi culturală, precum şi unele referinŃe
bibliografice. Pentru o localizare cât mai facilă, acolo unde a existat posibilitatea
am menŃionat şi coordonatele georeferenŃiale ale staŃiunilor arheologice. Din lipsa
datelor edificatoare, câteva situri nu au putut fi cartografiate.
Descoperirile izolate au fost menŃionate într-o listă separată,
corespunzătoare fiecărei comune, în care sunt precizate toponimul, contextul
arheologic, tipul de obiect şi bibliografia.
În sfârşit, ultima listă cuprinde movilele sau tumulii identificaŃi în interiorul
Depresiunii NeamŃ, cu excepŃia celor două necropole atribuite culturii Tumulilor
Carpatici care pot fi considerate staŃiuni arheologice de sine stătătoare.
I. StaŃiuni arheologice
Comuna Agapia
1. sat Agapia - Dumbrava
A. Cercetare de suprafaŃă: Şt. Cucoş, 1976; verificare: V. Diaconu, 2012.
B. Pe terasa medie a TopoliŃei, pe partea dreaptă a drumului dintre satul
Agapia şi mănăstirea cu acelaşi nume, în grădina locuitorului C. Dorneanu.
C. Accidental au fost descoperite urmele unor cuptoare şi materiale ceramice.
La verificarea noastră din acest an nu am găsit piese arheologice.
D. Perioada postromană (secolele VI-VII p. Chr.).
E. Şt. Cucoş, ContribuŃii …, p. 7; Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …,
p. 70.
2. sat Agapia - Dealul Ciohârlic (fig. 10/2)
A. Cercetări de suprafaŃă: I. Untaru, 1975; Gh. Dumitroaia, 1981.
B. Pe terasa înaltă din dreapta TopoliŃei, în apropierea şoselei Târgu
NeamŃ-Piatra NeamŃ. Aşezarea beneficiază de o bună vizibilitate, pe
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partea de nord fiind limitată de pante abrupte. Coordonate GPS:
47°10’04” N, 26°18’39” E.
C. De aici provin materiale ceramice, piese de silex, fragmente de râşniŃă,
chirpici.
D. Eneolitic (cultura Cucuteni, faza B).
E. Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 70; O. Weller et alii,
L’exploitation des sources salées de Moldavie: un exemple de resource
structurante du territoire depuis le Néolithique, în D. Monah et alii
(eds.), L’exploitation du sel …, fig. 5.
3. sat Agapia - Dealul Bălăneasa (fig. 54/5-7)
A. Cercetări de suprafaŃă: V. Diaconu, 2011, 2012.
B. La sud de sat, pe dealul aflat în dreapta TopoliŃei, la vest de Dealul
Ciohârlic. Situl are pante abrupte spre nord şi dispune de o bună
vizibilitate asupra unui sector important din cadrul depresiunii.
Coordonate GPS: 47°09’58” N, 26°17’43” E.
C. Cercetările de suprafaŃă au permis recuperarea unui lot de materiale
arheologice compus din fragmente ceramice şi piese litice.
D. Epoca bronzului (cultura Costişa).
E. Inedit.
4. sat Agapia - S.M.A. (fig. 62/2-5; fig. 63/1; fig. 73/2; fig. 83/2, 3)
A. Descoperire întâmplătoare: 1970; verificare: V. Mihailescu-Bîrliba,
I. Untaru, 1970; cercetări de suprafaŃă: V. Diaconu, 2011, 2012.
B. Pe terasa inferioară din stânga TopoliŃei, în imediata apropiere a
fostului S.M.A. Agapia. Coordonate GPS: 47°10’13” N, 26°18’47” E.
C. Săpăturile pentru fundaŃia unei clădiri au scos la suprafaŃă un pumnal de
fier, de tip Akinakes, dar sunt menŃionate şi câteva oase, probabil umane,
care s-au pierdut. La verificarea noastră din 2011, în partea estică a
fostului S.M.A. au fost descoperite materiale ceramice atribuite culturii
Noua, iar altele sunt specifice secolului IV p. Chr.
D. Epoca bronzului (cultura Noua), Epoca fierului (Hallstatt); perioada
romană (cultura Sântana de Mureş-Černjachov).
E. V. Mihailescu-Bîrliba, I. Untaru, Notă despre un nou ,,akinakes” găsit
la Agapia, în MemAntiq, III, 1971, p. 441-454; Gh. Dumitroaia,
Materiale şi cercetări …, p. 69; material ceramic inedit.
5. sat Agapia - La iezături
A. Cercetare de suprafaŃă: V. Diaconu, 2006.
B. Pe terasa inferioară din stânga pârâului Filioru, în apropierea unor mici
iezături. Coordonate GPS: 47°09’42” N, 26°18’16” E.
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C. În acest punct au fost găsite fragmente ceramice şi resturi osteologice.
D. Epoca bronzului (cultura Noua).
E. V. Diaconu, Recunoaşteri arheologice …, p. 91.
6. sat Filioara - La pod
A. Cercetare de suprafaŃă: Gh. Dumitroaia, 1987.
B. La intrarea în satul Filioara, dinspre Văratec, pe partea stângă a drumului,
dar şi pe panta Dealului Ciorii.
C. Sunt semnalate două topoare de piatră de factură eneolitică, materiale
ceramice specifice culturii Noua şi urme materiale care pot fi atribuite
dacilor liberi.
D. Eneolitic (cultura Cucuteni?), epoca bronzului (cultura Noua), perioada
romană (secolele II-III p. Chr.).
E. Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 70.
7. sat Filioara - La iaz
A. Cercetare de suprafaŃă: Gh. Dumitroaia, 1987.
B. Pe malurile iazului dintre Dealul Ciohârlic şi Dealul Ciorii, în
apropierea pârâului Filioru. În această zonă a fost menŃionată existenŃa
unui izvor de slatină, dispărut la ora actuală.
C. Sunt semnalate doar materiale ceramice.
D. Epoca bronzului (cultura Noua), perioada romană (secolele II-III p. Chr.).
E. Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 70; O. Weller et alii,
Cercetări sistematice asupra izvoarelor de apă …, p. 126.
8. sat Filioara - Pârâul Filioru
A. Cercetare de suprafaŃă: V. Diaconu, 2011.
B. Pe malul pârâului Filioru, aproape de izvoarele sale şi la confluenŃa cu
un curs de apă secundar, în marginea de sud-est a satului. Coordonate
GPS: 47°09’07” N, 26°16’57” E.
C. Sunt semnalate materiale ceramice lucrate cu mâna şi la roată, precum
şi câteva resturi osteologice.
D. Epoca bronzului (cultura Noua), perioada romană (cultura Sântana de
Mureş-Černjachov).
E. Inedit.
9. sat Săcăluşeşti - La pod
A. Cercetare de suprafaŃă: Gh. Dumitroaia, 1981.
B. Pe malul drept al TopoliŃei, la intrarea în sat dinspre BălŃăteşti, în
apropierea podului peste râul amintit. Coordonate GPS: 47°09’52” N,
26°19’14” E.
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C. Sunt semnalate materiale ceramice, chirpici, aşchii de silex.
D. Eneolitic (cultura Cucuteni).
E. Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 70.
10. sat Săcăluşeşti - La vest de pod
A. Cercetare de suprafaŃă: V. Diaconu, 2006.
B. La 200 m vest de podul peste TopoliŃa, pe malul stâng al pârâului
Filioru, la baza Dealului Ciohârlic. Coordonate GPS: 47°09’53” N,
26°18’57” E.
C. Din acest punct a fost recoltat un lot mic de fragmente ceramice lucrate
din pastă grosieră. Tot de aici provin câteva aşchii de silex şi bucăŃi
mici de chirpic vitrificat.
D. Epoca bronzului (cultura Noua).
E. V. Diaconu, Recunoaşteri arheologice …, p. 99.
11. sat Săcăluşeşti - Dealul Valea Seacă (fig. 11/1; fig. 14/8; fig. 24; fig. 25; fig.
26/2, 5-9; fig. 27; fig. 28/1-9; fig. 30/1-5; fig. 31/11-25; fig. 32; fig. 33; fig.
34/3-6; fig. 35/1, 3, 6; fig. 38; fig. 39; fig. 40/1-4, 6; fig. 53/1, 2, 4; fig. 55/1;
fig. 71; fig. 72/1; fig. 75; fig. 76; fig. 77).
A. Cercetări de suprafaŃă: V. Diaconu, 1999-2012.
B. Pe panta de est a Dealului Valea Seacă, pe terasa din dreapta pârâului cu
acelaşi nume, în apropierea fostului C.A.P Târgu NeamŃ şi în marginea
nordică a satului Săcăluşeşti. Pot fi observate mai multe aglomerări de
chirpic ars, care provin de la platformele unor locuinŃe eneolitice. SuprafaŃa
sitului este de aproximativ 2 ha şi este afectat de alunecări de teren şi
exploatarea lutului. Coordonate GPS: 47°10’50” N, 26°21’10” E.
C. De pe suprafaŃa sitului au fost recuperate numeroase materiale ceramice,
piese litice, plastică antropomorfă şi zoomorfă, un fragment de fibulă.
D. Paleolitic, eneolitic (cultura Precucuteni III; cultura Cucuteni, faza A),
epoca bronzului (cultura Costişa, cultura Noua), epoca fierului (Hallstatt
târziu, Latène), perioada romană (cultura Sântana de Mureş-Černjachov).
E. V. Diaconu, Noi aşezări precucuteniene în Depresiunea NeamŃ, în
OptIst, VIII/1, 2007, p. 11-12; Idem, Recunoaşteri arheologice …, p.
93-97; Idem, Unelte de piatră şlefuită din eneolitic şi epoca
bronzului descoperite în Depresiunea NeamŃ, în Carpica, XXXVII,
2008, p. 130-140.
12. sat Văratec - Dealul Filioru (fig. 49/9-11)
A. Cercetare de suprafaŃă: Gh. Dumitroaia, 1998.
B. Pe promontoriul aflat la nord de sat, în apropierea pârâului Zimbrişor.
C. Sunt semnalate câteva materiale ceramice, dintre care unele cu decor striat.
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D. Epoca bronzului (grupul Târpeşti ?).
E. Gh. Dumitroaia, Cercetările arheologice din judeŃul NeamŃ, în
MemAntiq, XXII, 2001, p. 558.
Comuna BălŃăteşti
13. sat BălŃăteşti - La slatină (fig. 8)
A. Cercetări de suprafaŃă: Gh. Dumitroaia, 1983; O. Weller, R. Brigand,
M. Alexianu, 2004.
B. La 1,5 km sud de sat, în apropierea izvorului pârâului Sărat, pe partea
dreaptă a şoselei Târgu NeamŃ-Piatra NeamŃ, pe un versant puternic
înclinat. Coordonate GPS: 47°06’31” N, 26°18’38” E.
C. Sunt semnalate câteva materiale ceramice.
D. Neolitic (neprecizat)1.
E. Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 71; O. Weller et alii,
Cercetări sistematice asupra izvoarelor de apă sărată …, p. 126-127.
14. sat BălŃăteşti - La şcoală
A. Semnalare: M. Rânja.
B. Pe o înălŃime din zona centrală a satului, în vecinătatea şcolii actuale, la
300 m nord-vest de staŃiunea BălŃăteşti. Coordonate GPS: 47°07’21” N,
26°18’27” E.
C. Lucrările de construcŃie efectuate la şcoală au interceptat urmele unei
aşezări eneolitice. De aici provin doar materiale ceramice.
D. Eneolitic (cultura Cucuteni, faza A).
E. Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 71.
15. sat Valea Seacă - Ferma de vaci (fig. 10/1; fig. 34/7)
A. Cercetări de suprafaŃă: Gh. Dumitroaia, 1981, 1986; V. Diaconu,
2005, 2006.
B. Pe malul drept al pârâului Zimbreşti, pe un promontoriu înconjurat pe trei
laturi de pante abrupte, aflat în stânga şoselei Târgu NeamŃ-Piatra NeamŃ. În
partea de vest a aşezării se observă un posibil şanŃ de apărare care separă
situl de restul platoului. Coordonate GPS: 47°08’34” N, 26°19’19” E.
C. De aici provin materiale ceramice, bucăŃi de chirpic, unelte de piatră.
D. Eneolitic (cultura Cucuteni, faza A), epoca bronzului (cultura Noua).
E. Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 72; D. N. Popovici,
Cultura Cucuteni …, p. 156.

1

Nu excludem posibilitatea ca respectivele materiale să fie de fapt eneolitice şi să provină de
la comunităŃile cucuteniene care au locuit în vecinătate şi care au exploatat acest izvor.
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16. sat Valea Seacă - Pe podiş (fig. 81/6).
A. Cercetări de suprafaŃă: Gh. Dumitroaia, 1981; V. Diaconu, 2007.
B. Pe platoul dintre pârâul Zimbreşti şi pârâul Sărat, aflat în stânga şoselei
Târgu NeamŃ-Piatra NeamŃ a fost identificată o aşezare, cu suprafaŃa de
aproximativ 3 ha. Coordonate GPS: 47°08’36” N, 26°19’46” E.
C. De aici provin materiale ceramice lucrate la roată, de culoare cenuşie şi
cărămizie. Se remarcă un fragment dintr-o toartă de amforă romană.
D. Perioada romană (secolele II-III p. Chr.).
E. Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 72.
17. sat Valea Seacă - S.M.A.
A. Cercetare de suprafaŃă: Gh. Dumitroaia, 1986.
B. Pe malul drept al pârâului Zimbreşti, în spatele fostei secŃii de
mecanizare şi a fermei zootehnice.
C. Sunt semnalate doar materiale ceramice.
D. Epoca bronzului (cultura Noua).
E. Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 72.
18. sat Valea Seacă - Dealul Buga
A. Cercetări de suprafaŃă: V. Diaconu, 2004, 2005.
B. Pe panta de nord-est a acestui deal şi pe malul Trestioarei, afluent de
stânga al pârâului Netezi, în apropierea unor izvoare. Coordonate GPS:
47°09’31” N, 26°19’43” E.
C. Sunt semnalate doar materiale ceramice şi o aşchie de silex.
D. Epoca fierului (Hallstatt ?).
E. V. Diaconu, Recunoaşteri arheologice …, p. 99.
19. sat Valea Seacă - Panta estică a Dealului Buga
A. Cercetare de suprafaŃă: V. Diaconu, 2004, 2005.
B. Pe panta estică a acestui deal, înspre satul Netezi, pe malul stâng al unui
curs de apă semipermanent. Coordonate GPS: 47°09’11” N, 26°20’54” E.
C. Sunt semnalate doar materiale ceramice şi câteva piese mărunte de silex.
D. Epoca bronzului (cultura Noua).
E. V. Diaconu, Recunoaşteri arheologice …, p. 99.
20. sat Valea Seacă - Panta sudică a Dealului Buga
A. Cercetări de suprafaŃă: V. Diaconu, 2004, 2005.
B. Pe panta sudică a Dealului Buga, pe un platou relativ înalt din stânga
pârâului Zimbreşti, la aproximativ 1,2 km faŃă de şoseaua BălŃăteşti-Târgu
NeamŃ. Coordonate GPS: 47°08’49” N, 26°20’18” E.
C. De aici provin materiale ceramice lucrate la roată, de culoare cenuşie.
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D. Perioada romană (secolele II-III p. Chr.).
E. V. Diaconu, Recunoaşteri arheologice …, p. 99.
21. sat Valea Seacă - La iezătură
A. Cercetări de suprafaŃă: V. Diaconu, 2005, 2009, 2012.
B. Punct situat pe malul stâng al pârâului Netezi, în dreptul unei mici
iezături, pe un teren uşor înclinat. Coordonate GPS: 47°08’28” N,
26°20’54” E.
C. De pe terenurile agricole au fost recoltate mai multe fragmente
ceramice şi piese litice atipice.
D. Epoca bronzului, perioada romană (cultura Sântana de MureşČernjachov).
E. V. Diaconu, Recunoaşteri arheologice …, p. 99.
22. sat Valea Seacă - Terasa pârâului Zimbreşti
A. Cercetare de suprafaŃă: V. Diaconu, 2006.
B. Pe terasa înaltă din stânga pârâului Zimbreşti, la aproximativ 200 m
vest faŃă de punctul menŃionat anterior, pe un platou situat la poalele
Dealului Buga. Coordonate GPS: 47°08’37” N, 26°20’36” E.
C. Din acest punct au fost recoltate mai multe fragmente ceramice, dintre
care unele cenuşii sunt lucrate la roată.
D. Epoca fierului (Hallstatt ?), perioada romană (cultura Sântana de
Mureş-Černjachov).
E. V. Diaconu, Recunoaşteri arheologice …, p. 101.
23. sat Valea Seacă - Pe şes
A. Cercetare de suprafaŃă: V. Diaconu, 2006.
B. Situl se află pe o zonă joasă situată între pârâul Zimbreşti şi pârâul Sărat,
în apropiere de confluenŃa acestora. Coordonate GPS: 47°08’36” N,
26°20’23” E.
C. De pe terenurile agricole provin mai multe fragmente ceramice şi resturi
osteologice.
D. Epoca bronzului (cultura Noua).
E. V. Diaconu, Recunoaşteri arheologice …, p. 101.
24. sat Valea Seacă - Dealul Ciritei
A. Cercetare de suprafaŃă: C. E. Ursu, 1998.
B. Situl se află la 250 m sud-vest de biserica veche şi cimitirul satului.
SuprafaŃa aşezării este de aproximativ 1/2 ha.
C. În acest punct au fost semnalate materiale ceramice şi bucăŃi de chirpic ars.
D. Eneolitic (cultura Cucuteni).
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E. Gh. Dumitroaia, Cercetările arheologice din judeŃul NeamŃ, în
MemAntiq, XXII, 2001, p. 558.
Comuna Ghindăoani
25. sat Ghindăoani - Dealul Braşovanului (necartografiat)
A. Sondaj: C. Matasă.
B. Punct aflat în marginea de sud a satului.
C. A fost cercetată o aşezare Cucuteni B.
D. Eneolitic (cultura Cucuteni, faza B).
E. C. Matasă, Cercetări din preistoria …, p. 36; Şt. Cucoş, ContribuŃii …,
p. 8; D. Monah, Şt. Cucoş, Aşezările culturii Cucuteni …, p. 98.
26. sat Ghindăoani - Dealul Mogoaiei (necartografiat)
A. Cercetare de suprafaŃă şi sondaj: C. Matasă, 1939.
B. Pe locul lui I. Filip şi Şt. Filip, în punctul numit Poieni.
C. În acea zonă au fost semnalate materiale ceramice.
D. Eneolitic (Precucuteni ?), epoca fierului (Latène).
E. C. Matasă, Cercetări din preistoria …, p. 36; Arhiva MIAPN, dosar nr.
3/1958, f. 92; Şt. Cucoş, ContribuŃii …, p. 8.
27. sat Ghindăoani - neprecizat2 (necartografiat)
A. B. În partea de vest a satului, la cumpăna apelor dintre Valea Cracăului şi
BălŃăteşti.
C. A fost identificată o aşezare eneolitică.
D. Eneolitic (cultura Cucuteni, faza B).
E. D. Monah, Şt. Cucoş, Aşezările culturii Cucuteni …, p. 98; Şt. Cucoş,
ContribuŃii …, p. 8.
28. sat Ghindăoani - Dealul Ivaşcu
A. Cercetări de suprafaŃă şi sondaj: Gh. Dumitroaia, 1988, 1993.
B. La sud de sat, în hotar cu comuna Crăcăoani.
C. StaŃiune eneolitică de unde provin diferite materiale arheologice: ceramică,
piese litice. Au fost identificate trei locuinŃe şi câteva gropi menajere.
Materialul ceramic este corodat, dar poate fi atribuit culturii Cucuteni.
D. Eneolitic (cultura Cucuteni, fazele A şi B).
E. Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 71; Idem, Săpături şi
cercetări arheologice de suprafaŃă în judeŃul NeamŃ, în MemAntiq,
XIX, 1994, p. 517; D. N. Popovici, Cultura Cucuteni …, p. 156.
2

Nu este exclus ca aşezarea din acest punct să fie identică cu cea de pe Dealul Ivaşcu.
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29. sat Ghindăoani - Locul şcolii
A. Cercetare de suprafaŃă: V. Diaconu, 2011.
B. În marginea sud-estică a satului, pe malul stâng al pârâului Valea Mare, în
perimetrul proprietăŃii lui M. Iftimescu. Coordonate GPS: 47°06’12” N,
26°21’59” E.
C. Au fost recuperate mai multe fragmente ceramice, corodate.
D. Epoca fierului (Latène).
E. Inedit.
Comuna Grumăzeşti
30. sat Grumăzeşti - FrecăuŃi (La Micu)
A. Cercetare de suprafaŃă: V. Diaconu, 2008.
B. Punct situat pe malul stâng al pârâului Valea Mare (sau Floroiu), pe o
terasă joasă din zona centrală a satului, în grădina locuitorului Gh. Micu.
Materialele arheologice sunt răspândite pe o suprafaŃă de aproximativ
1000 m². GPS: 47°08’05” N, 26°22’37” E.
C. Din acest loc au fost recuperate fragmente ceramice. Se remarcă
fragmente de amfore romane.
D. Perioada romană (secolele II-III p. Chr.).
E. V. Diaconu, Noi situri arheologice …, p. 421.
31. sat Grumăzeşti - Dealul Caina
A. Cercetare de suprafaŃă: V. Diaconu, 2007.
B. Punct situat pe malul stâng al pârâului Temnic, afluent al pârâului
Valea Mare (sau Floroiu), pe panta de sud a Dealului Caina, la 1,5 km
sud-vest de biserica satului Grumăzeşti. Materialele arheologice sunt
răspândite pe o suprafaŃă de aproximativ 1500 m². GPS: 47°07’44” N,
26°21’11” E.
C. De pe panta dealului au fost recuperate fragmente ceramice, de culoare
cenuşie, lucrate la roată.
D. Perioada romană (secolele II-IV p. Chr.).
E. V. Diaconu, Noi situri arheologice …, p. 420-421.
32. sat Grumăzeşti - Şcoala generală
A. Descoperiri: V. Arsene.
B. Punct situat în spatele şcolii actuale.
C. Lucrările edilitare au scos la suprafaŃă materiale ceramice.
D. Epoca bronzului (cultura Noua), epoca fierului (Hallstatt), perioada
romană (secolele II-III p. Chr.).
E. Şt. Cucoş, ContribuŃii …, p. 32; Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …,
p. 79.
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33. sat Grumăzeşti - Suseni3
A. Descoperiri: V. Arsene.
B. Punct situat în apropierea locuinŃei lui T. Nour.
C. Sunt menŃionate fragmente ceramice şi fusaiole.
D. Epoca bronzului (cultura Noua).
E. Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 79-80.
34. sat Grumăzeşti - Deleni (fig. 12/2; fig. 15-20; fig. 54/8; fig. 84; fig. 86/8)
A. Cercetare sistematică: S. Marinescu-Bîlcu, 1968, 1971, 1972, 1977-1978;
cercetări de suprafaŃă: V. Diaconu, 2011, 2012.
B. Punct situat în marginea de nord-est a satului, înspre Târpeşti, pe malul
stâng al pârâului Netezi, aproape de confluenŃa cu TopoliŃa. Coordonate
GPS: 47°09’19” N, 26°24’42” E.
C. Au fost identificate mai multe complexe arheologice specifice
neoliticului, epocii bronzului şi secolului IV p. Chr. Materialul
arheologic este constituit din ceramică, piese din os şi piatră.
D. Neolitic (cultura Starčevo-Criş), epoca bronzului (cultura Komarov,
cultura Noua), perioada romană (cultura Sântana de MureşČernjachov).
E. S. Marinescu-Bîlcu, Asupra unor probleme ale culturii Criş, în SCIVA,
26, 4, 1975, p. 487-506; St. Cucoş, Săpăturile arheologice din judeŃul
NeamŃ (III), în MemAntiq, IV-V, (1972-1973), 1976, p. 302; Idem,
ContribuŃii …, p. 32; Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 79;
S. Marinescu-Bîlcu, C. Beldiman, Industria materiilor dure animale în
cadrul culturii Starčevo-Criş pe teritoriul României. Aşezarea de la
Grumăzeşti, judeŃul NeamŃ, în MemAntiq, XXI, 2000, p. 273-295.
35. sat Grumăzeşti - La Hiza
A. Cercetări de suprafaŃă: V. Diaconu, 2005, 2006.
B. Punct situat în marginea de nord-est a satului, pe malul stâng al pârâului
Netezi, în zona proprietăŃii locuitorului L. Sânteanu. Coordonate GPS:
47°09’03” N, 26°24’15” E.
C. Au fost identificate materiale ceramice fragmentare.
D. Epoca fierului (Hallstatt ?), perioada romană (cultura Sântana de
Mureş-Černjachov).
E. V. Diaconu, Recunoaşteri arheologice …, p. 101.

3

La verificarea noastră din 2011 nu au fost găsite astfel de vestigii arheologice, dar
locuitorul T. Nour a confirmat descoperirea cu mult timp în urmă a unor fragmente
ceramice preistorice în marginea satului, în hotar cu localitatea Ghindăoani.
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36. sat Grumăzeşti - La Sârghi
A. Cercetare de suprafaŃă: V. Diaconu, 2011.
B. În marginea de sud a satului, în zona numită Suseni, pe un teren uşor în
pantă de pe malul stâng al pârâului Valea Mare (sau Floroiu), în zona
proprietăŃii lui V. Sârghi. Coordonate GPS: 47°07’16” N, 26°22’29” E.
C. Au fost identificate materiale ceramice fragmentare.
D. Epoca fierului (Latène).
E. Inedit.
37. sat Curechiştea - Teritoriul satului (necartografiat)
A. InformaŃii: V. Mihailescu-Bîrliba, Şt. Cucoş.
B. Punct situat pe teritoriul satului, pe malul stâng al pârâului.
C. Sunt menŃionate fragmente ceramice lucrate la roată.
D. Perioada romană (cultura Sântana de Mureş-Černjachov).
E. Şt. Cucoş, ContribuŃii …, p. 33; Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …,
p. 80; V. Diaconu, Descoperiri arheologice din sec. IV e.n. în Depresiunea
NeamŃ, în AMT, IV, 2009, p. 8.
38. sat Curechiştea - La Ursachi4 (fig. 83/4-6; fig. 86/4, 5)
A. Cercetare de suprafaŃă: V. Diaconu, 2011.
B. În marginea sudică a satului, la baza dealului, pe un mic platou aflat pe
malul stâng al pârâului, mărginit de pante abrupte spre est şi de două ravene
la nord şi sud. Coordonate GPS: 47°07’34” N, 26°24’35” E.
C. De pe o suprafaŃă de aproximativ 1 ha provin numeroase fragmente
ceramice lucrate la roată, unele decorate cu incizii vălurite. Câteva
materiale ceramice sunt de factură preistorică.
D. Epoca bronzului (cultura Noua), perioada romană (cultura Sântana de
Mureş-Černjachov).
E. Inedit.
39. sat Netezi - La łintirim sau BrătuleŃ
A. Cercetare sistematică: A. Bătrîna, L. Bătrîna, 1979, 1980; cercetare de
suprafaŃă: V. Diaconu, 2006.
B. În partea de vest a satului, pe malul stâng al pârâului Netezi şi pe panta de
sud a Dealului TopoliŃa. Coordonate GPS: 47°09’26” N, 26°21’24” E.
C. În cursul cercetărilor din cadrul sitului medieval de aici au fost identificate
şi materiale ceramice eneolitice. În imediata apropiere a acestui punct a fost
descoperit un gratoar de silex.
4

Deşi nu excludem ca acest punct şi cel de mai sus să se refere la aceleaşi descoperiri, în lipsa
altor precizări considerăm că există două situri diferite.
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D. Eneolitic (cultura Cucuteni, faza A).
E. Şt. Cucoş, ContribuŃii …, p. 32-33; D. Monah, Şt. Cucoş, Aşezările
culturii Cucuteni …, p. 123; D. N. Popovici, Cultura Cucuteni …, p. 167;
V. Diaconu, Recunoaşteri arheologice …, p. 101.
40. sat TopoliŃa - La saivane (fig. 79/1)
A. Sondaj: I. Mitrea, Al. Artimon, 1963; cercetări de suprafaŃă: Gh.
Dumitroaia, 1980; V. Diaconu, 2008.
B. În partea de sud-est a satului, pe malul drept al TopoliŃei, la 700 m est
faŃă de biserică, în zona fostelor saivane ale C.A.P. Ocea. Coordonate
GPS: 47°09’53” N, 26°23’44” E.
C. A fost identificată o locuinŃă, materiale ceramice lucrate la roată,
precum şi unele obiecte de fier.
D. Perioada romană (secolele II-III p. Chr.).
E. Şt. Cucoş, ContribuŃii …, p. 33; Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …,
p. 80.
41. sat TopoliŃa - La Şerban
A. Cercetare de suprafaŃă: Gh. Dumitroaia, 1981.
B. Sit aflat în dreapta şoselei Târgu NeamŃ-Petricani, pe malul stâng la
TopoliŃei, în curtea locuitorului I. Şerban.
C. Unele lucrări de construcŃie au scos la suprafaŃă materiale ceramice de
factură eneolitică.
D. Eneolitic (cultura Precucuteni, faza II şi/sau III).
E. Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 80.
42. sat TopoliŃa - La Arminici
A. Cercetare de suprafaŃă: Gh. Dumitroaia, 1981.
B. Aşezare de înălŃime, pe terasa din dreapta TopoliŃei, la 500 m sud-vest
de biserică. Coordonate GPS: 47°10’01” N, 26°21’39” E.
C. Materialele arheologice, constând în special din fragmente ceramice şi
piese din piatră, sunt răspândite pe o suprafaŃă de aproximativ 3000 m².
D. Eneolitic (cultura Cucuteni, faza A).
E. Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 80; D. N. Popovici,
Cultura Cucuteni …, p. 167.
43. sat TopoliŃa - Dealul TopoliŃa
A. Cercetare de suprafaŃă: V. Diaconu, 2006.
B. Pe panta de sud a Dealului TopoliŃa şi la 1 km vest de satul Netezi.
Coordonate GPS: 47°09’41” N, 26°20’44” E.
C. Au fost identificate doar fragmente ceramice, multe dintre ele atipice.
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D. Epoca bronzului (cultura Noua ?).
E. V. Diaconu, Recunoaşteri arheologice …, p. 101.
44. sat TopoliŃa - La nord-vest de sat (fig. 23; fig. 26/3, 4; fig. 28/10; fig. 30/6;
fig. 31/9, 10; fig. 34/1, 2; fig. 35/7, 8)
A. Cercetări de suprafaŃă: V. Diaconu, 2004-2006.
B. Pe terasa joasă de pe malul drept al pârâului Valea Seacă, în apropierea
satului TopoliŃa, la aproximativ 1,5 km nord de biserică. Materialele
arheologice sunt răspândite pe aproximativ 2000 m². Coordonate GPS:
47°10’34” N, 26°21’49” E.
C. Au fost recuperate fragmente ceramice, plastică antropomorfă şi piese litice.
D. Eneolitic (cultura Precucuteni, faza II), epoca bronzului (cultura Noua),
epoca fierului (Hallstatt), perioada romană (secolele II-III p. Chr.).
E. V. Diaconu, Noi aşezări precucuteniene …, în OptIst, VIII/1, 2007, p. 10;
Idem, Recunoaşteri arheologice …, p. 101-103.
45. sat TopoliŃa - La izvor (fig. 61; fig. 63/7-11; fig. 64/7-8; fig. 65/3; fig. 66; fig. 70)
A. Cercetări de suprafaŃă: V. Diaconu, 2006-2008.
B. Pe terasa inferioară din stânga TopoliŃei, în marginea de est a satului, pe
ogoarele din preajma unui izvor, în dreapta şoselei ce duce spre
Petricani. Coordonate GPS: 47°09’47” N, 26°24’47” E.
C. Au fost recuperate fragmente ceramice, piese litice şi unelte de os.
D. Epoca bronzului (cultura Noua), epoca fierului (Hallstatt).
E. V. Diaconu, Recunoaşteri arheologice …, p. 103; Idem, Aşezarea
culturii Noua de la TopoliŃa (com. Grumăzeşti, jud. NeamŃ), în Suceava,
XXXIV-XXXV-XXXVI, (2007-2008-2009), 2009, p. 171-183.
46. sat TopoliŃa - La Ilioi (fig. 22; fig. 26/1; fig. 29; fig. 31/1-8; fig. 35/2, 5)
A. Cercetări de suprafaŃă: V. Diaconu, 2006-2008.
B. Pe terasa a doua a râului TopoliŃa, la 1 km est de livada de pe Dealul Ocea,
în zona unei mici acumulări de apă. Coordonate GPS: 47°09’23” N,
26°24’17” E.
C. Au fost recuperate fragmente ceramice şi piese litice.
D. Eneolitic (cultura Precucuteni, faza II), epoca bronzului (cultura Noua),
epoca fierului (Hallstatt), perioada romană (secolele II-III p. Chr.).
E. V. Diaconu, Noi aşezări precucuteniene …, p. 8-9; Idem, Recunoaşteri
arheologice …, p. 103.
47. sat TopoliŃa - La ieşirea din sat (fig. 68/5-8; fig. 80/1)
A. Cercetări de suprafaŃă: V. Diaconu, 2006-2008.
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B. Pe partea stângă a şoselei ce duce spre Grumăzeşti, în preajma unui
izvor situat la 300 m sud faŃă de biserica din fostul sat Ocea.
Coordonate GPS: 47°09’34” N, 26°23’04” E.
C. Au fost recuperate fragmente ceramice şi plastică antropomorfă.
D. Epoca fierului (Hallstatt), perioada romană (secolele II-III p. Chr.).
E. V. Diaconu, Recunoaşteri arheologice …, p. 105.
48. sat TopoliŃa - Marginea satului5 (fig. 82/5)
A. Cercetare de suprafaŃă: V. Diaconu, 2007.
B. Pe ambele maluri ale TopoliŃei, la 200 m nord faŃă de confluenŃa cu
pârâul Netezi.
C. Au fost recuperate fragmente ceramice lucrate la roată, de culoare cenuşie.
D. Perioada romană (cultura Sântana de Mureş-Černjachov).
E. V. Diaconu, Recunoaşteri arheologice …, p. 105.
Comuna Petricani
49. sat Târpeşti - Râpa lui Bodai (fig. 11/2; fig. 12/1; fig. 21; fig. 36; fig. 49/1-7;
fig. 67/3-6; fig. 78)
A. Sondaj: C. Matasă, R. Vulpe, 1937; cercetări sistematice: S. MarinescuBîlcu, 1959-1965, 1968.
B. Situl se află în partea de nord a satului, pe o terasă înaltă din stânga
TopoliŃei. Terenul coboară în pantă uşoară de la sud la nord, iar spre
sud terasa este mărginită de pante abrupte. Sit multistratificat.
Coordonate GPS: 47°09’28” N, 26°26’08” E.
C. Cercetările efectuate în această staŃiune au permis identificarea mai
multor structuri de locuire, două şanŃuri, presupuse a fi de apărare,
câteva complexe funerare şi diverse materiale arheologice.
D. Neolitic (cultura ceramicii liniare), eneolitic (Precucuteni II-III, cultura
Cucuteni, fazele A şi B), epoca bronzului (bronz timpuriu, cultura Noua,
cultura Komarov), epoca fierului (Hallstatt, Latène), perioada romană
(secolele II-III p. Chr.), perioada postromană (secolele VI-VII p. Chr.).
E. Bibliografia aferentă la S. Marinescu-Bîlcu, Târpeşti ….
50. sat Târpeşti - Râpa lui Ciocârlănoaia
A. B. Punct situat la vest de sat, înspre Grumăzeşti, pe malul drept al TopoliŃei.
5

Dintr-o regretabilă eroare, în articolul nostru din 2007, publicat în Memoria Antiquitatis, XXIV,
am plasat acest punct pe teritoriul satului Târpeşti. După o nouă periegheză efectuată în 2008,
am descoperit materiale ceramice pe ambele maluri ale TopoliŃei, fapt care ne determină să
localizăm situl pe teritoriul satului TopoliŃa.
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C. În acest punct au fost semnalate mai multe topoare de piatră.
D. Eneolitic (cultura Cucuteni?).
E. Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 83.
51. sat Târpeşti - La Motăneşti
A. Cercetare de suprafaŃă: Gh. Dumitroaia, 1988.
B. Punct situat la vest de sat, pe malul drept al TopoliŃei, pe capătul de
nord al Dealului Boşcana.
C. În acest punct au fost semnalate materiale ceramice şi piese litice.
D. Eneolitic (cultura Cucuteni?).
E. Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 83.
52. sat Târpeşti - Poiana lui Ispas
A. B. Punct situat în partea de est a satului.
C. Din acest loc au fost recuperate fragmente ceramice şi un tezaur
monetar.
D. Eneolitic (cultura Cucuteni?), perioada romană (secolele II-III p. Chr.).
E. S. Marinescu-Bîlcu et alii, Tezaurul de monede romane descoperit la
Târpeşti, în SCN, IX, 1989, p. 43-51; Gh. Dumitroaia, Materiale şi
cercetări …, p. 83.
53. sat Târpeşti - În zăvoi (Bahnă)
A. Cercetare de suprafaŃă: V. Diaconu, 2007.
B. Punct situat pe terasa a doua din stânga TopoliŃei, la 300 m nord-vest
faŃă de pod, în marginea satului. Materialele arheologice sunt răspândite
pe o suprafaŃă de aproximativ 500 m².
C. Au fost descoperite doar fragmente ceramice lucrate la roată.
D. Perioada romană (cultura Sântana de Mureş-Černjachov).
E. V. Diaconu, Descoperiri arheologice din sec. IV e.n. …, p. 8; Idem, Noi
situri arheologice …, p. 423.
Oraşul Târgu NeamŃ
54. Târgu NeamŃ - În spini (fig. 49/12; fig. 50-52; fig. 53/3, 5-9; fig. 55/2-8;
fig. 56/1-10; fig. 57/1-9)
A. Cercetări de suprafaŃă: V. Diaconu, 2008-2012.
B. Situl este situat pe o prelungire a Dealului Osoi, care se prezintă ca un
interfluviu limitat la nord de pârâul Adânc, iar la sud de pârâul Valea
Seacă. Materialele arheologice sunt răspândite pe o suprafaŃă de
aproximativ 1,5-2 ha. Coordonate GPS: 47°11’04” N, 26°18’42” E.
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C. De pe suprafaŃa sitului provin numeroase fragmente ceramice, piese
litice, bucăŃi de chirpic ars.
D. Bronzul mijlociu (cultura Costişa).
E. V. Diaconu, Date preliminare despre o nouă aşezare a culturii Costişa
din judeŃul NeamŃ, în Carpica, XXXVIII, 2009, p. 43-56; Idem, Noi
situri arheologice …, p. 431.
55. Târgu NeamŃ - La Schiteanu (fig. 85; fig. 86/6, 7)
A. Cercetare de suprafaŃă: V. Diaconu, 2008.
B. Punct situat la poalele Dealului Osoi, pe malul stâng al pârâului Adânc, la
1,5 km nord-vest de cartierul Humuleştii Noi. Materialele arheologice sunt
răspândite pe o suprafaŃă de aproximativ 300 m². Coordonate GPS:
47°11’14” N, 26°18’53” E.
C. Prin cercetările de suprafaŃă au fost identificate numeroase resturi
ceramice şi piese litice.
D. Perioada romană (cultura Sântana de Mureş-Černjachov)6.
E. V. Diaconu, Descoperiri arheologice din sec. IV e.n. …, p. 8-9; Idem,
Noi situri arheologice …, p. 429.
56. Târgu NeamŃ - Dealul Osoi (fig. 56/11)
A. Cercetări de suprafaŃă: V. Diaconu, 2007, 2008.
B. Punct situat pe panta de sud-est a Dealului Osoi, în hotar cu comuna
Vânători-NeamŃ, în apropierea izvorului pârâului Adânc, la 2,5 km nordvest de cartierul Humuleştii Noi. Coordonate GPS: 47°11’24” N,
26°17’45” E.
C. De pe o suprafaŃă restrânsă au fost recoltate câteva fragmente ceramice,
aşchii de silex şi silicolit. În imediata apropiere a fost descoperit un mic
vârf de săgeată cu baza concavă.
D. Epoca bronzului (?).
E. V. Diaconu, Noi situri arheologice …, p. 429.
57. Târgu NeamŃ - Dealul Humuleşti (fig. 80/2-7; fig. 81/1-5)
A. Cercetări de suprafaŃă: V. Diaconu, 2003-2005.
B. Punct situat pe panta de sud a Dealului Humuleşti, pe malul stâng al
pârâului Valea Seacă. Materialele arheologice sunt răspândite pe o
suprafaŃă de aproximativ 1,5 ha. Coordonate GPS: 47°10’42” N,
26°21’33” E.
C. Din acest punct provin numeroase fragmente ceramice lucrate la roată.
6

Totuşi, unele fragmente ceramice şi piesele de piatră documentează o etapă de locuire mai
veche, greu de precizat în acest moment.
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D. Perioada romană (secolele II-III p. Chr. şi cultura Sântana de MureşČernjachov).
E. V. Diaconu, Recunoaşteri arheologice …, p. 105-106.
58. Târgu NeamŃ - La Maici (fig. 54/1-4; fig. 57/10)
A. Cercetări de suprafaŃă: V. Diaconu, 2011, 2012.
B. StaŃiunea arheologică este situată pe panta de sud a Dealului Humuleşti,
între drumul de Ńară şi pârâul Valea Seacă, în apropierea lotului de teren
care a aparŃinut Mănăstirii Agapia. Materialele arheologice sunt răspândite
pe o suprafaŃă de peste 2 ha. Coordonate GPS: 47°10’52” N, 26°21’51” E.
C. Din acest punct provin fragmente ceramice şi diferite artefacte de piatră.
D. Epoca bronzului (cultura Costişa).
E. Inedit.
59. Târgu NeamŃ - Dealul Gol
A. Cercetări de suprafaŃă: C. Matasă; V. Diaconu, 2007.
B. Punct situat pe capătul sud-estic al Culmii Pleşu, în zona Monumentului
Vânătorilor de munte. Coordonate GPS: 47°12’39” N, 26°21’46” E.
C. De pe o suprafaŃă restrânsă au fost recoltate câteva fragmente ceramice
corodate şi aşchii de marnă brună bituminoasă.
D. Eneolitic (cultura Cucuteni, faza B).
E. C. Matasă, Cercetări din preistoria …, p. 126; D. Monah, Şt. Cucoş,
Aşezările culturii Cucuteni …, p. 153.
60. Târgu NeamŃ - Dealul Pometea (fig. 41-48)
A. Sondaj: R. Vulpe, C. Matasă, 1938; I. Untaru, 1973; cercetări de
suprafaŃă: V. Diaconu 1998-2001; săpătură de salvare: Gh. Dumitroaia
et alii, 2003.
B. Punct situat în cartierul Pometea, pe dealul cu acelaşi nume, care
constituie o prelungire a Culmii Pleşu. Pe laturile de est şi sud, acest
deal prezintă pante abrupte, iar la baza sa curge un pârâu cu caracter
intermitent. Coordonate GPS: 47°12’42” N, 26°22’14” E.
C. Prin cercetările efectuate au fost identificate mai multe complexe
arheologice (locuinŃe, vetre, gropi menajere) şi diferite artefacte, între
care proporŃia cea mai însemnată o deŃine ceramica. ConstrucŃia unei
locuinŃe la baza pantei de est a sitului, a afectat stratigrafia şi a scos la
suprafaŃă diferite materiale ceramice pictate şi piese de silex. SuprafaŃa
sitului este de aproximativ 4 ha.
D. Eneolitic (cultura Cucuteni, faza B).
E. C. Matasă, Cercetări din preistoria …, p. 34; Şt. Cucoş, Săpăturile
arheologice din judeŃul NeamŃ …, nota 2; D. Monah, Şt. Cucoş,
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Aşezările culturii Cucuteni …, p. 153; Şt. Cucoş, Faza Cucuteni B …, p.
21, 184; Gh. Dumitroaia, Săpături arheologice sistematice şi
periegheze…, p. 447; C. Preoteasa et alii, Cercetările arheologice de la
Târgu NeamŃ-Dealul Pometea, în MemAntiq, XXIV, 2007, p. 293-327.
61. Târgu NeamŃ - Cetatea NeamŃ
A. Cercetări sistematice: N. Constantinescu, 1953-1954, 1962.
B. Pe versantul sudic al Culmii Pleşu, în incinta monumentului medieval
Cetatea NeamŃ. Coordonate GPS: 47°12’51” N, 26°20’36” E.
C. Întâmplător, în perimetrul monumentului, au fost identificate unele
fragmente ceramice care au fost atribuite bronzului mijlociu.
D. Bronzul mijlociu (cultura Costişa?)7.
E. Gh. Dumitroaia, ComunităŃi preistorice din nord-estul României. De la
cultura Cucuteni până în bronzul mijlociu, BMA, VII, Piatra NeamŃ,
2000, p. 138.
Comuna Vânători-NeamŃ
62. sat Vânători-NeamŃ - Dealul Osoi (necartografiat)
A. Semnalare: C. Matasă.
B. Punct situat pe Dealul Osoi, fără alte precizări.
C. Sunt menŃionate fragmente ceramice.
D. Eneolitic (cultura Cucuteni, faza B).
E. C. Matasă, Cercetări din preistoria …, p. 128; D. Monah, Şt. Cucoş,
Aşezările culturii Cucuteni …, p. 153; Şt. Cucoş, ContribuŃii …, p.
60; Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 98.
63. sat Vânători-NeamŃ - La izvoare sau La budăi (fig. 37; fig. 40/5, 7-9; fig.
58-59; fig. 63/2-6; fig. 64/1-6; fig. 65/1, 2; fig. 67/2; fig. 68/1-4; fig.
69; fig. 82/1-4, 6, 7; fig. 86/1-3)
A. Sondaj: Gh. Dumitroaia, 1982.
B. Punct situat pe terasa a doua din dreapta râului NeamŃ, pe panta de est
a Dealului Olaru, în marginea cartierului Humuleşti, în apropierea unor
izvoare abundente. Coordonate GPS: 47°11’55” N, 26°19’42” E.
C. Au fost trasate două secŃiuni şi s-au descoperit urmele unor locuinŃe,
vetre şi diferite materiale arheologice. Verificările noastre ulterioare au
permis colectarea unui lot ceramic consistent şi a unor unelte din piatră.
D. Eneolitic (cultura Cucuteni, faza A), epoca bronzului (cultura Noua),
epoca fierului (Hallstatt), perioada romană (cultura Sântana de
Mureş-Černjachov).
7

Materialul arheologic nu este ilustrat.
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E. Gh. Dumitroaia, Sondajul arheologic de la Vânători-NeamŃ, în
MemAntiq, XII-XIV, (1980-1982), 1986, p. 15-29; Şt. Cucoş, D.
Monah, Aşezările culturii Cucuteni …, p. 164-165; Şt. Cucoş,
ContribuŃii …, p. 60; Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p.
98; A. László, Începuturile epocii fierului la est de CarpaŃi, B.THR.,
VI, Bucureşti, 1994, p. 183; D. N. Popovici, Cultura Cucuteni …, p.
178; V. Diaconu, Recunoaşteri arheologice …, p. 111; Idem,
Descoperiri arheologice din sec. IV e.n. …, p. 9.
64. sat Vânători-NeamŃ - Ungureni (Dealul Stânii)(fig. 90-92)
A. Cercetări de suprafaŃă şi sondaj: V. Mihailescu-Bîrliba, 1985; săpături de
salvare: I. Corman, 1992; cercetare de suprafaŃă: V. Diaconu, 2012.
B. Situl se află în extremitatea sud-estică a satului, pe ambele maluri ale
pârâului Sărăturii sau Glodişor.
C. Au fost trasate două secŃiuni şi câteva casete, prin intermediul cărora au
fost descoperite două locuinŃe, o groapă şi materiale arheologice.
D. Perioada postromană (secolele VI-VIII p. Chr.).
E. Gh. Dumitroaia, Săpăturile arheologice din judeŃul NeamŃ (1984-1985),
în MemAntiq, XII-XIV, (1980-1982), 1986, p. 319; Şt. Cucoş,
ContribuŃii …, p. 608; I. Corman, Săpăturile arheologice de la VânătoriNeamŃ, în ArhMold, XVII, 1994, p. 301-308; material ceramic inedit.
65. sat Lunca - La Amariei
A. Cercetare de suprafaŃă: Gh. Dumitroaia, 1986.
B. O aşezare preistorică este semnalată în apropierea bisericii din sat, într-o
zonă cu izvoare.
C. Sunt cunoscute doar materiale ceramice.
D. Epoca bronzului (cultura Noua).
E. Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 98.
66. sat NemŃişor - Pădurea Branişte
A. Cercetare de suprafaŃă şi sondaj: Gh. Dumitroaia, 1982.
B. Punct aflat pe terasa a doua din stânga râului NeamŃ, pe partea dreaptă a
şoselei Leghin-Târgu NeamŃ.
C. Au fost trasate cinci secŃiuni şi au fost recuperate sporadice materiale
arheologice.
D. Epoca bronzului (cultura Noua).
E. Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 99.

8

Plasează eronat acest sit pe teritoriul satului NemŃişor.
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67. sat NemŃişor - Branişte (fig. 87/1; fig. 88; fig. 89)
A. Cercetări sistematice: V. Mihailescu-Bîrliba, 1974-1992.
B. Pe malul stâng al râului NeamŃ, în marginea pădurii Branişte, la 1 km vest
de şoseaua Târgu NeamŃ-Poiana Teiului. Coordonate GPS: 47°13’41” N,
26°14’48” E.
C. A fost identificată şi cercetată parŃial o necropolă cu 34 de tumuli. Au
fost descoperite morminte de incineraŃie, cu un inventar divers
(ceramică, obiecte de podoabă).
D. Perioada romană (cultura Tumulilor Carpatici).
E. V. Mihailescu-Bîrliba, Un nouveau groupe culturel …, p. 181-207; Gh.
Dumitroaia, Săpăturile arheologice …, p. 319; Şt. Cucoş, ContribuŃii …, p.
60; Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 98; V. Mihailescu-Bîrliba,
Noi date privind cultura tumulilor carpatici …, p. 309-339.
68. sat NemŃişor - Gura Secului (fig. 87/2)
A. Cercetări sistematice: V. Mihailescu-Bîrliba, 1978-1988.
B. Situl se află pe malul stâng al râului NeamŃ, pe partea stângă a şoselei
Târgu NeamŃ-Poiana Teiului, la 1 km faŃă de punctul anterior.
C. A fost identificată o necropolă cu 9 tumuli, cercetată integral.
D. Perioada romană (cultura Tumulilor Carpatici).
E. V. Mihailescu-Bîrliba, Un nouveau groupe culturel …, p. 181-182.
II. Descoperiri izolate
1. Comuna Agapia
a. Sat Filioara - Dealul Ciorii9 (fig. 73/3)
Pe panta vestică a Dealului Ciorii, între pâraiele Duruitoarea şi Tinoasa au
fost descoperite două pumnale de fier de tip Akinakes, din care a fost
recuperat doar unul. Tot aici sunt semnalate câteva fragmente ceramice
neolitice, de factură Starčevo-Criş.
Bibliografie: V. Mihailescu-Bîrliba, Un ,,Akinakes” descoperit la Văratec,
com. Agapia, jud. NeamŃ), în SCIV, 20, 2, 1969, p. 329-335.
2. Comuna Ghindăoani
b. sat Ghindăoani - Dealul Ghindăului10
Punct aflat în partea de sud-vest a satului, în apropierea drumului de Ńară
ce duce spre Crăcăoani, în grădina locuitorului Gh. Simion. Aici a fost
9

Punct plasat eronat pe teritoriul satului Văratec.
Din datele cunoscute de noi, toponimul nu este cel corect. Dealul Ghindăului se află în
partea de est a satului Ghindăoani, înspre Grumăzeşti şi nicidecum spre Crăcăoani.

10

https://biblioteca-digitala.ro

Depresiunea NeamŃ. ContribuŃii arheologice

47

descoperit un tezaur de monede imperiale romane, compus din 29 de
piese.
Bibliografie: G. Poenaru-Bordea et alii, Un mic tezaur de denari romani
imperiali descoperit la Ghindăoani (jud. NeamŃ), în SCIV, 19, 4, 1968,
p. 598-611; V. Mihailescu-Bîrliba, Descoperiri de monede antice şi
bizantine, în MemAntiq, I, 1969, p. 426-427; Idem, La monnaie romaine
chez les Daces Orientaux, Bucureşti, 1980, p. 265-266.
c. Sat Ghindăoani11 - Teritoriul satului
De pe panta de sud a Dealului Ghindăului a fost descoperită o monedă de
bronz (follis de la Iustin II şi Sophia, anii 569-570), un cercel de tip lunulă şi
o cataramă de bronz. Nu se precizează dacă cele trei piese provin dintr-un
anume context arheologic.
Bibliografie: Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 72.
d. Sat Ghindăoani - Leonteşti.
Pe teritoriul localităŃii se menŃionează descoperirea în anul 1958 a doi denari
romani de la Hadrian şi Commodus, iar alte patru sau cinci exemplare au
mai fost descoperite în 1936 (necartografiat).
Bibliografie: B. Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi
bizantine în Republica Socialistă România, în SCIV, 19, 1, 1968, p. 178.
3. Comuna Grumăzeşti
e. Sat Grumăzeşti - Râpa lui Haga
În zona centrală a satului, pe malul drept al pârâului Valea Mare, în zona
unei ravene de pe versantul dealului, au fost descoperite acum câteva decenii
mai multe resturi paleofaunistice.
Bibliografie: Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 80.
4. Comuna Petricani
f. Sat Târpeşti - łarna Mare (fig. 67/1, 8)
Din această zonă provine un celt şi o seceră de bronz atribuite sfârşitului epocii
bronzului şi începutului epocii fierului.
Bibliografie: Gh. Dumitroaia, Obiecte de aramă şi bronz descoperite pe
teritoriul judeŃului NeamŃ, în MemAntiq, IX-XI, (1977-1979), 1985, p. 468-469.

11

Pe teritoriul satului a fost menŃionată descoperirea unui pumnal de tip Akinakes pe Dealul
Dumbrăvioara, dar potrivit descrierii locului de un provine piesa, acesta aparŃine comunei
Crăcăoani, deci nu intră în spaŃiul nostru de analiză; vezi I. Mitrea, Un pumnal scitic
descoperit la Ghindăoani (com. BălŃăteşti, jud. NeamŃ), în SCIV, 20, 3, 1969, p. 453-456.
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g. Sat Târpeşti - Râpa lui Bodai (fig. 49/8)
În zona punctului amintit a fost descoperit un topor plat, de formă
trapezoidală, cu ambele capete ascuŃite şi marginile ridicate. Poate fi atribuit
bronzului timpuriu.
Bibliografie: Gh. Dumitroaia, Obiecte de aramă şi bronz …, p. 469; Fl.
Burtănescu, Epoca timpurie a bronzului între CarpaŃi şi Prut. Cu unele
contribuŃii la problemele perioadei premergătoare epocii bronzului în
Moldova, B.THR., XXXVII, Bucureşti, 2002, p. 152-153.
h. Sat Târpeşti - Cotul de Jos (?) (fig. 74)
În acest punct de pe teritoriul satului a fost identificată o statuetă fragmentară de
bronz, atribuită sec. VI-V a. Chr.
Bibliografie: M. R. Ciacâru, Restaurarea unei statuete de bronz, în
MemAntiq, XV-XVII, 1987, p. 281-289; Şt. Cucoş, ContribuŃii …, p. 38; Gh.
Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 82, nota 5.
5. Oraşul Târgu NeamŃ
i. Târgu NeamŃ - Magazin Romarta (fig. 62/1)
În zona centrală, vis-a-vis de Policlinică, cu prilejul lucrărilor pentru
fundaŃia fostului magazin Romarta a fost descoperit un vas ceramic, cu
tortiŃă supraînălŃată, ruptă din vechime, care poate aparŃine epocii bronzului
(cultura Noua).
Bibliografie: Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 94, fig. 21/3.
j. Târgu NeamŃ - Dealul Humuleşti (fig. 14/1)
Pe culmea dealului, la 200 m est faŃă de şoseaua Târgu NeamŃ-Piatra NeamŃ
a fost identificată la suprafaŃa solului o aşchie de silex macrolitică, puternic
patinată, care poate fi atribuită paleoliticului mijlociu (Musterian).
Bibliografie: V. Diaconu, Recunoaşteri arheologice …, p. 105, fig. 3/1.
k. Târgu NeamŃ - Izlaz (fig. 83/1; fig. 86/9)
În partea de est a oraşului, pe islazul dintre Târgu NeamŃ şi Răuceşti, în
apropierea unui mic afluent al râului NeamŃ a fost identificat un vas de mici
dimensiuni, lucrat la roată, caracteristic secolului IV p. Chr. (cultura Sântana de
Mureş-Černjachov). Deoarece în preajmă au fost semnalate şi resturi
osteologice, credem că este posibil ca aici să existe o necropolă.
Bibliografie: Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 94; V. Diaconu,
Descoperiri arheologice din sec. IV e.n. …, p. 8.
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l. Târgu NeamŃ - Pe imaş
Dintr-o viroagă de pe terasa medie din stânga râului NeamŃ, la 200 m
nord-est de fostul S.M.A., s-au recuperat materiale litice remaniate, de
factură paleolitică (fig. 14/2-7).
Bibliografie: V. Diaconu, Noi situri arheologice …, p. 428-429.
m. Târgu NeamŃ - Pârâul Ursului
În acest cartier al oraşului au fost semnalate câteva piese de silex eneolitice.
Verificările noastre din 2008 nu au permis identificarea vreunui sit arheologic.
Bibliografie: Şt. Cucoş, ContribuŃii …, p. 54.
n. Târgu NeamŃ - Strada Ştefan cel Mare12 (fig. 67/7)
În această zonă a fost descoperit un celt de bronz, atribuit primei epoci a fierului.
Bibliografie: M. Petrescu-DîmboviŃa, Date noi relativ la descoperirile de
obiecte de bronz de la sfârşitul epocii bronzului şi începutul Hallstatt-ului
din Moldova, în ArhMold, II-III, 1964, p. 260, fig. 6/5; A. László,
Începuturile epocii fierului…, p. 182; V. Dergačev, Тоpоry-кеl’ty pozdnej
bronzy Karpato-Podunav’ja, I, Odnouškovye kel’ty s arkovidnymi faskami,
Chişinău, 2010, p. 177, fig. 23/26.
III. Movile/tumuli
1. Comuna Grumăzeşti
A. sat Grumăzeşti - Dealul Hotărăni sau Dealul Movilelor
În partea de est a satului, spre Curechiştea, în zona numită Hotărăni, pe culmea
dealului se află un posibil tumul cu un diametru de aproximativ 15 m şi înălŃimea
de 2 m. La cercetarea noastră de suprafaŃă nu au fost identificate materiale
arheologice concludente, cu excepŃia unor mici aşchii de gresie silicioasă.
Bibliografie: Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 80.
2. Comuna Petricani
B. Sat Târpeşti - La Movilă13
Între satele TopoliŃa şi Târpeşti a existat un tumul, nivelat în 1985. Cu acel
prilej s-au descoperit resturi osteologice, cărbuni, cenuşă.
Bibliografie: Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 82-83.

12

Piesa a intrat în literatură cu loc de descoperire necunoscut. InformaŃia a putut fi corectată pe
baza unei notiŃe din 1957, păstrată în arhiva MIETN.
13
Nu excludem posibilitatea ca acest obiectiv să fie acelaşi cu cel menŃionat de C. Matasă şi
care a fost sondat în perioada 1937-1939. A se vedea arhiva MIAPN, dosar 3/1958, f. 98.
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3. Oraş Târgu NeamŃ
C. Târgu NeamŃ - Dealul Colacu
Pe culmea acestui deal, situat la sud-est de Humuleşti, înspre satul Boiştea,
lângă reŃeaua de înaltă tensiune se află două movile aplatizate, cu înălŃimi
cuprinse între 0,5 - 1 m şi cu diametrul de aproximativ 15-20 m. Pe
terenurile agricole învecinate au fost identificate un singur fragment ceramic
şi o vertebră calcinată, în stare fragmentară.
Bibliografie: V. Diaconu, Recunoaşteri arheologice …, p. 107.
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Graficul 1 - SituaŃia staŃiunilor arheologice, în funcŃie de tipul cercetărilor
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Tabelul 2 - SituaŃia cronologică a staŃiunilor incluse în repertoriu
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CONSIDERAłII ARHEOLOGICE

I. Paleoliticul
Deşi a fost cea mai îndelungată epocă din istoria omenirii, paleoliticul
rămâne totuşi una dintre cele mai puŃin cunoscute. În funcŃie de procesul
antropogenezei şi de caracteristicile industriilor litice, acest amplu interval
cronologic a fost divizat în mai multe etape succesive: paleoliticul inferior,
paleoliticul mijlociu şi paleoliticul superior, acesta din urmă încheindu-se cu
perioada epipaleolitică/mezolitică1.
Fără să aducem în discuŃie alte caracteristici ale epocii amintite, ne rezumăm
la câteva observaŃii care privesc în mod direct arealul geografic analizat de noi.
Pe teritoriul judeŃului NeamŃ sunt cunoscute numeroase puncte în care au
fost identificate urme de locuire specifice paleoliticului şi epipaleoliticului,
precum şi resturi de faună cuaternară (aproximativ 50), concentrate în două
zone principale: în Bazinul Ceahlăului şi pe Valea Siretului2.
Unele mărturii de acest fel au fost semnalate şi pe cursul unor afluenŃi de
dreapta ai râului Moldova, care traversează sectorul nordic al SubcarpaŃilor Orientali.
În ceea ce priveşte Depresiunea NeamŃ, beneficiem de un număr extrem de
redus de menŃiuni privitoare la existenŃa unor obiecte atribuite paleoliticului, dar cu
toate acestea, cele câteva descoperiri prezintă o importanŃă aparte mai ales din punct
de vedere cronologic, aşa cum vom vedea ulterior. Penuria de informaŃii se
datorează, în principal, cercetărilor insuficiente ale zonei amintite, care totuşi a
oferit un cadru natural favorabil locuirii omului paleolitic.
Până de curând, în subunitatea geografică aflată în atenŃia noastră, era
cunoscut doar un singur punct de unde proveneau câteva resturi de faună cuaternară
atribuită paleoliticului. Este vorba despre unele oase de Mammuthus primigenius,
identificate în zona centrală a satului Grumăzeşti, în locul numit Râpa lui Haga3.
Din nefericire, acest lot paleofaunistic s-a pierdut, ceea ce limitează posibilitatea
unor observaŃii complexe legate de amintitele descoperiri.
1

Al. Păunescu, Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul României, în M. Petrescu-DîmboviŃa,
Al. Vulpe (coord.), Istoria Românilor, I, Bucureşti, 2001, p. 67.
2
Idem, Paleoliticul şi epipaleoliticul de pe teritoriul Moldovei cuprins între CarpaŃi şi Siret,
vol. I/1, Bucureşti, 1998, p. 100 şi fig. 13.
3
Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări arheologice din nord-estul judeŃului NeamŃ, în
MemAntiq, XVIII, 1992, p. 80; Al. Păunescu, Paleoliticul şi epipaleoliticul …, p. 272.
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Totuşi, identificarea în zonele învecinate depresiunii a unor materiale
arheologice şi resturi de faună cuaternară, precum cele de la Pipirig4, TârziaLutărie5, Păstrăveni-toponim neprecizat6, łibucani-La confluenŃa pâraielor7 şi
Oglinzi-Dealul Zăneasca8, constituie indicii al prezenŃei comunităŃilor
paleolitice şi în arealul submontan, fapt care a fost confirmat şi de unele
descoperiri recente ale autorului acestor rânduri.
Cercetările de teren efectuate în ultimii ani au permis evidenŃierea unor
noi puncte arheologice din care provin materiale specifice paleoliticului.
Precizăm faptul că până în acest moment nu sunt documentate aşezări propriuzise, ci doar câteva descoperiri izolate, care pot, cel mult, să indice trecerea sau
locuirea sezonieră a unor grupuri umane în acest spaŃiu.
În acest context, merită amintite cele câteva piese care prezintă
caracteristici ale etapei cronologice de care ne ocupăm şi care pot fi considerate
cele mai vechi indicii de locuire din Depresiunea NeamŃ.
Astfel, semnalăm descoperirea în cadrul aşezării de la Săcăluşeşti-Dealul
Valea Seacă a două piese litice, un burin de silex (fig. 14/8) şi o aşchie, ambele
patinate, recuperate din stratul argilos, de la adâncimea de 1,5 m9.
La acestea se adaugă şi o piesă izolată care a fost identificată în punctul
Târgu NeamŃ-Dealul Humuleşti, pe culmea ce desparte bazinul hidrografic al
râului NeamŃ de cel al TopoliŃei. Artefactul amintit este o aşchie macrolitică de
silex cenuşiu, cu bulbul de percuŃie proeminent, acoperită cu o patină albă
consistentă (fig. 14/1). Potrivit caracteristicilor pe care le prezintă, se pare că
este o aşchie musteriană, de tip Levallois, aparŃinând paleoliticului mijlociu10.
Pe rama nord-estică a depresiunii, în punctul Târgu NeamŃ-Pe imaş, pe terasa
a doua din stânga râului NeamŃ, într-o viroagă a unui mic afluent, au apărut câteva
piese de factură paleolitică. Din prundişul terasei provin următoarele piese, aflate în
poziŃie remaniată: două aşchii nucleiforme, macrolitice (fig. 14/2, 5), o aşchie
lamelară cu retuşe pe suprafaŃa ventrală şi în zona bulbului de percuŃie (fig. 14/4) şi
o aşchie de silex cu retuşe fine în zona frontală (fig. 14/3). Pe baza caracteristicilor
tipologice, aceste piese pot fi atribuite tot paleoliticului mijlociu11. Din acelaşi loc
4

Arhiva MIETN.
Al. Păunescu, Paleoliticul şi epipaleoliticul …, p. 281.
6
Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări …, p. 81.
7
Şt. Cucoş, ContribuŃii la repertoriul arheologic al judeŃului NeamŃ, în MemAntiq, XVIII,
1992, p. 55; Al. Păunescu, op. cit., p. 281.
8
Al. Păunescu, op. cit., p. 273; N. Zaharia et alii, Aşezări din Moldova de la paleolitic până în
secolul al XVIII-lea, Bucureşti, 1970, p. 373; Gh. Dumitroaia, op. cit., p. 67.
9
V. Diaconu, Recunoaşteri arheologice …, p. 93.
10
Ibidem, p. 107, fig. 3/1.
11
Determinarea tipologică şi încadrarea cronologică a fost realizată de către cercet. şt. dr. Vasile
Chirica, de la Institutul de Arheologie din Iaşi, căruia îi mulŃumim şi pe această cale.
5
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provin o lamă de silex (fig. 14/7) şi un nucleu de mici dimensiuni, ambele fiind
patinate (fig. 14/6), dar care, cu anumite rezerve, pot fi atribuite tot paleoliticului
sau unei etape cronologice ulterioare.
Din datele prezentate se observă faptul că în Depresiunea NeamŃ şi în
imediata vecinătate sunt cunoscute patru descoperiri atribuite acestui segment
cronologic, în trei dintre cazuri fiind identificate doar piese litice, la care se
adaugă existenŃa unui punct fosilifer.
Deşi s-a afirmat că prin subunitatea geografică amintită trecea o rută de
circulaŃie a comunităŃilor paleolitice în drumul lor spre Bazinul Ceahlăului12,
considerăm că o astfel de interpretare are nevoie de confirmări suplimentare, iar
cercetările din sectorul montan şi din bazinul superior al râului NeamŃ ar putea
aduce argumente decisive.
Interesant este faptul că pe teritoriul judeŃului NeamŃ, descoperirile
specifice paleoliticului mijlociu din zona de nord-est sunt singurele cunoscute
până la ora actuală. Cea mai apropiată locuire atribuită musterianului este cea
de la Bogdăneşti-Groapa lui Gavrilă (jud. Suceava)13, la 20 km nord de Târgu
NeamŃ, aici fiind descoperite mai multe unelte confecŃionate din şist negru şi
gresie silicolitică.
Deşi datele enunŃate anterior sunt extrem de sumare şi oferă o imagine
incompletă, ele prezintă o anumită importanŃă mai ales prin faptul că atestă
prezenŃa unor grupuri de populaŃii în zona subcarpatică încă din etapa
mijlocie a paleoliticului.
II. Neoliticul
În spaŃiul nostru de referinŃă, această etapă cronologică este cunoscută doar
prin câteva descoperiri atribuite culturilor Starčevo-Criş şi ceramicii liniare.
Cultura Starčevo-Criş a ocupat cea mai mare parte a teritoriului actual al
României şi a constituit rezultatul evoluŃiei locale a primelor comunităŃi neolitice
pătrunse în acest spaŃiu şi care s-au adaptat la noile condiŃii, dar, în acelaşi timp,
au intrat într-un proces de sinteză cu grupurile locale epipaleolitice, după ce
acestea au fost neolitizate14. Deşi a evoluat de-a lungul a patru faze, cu subfaze şi
aspecte regionale, în arealul investigat de noi sunt documentate doar urme
arheologice din etapele finale ale culturii Starčevo-Criş.
Pentru neoliticul timpuriu (fig. 2), în Depresiunea NeamŃ este cunoscută cu
certitudine doar o singură aşezare, la Grumăzeşti-Deleni, deşi unele semnalări indică
12

Al. Păunescu, Paleoliticul şi epipaleoliticul …, p. 115.
Ibidem, p. 80, fig. 9/1, 2, 4, 5.
14
N. Ursulescu, Neoliticul timpuriu, în M. Petrescu-DîmboviŃa, Al. Vulpe (coord.), Istoria
Românilor, I, Bucureşti, 2001, p. 129-132.
13
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asemenea urme de locuire şi pe teritoriul satelor Agapia şi Văratec15. Perieghezele
noastre în aceste zone nu au pus în evidenŃă existenŃa unor situri arheologice de acest
fel, fapt care ne determină să privim cu rezerve menŃiunile respective.
Deşi a fost cercetată prin mai multe campanii de săpături (fig. 12/2),
staŃiunea de la Grumăzeşti-Deleni nu a beneficiat de o publicare amplă a
materialelor arheologice, dar pe baza datelor cunoscute încercăm să punctăm
câteva amănunte legate de comunitatea Starčevo-Criş care a locuit în acest punct.
Un prim aspect care trebuie amintit este cel privitor la amplasamentul
aşezării. Aceasta se află pe malul stâng al pârâului Netezi, aproape de confluenŃa
cu râul TopoliŃa şi ocupă o zonă joasă, care coboară în pantă lină spre est16. Deşi
la ora actuală distanŃa dintre sit şi cursul de apă este de aproximativ 50 m, după
conformaŃia terenului putem presupune că albia pârâului Netezi se afla mult mai
aproape de amplasamentul aşezării. Şi în acest caz observăm preferinŃa pentru un
curs de apă secundar, detaliu care pare să constituie o caracteristică a majorităŃii
aşezărilor culturii Starčevo-Criş din Moldova17.
În ceea ce priveşte complexele de locuire identificate, se fac referiri la două
locuinŃe de suprafaŃă, de dimensiuni reduse, ai căror pereŃi au fost construiŃi dintrun schelet lemnos, pe care s-au împletit nuiele, lipite ulterior cu lut18, manieră de
construcŃie larg răspândită la comunităŃile mediului cultural amintit19.
Tot în aşezarea de la Grumăzeşti-Deleni a fost cercetată şi o groapă de
mari dimensiuni, identificată în secŃiunea S. VIII. Partea superioară a gropii
avea o lărgime de aproximativ 3 m, iar baza se afla la adâncimea de 1,75 m
faŃă de nivelul actual. Din interiorul acestui complex au fost recuperate
numeroase piese arheologice, constituite din ceramică, materiale osteologice
animale şi un femur uman, bucăŃi de lipituri arse, o spatulă de os şi mai
multe artefacte litice cioplite sau şlefuite20. Astfel de gropi de mari
dimensiuni au fost cercetate şi în aşezările de la Perieni (jud. Vaslui)21 şi
Suceava (jud. Suceava)22, scopul lor iniŃial fiind acela de a furniza argila

15

Idem, EvoluŃia culturii Starčevo-Criş pe teritoriul Moldovei, Suceava, 1984, p. 42, 72.
S. Marinescu-Bîlcu, C. Beldiman, Industria materiilor dure animale în cadrul culturii
Starčevo-Criş …, p. 273.
17
N. Ursulescu, Tipologia şi organizarea internă a aşezărilor primelor culturi neolitice din
Moldova, în N. Ursulescu, ContribuŃii privind neoliticul şi eneoliticul din regiunile estcarpatice ale României, vol. 1, Iaşi, 2000, p. 111, tabel 1.
18
S. Marinescu-Bîlcu, C. Beldiman, op. cit., p. 273.
19
N. Ursulescu, Unele observaŃii privind locuinŃele culturii Starčevo-Criş din Moldova, în
Hierasus, VII-VIII, 1988, p. 10-11; Idem, ObservaŃii privind locuinŃele culturii Starčevo-Criş
din Moldova, în N. Ursulescu, ContribuŃii privind neoliticul …, p. 172-173.
20
S. Marinescu-Bîlcu, C. Beldiman, op. cit., p. 273.
21
M. Petrescu-DîmboviŃa, Sondajul stratigrafic de la Perieni, în MCA, III, 1957, p. 68, fig. 2.
22
N. Ursulescu, EvoluŃia culturii Starčevo-Criş …, p. 12.
16
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necesară pentru construcŃia locuinŃelor sau pentru modelarea recipientelor
ceramice, ulterior devenind spaŃii destinate deşeurilor menajere.
Un alt amănunt interesant, oferit tot de cercetările din aşezarea de la
Grumăzeşti-Deleni, îl constituie descoperirea celor două morminte de inhumaŃie,
care au fost surprinse în secŃiunile S. II şi S. IV23. Deşi lipsite de inventar,
complexele funerare amintite pot fi legate tot de comunitatea neolitică timpurie care
a locuit în acest punct. SituaŃia nu este singulară, descoperiri similare fiind întâlnite şi
la Suceava-Parcul CetăŃii (jud. Suceava)24, dar şi la Trestiana (jud. Vaslui)25. Din
păcate, lipsa unor date suplimentare privitoare la dispunerea defuncŃilor nu permite o
discuŃie amplă privitoare la comportamentul funerar al acestei comunităŃi.
După aceste date succinte privitoare la complexele de locuire, se impun
câteva precizări legate de materialele arheologice identificate în cadrul sitului.
Facem precizarea că observaŃiile următoare se bazează atât pe materialele
publicate, dar mai ales pe inventarul recuperat de noi în urma cercetărilor de
suprafaŃă. La fel ca în toate aşezările culturii Starčevo-Criş, ponderea cea mai
importantă în cadrul inventarului mobil o deŃine ceramica. Potrivit opiniei
autoarei săpăturii, pe baza caracteristicilor tehnologice, dar mai ales decorative,
piesele ceramice indică o etapă finală a mediului cultural amintit, existând
posibilitatea depăşirii limitelor convenŃionale ale fazei IV26.
Deşi din datele publicate nu se pot face aprecieri complexe privitoare la
ceramica din această aşezare, lotul analizat de noi poate contribui la creionarea
unei imagini relativ apropiată de ansamblul tipologic al olăriei comunităŃii
Starčevo-Criş care a locuit în acest punct.
Aşa cum se constată în toate siturile neolitice timpurii, materialul
ceramic poate fi structurat în două categorii principale, stabilite pe baza
trăsăturilor tehnologice şi a aspectului general. O primă categorie o reprezintă
ceramica grosieră, lucrată dintr-o argilă amestecată cu elemente vegetale,
nisip şi cioburi pisate. Structura pastei este relativ omogenă, bine frământată,
iar arderea a fost oxidantă sau reducătoare. În unele cazuri, arderea a fost
incompletă, miezul fiind negru sau violaceu.
Pentru a reduce porozitatea vasului sau poate cu scop estetic, suprafaŃa
unora dintre recipientele ceramice a fost lustruită sau acoperită cu un strat fin de
argilă, care de multe ori se exfoliază.
Un număr extrem de mic de fragmente fac parte din categoriile semifină şi
fină, elementul comun al acestora fiind pasta de bună calitate, arderea
corespunzătoare şi suprafeŃele foarte bine lustruite.
23

S. Marinescu-Bîlcu, C. Beldiman, Industria materiilor dure animale în cadrul culturii
Starčevo-Criş …, p. 273.
24
N. Ursulescu, Mormintele Criş de la Suceava-Platoul cimitirului, în Suceava, V, 1978, p. 81-88.
25
E. Popuşoi, Trestiana. Monografie arheologică, Bucureşti, 2005, p. 52-58.
26
S. Marinescu-Bîlcu, Asupra unor probleme …, p. 500.
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Ca principale forme ceramice amintim oalele cu corpul puternic profilat
(fig. 15/1, 2, 8-10; fig. 16/2; fig. 18/1, 2, 4, 9-4), castroanele (fig. 15/3, 6),
paharele (fig. 15/5) şi vase cu picior (fig. 15/7).
De pe suprafaŃa aşezării provin şi câteva porŃiuni din pereŃii unor vase a
căror grosime atinge 2 cm (fig. 15/8, 10), ceea ce indică existenŃa unor recipiente
de mari dimensiuni, folosite pentru depozitarea diferitelor resurse alimentare.
Repertoriul decorativ este destul de sărac şi constă în ornamente
incizate şi aplicaŃii plastice (butoni conici)(fig. 16/2; fig. 17/7, 8). Din prima
categorie se remarcă linii incizate, fine (fig. 16/1, 2) sau adânci (fig. 16/5-7;
fig. 17/1; fig. 18/6), dispuse în zig-zag (fig. 16/7) sau neordonate (fig. 17/2),
dar şi impresiuni ,,în spic” (fig. 17/3-6; fig. 18/7, 8).
Alături de ceramica tipică manifestării culturale la care am făcut referire
se întâlnesc şi influenŃe liniar-ceramice27, observabile prin categoria vaselor arse
la cenuşiu, dar şi prin unele motive decorative (se precizează existenŃa
ornamentului spiralic, realizat cu bandă lată incizată, având în interior diverse
haşuri)28. De asemenea, sunt de remarcat unele influenŃe Vinča A, tot la nivelul
repertoriului ceramic, care au fost explicate prin posibilitatea pătrunderii unor
astfel de elemente dinspre Transilvania29.
În urma cercetărilor de suprafaŃă din acest an am putut recupera şi un
fragment dintr-o posibilă reprezentare antropomorfă (fig. 17/9), care îşi găseşte
corespondenŃe în tipul III din aşezarea de la Trestiana (jud. Vaslui)30.
O altă categorie de inventar provenită din aşezarea de la GrumăzeştiDeleni este alcătuită din artefactele de piatră, dintre care ne reŃin atenŃia diverse
piese de silex31, în special forme geometrice, şi topoare calapod care au fost
interpretate ca fiind indicatori ai contactelor cu comunităŃile ceramicii liniare32.
27

Eadem, Sur quelques problemès du néolithique et du énéolithique à l’est des Carpates
Orientales, în Dacia, N.S., XXXV, 1991, p. 7.
28
Eadem, Asupra unor probleme …, nota 53; PrezenŃa acestor elemente a făcut ca unii
cercetători să presupună existenŃa unor contacte între grupurile starčeviene şi cele liniarceramice, vezi N. Ursulescu, Caracteristici ale habitatului comunităŃilor culturii ceramicii
liniare în regiunile răsăritene ale României, în Carpica, XXXIX, 2010, p. 22-23.
29
S. Marinescu-Bîlcu, Asupra unor probleme …, p. 500; S. Marinescu-Bîlcu, C. Beldiman,
Industria materiilor dure animale în cadrul culturii Starčevo-Criş …, p. 272; o privire de
ansamblu asupra zonelor răsăritene ale CarpaŃilor vezi la N. Ursulescu, InfluenŃe de tip
vinčian în neoliticul timpuriu din Moldova, în N. Ursulescu, ContribuŃii privind neoliticul …,
p. 207-220; V. Cotiugă, La civilisation Starčevo-Criş à l’est de Carpates et ses rapports
culturels et chronologiques avec l’espaces intracarpatique, în SAA, VII, 2000, p. 141.
30
E. Popuşoi, Trestiana …, p. 87.
31
Scurte menŃiuni şi la S. łurcanu, Industria litică cioplită din neoliticul Moldovei, BAI,
XXI, Iaşi, 2009, p. 100.
32
S. Marinescu-Bîlcu, Asupra unor probleme …, p. 500; S. Marinescu-Bîlcu, C.
Beldiman, Industria materiilor dure animale în cadrul culturii Starčevo-Criş …, p. 272;
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În plus, prezenŃa unui topor perforat în această aşezare a fost considerat un
element reprezentativ pentru stabilirea eventualelor legături cu comunităŃi ale
culturii Vinča A33. Din cercetările noastre de suprafaŃă provin alte patru topoare
aflate într-un stadiu iniŃial de prelucrare (fig. 19/1-3) sau uzate (fig. 19/5), o
teslă (topor?) perforată (fig. 19/4), lame de silex (fig. 20/2-5), gratoare (fig.
20/6), aşchii de menilit (fig. 20/1), silex (fig. 20/8, 9) şi obsidian, precum şi un
frecător (fig. 20/7) care poate fi atribuit tot neoliticului.
Deşi puŃine, piesele de os şi corn identificate în situl amintit au
beneficiat de o analiză tehno-tipologică destul de amplă34 şi pe care nu o vom
relua aici. Este suficient să amintim că au fost descoperite un plantator de corn
(fig. 20/10), două spatule de os (fig. 20/11, 12) şi un canin de mistreŃ cu
evidente urme de prelucrare. Dacă plantatorul era utilizat în mod cert pentru
activităŃi cu caracter agricol, în schimb, cele două spatule se pare că aveau o
funcŃionalitate complexă şi destul de dificil de precizat cu certitudine. Cel mai
probabil erau folosite ca ,,ustensile de bucătărie”, dar s-a vehiculat ideea
întrebuinŃării lor la fasonarea şi decorarea ceramicii, la prepararea şi aplicarea
diferiŃilor coloranŃi sau utilizate ca şi gratoare35. Analogii pentru spatulele de
os sunt destul de numeroase în spaŃiul est-carpatic36, dar ne limităm doar la
menŃionarea celor din zona adiacentă sitului şi anume exemplarele de la
Lunca37. Deşi reprezintă surse indirecte, prin natura materialelor din care au
fost confecŃionate, piesele din corn şi os confirmă creşterea bovinelor şi
practicarea vânătorii de către comunitatea neolitică din situl discutat aici.
BineînŃeles, aceste aspecte nu pot oferi parametri de ordin cantitativ sau
informaŃii concrete privitoare la toate speciile de animale crescute şi vânate.
Deşi aşezarea de la Grumăzeşti-Deleni este singura, deocamdată,
atestată cu certitudine în Depresiunea NeamŃ, trebuie să facem precizarea că
şi alte comunităŃi ale culturii Starčevo-Criş au frecventat zonele învecinate
ale acestei subunităŃi geografice. Este vorba despre cele trei puncte de
exploatare a izvoarelor sărate de la Lunca-Poiana Slatinei38, Oglinzi-Băi39 şi
această opinie nu a fost acceptată şi de N. Ursulescu, Tipologia şi evoluŃia pieselor de
piatră şlefuită cu tăiş ale culturii Starčevo-Criş din Moldova, în N. Ursulescu,
ContribuŃii privind neoliticul …, p. 160-161.
33
N. Ursulescu, InfluenŃe de tip vinčian …, p. 212.
34
S. Marinescu-Bîlcu, C. Beldiman, Industria materiilor dure animale în cadrul culturii
Starčevo-Criş …, p. 273-296.
35
Ibidem, p. 279, 289, 290.
36
E. Popuşoi, C. Beldiman, Industria materiilor dure animale în aşezarea Starčevo-Criş de
la Trestiana, judeŃul Vaslui. Un exemplu de studiu: spatule, în AMM, XV-XX/1, 19931998, p. 82-115; E. Popuşoi, Trestiana …, p. 72.
37
Gh. Dumitroaia, Depunerile neo-eneolitice …, p. 15, 50, fig. 39/4, 5.
38
Idem, La station archéologique de Lunca …, p. 253-258.
39
Idem, Depunerile neo-eneolitice …, p. 78.
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łolici-Hălăbutoaia40, unde au fost documentate urme deosebit de
consistente ale grupurilor umane neolitice timpurii.
łinând cont de amplasarea sitului de la Grumăzeşti-Deleni, nu excludem
posibilitatea ca şi această comunitate să fi utilizat unele izvoare sărate, cel mai
probabil pe cele de la łolici, aflate la aproximativ 5 km sud-est41. În mod cert,
după publicarea materialelor arheologice din cele două situri, vor putea fi făcute
aprecieri mult mai precise referitoare la un posibil sincronism al acestora.
Următoarea etapă a neoliticului este reprezentată în cadrul depresiunii
prin mărturiile arheologice atribuite culturii ceramicii liniare42. Această
manifestare culturală, specifică neoliticului dezvoltat, a luat naştere la periferia
nordică a culturii Starčevo-Criş. Deşi a cunoscut două variante, la răsărit de
CarpaŃi evoluŃia culturii ceramicii liniare a început doar după pătrunderea din
afară a comunităŃilor evoluate ale acestui mediu cultural (aşa-numita fază a
ceramicii liniare cu capete de note muzicale)43.
Din datele de care beneficiem până în acest moment, singura locuire certă
a unei comunităŃi liniar-ceramice este atestată doar în situl de la Târpeşti-Râpa
lui Bodai44 (fig. 2).
Pentru că materialele acestei culturi au fost publicate45, nu vom relua
decât unele aspecte, cu scopul întregirii tabloului cronologic şi al succesiunilor
culturale din Depresiunea NeamŃ.
Prin cercetarea sitului de la Târpeşti au fost identificate mai multe gropi
şi un singur bordei atribuite culturii cu ceramică liniară. Aceste complexe au
fost răspândite pe toată suprafaŃa aşezării şi au furnizat un material arheologic
bogat, constând în artefacte litice şi ceramică.
Aşa cum aminteam anterior, în această staŃiune arheologică au fost
surprinse resturi concludente ale unei singure structuri de locuire, dar prezenŃa
40

Gh. Dumitroaia et alii, łolici, com. Petricani, jud. NeamŃ, punct Hălăbutoaia, în CCAR.
Campania 2008, Bucureşti, 2009, p. 227-228.
41
O. Weller et alii, Cercetări sistematice asupra izvoarelor de apă sărată …, în MemAntiq,
XXIV, 2007, p. 145.
42
I. Nestor, Cultura ceramicii liniare în Moldova (pe baza săpăturilor arheologice de la
Glăvăneştii Vechi, Iaşi), în SCIV, 2, 2, 1951, p. 17-26; E. Comşa, ConsideraŃii cu privire
la cultura cu ceramică liniară pe teritoriul Românei şi în regiunile vecine, în SCIV, 11, 2,
1960, p. 217-242; Idem, Aşezarea culturii cu ceramică liniară de la Glăvăneştii Vechi, în
Hierasus, IX, 1994, p. 65-124.
43
N. Ursulescu, Neoliticul dezvoltat (târziu), în M. Petrescu-DîmboviŃa, Al. Vulpe, (coord.),
Istoria Românilor, I, Bucureşti, 2001, p. 144-148; D. Garvăn, Cultura ceramicii liniare, în
D. Garvăn et alii, Precucuteni. Originea unei mari civilizaŃii, BMA, XXIII, Piatra NeamŃ,
2009, p. 9-10.
44
S. Marinescu-Bîlcu, Unele probleme ale neoliticului moldovenesc în lumina săpăturilor de
la Târpeşti, în SCIV, 19, 3, 1968, p. 396-401.
45
Ibidem; Eadem, Târpeşti …, p. 8-23.
https://biblioteca-digitala.ro

Depresiunea NeamŃ. ContribuŃii arheologice

61

unor concentrări de materiale şi chirpic pot să argumenteze posibila existenŃă a
unor adăposturi de suprafaŃă, construite din materiale uşoare şi ale căror urme
au fost distruse de comunităŃile ulterioare46.
Cel mai important segment al materialului arheologic îl constituie
ceramica, împărŃită din punct de vedere tehnologic în trei categorii: grosieră,
lucrată dintr-o pastă slabă calitativ, amestecată cu pleavă şi arsă la cenuşiu,
negru-cenuşiu şi uneori la cărămiziu; fină, modelată din pastă omogenă, relativ
bine arsă, având culori ce variază de la cenuşiu la brun-portocaliu; semifină,
confecŃionată din pastă cu pleavă, bine omogenizată şi arsă corespunzător47.
Gradul accentuat de fragmentare al ceramicii nu permite reconstituirea
unui repertoriu tipologic complet, dar pot fi amintite, ca forme principale,
bolurile semisferice (fig. 21/1-5), paharele, vasele bitronconice (fig. 21/6, 7)48. În
ceea ce priveşte ansamblul decorativ, se constată o preponderenŃă a ornamentelor
doar pe ceramica fină, care prezintă diverse motive ce constau în linii drepte
sau semicirculare (fig. 21/1, 5), paralele (fig. 21/3), mici împunsături, alveole
(aşa-numitele capete de note)(fig. 21/1-5) şi linii meandrice (fig. 21/7)49.
Utilajul litic constituie o altă componentă a inventarului locuirii liniarceramice de la Târpeşti-Râpa lui Bodai, fiind reprezentat prin 55 de piese50.
Rocile folosite pentru confecŃionarea uneltelor au fost în marea lor majoritate de
origine sedimentară, iar proporŃia cea mai însemnată au deŃinut-o silicolitele şi
silexul (vezi graficul 2). Din obsidian au fost confecŃionate puŃine piese, fapt
explicabil prin dificultăŃile de aprovizionare cu această materie primă51.
Din punct de vedere tipologic, se întâlnesc piese cu aspect microlitic,
lame, nuclee, gratoare, dar şi unelte lucrate prin şlefuire. Acestea din urmă sunt
reprezentate prin tesle, dăltiŃe şi topoare, de dimensiuni în general reduse52.
Pornindu-se de la detaliile tipologice ale pieselor şlefuite, s-a emis ipoteza că
acestea puteau fi confecŃionate în ,,centre” specializate, aflate în imediata
apropiere a surselor de materii prime, dar nu era exclusă nici posibilitatea
confecŃionării în fiecare aşezare a acestor componente litice53.
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Graficul 2 - Târpeşti-Râpa lui Bodai. Cultura ceramicii liniare
(după S. Marinescu-Bîlcu et alii, 1985)

Suntem totuşi de părere că marea majoritate a uneltelor, dacă nu toate, se
realizau în cadrul comunităŃilor respective, iar o dovadă în acest sens o poate
constitui folosirea cu preponderenŃă a rocilor locale. În ceea ce priveşte
asemănarea morfologică a artefactelor lucrate prin şlefuire (aşa-numitele
topoare sau dăltiŃe calapod), descoperite în diverse situri, considerăm că nu
reprezintă un indiciu al provenienŃei dintr-un anumit ,,atelier”, ci mai degrabă
ilustrează o standardizare tipologică impusă de preocupările economice.
În mod cert, utilajul litic şlefuit, prin componentele sale, îşi găsea
întrebuinŃări diverse, dar servea în special la tăierea şi prelucrarea lemnului, mai
ales că în preajma aşezării existau vaste suprafeŃe împădurite, aşa cum o
confirmă analizele polinice54.
Pe baza trăsăturilor materialului ceramic s-a emis observaŃia că aşezarea
liniar-ceramică de la Târpeşti-Râpa lui Bodai aparŃine fazei a III-a din
periodizarea propusă de N. Ursulescu, care coincide cu finalul locuirilor acestei
culturi în cea mai mare parte a Moldovei55. O încadrare cronologică precisă ne
este oferită de cele două date absolute care plasează acest nivel cultural în
intervalul cuprins între 4220±100 a. Chr. şi 4295±100 a. Chr.56.
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en context européen, BAI, IV, Iaşi, 1990, p. 203; Idem, Cultura ceramicii liniare din zonele
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Chiar dacă aşezarea prezentată anterior este singura din cadrul Depresiunii
NeamŃ, trebuie să aducem în discuŃie şi faptul că în depunerile arheologice din
preajma izvoarelor de slatină de la Lunca-Poiana Slatinei57 şi łolici-Hălăbutoaia58
au fost identificate sporadice materiale atribuite culturii ceramicii liniare. Din
păcate, poziŃia lor stratigrafică nu aduce foarte multe lămuriri, fiind identificate întrun orizont intermediar care face trecerea de la nivelul Starčevo-Criş către cel
Precucuteni. Cu toate acestea, avem certitudinea că izvoarele de apă sărată din cele
două puncte amintite erau cunoscute şi exploatate de către comunităŃile ceramicii
liniare, şi nu omitem posibilitatea ca venirea şi stabilirea lor în această zonă să fi
fost condiŃionate tocmai de sursele saline. În plus, este cunoscut faptul că prin
specificul economic, grupurile umane atribuite culturii sus menŃionate preferau
arealele de podiş şi câmpie şi mai puŃin pe cele submontane59.
Pentru a încheia prezentarea neoliticului, precizăm că în acest moment
cunoaştem doar două aşezări atribuite acestei perioade şi care sunt amplasate în
bazinul mijlociu al TopoliŃei, în marginea estică a depresiunii. Acest detaliu ar
putea să releve, într-o anumită măsură, căile de pătrundere ale acestor
comunităŃi dinspre Valea Moldovei, deşi nu excludem şi alte posibile variante.
În ceea ce priveşte grupurile de populaŃii ale culturii Starčevo-Criş, se
poate admite fie venirea lor dinspre Valea Moldovei, fie pătrunderea dinspre
nord, dacă Ńinem cont de descoperirile de la Lunca şi Oglinzi, dar nu excludem
nici posibilitatea unei origini sudice, mai ales că în zona de nord a depresiunii
Cracău-BistriŃa sunt semnalate dovezi de locuire atribuite neoliticului timpuriu
(în special pe teritoriul satului Negreşti)60.
Şi pentru comunităŃile liniar-ceramice pot fi avansate câteva posibile rute de
pătrundere în Depresiunea NeamŃ. Pe de o parte, se poate accepta venirea dinspre
est, de pe culoarul Moldovei, dar trebuie luată în considerare şi o eventuală
înaintare spre nord a unor grupuri stabilite în sectorul subcarpatic al Văii BistriŃei.
III. Eneoliticul
În etapa care a succedat neoliticul, comunităŃile umane cunosc o dezvoltare
continuă, impulsionate mai ales de contactele cu anumite medii culturale de
origine meridională şi est-central europeană. Astfel, eneoliticul poate fi considerat
o perioadă în care au avut loc importante sinteze culturale, cu implicaŃii majore în
evoluŃia grupurilor umane de pe actualul teritoriu al României61.
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În ceea ce priveşte regiunile est-carpatice, pentru această etapă
cronologică sunt atestate culturile Precucuteni şi Cucuteni, ale căror vestigii au
fost identificate şi în cadrul zonei studiate de noi.
Referitor la cultura Precucuteni, fără a mai insista asupra originii şi
evoluŃiei acesteia62, amintim faptul că în Depresiunea NeamŃ se cunosc mai multe
aşezări specifice, pe care intenŃionăm să le prezentăm în rândurile următoare.
Dintr-un total de cinci situri identificate până în prezent63, doar într-un
sigur caz au fost realizate cercetări sistematice care au adus în prim plan
informaŃii valoroase privitoare la structura internă a aşezării, eventuale sisteme de
fortificare antropică, specificul economic, etc. Ne referim aici la situl de la
Târpeşti-Râpa lui Bodai, devenit reper în cercetarea culturii Pecucuteni din
Moldova. Cunoscut fiind faptul că în monografia acestei importante staŃiuni
arheologice a fost realizată o amplă analiză a descoperirilor eneolitice timpurii64,
nu vom insista asupra lor decât în anumite situaŃii care pot avea caracter de
generalizare şi care pot contribui la schiŃarea unei imagini realiste a evoluŃiei
comunităŃilor precucuteniene din teritoriul care ne interesează în mod direct.
Pentru început, considerăm necesară punctarea unor observaŃii privitoare
la dinamica şi amplasamentul aşezărilor. Acestea se găsesc exclusiv în bazinul
hidrografic al TopoliŃei, fiind concentrate în zona de confluenŃă a mai multor
tributari de pe cursul mijlociu şi superior al râului amintit (fig. 3). Pe baza
datelor de care dispunem în acest moment, constatăm că majoritatea siturilor se
întâlnesc pe terasele inferioare ale cursurilor de apă şi doar două dintre acestea
ocupă porŃiuni ale teraselor medii. Astfel, aşezările de la TopoliŃa-La nord-vest
de sat, TopoliŃa-La Şerban şi TopoliŃa-La Ilioi au fost întemeiate pe terasele
inferioare ale TopoliŃei sau ale afluentului său de stânga – pârâul Valea Seacă.
Singurele situaŃii când comunităŃile precucuteniene au ocupat forme de teren cu
o anumită înălŃime faŃă de zonele învecinate sunt cele de la Târpeşti-Râpa lui
Bodai şi Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă. În acest context menŃionăm faptul că
pentru cele două staŃiuni trebuie luate în calcul şi posibilităŃile defensive, oferite
de pantele abrupte ale teraselor.
Chiar dacă au fost întemeiate pe forme de relief diferite, aşezările
precucuteniene nu au ocupat suprafeŃe foarte mari. Dacă la Târpeşti-Râpa lui
Bodai locuirea precucuteniană a ocupat o suprafaŃă de aproximativ 4600 m²65,
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pentru celelalte aşezări dispunem de date relative. Pe baza răspândirii materialelor
arheologice la suprafaŃa solului, observăm că în alte cazuri spaŃiul locuibil era
cuprins între 2000 m² şi 10000 m². BineînŃeles că pe lângă zona ocupată de
construcŃii exista şi un spaŃiu destinat probabil animalelor sau cultivării plantelor
utile, dar limitele acestuia sunt greu de stabilit în lipsa unor analize complexe.
În legătură cu factorii de habitat, amintim că în aproape toate cazurile
aşezările comunităŃilor precucuteniene aveau în imediata vecinătate izvoare
potabile. O importanŃă aparte au avut-o şi sursele de apă sărată care au fost
utilizate de către grupurile umane ale acestei culturi. Chiar dacă nu se află
între limitele depresiunii, un astfel de izvor, cel de la łolici-Hălăbutoaia, a
fost utilizat de către precucutenieni în ultimele două faze evolutive66. Este
posibil ca această sursă de sare să fi fost cunoscută de către toate triburile
precucuteniene care au locuit în Depresiunea NeamŃ, distanŃa maximă dintre
izvorul de la łolici şi cea mai îndepărtată aşezare precucuteniană fiind de
maxim 9 km. În lipsa unor cercetări temeinice, nu avem certitudinea că şi alte
izvoare de apă sărată din spaŃiul nostru de referinŃă au fost întrebuinŃate de
către comunităŃile eneolitice timpurii.
Hinterlandul agricol al acestor grupuri umane cuprindea terenuri aflate pe
terasele inferioare ale râurilor, unde erau soluri fertile, dar erau exploatate şi
pantele puŃin înclinate ale dealurilor sau zonele din imediata vecinătate a
aşezărilor aflate pe terasele medii.
Până în acest moment, cunoaştem în interiorul depresiunii doar aşezări
precucuteniene din fazele II şi III de evoluŃie ale culturii, deşi pentru staŃiunea
de la Târpeşti-Râpa lui Bodai s-a presupus şi existenŃa unei posibile locuiri
din faza Precucuteni I67. Astfel, pentru punctele TopoliŃa-La Ilioi, TopoliŃa-La
nord-vest de sat şi cu totul sporadic la Târpeşti-Râpa lui Bodai, sunt mărturii
arheologice specifice fazei II, iar pentru ultima fază a culturii Precucuteni
menŃionăm descoperirile de la Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă, Târpeşti-Râpa
lui Bodai şi TopoliŃa-La Şerban. Din cele prezentate anterior observăm un
oarecare echilibru numeric între cele două faze culturale, existenŃa lor în
cadrul aceluiaşi sit fiind documentată doar într-un singur caz.
Dacă în legătură cu amplasamentul aşezărilor au fost aduse unele
precizări, nu acelaşi lucru se poate spune despre organizarea lor internă. În
timp ce pentru situl precucutenian de la Târpeşti se cunosc 10 locuinŃe,
pentru celelalte cazuri nu pot fi precizate date concrete. Concentrări de
chirpic, care provin de la platformele şi pereŃii unor locuinŃe, au fost
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observate şi pe suprafaŃa aşezării de la Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă68,
dar, în lipsa observaŃiilor stratigrafice, este dificil de stabilit apartenenŃa lor
la nivelul precucutenian sau la cel atribuit culturii Cucuteni. Totuşi, dacă
Ńinem cont de preponderenŃa materialelor arheologice, putem admite că
unele dintre aceste aglomerări de chirpic ars provin de la distrugerea unor
structuri de locuire eneolitice timpurii.
Necesitatea conturării unui tablou cât mai apropiat de realităŃile istorice,
ne determină să schiŃăm anumite caracteristici ale materialelor arheologice
identificate în siturile de mai sus. Aşa cum am mai amintit, nu vom insista
asupra descoperirilor deja bine cunoscute din situl de la Târpeşti-Râpa lui
Bodai, dar considerăm necesară o prezentare a vestigiilor din celelalte aşezări.
Pentru toate staŃiunile precucuteniene din Depresiunea NeamŃ, ceramica a
constituit categoria arheologică cu cea mai bună reprezentare cantitativă, dar şi
o coordonată principală pentru încadrarea cronologică a siturilor. În rândurile ce
urmează încercăm să aducem în prim plan câteva observaŃii de ordin tehnologic
şi tipologic pe baza lotului ceramic de care dispunem.
În funcŃie de caracteristicile decorative şi morfologice ale olăriei, aceasta
poate fi încadrată în fazele II şi III din evoluŃia culturii Precucuteni. Deşi se află
în stare fragmentară, vom încerca o analiză a ceramicii pentru fiecare dintre cele
două etape culturale.
Pentru faza Precucuteni II sunt cunoscute trei categorii ceramice:
vase lucrate din pastă fină, bine arsă, având diferite nuanŃe de cenuşiu sau
brun-cenuşiu; recipiente confecŃionate dintr-o pastă cu cioburi pisate şi
pietricele, arsă relativ bine, de culoare brun-cenuşie şi chiar neagră la
exterior, iar interiorul este brun-roşcat şi, în final, o categorie grosolană,
neomogenă, cu multe cioburi pisate şi uneori cu pietricele, arsă la brun-cenuşiu
sau brun-roşcat. Ca element comun, în structura pastei se regăseşte nisipul,
în proporŃii variabile de la o categorie la alta69. Deşi s-a afirmat că în faza a
II-a nu se mai foloseşte ca degresant pleava, un fragment ceramic din
aşezarea de la TopoliŃa-La Ilioi are în structura pastei acest adaos, fapt care
poate fi pus pe seama persistenŃei unor tradiŃii în domeniul tehnologic.
Repertoriul formelor include cupe (fig. 22/1), vase bitronconice (fig. 22/5),
vase cu corpul arcuit (fig. 22/2, 7, 9), dar şi strecurători (fig. 22/6).
Paleta decorativă cuprinde elemente diverse, dar realizate în marea lor
majoritate prin incizare. Pe unele fragmente ceramice se păstrează şi caneluri,
dispuse orizontal sau oblic (fig. 22/1, 4), ornament dealtfel destul de comun
pentru această fază. De asemenea, liniile orizontale incizate apar frecvent în
lotul de materiale analizat (fig. 22/3, 5). Pe lângă acestea, se întâlnesc şi linii
68
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uşor curbate, dispuse în registre verticale, iar unele sunt terminate cu apexuri
(fig. 22/7, 9; fig. 26/1). Şirurile de împunsături, variate ca formă
(rectangulare, ovale, triunghiular alungite) şi dimensiuni, apar pe mai multe
fragmente ceramice, dispuse orizontal sau oblic (fig. 22/2, 8, 11, 12). Spre
deosebire de faza anterioară, decorul sub formă de ,,tablă de şah” este realizat
într-o tehnică nouă. Pe o bandă formată din linii incizate, dispuse circular, se
trasează mici spaŃii de formă aproximativ rectangulară, cu ajutorul unor
impresiuni ovale sau pătrate (fig. 22/10).
Pornind de la caracteristicile ceramicii recuperate din această aşezare,
admitem că poate fi atribuită unei etape incipiente a fazei a II-a a culturii
Precucuteni şi avem în vedere persistenŃa unor detalii tehnologice (pleavă în
pastă) şi decorative (apexuri, ,,tabla de şah”, impresiuni triunghiulare) care îşi
găsesc originea în faza anterioară.
Din aşezarea de la TopoliŃa-La nord-vest de sat provine un lot ceramic
destul de redus cantitativ, dar care permite o încadrare cronologică relativ
precisă. Din cercetările de suprafaŃă provin câteva fragmente ceramice
atribuite unor vase cu corpul globular (fig. 23/2, 3, 5, 8), recipiente
bitronconice (fig. 23/4, 7) şi diferitelor variante ale paharului (fig. 23/1). Ca motive
decorative semnalăm impresiuni realizate cu un obiect crestat (fig. 23/2, 9),
canelura (fig. 23/2, 5), liniile adânc incizate (fig. 23/4, 7), sau impresiunile de
formă rectangulară (fig. 23/4). Şi butonii conici, plasaŃi pe diametrul maxim al
vaselor, se întâlnesc în câteva cazuri (fig. 23/8; 26/3).
Dintr-un fragment ceramic, ale cărui margini au fost superficial finisate,
s-a confecŃionat o rondelă, care putea fi utilizată probabil şi ca fusaiolă (fig.
23/6; fig. 26/4).
O piesă deosebită o reprezintă fragmentul unei statuete antropomorfe,
confecŃionată din lut fin, de culoare cenuşiu-cărămizie, cu picioarele separate la
partea inferioară (fig. 28/10).
Un eşantion ceramic destul de consistent provine şi din aşezarea de la
Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă. Având la bază caracteristicile tehnologice, am
identificat trei categorii ceramice care sunt valabile pentru toate fazele de
evoluŃie ale culturii Precucuteni. Totuşi, se observă şi unele diferenŃe, iar aici
am putea aminti absenŃa plevei şi a pietricelelor din pasta vaselor.
Detaliile morfologice indică prezenŃa unor forme ceramice precum: cupe
(fig. 26/2), recipiente bitronconice cu gâtul înalt (fig. 24/1; fig. 25/7; fig. 26/6),
străchini (fig. 25/2), vase cu corpul arcuit (fig. 24/3, 5, 6, 7; fig. 25/4, 5, 8),
capace (fig. 25/6). Tot din categoria pieselor ceramice pot fi amintite mai multe
linguri şi polonice fragmentare (fig. 27/1-7).
Decorurile sunt constituite din linii incizate, dispuse orizontal (fig. 25/1, 6),
oblic (fig. 24/1, 4, 6, 7; fig. 25/4, 5, 7) sau spiralic (fig. 24/5), caneluri largi şi
înguste (fig. 24/1; fig. 26/6), barbotină (fig. 25/3).
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Plastica antropomorfă cuprinde câteva reprezentări fragmentare, cele mai
multe provenind de la partea inferioară a unor figurine umane (fig. 28/2-8, 10).
În general sunt confecŃionate dintr-o pastă relativ bună, arsă corespunzător la
cenuşiu sau cărămiziu. Pentru că sunt păstrate parŃial, nu pot fi formulate
precizări stricte privitoare la forma generală a lor, dar pe baza detaliilor
existente, cele mai multe sunt reprezentări feminine, de dimensiuni mici şi
medii, încadrate în două tipuri principale: în poziŃie verticală şi aşezate. Toate
piesele descoperite până acum sunt nedecorate, iar detaliile anatomice sunt
realist modelate. Pentru că în anumite cazuri statuetele sunt fragmentate
longitudinal, s-a putut observa că şi acestea, ca în multe alte situaŃii, au fost
realizate prin lipirea a două bucăŃi de lut.
Din totalul reprezentărilor, două piese sunt deosebite. Remarcăm un
fragment de statuetă antropomorfă sau probabil vas miniatural antropomorf (fig.
28/2), care, deasupra bazinului, prezintă o cavitate bine evidenŃiată, şi o a doua
piesă antropomorfizată, care poate indica piciorul unei figurine umane, dar care
este perforat longitudinal (fig. 28/4).
Pentru că nu provin dintr-un context arheologic clar, nu ne permitem să
formulăm ipoteze privitoare la funcŃionalitatea acestor reprezentări, dar
admitem – lucru generalizat deja – rolul cultic al lor, ca piese componente în
cadrul manifestărilor religioase70.
Aşa cum o arată decorurile şi formele ceramice, putem considera că în
aşezarea de la Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă există un nivel de locuire atribuit
fazei Precucuteni III.
Pentru a întregi tabloul paleoeconomiei comunităŃilor precucuteniene,
aducem în discuŃie utilajul litic care a fost recuperat de pe suprafaŃa aşezărilor, deşi
aceste date au doar un caracter orientativ, impus de specificul cercetărilor. Astfel,
un bogat lot de piese provine din situl de la TopoliŃa-La Ilioi, care se remarcă prin
diversitatea materiilor prime, dar şi prin variabilitatea tipologică a artefactelor.
TIP
ROCĂ
Silex
Gresie
Marnă
Obsidian
Total

TIP OBIECT
Galet

Nucleu

Percutor

Aşchie

Lamă

Gratoar

RâşniŃă

Frecător

3
3

6
6

1
1

36
12
5
53

11
3
14

6
1
7

1
1

1
1

Tabelul 3 - TopoliŃa-La Ilioi. Structura petrografică şi tipologică a inventarului litic
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Din totalul pieselor recuperate se constată o preponderenŃă a celor
confecŃionate din silex, obŃinute în cadrul aşezării, aşa cum o indică
numeroasele deşeuri de prelucrare, dar şi nucleele aflate în diferite stadii de
utilizare (fig. 29/1-7). Interesantă este şi prezenŃa celor trei bulgări de silex din
care urmau să fie obŃinute nuclee sau alte tipuri de unelte.
Pe baza analizelor macro- şi microscopice efectuate pe un eşantion de
piese provenite din staŃiunea amintită mai sus, s-a observat că pe lângă silexul
originar din depozitele de pe Prut, s-a folosit într-o proporŃie redusă şi silexul
adus din zonele sudice ale României71.
Dintre piesele finite, chiar dacă unele sunt păstrate în stare fragmentară,
se remarcă gratoarele pe suport lamelar şi aşchial (fig. 31/3-7), precum şi lame
de dimensiuni medii şi mici (fig. 31/1, 2). O importanŃă aparte o prezintă şi
gratoarul de obsidian descoperit în această aşezare (fig. 35/5).
Într-o anumită măsură au fost utilizate şi rocile locale (în proporŃie de
aproximativ 30% din total), culese probabil din albia TopoliŃei sau a pârâului
Netezi, cele mai frecvente fiind gresiile şi marnele. Cea mai mare parte a pieselor
cioplite din materii prime locale sunt deşeuri de prelucrare, dar se cunosc şi câteva
unelte finite, dintre care amintim o râşniŃă, un frecător şi câteva lame (fig. 31/1).
Fără a avea caracter definitiv, datele prezentate concordă cu informaŃiile
obŃinute pentru alte situri contemporane. Ca şi la Târpeşti, se constată preponderenŃa
rocilor sedimentare folosite ca materii prime, chiar dacă între cele două situri există
diferenŃe în ceea ce priveşte structura petrografică a inventarului litic.
Sub aspect tipologic, în aşezarea de la TopoliŃa-La Ilioi, unele piese încă
mai prezintă elemente de microlitism, mult mai evidente în faza Precucuteni I şi
interpretate ca o moştenire de la comunităŃile culturii ceramicii liniare72.
Din categoria pieselor de piatră şlefuită amintim câteva topoare (fig. 34/1)
şi tesle (fig. 34/2), lucrate din marne brune bituminoase şi care au fost descoperite
în aşezarea de la TopoliŃa-La nord-vest de sat73, dar în acest caz nu pot fi
formulate observaŃii ample datorită numărului redus de exemplare.
Un lot mare de obiecte confecŃionate din piatră a fost recuperat în urma
cercetărilor de suprafaŃă efectuate în aşezarea de la Săcăluşeşti-Dealul Valea
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Seacă, dar pentru că aici sunt documentate urme de locuire atât precucuteniene,
cât şi din prima fază a culturii Cucuteni, ne vedem în imposibilitatea unei
analize riguroase a tipurilor de unelte litice provenite din situl menŃionat. Pentru
că nu există diferenŃe majore, din punct de vedere tipologic mai ales, între cele
două etape culturale, vom face o prezentare a materialului litic în subcapitolul
următor, dedicat culturii Cucuteni.
În mod cert, aşa cum o arată datele din aşezările Precucuteni investigate
prin săpături arheologice, ansamblul litic era completat cu alte tipuri de unelte
confecŃionate din os, corn şi uneori aramă74. Cu excepŃia unor astfel de obiecte
provenite din săpăturile de la Târpeşti, în celelalte aşezări precucuteniene nu
cunoaştem piese similare, fapt care nu permite o discuŃie în acest sens.
După aceste succinte informaŃii se impun câteva concluzii.
La ora actuală, în Depresiunea NeamŃ cunoaştem cinci aşezări
precucuteniene, dintre care doar una singură a fost cercetată sistematic. Pornind
de la cronologia internă a acestei culturi, siturile amintite sunt specifice fazelor
Precucuteni II şi III, fiind răspândite pe cursul mijlociu al TopoliŃei şi pe
terasele afluenŃilor săi. Acest detaliu poate indica, într-o anumită măsură,
pătrunderea comunităŃilor eneolitice timpurii din mai multe direcŃii. Aşa cum o
arată evoluŃia grupurilor umane precucuteniene pe parcursul celor trei faze
culturale, este destul de probabilă pătrunderea acestora în interiorul depresiunii
dinspre sud, poate chiar din Depresiunea Cracău-BistriŃa, unde sunt semnalate
mai multe aşezări specifice acestei manifestări culturale75.
Ca ipoteză de lucru se poate avansa şi varianta înaintării triburilor
precucuteniene, poate la nivelul fazei a II-a, din culoarul Moldovei, pe Valea
TopoliŃei76, iar un argument ar fi urmele de locuire din aşezarea de la Davideni,
aflată la confluenŃa celor două cursuri de apă amintite77.
Un amănunt interesant este acela că, deocamdată, pentru etapa
Precucuteni II, siturile din Depresiunea NeamŃ, împreună cu cele de la Lunca şi
Oglinzi, constituie limita nordică a răspândirii acestei faze în zona subcarpatică
a Moldovei. Ar putea fi explicată această concentrarea prin prezenŃa surselor de
sare, sau răspândirea teritorială a avut la bază alte motive? Un posibil răspuns,
dar care necesită argumente solide şi poate chiar o reevaluare, îl oferă E.
Comşa, care considera că expansiunea triburilor precucuteniene a avut drept
cauză intensificarea practicării agriculturii, impulsionată de comunităŃile fazei
Giuleşti a culturii Boian. Prin creşterea producŃiei agricole, care, în opinia
74

S. Marinescu-Bîlcu, Cultura Precucuteni …, p. 42-53.
Traian, Izvoare, Ghigoeşti, Văleni; vezi şi S. Marinescu-Bîlcu, op. cit., p. 151-180; D.
Garvăn et alii, Precucuteni …, p. 35-48.
76
V. Diaconu, Noi aşezări precucuteniene …, p. 13.
77
I. Mitrea, ComunităŃi săteşti la est de CarpaŃi în epoca migraŃiilor. Aşezarea de la
Davideni din sec. V-VIII, BMA, IX, Piatra NeamŃ, 2001, p. 28.
75

https://biblioteca-digitala.ro

Depresiunea NeamŃ. ContribuŃii arheologice

71

autorului citat a determinat un anumit spor demografic, a avut loc o deplasare a
comunităŃilor Precucuteni în căutarea unor noi terenuri agricole78.
Pentru eneoliticul dezvoltat, zona aflată în atenŃia noastră a fost locuită de
grupuri umane ale culturii Cucuteni. Spre deosebire de etapa anterioară, această
manifestare culturală cunoaşte o extindere teritorială mai mare şi o reprezentare
numerică mult mai bună, fapt evidenŃiat pentru întregul său areal79.
Deşi majoritatea siturilor au fost identificate prin cercetări de suprafaŃă,
există şi câteva excepŃii care au beneficiat de cercetări sistematice sau sondaje
de dimensiuni variabile, ce au adus informaŃii concludente privitoare la
structura internă a aşezărilor, tipurile de locuinŃe, intensitatea de locuire şi
diversitatea materialelor arheologice.
Pe baza datelor cunoscute la ora actuală, în Depresiunea NeamŃ sunt
atestate doar staŃiuni arheologice din prima şi ultima fază a culturii Cucuteni,
deşi, pentru aşezarea de la Târpeşti-Râpa lui Bodai sunt menŃionate şi unele
materiale de factură Cucuteni A-B80. Raritatea ceramicii atribuită acestei faze ne
determină să presupunem că reprezintă doar unele tradiŃii păstrate în repertoriul
decorativ specific pentru Cucuteni B.
Sub raport numeric, prima fază a cucutenianului este reprezentată prin opt
staŃiuni, situate în zona centrală a depresiunii, pe cursul TopoliŃei şi pe terasele
afluenŃilor săi, iar pentru Cucuteni B se cunosc doar şase aşezări. La toate
acestea se adaugă şi unele informaŃii provenite din cercetările de suprafaŃă prin
care unele situri au fost atribuite în linii mari culturii Cucuteni, dar fără
precizări clare în ceea ce priveşte o anumită fază evolutivă.
Dacă ne referim la dinamica teritorială a aşezărilor cucuteniene,
observăm o pondere crescută a acestora în bazinul superior al TopoliŃei şi
raritatea lor pe cursul râului NeamŃ, iar spre vest nu depăşesc linia imaginară
care leagă localităŃile BălŃăteşti-Agapia-Vânători-NeamŃ (fig. 3).
Este cunoscut faptul că în numeroase lucrări s-a încercat o clasificare a
aşezărilor cucuteniene81, dar încă nu au fost identificaŃi acei parametri general
valabili care să ofere o tipologie coerentă pentru întregul areal ocupat de
comunităŃile eneolitice.
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În ceea ce ne priveşte, numărul aşezărilor cunoscute în spaŃiul nostru de
lucru este nereprezentativ, iar cercetarea acestora este deficitară, motiv pentru
care a propune o clasificare strictă este hazardant.
Dacă ar fi să respectăm criteriul altitudinii relative al unor forme de relief
în comparaŃie cu altele, constatăm că în Depresiunea NeamŃ staŃiunile
cucuteniene se întâlnesc pe terasele medii şi înalte, dar şi pe unele promontorii.
Pentru a detalia, observăm că aproape toate aşezările din prima fază a culturii
Cucuteni se află pe terasele bine evidenŃiate ale TopoliŃei sau ai unor afluenŃi precum
pârâul Netezi, pârâul Sărat, pârâul Valea Seacă. În Cucuteni B apare evidentă
preferinŃa pentru formele dominante de relief, fapt care a fost explicat anterior prin
intensificarea conflictelor intercomunitare82, dar aceste presupuneri necesită o
analiză mai amplă care trebuie să Ńină cont şi de existenŃa unor sisteme defensive
antropice, corelată cu studierea complexă a situaŃiilor şi materialelor arheologice.
Constatăm de asemenea că majoritatea aşezărilor se găsesc pe afluenŃi de
ordin III (TopoliŃa, NeamŃ) şi mai rar pe afluenŃii de ordin IV şi V, care sunt lipsiŃi
de terase largi sau cu posibilităŃi naturale de apărare. În această ordine de idei, am
observat că la nivel microzonal unele staŃiuni puteau controla un anumit teritoriu
cu limite geomorfologice clare, iar un bun exemplu în acest sens îl reprezintă
amplasarea anumitor aşezări la intersecŃia a două cursuri de apă.
Privitor la dispunerea în teren a siturilor eneolitice pot fi punctate
următoarele observaŃii.
Nu credem că este lipsită de importanŃă întemeierea unora dintre aşezări
în zonele prin care se putea pătrunde în interiorul depresiunii. Avem în vedere
staŃiunile de la Târgu NeamŃ-Dealul Pometea şi Târgu NeamŃ-Dealul Gol, care,
prin poziŃionarea lor, puteau exercita un bun control asupra culoarului deschis
de râul NeamŃ către Valea Moldovei. În aceeaşi categorie ar putea fi inclusă şi
aşezarea de la Târpeşti-Râpa lui Bodai, care, împreună cu cea de la PetricaniRâpa lui Ravaru, puteau constitui două puncte strategice situate pe cursul
TopoliŃei, la intrarea dinspre est în Depresiunea NeamŃ. De asemenea, o situaŃie
similară poate fi admisă în cazul staŃiunii de la Ghindăoani-Dealul Ivaşcu, prin
a cărei poziŃie topo-geografică se poate avansa ideea exercitării unui anumit
control asupra zonei de contact cu Depresiunea Cracău-BistriŃa.
O observaŃie care îşi găseşte aplicabilitate pentru toate siturile cucuteniene
din spaŃiul de referinŃă, ilustrează faptul că acestea au ocupat suprafeŃe relativ
reduse, aspect datorat în mare parte şi morfologiei reliefului din cadrul depresiunii.
Cele mai multe aşezări se întind pe spaŃii mai mici de 1 ha, iar singura staŃiune care
depăşeşte suprafaŃa de 2 ha este cea de la Târgu NeamŃ-Dealul Pometea83.
82
83

D. Monah, Şt. Cucoş, Aşezările culturii Cucuteni …, p. 42.
SuprafaŃa aproximativă a aşezării a fost stabilită de autor pe baza materialelor arheologice
recuperate în urma diferitelor lucrări edilitare care au afectat situl pe anumite sectoare.
https://biblioteca-digitala.ro

Depresiunea NeamŃ. ContribuŃii arheologice

73

Pornind de la cele afirmate anterior, putem conchide că există două
categorii de aşezări84: mici (cu suprafaŃa de până la 1 ha) şi mijlocii (1-2 ha).
Un sit oarecum deosebit este cel din punctul Târgu NeamŃ-Dealul Gol, aflat
pe capătul estic al Culmii Pleşu, într-o zonă care dispune de o bună vizibilitate
asupra unui sector important al depresiunii, dar şi asupra culoarului care face
legătura cu Valea Moldovei. Prin faptul că este situată la o altitudine destul de mare
faŃă de zonele învecinate, dar şi lipsa unor factori indispensabili existenŃei unei
aşezări, ne determină să credem că locuirea cucuteniană din acest loc a avut caracter
sezonier, sau a reprezentat poate o delocare parŃială a comunităŃii care a locuit în
apropiere, pe Dealul Pometea, aflat la baza Culmii Pleşu85.
Referitor la existenŃa unor structuri defensive (şanŃuri de apărare, palisade)
în cadrul aşezărilor cucuteniene, menŃionăm faptul că datele sunt destul de
limitate. Dacă la Târpeşti-Râpa lui Bodai a fost identificat un şanŃ cu presupus rol
de apărare, pentru alte situri nu pot fi formulate decât ipoteze de lucru, în baza
unor elemente care pot fi observate în teren. O posibilă structură defensivă
antropică, reprezentată tot printr-un şanŃ, este semnalată în cazul aşezării de la
Valea Seacă-Ferma de vaci86. În alte situaŃii, staŃiunile beneficiau de fortificare
naturală, prin situarea lor pe terase înalte, mărginite de pante abrupte, situaŃie
valabilă pentru locuirile de la TopoliŃa-La Arminici şi Agapia-Dealul Ciohârlic.
Unul dintre cei mai importanŃi factori de habitat de care au Ńinut cont
toate comunităŃile umane, inclusiv grupurile cucuteniene, a fost existenŃa unor
surse permanente de apă în apropierea locurilor pe care îşi întemeiau aşezările.
Chiar dacă s-au stabilit pe terasele râurilor, comunităŃile cucuteniene au căutat să
aibă în vecinătate şi izvoare potabile care să suplinească nevoile de consum87.
Nu în ultimul rând, izvoarele sărate aflate în partea de sud-vest a
Depresiunii NeamŃ au constituit un factor decisiv pentru stabilirea comunităŃilor
eneolitice în această zonă. Amintim aici izvoarele de la BălŃăteşti şi Ghindăoani,
cu salinitate crescută, în apropierea cărora se află unele aşezări care le-au
exploatat şi care probabil le controlau. Astfel, în vecinătatea izvoarelor sărate de
la BălŃăteşti se află aşezarea din zona centrală a localităŃii, în punctul La şcoală,
iar o situaŃie similară este întâlnită şi pentru izvorul de slatină de la Ghindăoani,
care, în raport cu aşezarea de pe Dealul Ivaşcu, se află la o distanŃă relativ mică.
Acestea sunt doar două exemple cu probabilitate crescută, deşi apropierea faŃă
de sursele de apă sărată ne determină să acceptăm exploatarea directă de către
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majoritatea comunităŃilor şi nu neapărat schimbul intercomunitar al acestei
resurse în cadrul depresiunii. Pornind de la aceste observaŃii, se poate admite că
aceste emergenŃe salifere au constituit zone de polarizare, în vecinătatea lor
regăsindu-se mai multe situri eneolitice. Astfel, pe o rază de maxim 3 km în
jurul unui izvor de sare se întâlnesc două sau chiar trei aşezări cucuteniene.
Desigur, sunt situri aflate şi la 6-7 km depărtare de sursele de apă sărată, dar
această distanŃă nu constituia un impediment, fiind parcursă în maxim 2-3 ore.
Poate şi din acest motiv nu există urme arheologice consistente în preajma
emergenŃelor salifere (cu excepŃiile amintite), întrucât distanŃa faŃă de destinaŃie
era relativ mică, deci sarea putea fi transportată în stare lichidă, fără să mai fie
necesară cristalizarea ei în locul de exploatare.
În mod cert şi sursele saline aflate în afara acestei subunităŃi geografice,
precum cele de la Lunca, Oglinzi şi łolici puteau oferi sarea necesară consumului
uman sau efectivelor de animale, dar este dificil de stabilit importanŃa acestora
pentru grupurile umane cucuteniene care au locuit în interiorul Depresiunii NeamŃ.
Totuşi, datele de natură etnoarheologică argumentează faptul că izvoarele amintite
anterior deserveau un areal destul de vast în preistorie88.
Dacă stabilim o corelaŃie între densitatea siturilor cucuteniene şi
teritoriul în care acestea se află, putem presupune că hinterlandul
comunităŃilor eneolitice era unul destul de amplu şi variat, care permitea
practicarea ocupaŃiilor de bază. În aceeaşi ordine de idei, putem constata că
pentru prima şi ultima fază a culturii Cucuteni din Depresiunea NeamŃ pot fi
identificate câteva grupuri de aşezări. Chiar dacă lipsesc date concrete care să
argumenteze contemporaneitatea acestora, ca ipoteză de lucru trebuie luată în
considerare şi posibilitatea existenŃei unor legături între siturile aflate la
distanŃe relativ mici între ele şi care aparŃin uneia dintre cele două faze. Cu
anumite rezerve, impuse de stadiul şi caracterul cercetărilor, poate fi admisă o
posibilă delocare totală sau parŃială a unei comunităŃi din motive economice,
sau ca urmare a distrugerii aşezării iniŃiale89.
Lipsa cercetărilor sistematice într-un număr reprezentativ de situri ne
împiedică să formulăm aprecieri referitoare şi la organizarea internă a
aşezărilor. Singurele date concrete sunt cele obŃinute prin săpăturile arheologice
de la Târpeşti-Râpa lui Bodai, unde au fost identificate urmele a 16 locuinŃe
dispuse aproximativ în cerc, iar în interiorul acestuia se află o construcŃie care
însă nu ocupa o poziŃie centrală90. Tot pentru faza A mai putem aminti că pe
suprafaŃa sitului de la Săcăluşeşti-Valea Seacă se observă aglomerări de chirpic
ars, dispuse liniar pe marginea terasei.
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Privitor la tipurile de locuinŃe întâlnite în aşezările cucuteniene,
beneficiem de date destul de elocvente care privesc modul de construcŃie şi
indică dimensiunile acestora.
Cu excepŃia locuinŃelor de la Târpeşti-Râpa lui Bodai, care sunt de formă
dreptunghiulară şi rectangulară (fig. 36/1, 2), cu sau fără platformă, astfel de
construcŃii au fost identificate şi în alte staŃiuni arheologice, ca urmare a
efectuării unor săpături de mică amploare.
În aşezări din prima fază cucuteniană au putut fi surprinse urmele unor
structuri de locuire la Vânători-NeamŃ, în punctul La izvoare, dar şi la
Ghindăoani-Dealul Ivaşcu. În primul caz, sondajul practicat la poalele
Dealului Olaru a relevat existenŃa a trei locuinŃe (fig. 37), a căror suprafaŃă
medie nu depăşea 20 m² şi care se prezentau sub forma unor aglomerări de
chirpic ars ce ocupau perimetre cvasirectangulare. Din datele publicate rezultă
că nu erau prevăzute cu platformă, iar pereŃii erau construiŃi pe un schelet
lemnos, alcătuit din pari şi împletituri de nuiele91. Toate aceste informaŃii,
corelate cu observaŃia că pentru Cucuteni A a fost specifică locuinŃa cu
platformă92, ne determină să presupunem caracterul posibil sezonier al
complexelor de locuire de la Vânători-NeamŃ.
Pentru cel de-al doilea sit amintit mai sus se precizează doar existenŃa a
trei locuinŃe de suprafaŃă, dar fără date concrete cu privire la dimensiunile lor,
modul de construcŃie şi chiar încadrarea în una din cele două faze surprinse
stratigrafic în cadrul aşezării93.
Referitor la tehnica edificării locuinŃelor eneolitice, aducem în prim plan
şi unele observaŃii valabile pentru aşezarea de la Săcăluşeşti-Dealul Valea
Seacă. Din aglomerările de chirpic întâlnite la suprafaŃă au putut fi recoltate mai
multe bucăŃi de dimensiuni variabile, care provin atât de la platformele
locuinŃelor, cât şi de la pereŃii acestora. Astfel, pe unele plăci de lipitură se
observă amprente ale unor bârne groase cu diametrul de până la 15 cm, dar şi
urmele unor ramuri şi nuiele de diferite grosimi, dispuse în unele cazuri
perpendicular pe structura de pari care susŃinea pereŃii94. În puŃine situaŃii s-au
observat urmele unor feŃuieli succesive sau aplicarea unui strat subŃire de
culoare albă, situaŃie care a fost constatată şi pentru câteva locuinŃe de la
Târpeşti-Râpa lui Bodai95.
Pentru structurile de locuire din faza Cucuteni B dispunem de date recente
rezultate dintr-o săpătură de salvare efectuată în aşezarea de la Târgu NeamŃ-Dealul
91
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Pometea (fig. 13). Prin cercetările din anul 2003 a fost degajată o locuinŃă păstrată
destul de precar şi delimitată pe baza concentrării de chirpic ars, care ocupa o
suprafaŃă aproximativ rectangulară, cu laturile de 8 x 5 m, orientată nord-est – sudvest. ObservaŃiile din teren au confirmat lipsa platformei, iar pe porŃiunile de
lipitură arsă (uneori până la zgurificare) se păstrau amprente de pari şi nuiele. Dintre
complexele cucuteniene descoperite mai amintim o vatră (cu suprafaŃa de
aproximativ 1 m²) şi mai multe gropi a căror ultimă destinaŃie era cea menajeră96.
Deşi comparativ cu numărul total al siturilor din faza B, aflate între
limitele depresiunii, rezultatele din aşezarea de la Târgu NeamŃ-Dealul
Pometea sunt de mică amploare, acestea pot avea caracter de generalizare prin
raportarea lor la situaŃiile arheologice cunoscute în alte zone ale SubcarpaŃilor
Orientali. Astfel, se poate concluziona că majoritatea locuinŃelor erau
construite direct pe sol, iar într-o proporŃie redusă au existat şi clădiri cu
platformă97. Sub raport dimensional, structurile de locuire sunt în general
reduse, suprafaŃa acestora nedepăşind 40 m² decât în rare cazuri. Prin modul
în care au fost ridicate, locuinŃele par să fie mai puŃin rezistente faŃă de etapele
anterioare, iar explicaŃia derivă din locuirile de scurtă durată şi abandonarea
frecventă a aşezărilor98. Pentru a merge tot pe linia interpretărilor, s-a
presupus că la baza acestei mobilităŃi crescute ar sta cauze de natură
economică, dar nu poate fi exclusă nici instabilitatea socială, generată
probabil de conflictele intercomunitare.
După aceste succinte discuŃii, încercăm o prezentare a inventarului
arheologic provenit din siturile cucuteniene, cu scopul creionării unor aspecte
de natură economică şi chiar spirituală, caracteristice pentru fiecare fază
evolutivă a secvenŃei cronologice studiate.
Din totalitatea inventarului mobil, proporŃia cea mai însemnată o deŃine
ceramica, care a reprezentat şi criteriul atribuirilor cronologice cât mai precise
pentru siturile în care a fost identificată, urmată de utilajul litic.
Pentru faza Cucuteni A, cel mai important lot ceramic provine din
săpăturile sistematice de la Târpeşti-Râpa lui Bodai şi se remarcă prin
diversitatea tipologică şi repertoriul decorativ variat. Pe baza detaliilor stilistice,
ceramica a fost atribuită etapelor Cucuteni A1-299, dar nu insistăm asupra acestui
aspect întrucât o discuŃie amplă poate fi consultată în paginile monografiei
sitului, iar o reluare a acesteia nu este justificată.
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Pentru a întregi imaginea referitoare la ceramica cucuteniană, aducem în
prim plan şi piesele provenite din sondajul de la Vânători-NeamŃ-La izvoare.
Deşi puternic corodată şi lipsită de pictură, olăria descoperită în locuinŃe, dar şi
în stratul arheologic, se încadrează în repertoriul specific fazei A. Din lotul
ceramic, o proporŃie însemnată o deŃin vasele mari, aşa-zise de provizii,
confecŃionate dintr-o pastă grosieră şi, în general, bine arsă.
O categorie slab atestată este cea a ceramicii fine, în care sunt incluse piese
întregi şi fragmentare, precum: pahare (fig. 40/5), cupe (fig. 40/7), vase suport,
linguri. Deşi pictura lipseşte, pe baza formelor identificate şi a analogiilor din
arealul învecinat, s-a încercat o încadrare a nivelului cucutenian în etapa A2100.
La toate acestea se adaugă şi unele materiale ceramice descoperite prin
cercetări de suprafaŃă, cele mai concludente provenind din aşezarea de la
Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă. Ca şi în alte cazuri, olăria de aici este puternic
corodată, nefiind întâlnite piese cu urme de pictură. Tipologic, au fost identificate
vase bitronconice (fig. 38/1; fig. 40/3), cupe, vase medii şi mari, cu corpul bine
profilat (fig. 38/2-4; fig. 40/4, 6), vase-suport (fig. 39/1, 2), capace (fig. 40/1).
Păstrând logica expunerii, aducem în prim plan şi câteva date despre
caracteristicile ceramicii din ultima fază evolutivă a culturii Cucuteni. Fără a
aminti toate materialele ceramice din situri ale fazei B, vom analiza punctual un
lot ceramic recuperat din aşezarea de la Târgu NeamŃ-Dealul Pometea. Piesele
pe baza cărora vom discuta ulterior provin atât din săpăturile de salvare
efectuate în 2003101, dar şi din propriile recunoaşteri arheologice de suprafaŃă,
care au permis recoltarea unei cantităŃi importante de piese pictate în urma unor
lucrări de construcŃii şi edilitare.
În funcŃie de aspectul general al lotului ceramic, au putut fi stabilite trei
categorii distincte, care se întâlnesc de altfel în aproape toate aşezările acestei faze.
O primă categorie, şi care are cea mai mare pondere cantitativă, o reprezintă
ceramica nepictată, împărŃită la rândul ei în două specii diferite: pe de o parte sunt
vasele confecŃionate dintr-o pastă grosieră, poroasă, care are în structură pietricele,
nisip şi cioburi pisate, iar pe de altă parte este specia din pastă semifină, bine
omogenizată, cu puŃine impurităŃi, bine arsă, având culoare cărămizie102.
Fragmentarea puternică şi gradul accentuat de corodare nu permit
stabilirea unui registru tipologic complex, dar dintre formele ipotetic stabilite
amintim: vase pentru provizii, vase bitronconice, cupe bitronconice, capace,
vase cu picior, străchini. În marea lor majoritate, recipientele ceramice sau
fragmentele de vase ale acestei categorii sunt nedecorate şi sunt prevăzute cu
proeminenŃe conice, sau torŃi perforate orizontal sau vertical. În unele cazuri, pe
100
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fragmente ceramice au fost observate urme de ardere secundară, chiar până la
zgurificare, fapt care îşi găseşte o posibilă explicaŃie în incendierea aşezării.
O a doua categorie ceramică, net inferioară cantitativ celei discutate
anterior, este cea pictată. S-a afirmat în literatura de specialitate că argila
folosită pentru confecŃionarea vaselor pictate era adusă din depozite speciale
care aveau o anumită compoziŃie chimică şi mineralogică ce influenŃa în mod
direct calitatea recipientelor obŃinute103. În lipsa unor analize tehnologice
complexe nu putem face nici un fel de precizări referitoare la posibilele surse de
argilă exploatate de comunitatea cucuteniană care a locuit pe Dealul Pometea,
dar substratul geologic al zonei oferea numeroase posibilităŃi104.
Fragmentele provenite de la vase pictate argumentează grija deosebită
pentru prepararea şi modelarea pastei, care avea o structură fină, omogenă, cu
foarte puŃine impurităŃi. În unele cazuri, pe pereŃii interiori ai vaselor, se
observă striaŃii superficiale, oblice sau orizontale, datorate instrumentelor cu
care se finisau suprafeŃele. Doar la recipientele de mari dimensiuni au fost
identificate în structură cioburi pisate şi cu totul excepŃional granule de calcar.
Arderea a fost uniformă şi s-a realizat în mediu oxidant, ceea ce a dat vaselor
culoare roşiatică, cărămizie şi brun-roşiatică. La recipientele de mari dimensiuni,
culoarea în spărtură este cenuşie sau brun-cărămizie, datorată arderii incomplete.
Înainte de aplicarea picturii, suprafeŃele erau acoperite cu o angobă fină
care era lustruită. În unele cazuri se folosea un fond de culoare albă peste care
se trasau decorurile cu negru. Datorită acidităŃii solului, unele fragmente
ceramice nu mai păstrează deloc decorul pictat, singurele indicii ale
apartenenŃei la această categorie sunt grosimea pereŃilor şi calitatea pastei.
Chiar dacă materialul ceramic pictat a fost recuperat în stare fragmentară,
anumite elemente tectonice ne permit reconstituirea unor forme cu frecvenŃă
crescută în inventarul mobil al acestei comunităŃi, dintre care menŃionăm
amforele (fig. 42/1; fig. 45/2), vasele bitronconice (fig. 45/3), paharele (fig.
42/2, 3, 5), castroanele (fig. 41/1-4; fig. 44/3, 4; fig. 45/4).
Sub aspect decorativ, pe suprafaŃa vaselor au fost aplicate diferite motive,
care se deosebesc prin compoziŃie şi tectonică. Util de remarcat este faptul că
marea majoritate a vaselor sunt pictate parŃial, la partea superioară şi în zona
mediană şi, doar în puŃine cazuri, elementele decorative acoperă integral
suprafaŃa recipientelor ceramice. Aşa cum o să arătăm în cele ce urmează, există
vase pictate doar la exterior, unele numai la interior, dar se întâlnesc situaŃii
când sunt combinate cele două maniere decorative. Pictura este în general
monocromă, bicromă şi cu totul excepŃional este întâlnită tricromia.
103
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Culoarea cea mai frecvent folosită este negrul sau negru-brun, urmat de
alb şi cu totul excepŃional sunt întâlnite nuanŃe de roşu.
Deşi lotul de care dispunem nu este unul vast (aproximativ 70 de
fragmente), vom încerca o prezentare a motivelor decorative în funcŃie de
principalele tipuri ceramice identificate.
Amforele, reprezentate prin câteva fragmente care provin de la partea
superioară a recipientelor, au fost decorate la exterior cu benzi de linii
orizontale (fig. 42/1; fig. 45/2), iar la interiorul marginii superioare a vasului au
fost realizate arce de cerc pozitive. Un alt decor întâlnit este cel compus din
spirale105 şi pâlnii ornamentate cu arcuri negative inversate, aplicate pe un fond
alb-gălbui (fig. 44/5). Un decor similar este întâlnit şi la Mărgineni (jud.
Bacău)106, dar în etapa B2. Câteva torŃi perforate, amplasate pe diametrul maxim
al unor astfel de vase au pictate în jurul lor linii circulare.
Vasele piriforme sunt decorate destul de sumar, doar la partea superioară,
cu benzi de linii orizontale, cu elipse şi cercuri umplute cu linii dispuse în X
(fig. 42/4). Un fragment ceramic care se pare că provine tot de la un asemenea
vas prezintă un decor zoomorf destul de schematic (fig. 45/8), situaŃie rar
întâlnită în repertoriul decorativ al fazei Cucuteni B107.
Un fragment ceramic, reprezentând aproximativ 1/3 dintr-un vas de
dimensiuni medii, cu marginea superioară dreaptă, umărul profilat pe care este
amplasată o mică proeminenŃă perforată orizontal, are decorul constituit din
arce de cerc dispuse concentric (fig. 45/1).
Paharele, de dimensiuni medii şi mici, cu bitronconism accentuat, cunosc o
proporŃie apreciabilă în eşantionul analizat, iar decorurile care le acoperă respectă
maniera generală de ornamentare a acestui tip ceramic, având aspect metopic.
Cele mai frecvente sunt benzile de linii subŃiri dispuse în unghi (fig. 42/2) şi
perpendicular (fig. 42/5). Destul de rar se întâlnesc şi perle circulare, de culoare
neagră, în colŃurile inferioare ale metopelor (fig. 42/7). Pe un singur fragment se
întâlnesc şi linii arcuite, trasate cu o culoare cărămizie, care se apropie ca nuanŃă
de fondul vasului (fig. 42/3).
Castroanele cunosc mai multe variante şi au fost pictate doar la partea
superioară, cu motivul ,,elipselor cu tangente şi arcuri negative în pâlnii”
(fig. 41/2, 4; fig. 44/1; fig. 45/4) şi benzi din linii paralele dispuse oblic (fig. 41/1, 3;
fig. 44/2). În unele cazuri, astfel de produse ceramice sunt pictate şi la
interior, iar dintre piesele de care dispunem se remarcă un fragment care are
la interior o bandă de culoare roşie, mărginită de linii brune. Mai amintim
105
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aici şi câteva porŃiunii din pereŃii unor castroane la care pictura se
desfăşoară în interior, exteriorul fiind acoperit cu alb şi doar la partea
superioară este trasată o bandă neagră orizontală. Unul dintre fragmente are
un decor compus din benzi de linii subŃiri serpentiforme care alternează cu o
bandă ce descrie probabil o elipsă şi care este mărginită de puncte (fig.
44/3). Într-o manieră asemănătoare, acest decor este întâlnit pe un vas
similar din aşezarea de la Truşeşti (jud. Botoşani)108. Pe o porŃiune dintr-un
alt castron se observă un decor bicrom, cu negru şi alb, compus din benzi
arcuite şi linii subŃiri (fig. 44/4).
La toate acestea se mai adaugă unele fragmente, dar care nu pot fi
atribuite cu certitudine unui tip anume şi care au pe suprafaŃa lor elemente
ornamentale sub forma liniilor simple (fig. 45/5, 7), motive pseudospiralice (fig.
42/6) şi elipse (fig. 44/6).
Un număr redus de piese poartă urmele unei arderi secundare puternice, care
în unele cazuri a deformat vasele, iar culoarea acestora a devenit cenuşiu-verzuie.
Din cele enunŃate anterior rezultă faptul că în ceramica pictată din
aşezarea de la Târgu NeamŃ-Dealul Pometea predomină elemente decorative ale
stilului ε, situaŃie de altfel caracteristică pentru etapa Cucuteni B1 căreia îi
aparŃine situl amintit109.
La cele prezentate până acum, mai adăugăm trei vase ceramice,
provenite din vechile cercetări sau descoperiri întâmplătoare, dar pentru care
nu beneficiem de o localizare precisă în cadrul sitului. Este vorba de un vas
miniatural, cu corpul bitronconic (fig. 43/1), la care se adaugă un castron de
mici dimensiuni, nepictat (fig. 43/2) şi un recipient ceramic care poate fi
inclus în categoria vaselor rectangulare (fig. 43/3). Acesta din urmă are
profilul bitronconic, dar în plan, atât gura, cât şi corpul vasului, sunt
cvasirectangulare. Pe diametrul maxim, de o parte şi de alta, prezintă două
mici tortiŃe de prindere. Întâlnite atât în cultura Precucuteni, cât şi în mediul
cucutenian110, vasele prismatice necesită încă o analiză temeinică, al cărei
scop principal ar trebui să fie lămurirea funcŃionalităŃii lor. În legătură cu
acest aspect, s-a formulat ipoteza caracterului cultic al acestor vase111, dar nu
trebuie exclusă nici întrebuinŃarea lor în activităŃile cotidiene.
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Cea de a treia categorie ceramică întâlnită în cadrul acestei aşezări, dar care
constituie un element comun pentru toate siturile fazei finale, este cea de tip Cucuteni
C. Deşi lotul este redus cantitativ, se remarcă totuşi prin varietatea decorurilor.
În ansamblu, ceramica de tip Cucuteni C are un aspect grosier, fiind
confecŃionată dintr-o pastă neomogenă, prelucrată destul de neglijent şi care,
pe lângă argilă, conŃine o cantitate mare de nisip, pietricele, cioburi şi o
proporŃie însemnată de cochilii pisate112. În ceea ce priveşte arderea, nu putem
afirma cu certitudine dacă a fost corespunzătoare, deoarece nici compoziŃia
pastei nu putea oferi o rezistenŃă prea mare recipientelor, având o porozitate
accentuată. Culoarea fragmentelor aparŃinând acestei categorii este variabilă,
de la cenuşiu până la gălbui-roşiatic, iar în spărtură se observă nuanŃe de
negru, negru-cenuşiu sau cenuşiu-cărămiziu.
Formele cele mai frecvente sunt vasul bitronconic (fig. 46/1-3; fig. 47/3, 6),
cu marginea superioară dreaptă sau evazată, dar şi recipientele cu corpul arcuit
(fig. 47/1, 2, 4, 5, 7). Decorul cunoaşte două maniere de realizare, prin imprimare
şi în relief, cel din urmă destul de rar atestat şi reprezentat doar prin proeminenŃe
simple sau perechi (fig. 47/1) şi brâul continuu, orizontal (fig. 47/3, 4).
Motivele decorative imprimate sunt constituite din alveole dispuse
aproape de diametrul maxim al vaselor (fig. 47/3), striuri superficiale, dispuse
vertical (fig. 46/3; fig. 47/1) sau uşor oblic pe gâtul recipientelor (fig. 46/2; fig.
47/3). Decorul imprimat cu şnurul răsucit este întâlnit pe marginea superioară a
vaselor (fig. 46/1, 2, 3; fig. 47/1, 2) sau formează registre oblice şi unghiulare
(fig. 46/3; fig. 47/1, 5-7).
Tot pe marginea superioară, dar şi pe corpul unora dintre recipiente au
fost realizate crestături oblice (fig. 46/1).
Majoritatea elementelor decorative amintite se întâlnesc în manieră
singulară sau asociate şi conferă vaselor acestei categorii un aspect specific.
După această scurtă trecere în revistă se impun câteva precizări în
legătură cu categoria ceramică discutată mai sus. Fără să intrăm în detalii
referitoare la originea şi posibila semnificaŃie ,,etnică” a acestei specii ceramice,
analizată în numeroase lucrări113, facem doar precizarea că olăria de tip
Cucuteni C constituie o prezenŃă nelipsită în siturile fazei finale a mediului
112

În articolul referitor la săpăturile din acest sit se precizează că în structura pastei nu se
regăsesc cochilii pisate, dar materialul recuperat de noi are în compoziŃie acest degresant.
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A. Dodd-OpriŃescu, ConsideraŃii asupra ceramicii Cucuteni C, în SCIVA, 31, 4, 1980,
p. 547-557; Eadem, Ceramica ornamentată cu şnurul din aria culturilor Cucuteni şi
Cernavodă I, în SCIVA, 32, 4, 1981, p. 511-528; S. Marinescu-Bîlcu, În legătură cu
câteva opinii privind originea şi evoluŃia neoliticului şi eneoliticului pe teritoriul
Moldovei, în SCIVA, 34, 2, 1983, p. 126, nota 45; Şt. Cucoş, Ceramica de ,,tip C“ din
aria culturii Cucuteni, în MemAntiq, IX-XI, (1977-1979), 1985, p. 63-92; M.
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cultural amintit. FrecvenŃa crescută a acestei specii ceramice în aşezări, dar mai
ales în staŃiunile a căror existenŃă este strâns legată de exploatarea sării, a
permis atribuirea ei mediului cucutenian114.
Dacă prin caracteristicile tehnologice şi tipologice ceramica Cucuteni C
se pretează activităŃilor legate de cristalizarea sării în zona izvoarelor de slatină,
rămâne în discuŃie utilizarea ei în aşezări. Porozitatea şi rezistenŃa la temperaturi
crescute puteau recomanda această specie ceramică în activităŃi casnice legate
probabil de prepararea termică a alimentelor, dar, contextual, era folosită şi în
cadrul practicilor de exploatare a surselor de apă sărată. Pentru o imagine cât
mai apropiată de realităŃile istorice, considerăm că este necesară o analiză
complexă a ceramicii de tip Cucuteni C şi din aşezările aflate în afara arealelor
salifere, cu scopul identificării unor eventuale diferenŃe cantitative care să
demonstreze dacă această categorie de olărie predomină în zonele cu surse de
sare, sau cunoaşte o răspândire relativ uniformă în arealul cucutenian.
Plastica antropomorfă şi zoomorfă reprezintă o altă componentă a
inventarului mobil, cu implicaŃii profunde pentru manifestările cu caracter
religios. Cu excepŃia celor de la Târpeşti-Râpa lui Bodai, bine reprezentate
cantitativ şi tipologic, piese asemănătoare sunt cunoscute şi în situl de la
Vânători-NeamŃ-La izvoare115, dar şi unele care pot fi atribuite locuirii
cucuteniene de la Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă (fig. 28/1). Pentru acest ultim
caz cunoaştem mai multe statuete feminine, fragmentare, precum şi o
reprezentare zoomorfă (fig. 28/9), dar lipsa unui context arheologic clar ne
împiedică să formulăm discuŃii ample privitoare la rolul acestora. În plus, starea
fragmentară şi numărul redus de piese nu contribuie la o analiză statistică
pertinentă, care să releve preponderenŃa unui anumit tip de reprezentare.
Pentru faza Cucuteni B beneficiem de un lot semnificativ de reprezentări,
descoperite în aşezarea de la Târgu NeamŃ-Dealul Pometea116. Cu toate că
starea de conservare este precară, majoritatea pieselor fiind fragmentare şi
puternic corodate, au putut fi distinse principalele categorii de reprezentări
plastice: antropomorfe şi zoomorfe. Fără a intra în amănunte, mai ales că
piesele au beneficiat de o publicare recentă, facem doar precizarea că
reprezentările antropomorfe sunt masculine, feminine, dar şi androgine, iar
detaliile anatomice sunt redate destul de expresiv în unele cazuri. Figurinele
zoomorfe se apropie numeric de cele antropomorfe şi sunt modelate destul de
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R. Munteanu, D. Garvăn, Ceramica Cucuteni C din preajma izvoarelor de apă sărată din
Moldova, în D. Monah et alii (ed.), Sarea …, p. 195; Idem, The Cucuteni C Pottery near the
Moldavian Salt Springs, in M. Alexianu et alii (eds.), Archaeology and Anthropology of
Salt: A Diachronic Approach, BAR, I.S., 2198, Oxford, 2011, p. 86.
115
Gh. Dumitroaia, Sondajul arheologic de la Vânători …, p. 17, fig. 4/8.
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rudimentar, redând în special bovidee117. Acest din urmă amănunt nu credem că
este întâmplător, deoarece şi analiza resturilor paleofaunistice a relevat
preponderenŃa cornutelor mari în cadrul aşezării118.
Categoria obiectelor de lut ars cuprinde şi diferite artefacte folosite în
cadrul îndeletnicirilor casnice (fusaiole, greutăŃi), piese miniaturale,
pintadere, cele mai multe provenind din săpăturile de la Târpeşti-Râpa lui
Bodai119. La toate acestea mai adăugăm o pintaderă provenită din aşezarea
de la Vânători-NeamŃ-La izvoare120 şi câteva greutăŃi de lut din situl de la
Târgu NeamŃ-Dealul Pometea. Descoperite în vechile sondaje, sau cu
prilejul săpăturilor recente, aceste piese au forma unui trunchi de con, la
partea superioară prezintă o perforaŃie transversală, iar una din piese se pare
că a fost modelată dintr-o bucată de chirpic121 (fig. 48/8).
Obiectele confecŃionate din materii dure animale se cunosc într-o
proporŃie scăzută în ansamblu descoperirilor din Depresiunea NeamŃ, cele mai
multe provenind tot din situl de la Târpeşti-Râpa lui Bodai122. Complexitatea
tipologică a acestora ilustrează funcŃionalitatea variată, dar constituie şi un
indicator indirect al speciilor de animale crescute sau vânate de comunitatea
cucuteniană care a locuit în acest punct.
Fără a avea vreo relevanŃă cantitativă sau tipologică, mai amintim câteva
piese de os recuperate din situl de la Târgu NeamŃ-Dealul Pometea, salvate în
urma lucrărilor edilitare care au afectat aşezarea. Este vorba despre un
împungător lucrat pe o aşchie de os (fig. 48/6) şi de un fragment de săpăligă sau
brăzdar (fig. 48/7), confecŃionat din acelaşi material.
Utilajul litic reprezintă o altă componentă importantă a inventarului mobil
specific comunităŃilor cucuteniene aflate în spaŃiul nostru de lucru. Fără să amintim
toate descoperirile cunoscute în aşezările cucuteniene, încercăm schiŃarea unor
observaŃii pe baza unor loturi de piese, considerate de noi reprezentative.
Pentru faza Cucuteni A, un număr important de unelte şi arme
confecŃionate din piatră a fost recuperat din situl de la Târpeşti, dar nu reluăm
analiza acestuia, din motive obiective.
În cele ce urmează ne propunem să aducem în discuŃie materialului litic
din aşezarea de la Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă, care, parŃial, poate fi atribuit
tot acestui segment cultural. Spunem parŃial, deoarece, aşa cum am arătat
117

Ibidem, p. 311, fig. 13-15.
Fl. Oleniuc, L. Bejenaru, Resturi faunistice şi umane în situl arheologic de la Târgu
NeamŃ-Dealul Pometea (jud. NeamŃ, România), în ArhMold, XXXIV, 2011, p. 305-307; o
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S. Marinescu-Bîlcu, Târpeşti …, p. 70.
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Gh. Dumitroaia, Sondajul arheologic de la Vânători …, p.17.
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anterior, în cadrul acestui obiectiv arheologic sunt semnalate şi resturi materiale
de factură precucuteniană. Din acest motiv, eşantionul litic pe care-l discutăm
poate avea doar o relevanŃă cantitativă pentru secvenŃa cronologică Precucuteni
III-Cucuteni A, dar, în acelaşi timp, ilustrează într-o anumită măsură
complexitatea îndeletnicirilor legate de prelucrarea pietrei de către comunităŃile
eneolitice din zona subcarpatică a NeamŃului.
Dintre materiile prime folosite pentru confecŃionarea uneltelor şi armelor
de piatră, ponderea cea mai mare o deŃine silexul, urmat de marnele şi gresiile
locale. Într-o proporŃie redusă au fost utilizate calcare, menilite, jaspuri şi
andezite.

10

1

Deşeuri de
prelucrare

RâşniŃă

3
17

1

Teslă

12

Daltă

3

Topor

Lamă

15

Frecător

5

InserŃie

Total

2

66
2

Străpungător

3
1

Gratoar

Silex
Gresie
Marnă
Menilit
Jasp
Calcar
Andezit

Percutor

TIP
ROCĂ

Nucleu

TIP OBIECT

2
1

159
8
57
10

1
1
1
2

69

15

3

12

18

10

1

3

3

235

Tabelul 4 - Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă.
Structura petrografică şi tipologică a inventarului litic

În funcŃie de etapele confecŃionării, lotul de piese litice cuprinde trei
categorii principale: produse primare de debitaj, unelte finite şi deşeuri. Pe baza
tehnicii de realizare, artefactele de piatră se împart în două grupe: cioplite şi
şlefuite, primele fiind majoritare.
Pentru o imagine de ansamblu, prezentăm lotul de referinŃă în funcŃie de
caracteristicile tipologice.
Nucleele sunt realizate în majoritate din silex şi cu totul excepŃional se
cunosc piese de acest tip, destul de amorfe, realizate din gresie şi jasp.
Exemplarele de silex sunt de dimensiuni medii şi mici, iar din punct de vedere
morfologic se deosebesc cele prismatice, ovoidale şi amorfe (fig. 35/1, 3).
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Percutoarele sunt unelte complementare, a căror funcŃie principală era
aceea de a servi la detaşarea lamelor şi a aşchiilor din suportul de bază, dar
contextual puteau servi şi altor operaŃiuni (spre exemplu frecătoare pentru
râşniŃe123). Dintre piesele recuperate observăm că cele mai multe sunt
confecŃionate din gresie (fig. 30/1, 3-5), dar pot fi semnalate şi fragmente ale
unor piese de silex. Interesant este faptul că un asemenea percutor a fost
confecŃionat dintr-un fragment de topor, probabil după spargerea acestuia
din urmă (fig. 30/2).
Una dintre cele mai bine reprezentate grupe tipologice o reprezintă
lamele (fig. 31/11-13, 15-23), confecŃionate în marea lor majoritate din silex, şi
cu totul întâmplător din jasp, gresie sau menilit. Dimensiunile acestora sunt
variabile, dar din acest punct de vedere nu pot fi formulate observaŃii precise,
datorită fragmentării accentuate. În virtutea acestui fapt, se observă că existau
piese cu o lungime de 1,5-2 cm, dar şi lame care depăşeau 10 cm, cele din urmă
fiind adevărate cuŃite şi care puteau deveni arme eficiente.
Privitor la aspectul lor general, observăm că există atât piese retuşate (fig.
31/16, 17), cât şi neretuşate (fig. 31/11-13, 18-23), în secŃiune transversală sunt
triunghiulare sau trapezoidale, iar profilul este în general curbat.
Gratoarele constituie o altă categorie bine atestată în aşezarea de la
Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă şi se remarcă printr-o variabilitate tipologică crescută.
ConfecŃionate în marea lor majoritate din silex, artefactele de acest fel
sunt lucrate fie pe suport lamelar (fig. 32/1-8), fie pe aşchie (fig. 32/9, 10), iar
partea activă este convexă. În cele mai multe cazuri, prezintă retuşe doar în zona
opusă planului de lovire, dar se cunosc şi exemplare cu retuşe marginale.
InserŃiile de silex sunt atestate prin 12 exemplare, confecŃionate din
segmente de lame, lame întregi sau chiar gratoare (fig. 32/15-22). Exemplarele
segmentare au unul sau ambele capete trunchiate, iar ca element comun pentru
toate piesele cunoscute menŃionăm prezenŃa urmelor de lustru. Dimensiunile
pieselor-suport sunt cuprinse între 2,1 cm şi 4,5 cm lungime maximă, iar
lăŃimea este cuprinsă între 1,2 cm şi 2,4 cm. În ceea ce priveşte urmele de lustru
prezente pe suprafaŃa pieselor de silex observăm că sunt dispuse numai pe o
latură, liniar sau unghiular. Faptul că predomină piesele cu suprafaŃa lustruită
unghiular poate sugera faptul că tipul de seceră cel mai frecvent era cel cu rama
curbă. De asemenea, lăŃimea maximă a zonei lustruite este cuprinsă între 2 mm
şi 8 mm, în funcŃie de gradul de utilizare şi de modul de fixare în ramă. La
câteva exemplare, suprafaŃa lustruită este însoŃită şi de retuşe marginale de
folosire, iar la două piese se întâlnesc retuşe pe ambele laturi. În ceea ce
priveşte trunchierea pieselor de silex, se observă predominarea celor cu
123
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fragmentare oblică, ceea ce facilita o mai bună fixare în ramă. La unele piese se
constată o combinare a modului de trunchiere a piesei-suport, tot pentru a
înlesni stabilitatea acesteia în corpul secerii.
Deşi am fi tentaŃi să explicăm numărul mare al acestor inserŃii ca
reprezentând o dovadă a intenselor activităŃi legate de cultivarea cerealelor,
amintim că ele puteau servi şi la recoltarea stufului sau a diferitelor plante
utilizate ca furaj pentru efectivele de animale124.
Străpungătoarele sunt reprezentate prin trei exemplare, lucrate pe suport
aşchial şi lamelar (fig. 31/14, 25; fig. 32/11). Una dintre piese, confecŃionată
dintr-o lamă, are capătul trunchiat oblic şi retuşat (fig. 31/14), fiind obŃinut
astfel un vârf ascuŃit care ajuta la perforarea diferitelor materiale organice
(piele, lemn, os, corn).
Artefactele de piatră şlefuită sunt reprezentate prin topoare, tesle şi dălŃi,
aflate în diferite stadii de prelucrare. Deşi unele observaŃii privitoare la aceste
piese au fost enunŃate într-un studiu special125, considerăm utilă reluarea unora
dintre informaŃii prin prisma unei analize unitare a ansamblului litic din cadrul
aşezării amintite anterior.
Dintre piesele incluse în această categorie, ponderea cea mai importantă o
deŃin topoarele plate, lucrate din marne şi gresii locale (fig. 33/1-3; fig. 34/4; fig.
35/6). Câteva artefacte se află într-un stadiu incipient de prelucrare, fiind cioplite
doar în zona activă sau pe toată suprafaŃa (eboşe)(fig. 33/1-3; fig. 35/6). Şi toporul
aflat în curs de perforare este tot într-un stadiu iniŃial de prelucrare (fig. 33/4), în
sensul că întâi s-a realizat orificiul pentru fixarea cozii, apoi urma să fie şlefuită
suprafaŃa piesei şi zona activă. Acest artefact a fost confecŃionat din andezit126.
Pentru piesele întregi, dimensiunile sunt cuprinse între 6-13,5 cm
lungime, iar lăŃimea maximă variază între 4-6 cm. În secŃiune transversală sunt
biconvexe, dar se cunosc şi exemplare plan-convexe.
În general sunt bine şlefuite, dar câteva artefacte încă mai păstrează
urmele desprinderilor aşchiale de la procesul tehnologic anterior. Fragmentarea
unora dintre piese, ca şi tocirea zonei active, sunt rezultatul utilizării acestor
unelte în diferite activităŃi productive.
Teslele sunt atestate într-o proporŃie scăzută, iar spre deosebire de
topoare, acestea au secŃiunea longitudinală asimetrică, datorită plasării tăişului
în apropierea planului suprafeŃei ventrale a pieselor127 (fig. 34/3).
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D. Boghian, Unele consideraŃii asupra utilajului litic …, p. 303.
V. Diaconu, Artefacte de piatră şlefuită din eneolitic şi epoca bronzului …, p. 130-145.
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Forma celor mai multe artefacte de acest tip este trapezoidală, cu
secŃiunea transversală dreptunghiulară sau biconvexă, dar se întâlnesc şi
exemplare dreptunghiulare, biconvexe în secŃiune.
Sub raport dimensional, lungimea acestora este cuprinsă între 7,5-15 cm,
iar lăŃimea maximă poate ajunge până la 4 cm.
DălŃile se împart în două categorii: prismatice şi plate, iar ca suport se
foloseau pietre cu formă apropiată uneltei propriu-zise, care printr-o cioplire
sumară şi prin şlefuire deveneau obiecte funcŃionale, destinate scobirii sau
finisării lemnului. Pentru că sunt unelte destinate operaŃiunilor executate prin
percuŃie indirectă, sub un unghi de lucru perpendicular, muchia celor mai multe
piese este rotunjită, pentru a se evita aşchierea acesteia.
Din punct de vedere morfologic, cunoaştem atât exemplare dreptunghiulare,
dar şi piese trapezoidale, rectangulare în secŃiune, iar partea activă este bine ascuŃită
şi uşor rotunjită (fig. 34/5, 6). În ceea ce priveşte parametrii morfologici de bază,
menŃionăm faptul că astfel de exemplare au lungimea cuprinsă între 6,5-12,5 cm,
iar lăŃimea maximă este de aproximativ 4 cm.
Tot pentru faza Cucuteni A mai amintim o daltă fragmentară descoperită
în situl de la Valea Seacă-Ferma de vaci128 (fig. 34/7), la care se mai adaugă
unele topoare descoperite cu prilejul sondajului din aşezarea de la VânătoriNeamŃ-La izvoare129.
Pentru ultima etapă a culturii Cucuteni, dispunem de un lot de piese litice
provenit din situl de la Târgu NeamŃ-Dealul Pometea130, asupra căruia ne vom
îndrepta atenŃia în rândurile următoare.
Din punct de vedere tipologic se întâlnesc aproape toate categoriile de
piese atestate în siturile contemporane, ponderea cea mai însemnată fiind
deŃinută de artefactele cioplite.
Ca produse primare de debitaj amintim nucleele şi percutoarele, iar
piesele finite sunt reprezentate prin lame de diferite tipuri (fig. 48/1, 5), gratoare
(fig. 48/2, 4), pumnale, vârfuri de lance şi vârfuri de săgeată.
Un aspect interesant îl constituie prezenŃa armelor într-o proporŃie
importantă, fapt care, pe de o parte, poate argumenta importanŃa activităŃilor
vânătoreşti în economia comunităŃii cucuteniene, iar pe de alta se pot formula
aprecieri privitoare la implicarea în activităŃi combative131.
Remarcăm prezenŃa unor lame de mari dimensiuni, retuşate (fig. 48/5),
care puteau fi folosite eficient ca arme, prin fixarea într-un mâner devenind
128
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veritabile lănci sau pumnale. Pe lângă un asemenea exemplar provenit din
săpăturile arheologice, aducem în prim plan şi o piesă inedită, descoperită
printr-o cercetare de suprafaŃă în marginea nordică a sitului, care se evidenŃiază
prin dimensiunile destul de mari şi aspectul robust, care permiteau folosirea
acesteia ca şi armă (fig. 48/1; fig. 35/4).
Utilajul litic şlefuit este compus din topoare, tesle, dălŃi, râşniŃe şi
frecătoare, confecŃionate din gresii, marne şi calcare, dar numărul pieselor
cunoscute nu poate oferi indicii edificatoare privitoare la anumite aspecte
economice ale comunităŃii cucuteniene care a locuit pe Dealul Pometea.
Aşa cum s-a arătat mai sus, eneoliticul dezvoltat este una dintre
perioadele istorice în care comunităŃile umane sau remarcat printr-o dinamică
teritorială accentuată, aspect care are la origine numeroşi factori de natură
climatică, economică şi demografică.
Dacă ne referim la populaŃia cucuteniană care a locuit între limitele
Depresiunii NeamŃ, putem conchide că avem de a face cu o răspândire
neuniformă a aşezărilor, atât în ceea ce priveşte formele de relief pe care se află,
cât şi întregul areal geografic de care ne ocupăm, variaŃii care apar şi de la o
etapă evolutivă la alta.
Referitor la acest din urmă aspect, am arătat că sunt cunoscute până în
acest moment doar staŃiuni şi mărturii arheologice din prima şi ultima fază
cucuteniană. Pentru Cucuteni A-B nu cunoaştem locuiri sigure atribuite acestei
faze, fenomen care caracterizează într-o anumită măsură o zonă destul de mare
de pe rama estică a CarpaŃilor Orientali, şi avem în vedere sectorul nordic al
SubcarpaŃilor şi cea mai mare parte a Podişului Sucevei132. Numărul extrem de
mic al descoperirilor din zonele amintite este probabil determinat şi de distanŃa
faŃă de focarul genetic al acestei faze, care se presupune că a apărut în zona
bazinelor mijlocii ale Prutului şi Nistrului133.
Pentru că se întâlnesc în tot cuprinsul depresiunii, aşezările cucuteniene nu
pot oferi indicii privitoare la eventualele căi de pătrundere ale comunităŃilor
eneolitice în interiorul acestei subunităŃi geografice, dar, pe lângă condiŃiile
obişnuite de habitat, un element cu impact major pentru stabilirea acestor populaŃii
aici l-a reprezentat existenŃa surselor de sare. Fără indicii arheologice sigure, putem
presupune că izvoarele sărate erau controlate în mare parte de triburile eneolitice,
sarea fiind atât o marfă de schimb, cât şi un bun de prestigiu134.
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C. M. Mantu, Cultura Cucuteni. EvoluŃie …, fig. 37.
S. Marinescu-Bîlcu, C. Bem, Unde şi cum s-a putut realiza trecerea de la faza Cucuteni A
la Cucuteni A-B, în V. Spinei et alii (ed.), Scripta praehistorica. Miscellanea in honorem
nonagenarii magistri Mircea Petrescu-DîmboviŃa oblata, Iaşi, 2005, p. 308-310.
134
V. Cavruc, ConsideraŃii privind schimbul de sare în mileniile VI-II î. Hr. în spaŃiul
carpato-dunărean, în Tyragetia, S.N., IV [XIX], 1, 2010, p. 11.
133
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În condiŃiile în care cercetările sistematice asupra staŃiunilor cucuteniene
sunt extrem de reduse, nu pot fi formulate în acest moment aprecieri care să
stabilească eventualele raporturi de contemporaneitate între anumite situri,
etapele şi frecvenŃa de locuire a unora dintre acestea, specificul economic,
organizarea internă, etc.
IV. Epoca Bronzului
În linii mari, acest segment cronologic se deosebeşte de etapa anterioară
prin elemente definitorii care privesc dinamica grupurilor umane, tipurile de
aşezări, comportamentul funerar, economia specializată în creşterea animalelor,
intensificarea metalurgiei şi ierarhizarea socială135.
Referitor la preliminariile epocii bronzului, sau aşa-numita perioadă de
tranziŃie, pentru Depresiunea NeamŃ nu se cunosc descoperiri consistente care
să documenteze existenŃa unor staŃiuni arheologice propriu-zise. Cu toate
acestea, merită semnalate unele elemente ceramice identificate în cuprinsul
câtorva aşezări locuite în alte etape ale preistoriei. Astfel, din punctul Târgu
NeamŃ-În spini provine un fragment ceramic, lucrat dintr-o pastă cu mult nisip
şi silicolit pisat, cenuşiu la interior şi brun-cărămiziu la exterior, decorat cu
triunghiuri umplute cu impresiuni unghiulare (fig. 49/12), element specific
culturii amforelor sferice şi care îşi găseşte similitudini în alte situri şi
descoperiri din zona subcarpatică a Moldovei136.
O piesă ceramică de aceeaşi factură a fost semnalată şi în staŃiunea de
la Târpeşti-Râpa lui Bodai137, dar în acest caz nu este exclusă preluarea de
către comunităŃile bronzului timpuriu a unor elemente decorative specifice
mediului amforelor sferice.
Chiar dacă descoperirile acestei culturi sunt extrem de puŃine şi nu pot fi
atribuite cu certitudine unor locuiri sau complexe funerare, prezintă totuşi o anumită
importanŃă din perspectiva dinamicii teritoriale a grupurilor umane posteneolitice,
care, se pare, preferau zonele subcarpatice şi de podiş ale Moldovei138.

135

Al. Vulpe, Epoca bronzului. ConsideraŃii generale, în M. Petrescu-DîmboviŃa, Al. Vulpe
(coord.), Istoria Românilor, I, Bucureşti, 2001, p. 215.
136
C. Matasă, Descoperiri arheologice în raionul Piatra NeamŃ, în MCA, V, 1959, fig. 6/1;
fig. 7/2-4; Şt. Cucoş, Cultura amforelor sferice din depresiunea subcarpatică a Moldovei,
în MemAntiq, IX-XI, (1977-1979), 1985, p. 147; Gh. Dumitroaia, ComunităŃi
preistorice…, p. 78-79; V. Mihailescu-Bîrliba, Mormântul unei tinere căpetenii de la
începutul epocii bronzului (Mastacăn, jud. NeamŃ, ,,Cultura Amforelor Sferice”), în
MemAntiq, XXII, 2001, p. 169, fig. 3/1; fig. 4/2.
137
Fl. Burtănescu, Epoca timpurie a bronzului între CarpaŃi şi Prut …, p. 374.
138
Gh. Dumitroaia, op. cit., harta 2; Fl. Burtănescu, op. cit., harta 2.
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În ceea ce priveşte epoca bronzului, perioada timpurie este destul de
modest reprezentată în arealul submontan al NeamŃului139, inclusiv în zona
depresionară cu acelaşi nume (fig. 4). Singurele descoperiri mai consistente
atribuite bronzului timpuriu, documentate în spaŃiul studiat de noi, provin din
situl de la Târpeşti-Râpa lui Bodai şi sunt constituite din materiale ceramice
(fig. 49/1-7), patru sau cinci complexe funerare şi câteva piese metalice140.
IniŃial, aceste descoperiri au fost atribuite unui orizont sau aspect cultural
denumit Uricani-Dolheştii Mari, care succeda aşa-zisa cultură HorodişteaFolteşti I, dar preceda faza Schneckenberg A141. În altă accepŃiune, materialele
bronzului timpuriu din situl amintit mai sus au fost incluse într-un posibil
orizont cultural denumit Uricani-Târpeşti142.
Pe baza trăsăturilor ceramicii de la Târpeşti, dar şi din alte situri din zona
centrală a SubcarpaŃilor Moldovei, precum cele de la Izvoare, Bodeşti, Văleni,
s-au conturat elementele definitorii ale unui grup cultural specific bronzului
timpuriu din acest areal geografic. Deşi s-au făcut legături cu finalul orizontului
Horodiştea-Erbiceni143, inventarul mobil şi comportamentul funerar indică o
manifestare culturală distinctă, cunoscută în literatura arheologică drept grupul
Târpeşti144. Definit şi analizat de către Fl. Burtănescu, acest aspect local nu
poate fi încă bine situat în cronologia epocii bronzului timpuriu datorită lipsei
unor cercetări mai ample care să pună în lumină toate componentele care
creionează o astfel de entitate culturală. Nu considerăm necesară o reluare a
informaŃiilor deja publicate, mai ales că în cadrul Depresiunii NeamŃ numărul
descoperirilor de acest fel este extrem de mic.
Un caracter aparte îl prezintă cercetările recente de la łolici-Hălăbutoaia145,
aflat în imediata apropiere a unui izvor de apă sărată, unde au fost descoperite
materiale arheologice atribuite tot grupului Târpeşti146. Deşi nu se află propriu-zis în
interiorul depresiunii, acest sit are o anumită importanŃă prin faptul că existenŃa lui
este legată de exploatarea sursei de apă sărată din vecinătate şi este singurul în care
139

Gh. Dumitroaia, ComunităŃi preistorice …, harta 4, harta 5; Fl. Burtănescu, Epoca
timpurie a bronzului între CarpaŃi şi Prut …, hărŃile 3-6.
140
S. Marinescu-Bîlcu, Sondajul de la Târpeşti …, p. 236, 240; Eadem, Unele probleme ale
perioadei de tranziŃie de la neolitic la epoca bronzului din Moldova în lumina a trei
morminte plane de înhumaŃie descoperite la Târpeşti, în SCIV, 15, 2, 1964, p. 241-250;
Eadem, Târpeşti …, p. 95-101; Fl. Burtănescu, op. cit., p. 105-106, 161-177.
141
S. Marinescu-Bîlcu, Unele probleme ale perioadei de tranziŃie …, p. 247-248.
142
D. Marin, Quelques problèmes concernant la période de transition du néolithique à l’âge
du bronze sur le territoire de la Moldavie, în Dacia, N.S., XII, 1968, p. 136-137.
143
Gh. Dumitroaia, op. cit., p. 48, 122.
144
Fl. Burtănescu, op. cit., p. 161-167.
145
Gh. Dumitroaia et alii, Un nou punct de exploatare a apei sărate …, p. 325-326.
146
V. Diaconu, D. Garvăn, Materiale arheologice din Bronzul timpuriu descoperite la
łolici-Hălăbutoaia, jud. NeamŃ, în MemAntiq, XXV-XXVI, (2008-2009), 2010, p. 293-304.
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au fost surprinse urme materiale ale grupului Târpeşti. În plus, distanŃa relativ mică
dintre aşezarea de la Târpeşti şi izvorul de slatină de la łolici ne poate determina să
stabilim o eventuală legătură între cele două comunităŃi ale bronzului timpuriu
documentate în ambele locaŃii.
La toate acestea se mai adaugă un lot redus de materiale ceramice
provenite de la Văratec-Dealul Filioru, care prezintă similitudini cu formele de
vase schiŃate în punctele semnalate mai sus (fig. 49/9-11). Cu anumite rezerve,
am putea lega cele câteva fragmente de o eventuală locuire sau de o staŃionare
sezonieră cu scopul exploatării apei sărate de la unele izvoare, aşa cum este şi
cel aflat la o distanŃă nu foarte mare, în punctul Filioara-Slatina II147.
Având caracter evident sezonier, locuirile de la Târpeşti şi łolici pot fi
puse în legătură şi cu necesitatea exploatării izvoarelor de apă sărată, iar pe baza
cartografierii descoperirilor se pare că reprezintă limita nordică a răspândirii
acestei manifestări culturale. Pare destul de probabil ca dincolo de Valea
Moldovei să fi existat un orizont cultural contemporan sau parŃial contemporan
cu cel discutat mai sus, dar cu care prezintă numeroase similitudini. Astfel,
pentru Podişul Sucevei, descoperirile bronzului timpuriu au fost atribuite
orizontului de tip Dolheştii Mari-Bosanci-Botoşana-Suceava-Rădăşeni148.
În contextul discuŃiilor de natură culturală, trebuie adus în prim plan şi
toporul plat (Randlensteinbeile)(fig. 49/8) descoperit în vecinătatea aşezării de
la Târpeşti-Râpa lui Bodai149 şi inclus, din punct de vedere tipologic, în varianta
Târpeşti-Grădina150. Piesa în discuŃie ar putea fi pusă în legătură cu locuirea
timpurie a epocii bronzului din staŃiunea amintită anterior şi îşi găseşte analogii
apropiate la Hlăpeşti (jud. NeamŃ)151, Ploieşti-Triaj (jud. Prahova)152 şi Grădina
(jud. ConstanŃa)153. PrezenŃa acestor piese în zonele de la vest de Prut indică
existenŃa unor posibile legături între comunităŃile Iamnaja şi cele locale154.
În ceea ce priveşte perioada mijlocie a epocii bronzului, în arealul geografic
de care ne ocupăm sunt semnalate unele situri şi materiale arheologice atribuite
culturii Costişa, şi despre care vor fi făcute unele precizări în rândurile următoare.
147

O. Weller et alii, Cercetări sistematice asupra izvoarelor de apă sărată …, p. 126.
B. P. Niculică, Observations concernant le début de l’Âge du Bronze sur le territoire de
département de Suceava, în Codrul Cosminului, SN, 13 (23), 2007, p. 13-47; B. P.
Niculică, P.-V. Batariuc, ConsideraŃii asupra descoperirilor din epoca bronzului de la
Bosanci-La pod la Rediu (com Bosanci, jud. Suceava), în Suceava, XXXI-XXXIIXXXIII, (2004-2005-2006), 2007, p. 39-59.
149
Gh. Dumitroaia, Obiecte de aramă şi bronz …, p. 469-470, fig. 3/d.
150
Fl. Burtănescu, Epoca timpurie a bronzului între CarpaŃi şi Prut …, p. 152-153.
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D. Monah, Topoare de aramă şi bronz din judeŃele NeamŃ şi Bacău, în MemAntiq, XIIXIV, (1980-1982), 1986, p. 34-35, fig. 3/2; fig. 4/2.
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Al. Vulpe, Die Äxte und Beile in Rumänien, PBF, IX, 5, II, München, 1975, p. 66, pl. 37/342.
153
M. Irimia, Un topor de bronz descoperit la Grădina (jud. ConstanŃa), în Pontica, X, 1977, fig. 1.
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Fl. Burtănescu, op. cit., p. 258.
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Până de curând, pentru Depresiunea NeamŃ exista o singură menŃiune a
unor urme de locuire atribuite cu probabilitate culturii Costişa, descoperite cu
prilejul săpăturilor arheologice efectuate la Cetatea NeamŃ155. Lipsa materialului
ilustrativ şi a unor informaŃii detaliate ne dă dreptul să fim rezervaŃi în ceea ce
priveşte această semnalare.
În ultimii ani, cercetările de suprafaŃă efectuate de autorul acestor rânduri
au permis identificarea unor staŃiuni noi ale acestei culturi, care aduc precizări
importante referitoare la arealul şi dinamica locuirilor specifice bronzului
mijlociu din zona de nord a SubcarpaŃilor Orientali. Pentru că doar una dintre
aşezări a oferit un material arheologic bogat, vom relua discutarea acestuia, deşi
s-au mai făcut unele precizări cu caracter preliminar156.
Privitor la amplasamentul obiectivului amintit, menŃionăm că acesta se
află în zona limitrofă a oraşului Târgu NeamŃ, la aproximativ 1,5 km vest faŃă
de cartierul Humuleştii Noi. Locul în care a fost identificat situl se prezintă ca
un pinten al Dealului Osoi, orientat nord-vest – sud-est, cunoscut sub toponimul
În spini, delimitat la nord de pârâul Adânc, iar la sud de pârâul Valea Seacă.
Deşi s-a scris despre faptul că majoritatea aşezărilor culturii Costişa se
află pe forme de teren dominante (terase înalte, boturi de deal)157, staŃiunea
arheologică de la Târgu NeamŃ-În spini, face parte din categoria celor situate în
zone mai joase, fără a dispune de posibilităŃi defensive naturale. În arealul
ocupat de această manifestare culturală se mai cunosc câteva exemple similare,
la Văleni158, Dulceşti159 şi Neguleşti160, tot în judeŃul NeamŃ.
Privitor la structurile de locuire, datele pe care le putem aduce sunt
nesemnificative, în sensul că au putut fi observate la suprafaŃa solului bucăŃi de
chirpic ars, având în compoziŃie numeroase elemente vegetale, iar cu totul
excepŃional au fost identificate urmele substrucŃiei lemnoase pe care a fost
aplicat lutul161.
155

Gh. Dumitroaia, ComunităŃi preistorice …, p. 138.
V. Diaconu, Date preliminare despre o nouă aşezare a culturii Costişa …; Idem, Noi
situri arheologice …, p. 431. Prezenta discuŃie are la bază datele publicate, dar şi noile
materiale arheologice provenite din perieghezele efectuate în 2010-2012.
157
Gh. Dumitroaia, ConsideraŃii asupra culturii Costişa-Komarov de pe teritoriul
Moldovei, în V. Cavruc, Gh. Dumitroaia (coord.), Cultura Costişa în contextul epocii
bronzului din România, Piatra NeamŃ, 2001, p. 15; R. Munteanu, Începutul bronzului
mijlociu în depresiunile marginale ale CarpaŃilor Orientali, BMA, XXIV, Piatra
NeamŃ, 2010, p. 86-89.
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V. Ursachi, Cercetări arheologice efectuate de Muzeul de Istorie din Roman, în Carpica,
I, 1968, p. 125.
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Gh. Dumitroaia, ComunităŃi preistorice …, p. 133.
160
A. Popescu, Ceramica cu decor striat de la Costişa şi Deleni, în Angustia, 2, 2000, p.
203-208; R. Munteanu, op. cit., p. 89.
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Vezi C. Haită, Analiza sedimentologică ….
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Chiar dacă observaŃiile noastre sunt rezultatul investigării perieghetice,
putem afirma cu o anumită certitudine că nu avem de a face cu o locuire intensă
a acestui sit. Cu toate acestea, de la suprafaŃă au fost recuperate materiale
arheologice diverse, constituite în principal din ceramică şi piese litice, care vor
fi discutate în rândurile următoare.
Datorită acidităŃii solului, dar şi intenselor lucrări agricole, olăria
recuperată este puternic fragmentată, fapt care face dificilă stabilirea unui
repertoriu tipologic complet.
Sub aspect tehnologic au putut fi distinse două categorii ceramice, atestate în
toate siturile aparŃinând acestei manifestări culturale162. Pe de o parte se întâlnesc
fragmente provenite de la vase lucrate dintr-o pastă de bună calitate, omogenă, care
are în structură nisip şi cioburi pisate, fiind destul de bine arsă. Recipientele care pot
fi incluse în această categorie au pereŃii relativ subŃiri, acoperiŃi cu angobă, iar
culoarea variază de la nuanŃe de brun-cărămiziu până la cenuşiu. Cea de a doua
categorie, cu o reprezentare cantitativă net superioară primei, se caracterizează prin
pasta grosieră, neomogenă, în care au fost amestecaŃi diferiŃi degresanŃi, precum
nisipul, cioburile pisate şi microprundişurile, ceea ce conferă vaselor un aspect
neîngrijit. În majoritatea cazurilor, vasele incluse în această categorie nu au fost arse
corespunzător, în spărtură având de multe ori culoare neagră sau cenuşie.

Şiruri de
împunsături

ProeminenŃe
conice/butoni

Segmente de
brâu alveolar

Brâuri

Striuri

Amforă
Ceaşcă

Benzi de
linii incizate

TIP VAS

Triunghiuri
cu haşuri

TIP DECOR

Nr.
fragm.

Nr.
fragm.

Nr.
fragm.

Nr.
fragm.

Nr.
fragm.

Nr.
fragm.

Nr.
fragm.

6
5

2
1

Castron

3
2
1

Vas-sac
neidentificat

1

3

Total

12

6

1

2

7

2
10

2

8

6
21

18

2

29

Tabelul 5 - Târgu NeamŃ-În spini.
163
Analiza combinatorie dintre tipurile ceramice şi tipurile de decor
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Gh. Dumitroaia, ConsideraŃii asupra culturii Costişa …, p. 19-20; R. Munteanu, Începutul
bronzului mijlociu …, p. 140.
163
Pentru repere generale am folosit tipologia propusă de R. Munteanu, op. cit., p. 133-143.
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Pe baza detaliilor morfologice păstrate, fragmentele ceramice provin
de la diferite tipuri de recipiente, după cum urmează: castroane (fig. 50/3-6;
fig. 51/1), amfore (fig. 51/8; fig. 52/4, 6, 7, 10), amforete (fig. 51/2), vase-sac
(fig. 50/1, 2; fig. 53/5), ceşti (fig. 51/3, 6; fig. 52/12, 13; fig. 55/6),
strecurători (fig. 51/5). Dintre acestea, o bună reprezentare o au castroanele
tronconice sau cu corpul semisferic, unele dintre ele prevăzute cu torŃi în
bandă, urmate de vasele cu pereŃii uşor profilaŃi şi apoi de amfore.
Elementele decorative sunt destul de variate şi se întâlnesc pe diferite tipuri
de recipiente164 (vezi tabelul 5). În funcŃie de modul de executare, decorurile sunt
incizate, în relief sau imprimate. O frecvenŃă crescută o au motivele ornamentale
incizate, din care fac parte triunghiurile cu vârful în jos, haşurate (fig. 51/3, 6, 8;
fig. 52/4-6, 8, 10; fig. 55/4-6), care apar în asociere cu benzi de linii incizate,
simple (fig. 52/10), sau cu şiruri de împunsături (fig. 51/3, 6, 8; fig. 52/4-6).
AplicaŃiile plastice se prezintă sub forma brâurilor alveolare duble
(fig. 52/7), segmente de brâuri alveolare (fig. 50/2-5; fig. 51/1; fig. 55/2) şi
butoni conici (fig. 52/12, 13), dispuşi în general pe diametrul maxim al unor
amfore sau ceşti. Segmentele de brâuri alveolare apar în general pe
castroane şi vase cu pereŃii uşor profilaŃi.
Decorul imprimat poate fi considerat ansamblul striurilor neorganizate
(decor de tip Besenstrich)165, întâlnite la partea exterioară a vaselor (fig. 53/5-8)
şi mai rar la interiorul acestora (fig. 53/9), uneori fiind combinate cu aplicaŃii
plastice (fig. 50/3).
Ansamblul litic este cea de a doua componentă a inventarului mobil al
comunităŃii care a locuit în acest punct. Pentru că, în general, cercetările din
siturile epocii bronzului nu au acordat o atenŃie prea mare artefactelor
confecŃionate din piatră, insistăm asupra acestui aspect cu scopul identificării
anumitor parametri tehno-tipologici întâlniŃi în cadrul acestui lot de materiale.
Din totalul pieselor recuperate, cea mai mare parte o constituie deşeurile
de prelucrare (aşchii, bulgări sparŃi), indiciu clar al confecŃionării utilajului litic
în cadrul aşezării. Deşi comparativ cu suprafaŃa restrânsă a staŃiunii numărul
obiectelor de piatră este relativ mare, nu credem că poate fi vorba de grupuri
umane specializate în confecŃionarea uneltelor din piatră, ci, mai degrabă,
trebuie luate în considerare necesităŃile comunităŃii de a obŃine diferite unelte şi
arme, care să corespundă specificului economic al acesteia. În plus, materiile
prime locale, de calitate inferioară, nu permiteau realizarea unor piese finite
decât în urma prelucrării unei mari cantităŃi de rocă.
În ceea ce priveşte sursele de aprovizionare cu material litic, facem
precizarea că au fost exploatate depozitele locale, cum ar fi albiile şi terasele
164
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râurilor şi a cursurilor de apă secundare aflate în apropiere. O posibilă zonă de
procurare a rocilor utile a reprezentat-o albia pârâului Valea Seacă (la 200 m
sud), în care se regăsesc numeroase gresii şi marne. Nu excludem nici
posibilitatea ca unele materii prime să fi provenit din MunŃii Stânişoarei, în a
căror structură se găsesc gresii glauconitice şi orizonturi menilitice166 ce puteau
fi erodate şi transportate în aval de apele râului TopoliŃa, ale cărui izvoare se
află în această formaŃiune montană.
Pe lângă rocile de provenienŃă locală, cu o pondere de aproximativ 85 %,
au fost întrebuinŃate şi materiale litice de origine sedimentară şi vulcanică aduse
de la distanŃe mari. Ne referim în primul rând la silex, care putea proveni din
depozitele de pe Prut sau chiar din bazinul BistriŃei, dar avem în vedere şi unele
roci magmatice a căror origine trebuie căutată în eruptivul CarpaŃilor Orientali.
Din datele prezentate în tabelul de mai jos, care au mai mult o valoare
statistică, se observă destul de clar predominarea deşeurilor de prelucrare şi
numărul redus al pieselor finite, raportul dintre cele două categorii fiind de
aproximativ 6:1.

Gresie
Marnă brună
bituminoasă
Şist
Menilit
Silex
Microconglomerat
Dacit
Total

10

1

1

143

2

5
2

1
2

1

Deşeuri de
prelucrare

Krummesser

Daltă

Topor

RâşniŃă

InserŃie seceră

Vârf de săgeată

4

Gratoar

2

Lamă

Percutor

TIP ROCĂ

Piesă de tip
nucleu

TIP OBIECT (Nr. piese)

1

2
2
25

4
2

5

3

10

1

1

4

1
3

1

2

1
178

Tabelul 6 - Târgu NeamŃ-În spini.
Structura petrografică şi tipologică a inventarului litic

Un repertoriu tipologic complex al pieselor confecŃionate din piatră,
identificate în situl de la Târgu NeamŃ-În spini, este destul de greu de întocmit
întrucât artefactele tipice sunt puŃine. Numeroase aşchii prezintă evidente retuşe
marginale de folosire, fapt care ne-a determinat să le atribuim funcŃia unor gratoare.
166
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Aşa cum aminteam anterior, o mare parte a ansamblului litic îl constituie
deşeurile de prelucrare, reprezentate de numeroase aşchii de mărime mijlocie
sau macrolitice (până la 9 cm lungime). Tehnica de prelucrare, aşa cum poate fi
reconstituită pe baza pieselor de care dispunem în acest moment, indică
persistenŃa unor maniere mai vechi de lucru, caracteristice paleoliticului167. Din
acest punct de vedere pot fi identificate două situaŃii: percuŃia se făcea pe un
plan pregătit anterior sau direct pe cortexul bulgărelui de piatră. În operaŃiunile
de cioplire erau folosite percutoarele (fig. 56/1-3), confecŃionate din pietre
recoltate din albiile râurilor.
După aplicarea mai multor lovituri, prin care erau desprinse aşchii şi/sau
lame, unii bulgări de piatră căpătau aspectul unor nuclee (fig. 56/5, 9), în
general amorfe şi net inferioare celor din etapele cronologice precedente.
Numeroasele aşchii macrolitice identificate în lotul de referinŃă ar putea fi
în strânsă legătură cu structura rocilor folosite, care nu clivau foarte bine, şi deci
nu se puteau obŃine foarte uşor piese lamelare. Un număr important de aşchii au
pe o latură (cea opusă planului de lovire), retuşe marginale superficiale, datorate
folosirii lor în diverse activităŃi (fig. 57/3-8). Dimensiunile mari ale unor astfel
de artefacte permiteau utilizarea lor în diferite operaŃiuni de tăiere şi prelucrare
a lemnului, mai ales că, în anumite situaŃii, exista posibilitatea acŃionării prin
percuŃie directă.
PersistenŃa tehnicilor arhaice în prelucrarea utilajului litic din roci locale,
inferioare calitativ, rezidă probabil din necesităŃile economice ale comunităŃii
care le-a produs şi care punea accentul pe valoarea funcŃională a obiectului şi
mai puŃin pe aspectul general al acestuia.
Din rândul pieselor finite amintim câteva fragmente de topoare, lucrate din
roci vulcanice, din marne şi gresii, precum şi o dăltiŃă fragmentară (fig. 56/4).
Din nefericire, lipsa unor date comparative pentru alte situri ale culturii
Costişa ne împiedică să stabilim frecvenŃa anumitor categorii de piese, materii
prime folosite, evoluŃia tipologică a unora dintre artefacte, etc.
Mai amintim şi o piesă din gresie, de mici dimensiuni, perforată natural,
dar care se pare că a fost recoltată din albia unui curs de apă şi utilizată probabil
ca amuletă/pandantiv, avându-se în vedere forma ei deosebită (fig. 57/9).
Alături de rocile provenite din structura geologică a zonei în care se află
aşezarea, în cadrul comunităŃii se prelucra şi silexul, fapt argumentat de piesele
finite şi deşeurile descoperite, unele dintre acestea fiind chiar calcinate.
Dintre piesele de silex, o anumită importanŃă o prezintă vârful de săgeată
cu baza convexă (fig. 56/10), o lamă retuşată (fig. 56/6) şi o aşchie lamelară
care a fost utilizată ca inserŃie pentru seceră (fig. 56/8), aşa cum o indică finele
retuşe marginale şi puternicele urme de lustru pe ambele feŃe. PrezenŃa unei
167
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astfel de piese, rar întâlnită în inventarul litic al perioadei mijlocii a epocii
bronzului, la care se adaugă cele câteva fragmente de râşniŃă şi două
Krummesser-uri păstrate parŃial (fig. 57/1, 2), sunt posibile argumente ale
cultivării plantelor utile (inclusiv cereale) în vecinătatea aşezării.
Singura piesă de lut ars, utilizată în cadrul îndeletnicirilor casnice, este o
fusaiolă de formă sferică, cu dimensiuni reduse, care nu implică discuŃii
suplimentare (fig. 51/4).
Recent, un alt sit care poate fi atribuit tot culturii Costişa, a fost
identificat pe teritoriul satului Agapia, în punctul Dealul Bălăneasa, într-o zonă
cu bune posibilităŃi defensive, pantele nordice ale dealului fiind extrem de
abrupte. Cu o diferenŃă de nivel de aproximativ 15 m faŃă de zonele învecinate,
la care se adaugă sursele de apă de la extremităŃile nordice şi sudice ale
dealului, au constituit câteva dintre ,,calităŃile” acestui loc, necesare comunităŃii
care s-a stabilit aici. Din nefericire, materialul ceramic este puternic fragmentat,
dar pe baza caracteristicilor tehnologice, la care se adaugă prezenŃa striurilor
neorganizate şi a triunghiurilor haşurate pe suprafaŃa unor fragmente (fig. 54/57), ne determină să atribuim acest sit mediului cultural amintit. Un lot redus de
piese litice întregeşte eşantionul recuperat de pe suprafaŃa aşezării şi prezintă
puternice similitudini cu cel din staŃiunea de la Târgu NeamŃ-În spini.
Numărul staŃiunilor acestei culturi este completat cu o altă descoperire, a
unei noi aşezări, în punctul Târgu NeamŃ-La Maici, pe panta sudică a Dealului
Humuleşti, în stânga pârâului Valea Seacă. Din datele preliminare de care
dispunem, putem afirma că acest obiectiv ocupă o suprafaŃă destul de importantă,
de peste 2 ha, iar caracteristicile topografice ne determină să presupunem existenŃa
unei aşezări deschise, fără posibilităŃi naturale de fortificare.
Materialul arheologic recuperat de la suprafaŃă este constituit ca şi în
celelalte cazuri din numeroase fragmente ceramice, dintre care unele au decor
specific (fig. 54/1-4), la care se adaugă numeroase deşeuri de cioplire a pietrei.
Ca piese litice finite putem aminti un gratoar de gresie şi un fragment dintr-o
măciucă perforată, lucrată din rocă vulcanică (fig. 57/10).
La cele amintite deja se mai adaugă unele descoperiri în cuprinsul altor
situri, dar care prezintă caracteristici tot ale perioadei mijlocii a epocii bronzului.
În acest context, menŃionăm faptul că de pe suprafaŃa aşezării de la SăcăluşeştiDealul Valea Seacă provin câteva materiale ceramice (fig. 53/1, 2, 4), care, prin
decor şi parametrii tehno-tipologici, pot fi atribuite tot culturii Costişa168, dar fără
să avem certitudinea existenŃei unei locuiri de durată în acest punct.
De asemenea, urme materiale care aparŃin epocii bronzului, poate chiar
tot perioadei mijlocii, au fost identificate la limita dintre Târgu NeamŃ şi
comuna Vânători-NeamŃ, pe panta sud-estică a Dealului Osoi, la aproximativ 1
168
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km nord-vest de situl din punctul Târgu NeamŃ-În spini. Printre piesele
recuperate, se numără un vârf de săgeată de silex, de mici dimensiuni, cu baza
convexă (fig. 56/11) şi fragmente ceramice a căror pastă prezintă similitudini cu
cea Costişa169. Cu toate acestea, în lipsa unui inventar arheologic consistent, nu
putem afirma cu siguranŃă că în acest punct este tot o locuire a culturii amintite.
După aceste sumare consideraŃii încercăm să aducem în discuŃie unele
observaŃii legate de dinamica grupurilor umane ale mediului cultural discutat
aici. Astfel, prin cartarea siturilor şi a urmelor de locuire, se poate constata că
acestea sunt concentrate în bazinul superior al TopoliŃei, aproape de contactul
cu zona montană (fig. 4).
În această etapă a cercetării, descoperirile atribuite culturii Costişa din
interiorul Depresiunii NeamŃ ne determină să le considerăm drept limita nordică
a acestei manifestări culturale, a cărei ,,graniŃă” naturală a reprezentat-o
probabil Valea Moldovei170.
În ceea ce priveşte zona de origine a acestor comunităŃi, putem presupune
că au venit dinspre sud, din Depresiunea Cracău-BistriŃa, unde au fost
identificate şi cercetate mai multe aşezări Costişa (situl eponim, Borleşti,
Neguleşti, Siliştea). Pătrunderea în Depresiunea NeamŃ s-a făcut probabil pe
cursul râului TopoliŃa, o dovadă în acest sens constituind-o amplasarea siturilor
exclusiv în bazinul hidrografic al acestuia.
Pentru că în acest moment nu există o cronologie internă bine stabilită a
culturii Costişa171, descoperirile din spaŃiul nostru de referinŃă nu pot fi raportate
la o anumită fază evolutivă, fapt care limitează posibilitatea stabilirii unor
eventuale sincronisme cu alte descoperiri.
Tot pentru perioada mijlocie a epocii bronzului semnalăm unele materiale
arheologice străine acestui spaŃiu geografic, şi ne referim aici la câteva resturi
ceramice de factură Wietenberg, descoperite cu prilejul cercetărilor de la TârpeştiRâpa lui Bodai şi care iniŃial au fost atribuite locuirii Noua172. Pe baza datelor
publicate este dificil să emitem concluzii pertinente legate de provenienŃa lor. Pentru
spaŃiul extracarpatic, elemente Wietenberg apar doar în asociere cu materiale
Monteoru173, ori, în situl de la Târpeşti, acestea din urmă nu sunt evidente.
169
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Tot din această staŃiune provine şi un lot ceramic, considerat iniŃial
,,de tradiŃie Costişa”174, dar care s-a dovedit a fi de factură Komarov175. Şi
din situl de la Grumăzeşti-Deleni a fost recuperat un fragment ceramic,
specific culturii Komarov (fig. 54/8). Faptul acesta nu trebuie să ne mire
deoarece astfel de descoperiri au mai fost semnalate în vecinătate176 şi au
fost puse în legătură cu exploatarea surselor de apă sărată din zonă. Date
recente argumentează posibilitatea ca limita sudică a răspândirii culturii
Komarov în zona subcarpatică a reprezentat-o Valea Moldovei177, iar
materialele de la Târpeşti constituie dovada pătrunderii unei comunităŃi a
acestei culturi dincolo de limitele sale, probabil cu scopul aprovizionării cu
sare. În acest fel trebuie explicată şi depunerea arheologică de la Lunca178 şi
chiar materialele arheologice de lângă slatina de la CucuieŃi (jud. Bacău)179.
Bronzul târziu este etapa cronologică cu cea mai bună reprezentare
numerică, până la ora actuală fiind cunoscute 23 de situri şi descoperiri izolate
atribuite culturii Noua. Dintre toate acestea, doar în patru cazuri au fost
practicate săpături arheologice sistematice sau sondaje, restul fiind identificate
prin cercetări de suprafaŃă sau întâmplător.
Privitor la dinamica aşezărilor specifice bronzului târziu (fig. 4), se poate
observa o preponderenŃă a acestora în bazinul hidrografic al TopoliŃei şi
raritatea evidentă pe Valea NeamŃului (doar trei situri). SituaŃia în sine îşi
găseşte explicaŃie prin morfologia reliefului şi reŃeaua hidrografică. Astfel, spre
deosebire de râul NeamŃ, a cărui vale este relativ îngustă şi mărginită de
versanŃi abrupŃi, cursul superior al TopoliŃei este alimentat de numeroşi afluenŃi
care au modelat relieful sub forma teraselor şi a platourilor joase, preferate de
comunităŃile umane.
La nivel microzonal, se observă grupuri de aşezări, situate de obicei pe
afluenŃii râului TopoliŃa. Chiar dacă ne aflăm în imposibilitatea stabilirii
contemporaneităŃii acestora, este de remarcat faptul că elementele de habitat din
arealele respective erau corespunzătoare pentru stabilirea şi evoluŃia
comunităŃilor culturii Noua.
Aşa cum se poate observa din informaŃiile anterior prezentate,
majoritatea aşezărilor culturii Noua se află în zone joase de relief, situaŃie
valabilă pentru tot arealul acestei manifestări de la sfârşitul epocii
174
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bronzului180. PreferinŃa comunităŃilor Noua pentru aşezări deschise este în
strânsă legătură cu specificul economic al acestora şi ilustrează un nou mod
de viaŃă, interpretat ca fiind unul evoluat faŃă de etapa cronologică
anterioară181. Lipsa fortificaŃiilor şi frecventarea formelor de relief joase
constituie un bun indiciu al unei perioade de relativă stabilitate, care a
permis şi o mobilitate crescută a comunităŃilor Noua.
Pe baza datelor cunoscute, răspândirea siturilor pe forme de relief se
prezintă în conformitate cu datele din graficul alăturat.

3

RepartiŃia siturilor
pe forme de relief

1

4

Terasă inferioară
Terasă medie
16

Promontoriu
Deal

Graficul 3 - Răspândirea siturilor Noua pe forme de relief

În lipsa unor cercetări de amploare, nu se poate preciza caracterul
aşezărilor Noua aflate în interiorul depresiunii. Este posibil ca unele să fi fost
locuite o perioadă lungă de timp, în corelaŃie directă cu elementele favorabile de
habitat, iar altele au fost sezoniere şi strâns legate de mobilitatea pastorală.
SuprafaŃa siturilor este variabilă, dar în general nu depăşeşte 1,5-2 ha, situaŃie
care a fost determinată şi de caracteristicile topografice ale terenului.
180
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Ca un element specific spaŃiului nostru de referinŃă, dar care îşi găseşte
aplicabilitate pentru întreg teritoriul subcarpatic, menŃionăm lipsa ,,cenuşarelor” din
aşezări, fapt care în actualul stadiu al cunoştinŃelor nu poate fi explicat corespunzător.
Privitor la elementele de habitat, facem precizarea că toate staŃiunile
arheologice au în vecinătate o sursă permanentă de apă; chiar dacă se află pe malul
unui râu sau pârâu, au de obicei în apropiere unul sau mai multe izvoare potabile.
Am amintit în mai multe rânduri că în cadrul depresiunii se găsesc izvoare de
apă sărată şi putem presupune că acestea erau cunoscute şi exploatate de
comunităŃile de la sfârşitul epocii bronzului. Deşi dovezi concrete ale utilizării
directe nu există182, distanŃele relativ mici faŃă de aceste surse de sare ne dau dreptul
să avansăm posibilitatea utilizării lor. Pentru o populaŃie al cărei specific economic
era dominat de creşterea animalelor, sarea reprezenta un element indispensabil.
În ceea ce priveşte materialele arheologice, se cuvine să le analizăm în
funcŃie de frecvenŃa cu care sunt întâlnite. Este cunoscut faptul că ponderea cea
mai mare o deŃine ceramica, păstrată în mare parte în stare fragmentară şi ale cărei
trăsături le vom sublinia în rândurile ce urmează.
Chiar dacă nu am dispus de posibilităŃi de investigare avansate,
observaŃiile noastre referitoare la tehnologia ceramicii culturii Noua sunt
rezultatul analizei macroscopice a structurii pastei şi a suprafeŃelor recipientelor
ceramice. Ca material de studiu am ales mai multe fragmente provenite de la
tipuri diferite de vase, dar şi din diverse staŃiuni arheologice.
Astfel, am putut constata că există vase care au fost lucrate din argilă nativă,
fără alte adaosuri, dar în cele mai multe situaŃii se observă adăugarea unor
degresanŃi precum nisipul cu granulaŃie diferită, microprundişuri, cioburi pisate
mărunt, cuarŃit şi silicolit pisat, cu o granulaŃie cuprinsă între 2-6 mm. Adaosul
diferiŃilor degresanŃi, cu granulaŃie mare, şi în proporŃii crescute, a făcut ca
suprafeŃele unor vase să fie de cele mai multe ori neregulate şi cu microfisuri, iar în
secŃiune pereŃii recipientelor au structura unui microconglomerat. Este foarte
probabil ca adaosul diferitelor roci pisate sau al prundişurilor mărunte să fi avut şi
scopul de a spori capacitatea de absorbŃie şi păstrare a temperaturii, atunci când
recipientele ceramice erau folosite pentru gătit.
După uscare, unele recipiente ceramice erau acoperite cu o angobă care
putea să aibă şi rol estetic, în special prin lustruire, dar mai ales practic, pentru a
reduce porozitatea vasului183.
În ceea ce priveşte arderea propriu-zisă, pe baza aspectului exterior al
vaselor, dar şi potrivit observaŃiilor asupra structurii pereŃilor olăriei, se pare că, în
182
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cele mai multe cazuri, recipientele ceramice erau tratate termic într-o atmosferă
reducătoare. De cele mai multe ori, se observă, pe o grosime variabilă de 2-4 mm,
un strat neuniform cu nuanŃe cărămizii care corespunde zonei expuse focului, iar
miezul şi partea interioară sunt negre sau cenuşii. Aceste elemente documentează o
ardere reducătoare, dar culoarea cărămizie a exteriorului unor vase poate fi
explicată şi prin reoxidare, datorată unor modificări ale tirajului instalaŃiei de ardere,
situaŃie valabilă doar pentru cuptoarele de olărie184.
DiferenŃele de nuanŃe de pe suprafeŃele exterioare ale vaselor indică
faptul că arderea nu era uniformă, dar şi combustibilii folosiŃi puteau contribui
la aceste modificări cromatice185.
Pentru a încheia consideraŃiile de ordin tehnologic, mai subliniem faptul
că ceramica specifică culturii Noua poate fi grupată în două mari categorii:
grosieră şi fină. Prima dintre acestea se caracterizează prin suprafaŃa aspră,
neomogenă, uneori poroasă, iar în structură se observă foarte bine particule de
dimensiuni variabile, mai mari de 1 mm. Vasele din a doua categorie au o
structură compactă, aspectul general este fin-granular şi în rare cazuri pot fi
observate unele microparticule.
Pe baza fragmentelor şi a vaselor întregi sau întregibile, repertoriul de forme
cuprinde următoarele tipuri ceramice, în proporŃii variabile de la un sit la altul: vase
cu două torŃi supraînălŃate (fig. 58/10), vase înalte cu corpul uşor profilat (aşa
numitele vase-sac)(fig. 58/1-8; fig. 60/1-6; fig. 61/1, 3-6; fig. 62/2, 4, 5; fig. 63/1-10),
vase medii cu tortiŃe (fig. 61/2, 8; fig. 63/11), vase mari cu corpul puternic profilat
(fig. 62/2; fig. 63/1), vase cu deschidere mare şi corpul tronconic (străchini,
castroane)(fig. 62/3).
Elementele decorative întâlnite pe fragmentele ceramice sunt comune
întregului spaŃiu ocupat de cultura Noua, predominante fiind ornamentele în
relief, care îmbracă forma brâielor simple, dispuse orizontal (fig. 58/1, 3, 4, 6;
fig. 60/2, 3, 6; fig. 63/3, 5, 6), brâie alveolare (fig. 58/2, 8; fig. 60/1, 4, 5;
fig. 61/1) şi segmente de brâu alveolar (fig. 62/2; fig. 63/1).
Decorurile realizate prin incizare sunt destul de rar atestate şi pot fi
aduse spre exemplificare unele fragmente ceramice de la Târpeşti-Râpa lui
Bodai186 şi Vânători-NeamŃ-La izvoare187, care pot indica persistenŃa unor
elemente ornamentale din etapa cronologică anterioară. În acest din urmă caz,
au putut fi identificate fragmente ceramice specifice olăriei bronzului târziu,
dar care au pe suprafaŃa exterioară (fig. 59/1, 2, 4), şi uneori chiar şi la
interior, decor striat (fig. 59/3).
184

D. Anghel, InfluenŃa condiŃiilor de ardere asupra ceramicii, în BCŞS, 6, 2000, p. 172.
I. Godea, La céramique, Timişoara, 1995, p. 31-32.
186
S. Marinescu-Bîlcu, Târpeşti …, fig. 216/10, 26.
187
Gh. Dumitroaia, Sondajul arheologic de la Vânători …, fig. 6/8.
185
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Precizam mai sus faptul că unele dintre materialele din situl de la Târpeşti,
care au fost iniŃial atribuite culturii Noua, sunt mai timpurii şi aparŃin bronzului
mijlociu, deci e necesară o anumită prudenŃă în cazul descoperirilor de aici.
Obiectele de os cunosc o proporŃie numerică destul de scăzută, deşi, în
ansamblul culturii, este recunoscută diversitatea tipologică şi cantitatea destul
de mare a acestor artefacte. În plan tehnologic merită să amintim maniera destul
de rudimentară de confecŃionare a obiectelor din materii dure animale, care
pune accentul pe funcŃionalitatea pieselor şi nu pe aspectul acestora188. Din
acest motiv, cele mai multe unelte prezintă urme de prelucrare doar în zona
activă şi cu totul excepŃional pe întreaga suprafaŃă.
Destul de frecvent se întâlnesc omoplaŃii crestaŃi, precum cei de la
Târpeşti-Râpa lui Bodai189 şi TopoliŃa-La izvor190 (fig. 66/1, 2, 4), utilizaŃi cel
mai probabil pentru răzuirea pieilor de animale, aşa cum o arată noile
interpretări191. Din ultimul sit menŃionat mai provin o dăltiŃă de os (fig. 66/5),
un fragment dintr-un răzuitor lucrat din coastă de animal (fig. 66/3), un astragal
puternic tocit pe părŃile laterale (fig. 66/7) şi o porŃiune dintr-un os cu evidente
urme de utilizare (fig. 66/6).
Utilajul litic reprezintă o altă componentă a inventarului mobil întâlnit în
aşezările Noua din Depresiunea NeamŃ şi asupra căruia vom stărui în cele ce urmează.
Chiar dacă dispunem de un lot redus de piese, merită discutate unele
aspecte prin prisma variabilităŃii tipologice şi a materiilor prime utilizate pentru
confecŃionarea acestora. În acest moment cunoaştem artefacte de piatră,
atribuite acestei culturi, în aşezările de la Târpeşti-Râpa lui Bodai, TopoliŃa-La
izvor, TopoliŃa-La nord-vest de sat şi Vânători-NeamŃ-La izvoare.
Din punct de vedere tipologic, ponderea cea mai mare o deŃin frecătoarele
confecŃionate în special din pietre rulate (fig. 64/1, 2, 7, 8), cu duritate variabilă,
culese în mod cert din albiile apelor. Ar fi de prisos discutarea funcŃionalităŃii
lor, mai ales că în câteva cazuri, de pe suprafaŃa aşezărilor au fost recuperate şi
fragmente de râşniŃe.
În legătură cu practicile agricole, menŃionăm câteva Krummesser-uri de
gresie şi silex, folosite pentru recoltarea cerealelor şi a furajelor pentru animale,
astfel de piese fiind întâlnite în aşezările de la Târpeşti-Râpa lui Bodai192 şi
TopoliŃa-La izvor193.
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A. C. Florescu, ContribuŃii …, p. 159.
S. Marinescu-Bîlcu, Târpeşti …, fig. 214/11-13; fig. 215/15.
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V. Diaconu, Aşezarea culturii Noua …, p. 173, fig. 3/1-3; fig. 4/5.
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A. Bălăşescu, L. Dietrich, ObservaŃii privind utilizarea omoplaŃilor crestaŃi din cultura
Noua, pe baza materialului de la Rotbav, jud. Braşov, în AB, S.N., XVII, 2009, p. 36-37.
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S. Marinescu-Bîlcu, op. cit., fig. 215/8-12.
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V. Diaconu, op. cit., p. 172, fig. 2/8, 9.
189

https://biblioteca-digitala.ro

104

Vasile Diaconu

O altă categorie de artefacte litice este reprezentată de topoare (fig. 65/13). Aflate în stare fragmentară, aceste piese au fost confecŃionate din andezit,
diorit şi gresie silicioasă, iar din punct de vedere tipologic se înscriu în categoria
topoarelor de luptă194, fiind arme şi probabil simboluri sociale195.
Pentru că unele date despre aceste topoare au fost publicate deja196, nu le
vom relua decât parŃial, în contextul în care pentru două dintre piese au fost
efectuate şi analize petrografice.
Astfel, unul dintre cele două topoare descoperite pe suprafaŃa aşezării de la
Vânători-NeamŃ-La izvoare197 este confecŃionat dintr-o rocă de culoare verzuie,
de natură vulcanică şi reprezintă jumătatea superioară a artefactului (fig. 65/2).
InvestigaŃiile prin spectroscopie Raman au evidenŃiat faptul că din punct de
vedere petrografic, roca este un andezit cu augit şi cu structură porfirică, întâlnit
adesea în lanŃul vulcanic neogen Călimani-Gurghiu-Harghita198.
Cea de a doua piesă analizată provine din aşezarea de la TopoliŃa-La
izvor199 (fig. 65/3). Descoperit în stare fragmentară, artefactul reprezintă
jumătatea inferioară a unui topor cu profilul arcuit şi are pe ambele feŃe nervuri
mediane care imită probabil cusătura de turnare în forme bivalve a topoarelor
metalice. În jurul perforaŃiei pentru fixarea cozii se păstrează nervuri orizontale
bine evidenŃiate. Din punct de vedere petrografic, materialul folosit este un diorit
cuarŃifer cu hornblendă. OmniprezenŃa titanitului este caracteristică dioritelor de
Ditrău, fapt care indică cu precizie sursa de procurare a materiei prime folosită
pentru confecŃionarea toporului. De asemenea, prezenŃa armacolitului
[(Mg,Fe++)Ti2O5] argumentează o situaŃie interesantă, şi anume faptul că piesa a
fost arsă în condiŃii reducătoare, la o temperatură de aproximativ 1000° C, într-un
interval de câteva zile şi apoi răcită lent. Arderea intensă a obiectului discutat este
demonstrată şi de pelicula de carbon pirolitic de pe întreaga suprafaŃă a acestuia.
În aceste condiŃii, pot fi emise câteva ipoteze interesante, dar care necesită
confirmări prin analize similare asupra altor artefacte.
Privitor la arderea acestui obiect, putem presupune că aceasta s-a
petrecut în timpul unui incendiu care ar fi distrus aşezarea sau o parte a
194

Conform tipologiei propusă de Al. Vulpe, se încadrează în categoria B, vezi Al. Vulpe,
Depozitul de la Tufa şi topoarele cu ceafa cilindrică, în SCIV, 10, 2, 1959, p. 271-272.
195
O discuŃie în acest sens vezi la V. Diaconu, ConsideraŃii privind topoarele de luptă din
piatră specifice epocii bronzului din spaŃiul est-carpatic, în RA, V/1, 2010, p. 13-18.
196
Idem, Artefacte de piatră şlefuită din eneolitic şi epoca bronzului …, p. 134-136.
197
Idem, Recunoaşteri arheologice …, p. 111, fig. 7/2.
198
N. Buzgar et alii, Raman study on two Late Bronze Age artefacts from NeamŃ County
(Romania), in V. Cotiugă et alii (eds.), First Arheoinvest Congress. Interdisciplinary
Research in Archaeology. Programme and Abstracts, Iaşi, 2011, p. 70.
199
V. Diaconu, Recunoaşteri arheologice …, p. 103, fig. 7/3; Idem, Aşezarea culturii
Noua…, p. 172, fig. 2/10; fig. 4/6.
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acesteia. Nu excludem nici posibilitatea ca piesa să fi fost arsă intenŃionat, fie
cu scop ritualic, fie cu scop estetic, prin care s-a urmărit obŃinerea stratului
protector de carbon care-i asigura o rezistenŃă sporită şi un luciu puternic,
asemănător metalului. Dacă Ńinem cont de faptul că acest topor îndeplinea
funcŃia de armă, dar mai ales de simbol social, atunci prezenŃa nervurilor şi a
luciului puternic exterior pot fi considerate argumente pentru intenŃia de
imitare a unei piese metalice similare.
Din categoria artefactelor litice lucrate în tehnica debitajului pot fi
semnalate câteva fragmente de lamă în aşezarea de la TopoliŃa-La izvor200, la
care se adaugă un gratoar de menilit şi mai multe aşchii de silex provenite din
situl de la Vânători-NeamŃ-La izvoare (fig. 64/3-6).
Interesantă este şi prezenŃa fragmentului de măciucă descoperit la
Târpeşti-Râpa lui Bodai, care a fost atribuit tot culturii Noua201. Cu toate
acestea, ne exprimăm rezerva asupra încadrării cronologice a acestui obiect,
prin prisma faptului că în aceeaşi staŃiune sunt atestate şi urme arheologice
specifice bronzului timpuriu, iar tipul de artefact amintit are o bună reprezentare
în cadrul acestui segment cronologic202. În plus, pentru etapa finală a epocii
bronzului, astfel de piese sunt extrem de rare203.
O anumită atenŃie merită şi obiectele metalice identificate în unele
staŃiuni ale bronzului târziu din Depresiunea NeamŃ, cu precădere cele de la
Târpeşti-Râpa lui Bodai şi Vânători-NeamŃ-La izvoare.
În primul caz au fost identificate mai multe ace de bronz, cu cap inelar
sau de tip cipriot (Schleifennadel)(fig. 67/3-5), câteva împungătoare şi un
fragment de pumnal foliform204(fig. 67/6), încadrat în tipul Lobojkovka205 şi
care are bune analogii la Băleni (jud. GalaŃi)206, Duda (jud. Vaslui)207 şi
Copăceana (jud. Vaslui)208.
200

Idem, Aşezarea culturii Noua …, p. 172, fig. 2/5-7.
S. Marinescu-Bîlcu, Târpeşti …, fig. 215/13.
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V. Dergačev, Culturi din epoca bronzului în Moldova, Chişinău, 1994; Idem, Epoca
bronzului. Perioada timpurie, în TD, XV, 1-2, 1994, fig. 6/6; V. I. Klochko, S. Z.
Postuvalov, The warfare of the northern pontic steppe-forest-steppe pastoral societies:
2750-2000 BC (Catacomb culture), in A. Kosko (ed.), Nomadism and pastoralism in the
circle of baltic-pontic early agrarian cultures: 5000-1650, BPS, 2, Poznan, 1994, p. 211,
tabel 2; V. Diaconu, Notă privitoare la două obiecte de piatră descoperite în judeŃul
Tulcea, în Zargidava, VIII, 2009, p. 64, fig. 3.
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V. Diaconu, op. cit., p. 64.
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S. Marinescu-Bîlcu, op. cit., fig. 215/1-7.
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V. Dergačev, Die äneolithischen und bronzezeitlichen Metallfunde aus Moldavien, PBF,
XX, 9, Stuttgart, 2002, p. 125-126, fig. 103; fig. 104.
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I. T. Dragomir, Un nou depozit de obiecte de bronz descoperit la Băleni în sudul
Moldovei, în Danubius, I, 1967, fig. 8/1-4; M. Petrescu-DîmboviŃa, Depozitele de
bronzuri din România, Bucureşti, 1977, p. 73, pl. 73/20-25.
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În vecinătatea acestei aşezări au mai fost descoperite câteva piese
metalice care pot fi puse în legătură cu locuirile epocii bronzului sau cele de
la începutul epocii fierului. Etapei finale a epocii bronzului îi poate fi
atribuită secera fragmentară cu cârlig provenită din punctul Târpeşti-łarna
mare şi încadrată în tipul Ghermăneşti, varianta Ilişeni209 (fig. 67/1).
Pentru aşezarea de la Vânători-NeamŃ-La izvoare, numărul pieselor
metalice este mult mai mic, fiind documentate doar un pumnal şi un ac de
bronz. Chiar dacă nu s-a păstrat intact, având marginile rupte, pumnalul de
la Vânători-NeamŃ prezintă similitudini evidente cu piesele de tip
Lobojkovka, varianta Krasnij Majak210, prin faptul că lama este bine
delimitată de peduncul printr-un ,,prag” (fig. 67/2).
Aminteam anterior că în Depresiunea NeamŃ se întâlneşte un număr
reprezentativ de staŃiuni specifice culturii Noua, fapt care poate fi explicat
prin mobilitatea crescută a grupurilor umane de la sfârşitul epocii bronzului.
Comparativ cu întregul areal subcarpatic, în zona studiată de noi se află cele
mai multe situri, dar lucrul acesta îşi poate găsi justificare prin stadiul inegal
de investigare arheologică. Nu în ultimul rând, prezenŃa unor resurse bogate
de sare a putut constitui un element de atracŃie pentru comunităŃile culturii
amintite, fiind explicabilă astfel marea densitate a staŃiunilor arheologice211.
Despre posibilităŃile de pătrundere a grupurilor Noua în Depresiunea
NeamŃ nu pot fi avansate concluzii convingătoare. Cele mai facile căi de
acces erau văile principalelor râuri, NeamŃ şi TopoliŃa, dar nu trebuie omise
nici alte posibile rute care făceau legătura cu zonele sudice, respectiv cu
Depresiunea Cracău-BistriŃa.
PrezenŃa unor staŃiuni din bronzul târziu la limita cu zona montană,
mai ales pe cursul râului NeamŃ, ne determină să presupunem existenŃa unei
rute de circulaŃie care făcea legătura cu spaŃiul intracarpatic. Faptul că unele
materii prime litice provin din zona munŃilor Ditrău, deci de la aproximativ
100 km distanŃă, ne permit să avansăm o astfel de interpretare.
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M. Petrescu-DîmboviŃa, Depozitul de obiecte de bronz de la Duda (r. Huşi, reg. Iaşi), în
ArhMold, IV, 1966, p. 345-350; Idem, Depozitele …, p. 75, pl. 80/15.
208
G. Coman, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al judeŃului Vaslui,
Bucureşti, 1980, fig. 115/3.
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Gh. Dumitroaia, Obiecte de aramă şi bronz …, p. 469, fig. 5/b; V. Dergačev, V. Bočkarev,
Secerile de metal din epoca bronzului târziu din Europa de est, Iaşi, 2006, p. 270, pl. 77/1014.
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V. Dergačev, Die äneolithischen und bronzezeitlichen …, p. 126, fig. 104; V. Klochko,
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V. Epoca fierului
Cu o evoluŃie de aproape un mileniu, acest segment cronologic a avut ca
element caracteristic inventarea şi răspândirea metalurgiei fierului, şi odată cu
acestea şi înmulŃirea numărului uneltelor şi armelor lucrate din noul metal care
va înlocui treptat bronzul212.
În funcŃie de specificul cultural şi de transformările socio-economice,
epoca fierului a fost divizată în două mari etape, Hallstatt şi Latène, ambele
cunoscând la rândul lor mai multe subfaze evolutive.
Fără să insistăm asupra caracteristicilor celor două etape, încercăm mai întâi
o prezentare a descoperirilor hallstattiene din Depresiunea NeamŃ, pentru ca apoi să
aducem în discuŃie şi mărturiile arheologice din segmentul cronologic următor.
Hallstatt. Aşa cum aminteam anterior, prima epocă a fierului a cunoscut
trei perioade de evoluŃie, dar în spaŃiul nostru de referinŃă sunt documentate
doar două dintre acestea: Hallstattul timpuriu şi Hallstattul târziu.
Pentru teritoriul est-carpatic, cea mai veche perioadă a epocii fierului este
caracterizată prin existenŃa a două manifestări culturale, Gáva-Holihrady şi
Corlăteni-Chişinău213, care au ocupat areale bine definite şi se individualizează
prin anumite tipuri de aşezări, ceramică şi comportament funerar.
În actualul stadiu al documentării noastre, deşi deficitar din punctul de
vedere al rezultatelor obŃinute prin cercetări sistematice, considerăm că spaŃiul
analizat în prezenta lucrare a fost locuit în cea mai mare parte de comunităŃile
Corlăteni-Chişinău, dar nu excludem nici posibilitatea pătrunderii unor
elemente ale culturii Gáva-Holihrady, şi în special ale grupului Grăniceşti214,
mai ales că acesta din urmă a cuprins întreg Podişul Sucevei, subunitate
geografică învecinată cu zona subcarpatică.
Dacă în momentul publicării ultimei sinteze referitoare la epoca timpurie
a fierului din regiunile răsăritene ale României, în Depresiunea NeamŃ erau
cunoscute trei puncte cu materiale arheologice hallstattiene215, la ora actuală,
prin modestele noastre contribuŃii, numărul acestora a ajuns la zece.
Cele mai multe aşezări sunt situate pe terasele inferioare ale râurilor şi
doar în două cazuri au fost întemeiate pe terase medii, dispunând de o bună
vizibilitate şi de anumite posibilităŃi de apărare (Târpeşti-Râpa lui Bodai,
TopoliŃa-La ieşirea din sat). În ceea ce priveşte dinamica teritorială, şase dintre
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A. László, Prima epocă a fierului, în M. Petrescu-DîmboviŃa, Al. Vulpe (coord.), Istoria
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Idem, Începuturile epocii fierului …; O. LeviŃki, Cultura hallstattului canelat la răsărit
de CarpaŃi, B.THR., VII, Bucureşti, 1994.
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aşezări se găsesc în bazinul hidrografic al TopoliŃei, restul descoperirilor fiind
amplasate pe terasele râului NeamŃ (fig. 5).
Din nefericire, singurele materiale hallstattiene concludente sunt cele din
staŃiunea de la Târpeşti-Râpa lui Bodai, în celelalte cazuri informaŃiile sunt doar
rodul repetatelor cercetări de teren efectuate de autorul acestor rânduri. Pornind
de la aceste observaŃii, subliniem caracterul relativ al unora dintre concluziile
noastre, dar care au totuşi meritul de a introduce în circuitul ştiinŃific noi
vestigii arheologice şi unele informaŃii derivate din analiza acestora.
Din staŃiunile primei epoci a fierului provine un lot ceramic destul de
modest, dar care permite anumite aprecieri de ordin tipologic, şi care, implicit,
face trimitere spre un anumit mediu cultural.
Deşi observaŃiile de natură tehnologică realizate pe un număr destul de
mic de piese ceramice nu permit elaborarea unor concluzii cu caracter de
generalizare, ele se înscriu în parametrii stabiliŃi deja în literatura de
specialitate216. Astfel, au putut fi identificate două categorii principale care au
fost departajate pe baza aspectului general al materialelor studiate: ceramica
grosieră şi ceramica fină.
Fragmentele ceramice grosiere provin de la recipiente confecŃionate
dintr-o pastă relativ omogenă, care are în structură, ca degresanŃi, pietricele sau
micropundişuri, dar mai ales cioburi pisate. Pornind de la aspectul feŃelor
interioare şi exterioare, a căror culori variază de la gălbui până la negru, se
confirmă faptul enunŃat deja, potrivit căruia arderea se realiza atât în atmosferă
oxidantă, cât şi reducătoare.
Ceramica fină, de bună calitate, se remarcă printr-o tehnologie uşor
diferită, în sensul că argila folosită a fost mult mai omogenă, iar degresanŃii sunt
în general cu granulaŃie mică. Întâlnim atât fragmente de culoare cărămizie, dar
şi cu nuanŃe cenuşii, şi chiar negre, având suprafaŃa bine finisată şi uneori cu
urme de lustru.
Cu excepŃia sitului de la Târpeşti-Râpa lui Bodai, unde au fost
identificate vase mari cu corpul bitronconic, străchini şi ceşti, fiecare dintre
acestea cu mai multe variante217, în celelalte staŃiuni incluse în acest segment
temporal s-au întâlnit doar fragmente ce provin de la străchini tronconice (fig.
68/4-6; fig. 69/2-5; fig. 70/3, 4) şi de la recipiente de dimensiuni medii şi mari, cu
corpul puternic profilat (fig. 68/1, 2, 8; fig. 69/1; fig. 70/1, 2, 5). Ca elemente
decorative, frecvenŃa cea mai mare o au canelurile orizontale, mai înguste (fig.
68/1) sau mai late (fig. 68/5, 6; fig. 69/1-3), dar şi proeminenŃele dispuse pe corpul
vaselor (fig. 68/3; fig. 69/5).
216
217

Ibidem, p. 111-112.
S. Marinescu-Bîlcu, Târpeşti …, p. 106-107, fig. 220-223; Eadem, Câteva elemente de
cultură …, p. 153-156; A. László, Începuturile epocii fierului …, fig. 66; fig. 67.
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În afară de materialul ceramic mai sunt semnalate şi câteva piese de bronz
sau folosite în activităŃile metalurgice, dintre care, cele mai multe au fost
descoperite tot la Târpeşti-Râpa lui Bodai218. De pe teritoriul aceleiaşi localităŃi mai
provine un celt de bronz219 (fig. 67/8), iar o altă piesă similară este cunoscută dintro descoperire întâmplătoare de pe raza oraşului Târgu NeamŃ220 (fig. 67/7). Pe baza
detaliilor morfologice şi decorative, cele două celturi amintite au fost încadrate în
tipul Cozia-Saharna221, pentru care s-a constatat o preponderenŃă în zona de nord a
SubcarpaŃilor şi în Podişul Sucevei, fapt ce a fost explicat prin pătrunderea lor din
Transilvania, cel mai probabil prin pasul Prisecani222.
Recent, într-o lucrare dedicată celturilor de bronz, V. Dergačev include
exemplarele de la Târpeşti şi Târgu NeamŃ în tipul Jupalnic223, a cărui origine este
în zona Banatului, iar din punct de vedere cronologic este atribuit HaA2-HaB1.
Având în vedere părerile enunŃate în literatura arheologică, conchidem că
şi cele două celturi amintite, chiar dacă provin din descoperiri izolate, aparŃin
tot manifestărilor hallstattiene timpurii şi, cel mai probabil, sunt legate de
mediul cultural Corlăteni-Chişinău.
În contextul discuŃiilor privitoare la inventarul mobil al comunităŃilor
primei epoci a fierului, ne reŃine atenŃia şi o piesă interesantă care provine de pe
suprafaŃa aşezării de la TopoliŃa-La ieşirea din sat224 şi reprezintă un fragment
dintr-o posibilă statuetă antropomorfă, decorată cu împunsături succesive, dispuse
orizontal pe una din feŃe (fig. 68/7). Pentru această piesă găsim unele similitudini
cu plastica antropomorfă a culturii Gáva-Holihrady225 şi chiar cu reprezentări
întâlnite în manifestările hallstattiene timpurii de la est de Prut226. În acest context,
este posibil ca aşezarea din care provine piesa amintită să aparŃină de fapt unei
posibile locuiri specifice grupului Grăniceşti, dar nu excludem nici posibilitatea
unui ,,import” în arealul ocupat de comunităŃile Corlăteni-Chişinău.
218

S. Marinescu-Bîlcu, Târpeşti …, p. 107, fig. 222/1-5, 7.
Gh. Dumitroaia, Obiecte de aramă şi bronz …, p. 468-469, fig. 3/a.
220
M. Petrescu-DîmboviŃa, Date noi relativ la descoperirile de obiecte de bronz …, p. 260, fig. 6/5.
221
E. Uşurelu, ConsideraŃii cu privire la celturile de tip Cozia-Saharna, în E. Sava
(coord.), InterferenŃe cultural-cronologice în spaŃiul nord-pontic, Chişinău, 2003, p.
213-214, fig. 1; fig. 2/7; fig. 3/1.
222
Ibidem, p. 214.
223
V. A. Dergačev, Тоpory-kel’ty …, p. 91, fig. 23/26, 27.
224
V. Diaconu, Recunoaşteri arheologice …, p. 105, fig. 14/10.
225
A. László, Statuetele antropomorfe ale culturii Gáva-Holihrady, în MemAntiq, XX,
1995, p. 85-97.
226
M. Kaşuba, Periferia de est a complexului hallstattian timpuriu cu ceramică incizată şi
imprimată (secolele X-VIII î.e.n. în interfluviul Nistru-Siret), în E. Sava (coord.),
InterferenŃe cultural-cronologice …, p. 192, fig. 5/30; A. Nicic, M. BăŃ, Noi date şi
consideraŃii privind plastica antropomorfă din arealul culturii Cozia-Saharna, în T. Arnăut
et alii (ed.), Studia Archeologiae et Historiae Antiquae, Chişinău, 2009, p. 88-89, fig. 3.
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Aminteam anterior că pentru Hallstattul mijlociu, în interiorul Depresiunii
NeamŃ, nu cunoaştem urme palpabile de locuire, fapt care permite să ne
îndreptăm atenŃia asupra următorului segment cronologic – Hallstattul târziu.
Până de curând, în zona de nord a SubcarpaŃilor Orientali nu erau
cunoscute aşezări de la sfârşitul primei epoci a fierului, dar existau unele
menŃiuni legate în special de descoperirea izolată a unor piese metalice
(Akinakai) specifice perioadei discutate.
Cercetările de suprafaŃă efectuate de autor au contribuit la completarea
stadiului documentării privitoare la Hallstattul târziu prin identificarea unor
posibile locuiri în bazinul hidrografic al TopoliŃei. Facem precizarea că urmele
arheologice de factură hallstattiană târzie au fost reperate în cuprinsul unor
staŃiuni locuite în diferite etape cronologice, fapt ce a ridicat anumite dificultăŃi
legate de încadrarea corectă a unora dintre materialele descoperite.
Cu toate acestea, avem certitudinea că la Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă a
existat şi o etapă de locuire atribuită Hallstattului târziu, iar opinia noastră este
întărită nu doar de materialul ceramic, ci şi de o piesă metalică, cu profundă
valoare cronologică, care va fi discutată ulterior.
Deşi iniŃial, pentru aşezarea de la Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă am
presupus că există un nivel de locuire hallstattian timpuriu227, o reevaluare a
materialelor descoperite ne determină să îndreptăm eroarea făcută şi să optăm
pentru o încadrare cronologică mai târzie.
Eşantionul ceramic analizat nu este prea vast, dar unele trăsături ale
acestuia îl includ în repertoriul olăriei orizonturilor culturale specifice etapei
finale a Hallstattului. Astfel, din staŃiunea arheologică amintită provin
câteva fragmente ceramice care indică existenŃa a cel puŃin două categorii de
olărie: fină şi grosieră.
Ceramica fină, cu o reprezentativitate modestă, se caracterizează prin
modelarea dintr-o argilă relativ omogenă, cu adaos de cioburi fin pisate şi
uneori nisip. Arderea pare să fi fost corespunzătoare, realizată în mediu
oxidant şi semireducător, astfel încât unele fragmente ceramice au culoare
cărămizie sau cărămiziu-gălbuie, iar altele provin de la vase negre-cenuşii la
exterior şi cărămizii la interior.
Tipologic, am identificat două forme principale: ceaşca cu toartă
supraînălŃată (fig. 71/1) şi vasul cu gâtul înalt şi corpul bitronconic (fig. 71/2).
Din cele câteva fragmente care provin de la ceşti cu toartă
supraînălŃată, se poate observa că aceste recipiente ceramice au corpul
relativ scund, semisferic şi baza îngustă. Pentru ceaşca cu toartă
supraînălŃată pot fi identificate unele analogii în spaŃiul intracarpatic228, dar
227
228

V. Diaconu, Recunoaşteri arheologice …, p. 97.
I. H. Crişan, Ceramica daco-getică, Bucureşti, 1969, pl. VIII/20, 24; pl. IX/1.
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şi în unele complexe funerare din zona de sud a Moldovei229 şi din
Muntenia230. Interesant este şi fragmentul de toartă care ar putea proveni de
la o ceaşcă sau poate o cană, şi care prezintă la partea superioară un buton cu
o alveolare (fig. 75/4), ceea ce permite stabilirea unor similitudini cu
anumite recipiente ceramice de la Sărata-Monteoru (jud. Buzău)231, Bârseşti
(jud. Vrancea)232, sau Cipău (jud. Mureş)233. În aceeaşi categorie ceramică
includem şi butonul care ar fi putut fi amplasat pe toarta supraînălŃată a unei
ceşti (fig. 75/5), pentru care găsim analogii în mediul culturii Basarabi, în
special în necropola de la Ferigile (jud. Vâlcea)234, dar şi în aşezarea de la
Mlăjet (jud. Buzău)235. Referitor la vasele cu buton de acest tip, Al. Vulpe
stabilea o eventuală înrudire între exemplarele din zona Niprului şi cele din
zonele sudice ale României, în special din cadrul grupului Ferigile. Autorul
citat considera că eventualele influenŃe răsăritene în cadrul acestui grup
cultural s-au manifestat în secolul VI a. Chr., poate chiar spre sfârşitul
acestuia şi începutul celui următor236.
De asemenea, mai amintim un vas fragmentar, cu gât înalt şi corpul
bitronconic, iar pe diametrul maxim prezintă mici protuberanŃe conice (fig.
71/2). Acest recipient ceramic îşi găseşte bune analogii în mormântul nr. 5
de la Mărişelu (jud. BistriŃa-Năsăud)237, în mormântul nr. 2/1968 de la Blaj
(jud. Alba)238 sau într-un bordei atribuit complexului Basarabi de la
Bernadea (jud. Mureş)239. Potrivit tipologiei întocmite de către V. Vasiliev,
aceste vase s-ar încadra în varianta A3a, care, prin faptul că prezintă acele
proeminenŃe conice – de tip ,,corn” – în zona diametrului maxim al
229

S. Morintz, Săpăturile de la Bârseşti (r. Vrancea, reg. GalaŃi), în MCA, VI, 1959, fig. 2/2.
Al. Vulpe, Cimitir din prima epocă a fierului la Ferigile (r. Horezu, reg. Peiteşti), în
MCA, V, 1959, fig. 2/5.
231
I. Nestor, E. Zaharia, Şantierul arheologic Sărata-Monteoru (1954), în SCIV, 6, 3-4,
1955, p. 13, fig. 10/1.
232
S. Morintz, Săpăturile de la Bârseşti (r. Vrancea, reg. GalaŃi). Raport preliminar, în
MCA, III, 1957, p. 223, fig. 2/3.
233
I. H. Crişan, Ceramica …, pl. VIII/19.
234
Al. Vulpe, op. cit., fig. 3/2; Idem, Sfârşitul primei epoci a fierului şi formarea
civilizaŃiei celei de-a doua epoci a fierului (Hallstattul târziu: 650-450 şi începuturile
Latènului: ± 450-300 a. Chr.), în M. Petrescu-DîmboviŃa, Al. Vulpe (coord.), Istoria
Românilor, I, Bucureşti, 2001, fig. 84/17.
235
V. Leahu et alii, O locuire hallstattiană târzie la Mlăjet-Buzău, în CA, X, 1997, p. 149,
pl. VI/1, 2, 4.
236
Al. Vulpe, Cu privire la cronologia grupului cultural Ferigile, în Danubius, VIII-IX,
1979, p. 108-111.
237
T. Bader, Die Fibeln in Rumänien, PBF, XIV, 9, München, 1983, fig. 59/B1.
238
V. Vasiliev, Necropola scitică de la Blaj, în Apulum, X, 1972, p. 26, pl. 6/5; I. H. Crişan,
op. cit., pl. III/3.
239
Idem, SciŃii agatârşi pe teritoriul României, Cluj-Napoca, 1980, p. 63.
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recipientului ceramic, pot fi considerate reminiscenŃe din perioada de
început a Hallstattului240. Dacă ne raportăm la tipologia propusă de I. H.
Crişan pentru perioada secolelor VI-V a. Chr., atunci recipientul ceramic de
la Săcăluşeşti se înscrie în categoria vaselor bitronconice de tip II, varianta
Târgu Mureş, cu o arie de răspândire bine conturată241.
Categoria ceramicii grosiere este mai bine reprezentată cantitativ prin
fragmente de vase lucrate dintr-un amestec neomogen de argilă, cioburi pisate,
nisip şi chiar pietricele. Arderea a fost realizată în mediu oxidant, pereŃii
recipientelor ceramice având culoare cărămizie sau gălbui-cenuşie, dar observăm
şi situaŃii când nuanŃele variază destul de mult pe acelaşi fragment de vas.
Deşi dispunem de un lot extrem de redus, putem aminti ca principale
forme vasul-sac (fig. 75/1, 2) şi vasul de tip lalea (fig. 75/3), care au ca
element comun prezenŃa perforaŃiilor sub marginea superioară a vasului (fig.
75/1-3). Această manieră decorativă este specifică entităŃilor hallstattiene
târzii incluse în grupul podolo-moldav care a ocupat zonele nordice ale
României şi Republicii Moldova, precum şi bazinul Nistrului mijlociu242. În
zonele est-carpatice, acest tip de decor este extrem de rar întâlnit, dar merită
semnalate unele descoperiri din zona de curbură a CarpaŃilor, precum cele
din necropolele de la Bârseşti (jud. Vrancea)243 şi Năeni (jud. Buzău)244, şi
din aşezarea de la Mlăjet (jud. Buzău)245, dar pot fi surprinse unele
similitudini şi în descoperirile din zonele nordice ale României. Spre
exemplu, în necropola tumulară de la Cajvana (jud. Suceava) au fost
descoperite străchini cu perforaŃii parŃiale, executate dinspre interiorul
vaselor246, iar în fortificaŃia de la Cotu-Copălău (jud. Botoşani) este
menŃionat un fragment ceramic cu perforaŃii care a fost considerat ca o
reminiscenŃă a Hallstattului târziu247. Cu totul excepŃional, fragmente
ceramice cu perforaŃii apar şi în fortificaŃiile de la Stânceşti (jud. Botoşani),

240

Ibidem, p. 63-64.
I. H. Crişan, Ceramica …, p. 33-35.
242
M. Ignat, Necropolele tumulare din zona RădăuŃi în cadrul lumii traco-getice (sec. VII-V
a. Chr.), Târgovişte, 2006, p. 83-86; O. LeviŃki et alii, Lipcani ,,La Rabii”- un nou sit
arheologic cu nivel de locuire hallstattian târziu în zona Podişului Moldovei de Nord, în
RA, V/1, 2010, p. 145, fig. 1/1.
243
S. Morintz, Săpăturile de la Bârseşti …, p. 257, fig. 3/2.
244
S. Matei, Habitation structures and funerary discoveries in the Buzău Sub-Carpatians
area in the 8th-3rd centuries BC, în Mousaios, XIV, 2009, p. 105, fig. 8.
245
V. Leahu et alii, O locuire hallstattiană …, p. 149, pl. IX.
246
M. Ignat, Un nouveau groupe culturel du Hallstatt tardif sur le territoire de la Roumanie, în
SAA, VII, 2000, fig. 1/1, 2; Idem, Necropolele tumulare …, p. 56-58, fig. 7.
247
O. L. Şovan, M. Ignat, Aşezarea getică fortificată de la Cotu-Copălău, judeŃul Botoşani,
Târgovişte, 2005, p. 54, fig. 10/4.
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încadrate cronologic în perioada secolelor VI-III a. Chr.248. Mai amintim în
acest context şi un vas cu perforaŃii sub buză descoperit în partea de nord-est
a Transilvaniei, la Şopteriu (jud. BistriŃa-Năsăud)249.
O frecvenŃă crescută a recipientelor ceramice cu perforaŃii sub buză
este întâlnită în zonele de la est de Prut, în aşezări şi necropole de la sfârşitul
primei epoci a fierului, dintre care selectăm câteva exemple: Trinca-Izvorul
lui Luca250, Trinca-Drumul Feteştilor251, Lipcani252, Hlingeni253,
Solonceni254. Şi în Bucovina de nord, pe unele materiale ceramice atribuite
Hallstattului târziu sau ,,perioadei prescitice”, este întâlnit destul de frecvent
acest element decorativ255. În acest cadru merită amintite unele opinii în
legătură cu perforaŃiile de la partea superioară a unora dintre vasele
hallstattiene târzii, despre care s-a scris că ar reprezenta un element
caracteristic mediului scitic şi care încetează să mai fie folosit pe la
începutul sau chiar la mijlocul secolului V a. Chr.256.
Un rol important pentru caracterizarea acestei perioade îl au şi piesele
metalice cunoscute în arealul analizat şi care au un profund caracter cronologic,
dar pot fi considerate şi indicatori culturali.
Până în acest moment cunoaştem mai multe tipuri de obiecte metalice,
care vor fi discutate în rândurile următoare.
O primă piesă, deosebită prin frecvenŃa sa, este fragmentul de fibulă care
a fost identificat în aşezarea de la Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă257.
Artefactul în discuŃie este placa unei fibule de bronz cu extremităŃile
puternic lăŃite şi mijlocul îngust, iar pe una din feŃe prezintă un decor din linii
paralele incizate, dispuse sub forma literei ,,V”. În plus, piesa aflată în atenŃia
noastră se pare că a fost reutilizată, probabil după ruperea arcului. Pentru a putea
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A. Florescu, M. Florescu, CetăŃile traco-getice din sec. VI-III a. Chr. de la Stânceşti-Botoşani,
Târgovişte, 2005, fig. 79/1.
249
G. Marinescu, Die jüngere Hallstattzeit in Nordostsiebenbürgen, în Dacia, N.S., XXVIII,
1984, fig. 13/8.
250
O. LeviŃki, Complexe hallstattiene târzii cu ceramică lucrată la roată din aşezarea de la
Trinca ,,Izvorul lui Luca”, în ArhMold, XXXIII, 2010, p. 86-89, fig. 3/6; fig. 7/7, 9, 12, 13, 15.
251
Idem, Necropola tumulară hallstattiană târzie de la Trinca ,,Drumul Feteştilor”, Iaşi,
2006, fig. 39/14; fig. 44/3, 5.
252
O. LeviŃki et alii, Lipcani ,,La Rabii”…, fig. 2/3, 5.
253
M. Kašuba et alii, Vestigii traco-getice pe Nistrul Mijlociu, B.THR., XXXI, Bucureşti,
2000, pl. V/2, 3; pl. VI/1, 2, 4-7; pl. VII/1-3.
254
Ibidem, pl. XV/7, 8.
255
A. Moghilov, K arheologičeskoi каrtе Severnoi Bucovini rannego jeleznogo veka, în RA,
V/1, 2010, fig. 1/6; fig. 5/1-3; fig. 6/11; fig. 10/3, 8.
256
M. Kašuba et alii, op. cit., p. 108-110.
257
V. Diaconu, Recunoaşteri arheologice …, p. 97, fig. 10/6.
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fi folosită, suportul pentru ac a fost îndepărtat, baza resortului a fost polizată, iar
în zona centrală a piesei a fost realizat un orificiu pentru prinderea ei258.
Pe baza caracteristicilor morfologice, piesa provine de la o fibulă cu placă
în formă de scut beotic, aşa cum este cunoscută în literatura de specialitate259.
Aria de răspândire a acestor piese a fost una destul de vastă, fiind
descoperite astfel de fibule în Albania, Bosnia, Serbia, Ungaria, Bulgaria,
Macedonia, Grecia şi cu totul excepŃional în nordul Mării Negre260.
În România, acest tip de fibulă este întâlnit în special în Oltenia, în
Muntenia, în Transilvania, iar până acum se cunoştea doar o singură descoperire
de acest fel în Moldova (fig. 72/7). Privitor la contextul arheologic în care au
fost descoperite, majoritatea fibulelor cu placă în formă de scut beotic provine
din complexe funerare hallstattiene261. Amintim aici descoperirile de la Basarabi
(jud. Dolj)262 (fig. 72/2), Ferigile (jud. Vâlcea)263, Gogoşu (jud. MehedinŃi)264
(fig. 72/6), Ostrovu Corbului (jud. MehedinŃi)265, Târgu Mureş (jud. Mureş)266,
Cipău (jud. Mureş)267 (fig. 72/5), Trestiana (jud. Vaslui)268 (fig. 72/3).
În acest moment nu putem afirma dacă piesa de la Săcăluşeşti-Dealul
Valea Seacă provine din inventarul unui mormânt sau, împreună cu materialul
ceramic recuperat, reprezintă indiciul unei posibile locuiri în acest punct.
258

Idem, Un fragment de fibulă hallstattiană din judeŃul NeamŃ, în ArhMold, XXXIV, 2011,
p. 285-292.
259
T. Bader, EvoluŃia fibulelor pe teritoriul României de la sfârşitul epocii bronzului până în
perioada Hallstattului târziu, în TD, IV, 1-2, 1983, p. 21.
260
Idem, Die Fibeln …, p. 88-90.
261
O discuŃie relativ amplă a se vedea la I. H. Crişan, Ceramica …, p. 37-41.
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Vl. Dumitrescu, La nécropole tumulaire du premier âge de fer de Basarabi (Dép. de
Dolj, Olténie), în Dacia, N.S., XII, 1968, p. 198, fig. 21/1; fig. 22/1; T. Bader, Die
Fiebeln …, p. 85; Al. Vulpe, Zur Entstehung der Geto-Dakischen Zivilisation. Die
Basarabikultur. I. Teil, Forschungsgeschichte, Funsdstoff, Verbreitung, în Dacia, N.S.,
XXX, 1-2, 1986, p. 53, fig. 3/22.
263
Al. Vulpe, Necropola hallstattiană de la Ferigile. Monografie arheologică, Bucureşti,
1967, p. 135, fig. 23/8, 9; T. Bader, Die Fibeln …, p. 85-86.
264
D. Berciu, E. Comşa, Săpăturile arheologice de la Balta Verde şi Gogoşu (1949-1950), în
MCA, II, 1956, p. 440, fig. 163/1; Al. Vulpe, Necropola hallstattiană de la Ferigile …, fig. 33/6.
265
E. Moscalu, Noi materiale aparŃinând culturii tracice Basarabi de la Ostrovul Corbului
(jud. MehedinŃi), în TD, XI, 1-2, 1990, p. 117, fig. 3/7.
266
Ibidem.
267
N. Vlassa, O contribuŃie la problema epocii scitice în Transilvania: cimitirul de la CipăuGară, în Apulum, IV, 1961, p. 28, fig. 6/1.
268
E. Popuşoi, Un mormânt hallstattian descoperit la Trestiana-Bârlad, în Carpica, II, 1969, p. 87,
fig. 3/1, 2; Al. Vulpe, Archäologische Forschungen und Historische betrachtungen über das 7.
bis 5. Jh. im Donau-Karpatenraum, în MemAntiq, II, 1970, fig. 11/1, 2; M. Petrescu-DîmboviŃa,
Elemente de caracter iliric în mediul tracic local din estul României, în MemAntiq, IV-V,
(1972-1973), 1976, p. 84, fig. 1/1, 2; E. Popuşoi, Trestiana …, p. 60-61, fig. 170/4, 5.
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Din punct de vedere tipologic, fibulele cu placă în formă de scut beotic
au cunoscut diferite clasificări. D. Berciu le încadra în tipul Glasinac II269, iar
Al. Vulpe, pe baza formei şi a decorului întâlnit pe plăcile fibulelor, a distins
două variante principale, A şi B, ultima având trei subvariante (B1, B2 şi
B3)270. V. Vasiliev, în lucrarea dedicată prezenŃei scitice de pe teritoriul
României, întocmeşte şi o tipologie a fibulelor, iar cele cu placă în formă de
scut beotic au fost încadrate în tipul C271. În monografia dedicată fibulelor din
România, T. Bader a identificat în cadrul tipului cu placă în formă de scut
beotic două variante: A – fibule cu arcul circular în secŃiune şi B – fibule cu
arcul octogonal în secŃiune272.
Pentru că fibula de la Săcăluşeşti nu mai are arcul, încercarea noastră de a
o încadra în una din cele două variante stabilite de către T. Bader implică unele
dificultăŃi. Din acest motiv, credem că ne putem raporta mai curând la tipologia
lui Al. Vulpe, iar piesa noastră poate fi atribuită variantei B.
Chiar şi în lipsa unor date stratigrafice, importanŃa fibulei de la Săcăluşeşti nu
trebuie omisă. Precizăm faptul că până în acest moment, piesa amintită constituie cea
mai nordică descoperire de acest fel din Moldova şi chiar din România.
În ceea ce priveşte provenienŃa acestei piese, nu putem să discutăm decât
la nivel ipotetic. Dacă luăm în considerare faptul că pe cursul superior al
Mureşului sunt atestate astfel de fibule, iar pentru spaŃiul de la răsărit de CarpaŃi
cele mai apropiate analogii sunt la Trestiana (jud. Vaslui), am putea admite, cu
evidente rezerve, că piesa descoperită la Săcăluşeşti poate să aparŃină unei
comunităŃi venite dinspre Transilvania, prin trecătorile CarpaŃilor Răsăriteni. În
plus, pe baza inventarului metalic al unor complexe funerare descoperite în
interiorul arcului carpatic şi în afara acestuia, Al. Vulpe semnala existenŃa unor
legături culturale în Hallstattul târziu între cele două zone273.
S-a scris în literatura de specialitate despre răspândirea spre nord-est a
culturii Basarabi, iar prezenŃa unor fibule cu placă triunghiulară sau în formă de
scut beotic în zonele est-carpatice a fost explicată tocmai prin această
expansiune culturală274. În acest context al discuŃiei merită să amintim
observaŃia prof. M. Petrescu-DîmboviŃa potrivit căreia ,,prezenŃa unor fibule de
caracter iliric în mediul tracic nu se explică prin legăturile directe ale
269

D. Berciu, Zorile istoriei în CarpaŃi şi la Dunăre, Bucureşti, 1966, p. 245.
Al. Vulpe, Necropola hallstattiană de la Ferigile …, p. 69.
271
V. Vasiliev, SciŃii agatârşi pe teritoriul României, Cluj-Napoca, 1980, p. 108.
272
T. Bader, Die Fibeln …, p. 85.
273
Al. Vulpe, Archäologische Forschungen …, p. 159.
274
M. Petrescu-DîmboviŃa, Elemente de caracter iliric …, p. 89; Poate fi amintită în acest context
şi fibula de la Giurgiuleşti (Republica Moldova), identificată într-un complex funerar specific
orizontului post-Basarabi; O. LeviŃki, V. Haheu, Necropola hallstattiană târzie de la
Giurgiuleşti, în Studia in honorem Ion NiculiŃă, Chişinău, 1999, p. 125-126, fig. 2/2.
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triburilor locale tracice cu cele ilirice din regiunile nord-vest-balcanice…ci
probabil prin intermediul legăturilor cu triburile culturii Basarabi, atestate
prin elemente tipice ale acestei culturi din aria nord-estică a răspândirii ei”275.
Din punct de vedere cronologic, fibulele cu placă în formă de scut beotic
au fost încadrate în linii mari în intervalul secolelor VII-VI a. Chr.276, dar au
existat situaŃii când pentru unele descoperiri s-a putut vorbi despre un interval
temporal mai strâns277. Potrivit tipologiei propuse de Al. Vulpe, fibulele
încadrate în varianta A sunt specifice secolelor VII-VI a. Chr.278, iar cele din
varianta B (în special B2) se întâlnesc doar în secolele VI a. Chr.279, datare
acceptată şi de I. H. Crişan280. Pornind de la aceste elemente de cronologie,
putem admite că şi piesa de la Săcăluşeşti se datează către finalul secolului VII
a. Chr. sau începutul secolului VI a. Chr.
Pe baza detaliilor morfologice, exemplarul amintit prezintă numeroase
elemente comune cu fibulele descoperite în cadrul grupului Ciumbrud281, de pe
cursul Mureşului superior. Dacă Ńinem cont de numărul extrem de mic al
fibulelor cu placă în formă de scut beotic descoperite la răsărit de CarpaŃi, la
care se adaugă faptul că situl de unde provine piesa noastră se găseşte într-o
zonă care permitea stabilirea unor legături cu spaŃiul intracarpatic, atunci putem
presupune că fragmentul de fibulă de la Săcăluşeşti a făcut parte din inventarul
unei comunităŃi a cărei origine putea fi în zona de nord-est a Transilvaniei, sau,
posibil, a fost ,,importată” din spaŃiul amintit.
O altă categorie de piese metalice este constituită din acele pumnale din
fier, de tip Akinakes, descoperite la Agapia282(fig. 73/2) şi Văratec283(fig. 73/3),
în cadrul Depresiunii NeamŃ, la care se adaugă alte două piese, identificate în
zone învecinate spaŃiului nostru de referinŃă, la Ghindăoani284 şi Petricani285.
Pentru o discuŃie cât mai completă, considerăm necesară o scurtă
descriere a celor două piese de la Agapia şi Văratec, pentru ca ulterior să
punctăm unele observaŃii referitoare la dinamica lor teritorială şi importanŃa
cronologică pe care o prezintă.
275

M. Petrescu-DîmboviŃa, Elemente de caracter iliric …, p. 89.
T. Bader, EvoluŃia fibulelor pe teritoriul României …, p. 21.
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Idem, Die Fibeln …, p. 90.
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Al. Vulpe, Necropola hallstattiană de la Ferigile …, p. 69.
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Ibidem, 90.
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I. H. Crişan, Once more about the Scythians problem in Transylvania, în Dacia, N.S., IX,
1965, p. 142-143; Idem, Ceramica …, p. 39.
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Al. Vulpe, Sfârşitul primei epoci a fierului …, p. 485-487.
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V. Mihailescu-Bîrliba, I. Untaru, Notă despre un nou ,,akinakes”…, p. 441-454; C. Buzdugan,
Pumnale hallstattiene târzii pe teritoriul României, în CA, II, 1976, p. 239, fig. 2/7.
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V. Mihailescu-Bîrliba, Un ,,akinakes” …, p. 329-335; C. Buzdugan, op. cit., p. 251, fig. 6/3.
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I. Mitrea, Un pumnal scitic …, p. 453-456; C. Buzdugan, op. cit., p. 245, fig. 7/9.
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Şt. Cucoş, Săpăturile arheologice …, p. 302; C. Buzdugan, op. cit., p. 249, fig. 9/3.
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Pumnalul de la Agapia este păstrat în stare fragmentară (vârful este rupt),
cu lungimea de 20,9 cm, iar bara transversală are 7,6 cm. Lama este
triunghiulară, cu două tăişuri şi nervură mediană. Mânerul, rectangular în
secŃiune, se termină printr-o tijă în care este fixată bara transversală.
Obiectul similar descoperit la Văratec este relativ bine păstrat, având
lungimea de 33,5 cm, iar bara transversală de la capătul mânerului este de 6,6 cm.
Lama este triunghiulară, ascuŃită pe ambele laturi şi prezintă o uşoară nervură
mediană încadrată de două caneluri fine care se estompează spre vârf. Mânerul este
dreptunghiular, cu marginile uşor ridicate, iar la partea superioară prezintă o mică tijă
în care a fost fixată bara transversală. Limita dintre lamă şi mâner o constituie garda
cordiformă, alcătuită din două foi metalice care îmbracă partea proximală a lamei.
Potrivit tipologiilor mai vechi, cele două pumnale fac parte din categoria
generală a pieselor cu bară transversală aşa cum a fost definită în literatura
arheologică de acum câteva decenii286. Pornind de la clasificarea propusă de
cercetătoarea rusă A. I. Meljukova, piesele de la Agapia şi Văratec au fost incluse în
seria I, tipul 1, şi atribuite celei de-a doua jumătăŃi a secolului VI a. Chr.287.
În studiul dedicat pumnalelor specifice Hallstattului târziu din România,
C. Buzdugan plasa exemplarele amintite de noi în tipul B, situat cronologic în
intervalul secolelor VI-V a. Chr.288.
În monografia dedicată cercetărilor de la Ferigile (jud. Vâlcea), Al. Vulpe
opta pentru datarea pumnalelor cu gardă cordiformă în secolul VI a. Chr. 289, dar în
lucrarea privitoare la armele hallstattiene revine asupra tipologiei şi cronologiei lor.
Astfel, exemplarele de acest fel au fost incluse în tipul Suseni-Măcişeni, atribuit
secolelor VII-VI a. Chr.290.
Exemplarele de la Agapia şi Văratec, prezintă numeroase similitudini
cu alte piese din Moldova (fig. 73/1), precum cele de la Ghindăoani (jud.
NeamŃ)291, Bălăbăneşti (jud. GalaŃi)292, Măcişeni (jud. GalaŃi)293, Găneşti
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V. Mihailescu-Bîrliba, Un ,,akinakes”…, p. 334; I. Mitrea, Un pumnal scitic …, p. 455;
V. Mihailescu-Bîrliba, I. Untaru, Notă despre un nou ,,akinakes”…, p. 447; C. Buzdugan,
Pumnale hallstattiene …, p. 254, 256.
287
V. Mihailescu-Bîrliba, op. cit., p. 334; V. Mihailescu-Bîrliba, I. Untaru, op. cit., p. 447;
V. Mihailescu-Bîrliba, The akinakai of Moldavia. A new discovery, în TD, I, 1976, p. 113.
288
C. Buzdugan, op. cit., p. 261.
289
Al. Vulpe, Necropola hallstattiană de la Ferigile …, p. 61.
290
Idem, Die Kurtzschwerter, Dolche und Streitmesser der Hallstattzeit in Rumänien, PBF,
VI, 9, Stuttgart, 1990, p. 41.
291
I. Mitrea, op. cit.
292
C. Buzdugan, op. cit., p. 240; C. Buzdugan, G. Coman, Pumnale hallstattiene târzii
descoperite în Moldova, în SCIVA, 28, 2, 1977, p. 239, fig. 2/3; Al. Vulpe, Die
Kurtzschwerter…, p. 40, fig. 8/37.
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(jud. GalaŃi)294, Dăneşti (jud. Vaslui)295, Mirceşti (jud. Vaslui)296, Dumeşti
(jud. Vaslui)297, Suseni (jud. Vaslui)298, Boureni (jud. Iaşi)299, Bâcu (jud.
Iaşi)300, MoŃca (jud. Iaşi)301, Comarna (jud. Iaşi)302, Moşna (jud. Iaşi)303,
Zăiceşti (jud. Botoşani)304, Ibăneşti (jud. Botoşani)305.
Pentru că provin din descoperiri întâmplătoare, exemplarele prezentate de
noi pot fi analizate doar în contextul unei discuŃii ipotetice. Dacă pentru
exemplarul de la Văratec nu pot fi făcute nici un fel de aprecieri referitoare la
contextul arheologic în care a fost găsit, pentru piesa de la Agapia există câteva
menŃiuni sumare care pot constitui indicii ale provenienŃei dintr-un complex
funerar306. Nu excludem nici posibilitatea ca astfel de piese să fie depuneri votive.
Pornind de la aceste observaŃii, dar şi de la faptul că o bună parte a
exemplarelor cunoscute provin din inventarul unor morminte, putem admite, cu
rezervele de rigoare, că şi pumnalele de la Agapia şi Văratec, la care se pot
adăuga cele de la Ghindăoani şi Petricani307, reprezintă componente ale
mobilierului funerar.
În urmă cu câteva decenii, piesele de tip Akinakes descoperite pe
teritoriul Moldovei au fost puse în legătură cu o prezenŃă scitică în această
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V. Palade, Un pumnal scitic descoperit la Măcişeni (r. Târgu Bujor, R. GalaŃi), în
ArhMold, II-III, 1964, p. 487-489; C. Buzdugan, Pumnale hallstattiene …, p. 247, fig. 8/3;
Al. Vulpe, Die Kurtzschwerter …, p. 40, fig. 7/33.
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C. Buzdugan, op cit., p. 245; C. Buzdugan, G. Coman, Pumnale hallstattiene târzii …, p.
241, fig. 4/1; Al. Vulpe, op. cit., p. 39, fig. 6/29.
295
C. Buzdugan, op. cit., p. 243; C. Buzdugan, G. Coman, op. cit., p. 239, fig. 2/1; Al.
Vulpe, op. cit., p. 25, fig. 2/9.
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C. Buzdugan, G. Coman, op. cit., p. 241; Al. Vulpe, op. cit., p. 26, fig. 2/10.
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C. Buzdugan, op. cit., p. 243; C. Buzdugan, G. Coman, op. cit., p. 240.
298
V. Palade, N. Ciucă, Noi descoperiri scitice în judeŃul Vaslui, în SCIV, 23, 2, 1972, p.
290, fig. 2/5; C. Buzdugan, op. cit., p. 249, fig. 7/7; Al. Vulpe, op. cit., p. 39, fig. 6/27.
299
C. Buzdugan, op. cit., p. 241, fig. 7/8; Al. Vulpe, op. cit., p. 39, fig. 6/28.
300
Gh. Brătianu, Le poignard Scythe de Boureni (Moldavie), în Dacia, II, 1925, p. 417-419;
C. Buzdugan, op. cit., p. 240, fig. 5/2; Al. Vulpe, op. cit., p. 39, fig. 6/29.
301
C. Iconomu, Descoperiri arheologice întâmplătoare în comuna MoŃca, judeŃul Iaşi, în
ArhMold, XXIII-XXIV, (2000-2001), 2003, p. 303-306, fig. 3, fig. 4.
302
C. Buzdugan, Pumnale hallstattiene târzii …, p. 241, fig. 6/5; Al. Vulpe, op. cit., p. 39,
fig. 7/32.
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Al. Vulpe, op. cit., p. 41, fig. 8/40.
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C. Buzdugan, G. Coman, op. cit., p. 241.
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Al. Vulpe, op. cit., p. 40, fig. 7/34A.
306
Autorii articolului menŃionează existenŃa unor ,,… oase, probabil umane, ulterior
pierdute”, V. Mihailescu-Bîrliba, I. Untaru, Notă despre un nou ,,akinakes” …, p. 441.
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zonă308, dar argumentele prezentate au generat numeroase discuŃii. Pe de o parte
s-a încercat stabilirea unor corespondenŃe cu grupul Ciumbrud din
Transilvania309, dar au existat şi opinii care au admis o prezenŃă efectivă a unor
grupuri scitice venite dinspre est310. Nu în ultimul rând trebuie consemnată şi o
altă observaŃie, datorată lui C. Buzdugan, care aprecia că majoritatea acestor
pumnale poate fi atribuită populaŃiei getice autohtone311.
Fără să încercăm o prezentare a tuturor opiniilor referitoare la o
presupusă prezenŃă scitică în zona dintre CarpaŃi şi Prut, dar mai ales în spaŃiul
care ne interesează pe noi, menŃionăm doar că unele arme de tip Akinakes (dar
şi alte tipuri de obiecte) au putut fi vehiculate din lumea nord-pontică, dar nu
trebuie exclusă nici imitarea lor în plan local312. Numeroasele descoperiri de pe
teritoriul Moldovei au fost explicate prin faptul că din zona nord-pontică s-a
produs o puternică presiune scitică asupra teritoriului est-carpatic, la care s-ar
putea adăuga influenŃe din partea grupului Ciumbrud din Transilvania şi chiar a
populaŃiei scitice din Dobrogea313.
S-a presupus, de asemenea, că instabilitatea etnică din spaŃiul aflat la vest
de Prut, în perioada Hallstattului târziu (care a coincis cu apariŃia aşezărilor
fortificate), s-ar datora tocmai acestor pătrunderi ale sciŃilor314, cărora li s-a
atribuit chiar rolul unei ,,forŃe cinetice de transformare culturală”315.
Pe baza cartografierii descoperirilor de pumnale aşa-zis scitice din
spaŃiul răsăritean al României, se observă o distribuire inegală a lor, dar este
evidentă şi o anumită concentrare în câteva zone. Cea mai mare densitate a
fost observată în Podişul Central Moldovenesc, fapt argumentat prin condiŃiile
de mediu existente aici şi preferate de către grupurile de populaŃie scitică sau
scitoide care evitau zonele deschise316. O altă concentare a unor astfel de
pumnale-Akinakai a fost observată în zona oraşului Târgu NeamŃ, detaliu care
la nivelul anilor ’70 a fost interpretat ca fiind dovada unei pătrunderi efective
308

Pentru unele aspecte generale vezi şi Al. Vulpe, Dacia înainte de romani, în M. PetrescuDîmboviŃa, Al. Vulpe (coord.), Istoria Românilor, I, Bucureşti, 2001, p. 408-411.
309
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în SAA, I, 1983, p. 59-66.
311
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Ibidem, p. 121-122.
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a unei populaŃii venită dinspre răsărit, care a traversat Moldova şi s-a îndreptat
spre vestul şi sudul acestei regiuni317. Semnalarea acestor piese în Depresiunea
NeamŃ şi în imediata vecinătate, a fost privită ca un indiciu al stabilirii
temporare a acestei populaŃii de origine răsăriteană care va înainta apoi înspre
Transilvania, prin pasul Prisecani318. Deşi par tentante astfel de ipoteze,
considerăm necesară o confirmare a lor prin mai multe surse arheologice,
susŃinute şi de eventuale analize antropologice care să confirme sau să infirme
pătrunderile efective ale unor populaŃii răsăritene.
Nu în ultimul rând, semnalăm o interesantă observaŃie a lui Al. Vulpe
potrivit căreia, ,,prin cultură «scitică» înŃelegem un termen convenŃional, care
desemnează, în sens generic, toate manifestările cultural-arheologice din aria
nord-pontică a Hallstattului târziu (sec. VII-IV a. Chr.). În nici un caz nu
trebuie acordat acestui termen un caracter etnic anume”319.
Din categoria obiectelor metalice care pot fi atribuite Hallstattului târziu
aducem în discuŃie şi o statuetă de bronz, provenită de pe teritoriul satului
Târpeşti, care înfăŃişează un bărbat stând pe genunchiul drept şi cu braŃele întinse,
probabil o reprezentare a unui războinic320 (fig. 74). Pe baza unor analogii din
teritoriul ex-sovietic321, această reprezentare antropomorfă a fost considerată ca
fiind de provenienŃă scitică şi datată în intervalul secolelor VI-IV a. Chr.322.
Fără să ne propunem o discuŃie amplă referitoare la descoperirile de la
finalul Hallstattului din zonele est-carpatice, credem că este necesară
evidenŃierea unor opinii care ar putea să ne ajute în încadrarea materialelor
noastre în sfera anumitor manifestări culturale.
Relativ recent, M. Ignat a publicat rezultatele cercetărilor din câteva
necropole hallstattiene târzii din zona de vest a Podişului Sucevei, în special din
Depresiunea RădăuŃi323. Aceste monumente au fost atribuite grupului podolomoldav, dar au fost formulate şi unele aprecieri referitoare la întregul tablou
cronologic şi cultural specific HaD din spaŃiul est-carpatic, care pot aduce
lămuriri suplimentare şi pentru zona noastră de studiu.
Astfel, autorul citat a analizat descoperirile din arealul amintit într-un
context mai larg, motiv pentru care considerăm util să aducem în discuŃie
câteva dintre opiniile sale.
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Pe baza diferitelor categorii de descoperiri, în special funerare şi piese
metalice, M. Ignat a definit pentru Moldova centrală un grup cultural, numit
Huşi-Suruceni, specific perioadei HaD, şi care reflectă posibile pătrunderi în
teritoriul est-carpatic, dar care nu pot fi atribuite cu siguranŃă sciŃilor324. În
plus, cercetătorul amintit remarcă şi anumite legături între acest grup şi
descoperirile de tip Ciumbrud din Transilvania, dar, potrivit altor opinii,
între cele două manifestări există şi diferenŃe notabile325. În aceeaşi ordine
de idei, semnalăm o recentă contribuŃie ştiinŃifică datorată lui O. LeviŃki şi
V. Haheu, care pune într-o lumină nouă necropola de la Giurgiuleşti
(Republica Moldova) şi aduce în discuŃie posibilitatea ca unele descoperiri
hallstattiene târzii din zona centrală a Moldovei să reprezinte dovada unei
pătrunderi dinspre est a unor comunităŃi umane care se îndreptau spre
teritoriul intracarpatic326.
Răspândit în Podişul Central al Moldovei, presupusul grup Huşi-Suruceni
s-a extins înspre nord, pe două direcŃii: pe Valea Moldovei, ,,cu o densitate mai
mare în jurul oraşului Târgu NeamŃ”, şi la contactul dintre Podişul Sucevei şi
Câmpia Moldovei327. Ca un element caracteristic pentru acest grup cultural sunt
pumnalele de tip Suseni-Măcişeni, dar cu totul excepŃional se întâlnesc şi piese
de tip Posmuş (din tipologia lui Al. Vulpe)328.
În fine, referindu-se la grupul Bârseşti, M. Ignat reia opiniile mai vechi
din literatura arheologică329 şi stabileşte (ipotetic) ca limită nordică a acestuia
Valea Trotuşului, dar nu exclude posibilitatea unei extinderi mai spre nord,
poate până în bazinul BistriŃei330.
Din cele afirmate de autorul menŃionat mai sus, putem concluziona faptul
că zona dintre râurile BistriŃa şi Moldova nu poate fi arondată cu certitudine, în
lipsa descoperirilor suficiente, unui grup hallstattian târziu din cele cunoscute în
spaŃiul de la răsărit de CarpaŃi.
Deşi datele de care dispunem pentru Depresiunea NeamŃ sunt destul de
firave şi constituie rezultatul descoperirilor întâmplătoare, considerăm că ar fi
potrivit să punctăm unele observaŃii, dar cu titlu ipotetic, până la o argumentare
mai solidă oferită de eventuale cercetări sistematice.
Pornind de la unele indicii destul de sumare, dar şi pe baza analogiilor cu
alte zone din Moldova, piesele de tip Akinakes cunoscute în spaŃiul nostru de
324

Idem, Un aspect particulier du Hallstatt recent a l’est de Carpates, în Tracians and
Circumpontic World, II, Chişinău, 2004, p. 5-12; Idem, Necropolele tumulare …, p. 93-94.
325
C. Iconomu, Două akinakai …, p. 121.
326
O. LeviŃki, V. Haheu, Necropola hallstattiană târzie de la Giurgiuleşti …, p. 68.
327
M. Ignat, Necropolele tumulare …, p. 93.
328
Ibidem.
329
Al. Vulpe, Archäologische Forschungen …, p. 192-193.
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studiu provin cel mai probabil din morminte plane, situaŃie care nu este
caracteristică nici grupului podolo-moldav din nordul Ńării şi nici grupului
Bârseşti din zona de curbură a CarpaŃilor. Din acest punct de vedere,
similitudini pot fi stabilite cu manifestările grupului Ciumbrud331 şi cu
presupusul grup Huşi-Suruceni, ambele având ca elemente specifice mormintele
plane şi pumnalele de tip Akinakes.
În plus, fragmentul de fibulă de la Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă îşi
găseşte analogii apropiate tot în grupul Ciumbrud332, piese asemănătoare nefiind
atestate deocamdată în zonele de sud ale SubcarpaŃilor Moldovei sau în grupul
podolo-moldav, şi cu atât mai puŃin în arealul grupului Huşi-Suruceni.
Şi în ceea ce priveşte lotul ceramic discutat de noi, prin acele fragmente
de vase cu perforaŃii sub buză, pot fi stabilite paralelisme atât cu grupul
Bârseşti, cu grupul podolo-moldav, dar şi cu unele descoperiri din zona de nordest a Transilvaniei, pentru care s-au găsit corespondenŃe în Podolia333.
În baza celor enunŃate anterior, putem presupune că descoperirile
atribuite HaD din Depresiunea NeamŃ ilustrează existenŃa unor posibile legături
între diferitele manifestări culturale din interiorul arcului carpatic, cu cele din
zona centrală a Moldovei, dar şi cu cele din Podolia, fără ca în acest moment să
stabilim care dintre acestea au fost mai pregnante.
După cele câteva scurte consideraŃii expuse mai sus, referitoare la
descoperirile arheologice atribuite primei epoci a fierului, se cuvine să facem
cunoscute şi unele mărturii de locuire atribuite Latène-ului.
Latène. Desfăşurat între 450/400 a. Chr. şi anul (convenŃional stabilit)
106 p. Chr., segmentul cronologic amintit prezintă o importanŃă crescută pentru
istoria veche a comunităŃilor umane de pe actualul teritoriu al României, în
sensul că în acea perioadă s-au pus bazele şi s-a afirmat prima formaŃiune
statală care a reunit toate triburile geto-dacilor334.
Pentru zona noastră de referinŃă, cea de a doua epocă a fierului este
reprezentată prin câteva descoperiri, destul de modeste cantitativ, şi care vor fi
ilustrate în rândurile următoare.
În actualul stadiu al documentării cunoaştem un număr redus de puncte
arheologice în care au apărut materiale ceramice caracteristice Latène-ului, dar
fără posibilitatea reconstituirii unui tablou cultural complex.
Privitor la dinamica teritorială a staŃiunilor atribuibile celei de a doua epoci
a fierului, observăm că ele se concentrează în exclusivitate în bazinul hidrografic
al TopoliŃei, cu precădere pe terasele afluenŃilor râului amintit (fig. 5).
331
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Până în acest moment, singurele date edificatoare provin din aşezarea de
la Târpeşti-Râpa lui Bodai, la care se adaugă materiale recuperate prin cercetări
de suprafaŃă din alte patru staŃiuni.
În ceea ce priveşte descoperirile din aşezarea de la Târpeşti, nu
considerăm necesară o reluare a lor, deoarece au fost publicate în monografia
dedicată staŃiunii amintite335, dar, pentru ca intervalul temporal de care ne
ocupăm să fie cât mai bine ilustrat, vom puncta unele amănunte deosebite cu rol
cronologic şi cultural precis.
Cea mai mare parte a materialului arheologic tipic pentru segmentul
temporal discutat aici, o constituie ceramica de factură bastarnă, reprezentată
prin cele două categorii principale, fină şi grosieră, de culoare neagră, lustruită
sau acoperită cu barbotină336 (fig. 78/1-5).
La toate acestea se adaugă şi sporadice fragmente ceramice, precum şi
câteva piese metalice, reprezentate prin fibule din bronz, cuŃite şi un topor din
fier, de provenienŃă celtică337.
Alături de materialele de la Târpeşti, un lot ceramic concludent a fost
recuperat şi de pe suprafaŃă aşezării de la Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă, şi
care se înscrie grosso-modo în perioada secolelor IV-II a. Chr. Starea
fragmentară a ceramicii şi condiŃiile descoperirii nu permit o încadrare
cronologică mai strânsă, dar subliniem utilitatea prezentării principalelor forme
de vase care au putut fi reconstituite ipotetic.
Majoritatea fragmentelor provin de la recipiente confecŃionate dintr-o pastă
neomogenă, poroasă, cu aspect grosier, în a cărei structură se găsesc cioburi
sfărâmate, nisip şi chiar pietricele. Nici arderea nu a fost întotdeauna completă,
aşa cum o arată miezul negru sau cenuşiu al unora dintre fragmentele de vase şi a
căror culoare exterioară este cărămizie, cărămiziu-cenuşie sau chiar roşiatică.
Cu toate acestea, am întâlnit şi resturi ceramice lucrate mult mai îngrijit, dintr-o
argilă bine amestecată, cu mult nisip în compoziŃie şi ardere corespunzătoare.
Ca forme principale semnalăm vasul-sac, cu pereŃii aproape drepŃi (fig.
75/7, 9; fig. 77/3) şi prevăzuŃi cu proeminenŃe conice la partea superioară (fig.
77/1, 2), la care se adaugă diferite tipuri de străchini (fig. 76/1, 2), castroane (fig.
75/8; fig. 76/4, 5, 7), fructiere ? (fig. 76/6) şi vase bitronconice cu proeminenŃe pe
diametrul maxim (fig. 77/4). Deşi reprezentate printr-un număr redus de
fragmente, tipurile ceramice de mai sus pot oferi şi unele indicii cronologice care
confirmă o locuire în acest punct, specifică Latène-ului timpuriu şi mijlociu.
335

Idem, The Bastarnae, în S. Marinescu-Bîlcu, Târpeşti …, p. 109-113, fig. 227; fig. 228.
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SCIV, 20, 2, 1969, p. 209-215.
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Astfel, cele câteva străchini cu pereŃi drepŃi şi umărul uşor rotunjit, pe care s-au
aflat proeminenŃe conice (fig. 76/2), îşi au originea în Hallstatt, dar se întâlnesc cu
preponderenŃă în intervalul cuprins între secolele VI-III a. Chr., în perioada
următoare nemaifiind atestate338. Cercetătoarea Silvia Teodor afirma că aceste
vase apar la est de CarpaŃi doar în staŃiuni atribuite secolelor V-IV a. Chr.339, deşi
în stânga Prutului ele pot fi regăsite până la nivelul secolului III a. Chr. 340.
Interesant este şi fragmentul care, potrivit opiniei noastre, provine de la o
fructieră lucrată cu mâna dintr-o pastă omogenă, densă şi bine finisată atât la
exterior cât şi în interior (fig. 76/6). Cele mai timpurii vase de acest fel sunt
menŃionate la Stânceşti (jud. Botoşani)341, dar pe parcursul celei de-a doua epoci
a fierului vor evolua şi se vor generaliza, devenind o formă caracteristică lumii
dacice342.
Pe lângă ceramica autohtonă, în aşezarea de la Săcăluşeşti-Dealul Valea
Seacă a fost identificat şi un fragment de vas de culoare neagră, lustruit, de la
un recipient cu buza faŃetată, probabil un castron tronconic, de factură bastarnă
(fig. 76/3).
Sub aspect decorativ, pentru lotul ceramic analizat de noi, cel mai frecvent
apar brâurile alveolare simple (fig. 75/7, 9) sau duble (fig. 75/10), butoni cilindrici
(fig. 77/6, 7) şi proeminenŃe conice (fig. 77/1, 2, 4, 5), elemente atestate frecvent în
siturile Latène.
Tot din categoria obiectelor din lut amintim o piesă fragmentară, de formă
ovoidală, cu două şănŃuiri pe una din feŃe (fig. 75/6), şi pe care, după factura pastei,
o atribuim tot celei de a doua epoci a fierului. Deşi nu ne putem pronunŃa cu
certitudine în ceea ce priveşte utilitatea obiectului menŃionat, nu excludem
posibilitatea întrebuinŃării ca şi ,,căŃel de vatră”, artefacte asemănătoare fiind
întâlnite în diverse aşezări343 specifice perioadei discutate de noi.
Pe baza descoperirilor de la Târpeşti-Râpa lui Bodai şi a celor de la
Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă, observăm că şi în interiorul Depresiunii NeamŃ au
pătruns comunităŃi ale culturii Poieneşti-Lukaşevka344, cel mai probabil de pe Valea
338

E. Moscalu, Ceramica traco-getică, Bucureşti, 1983, p. 76.
S. Teodor, Regiunile est-carpatice ale României în sec. V-II î. d. Hr., B.THR., XXVII,
Bucureşti, 1999, p. 68.
340
T. Arnăut, R. Ursu-Naniu, Vestigii getice din cea de a doua epocă a fierului din
interfluviul pruto-nistrean, Iaşi, 1996, p. 60.
341
A. Florescu, M. Florescu, CetăŃile traco-getice …, p. 91, fig. 77/1-4.
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S. Teodor, ContribuŃii la cunoaşterea ceramicii din sec. III-II î.e.n. din Moldova, în SCIV,
18, 1, 1967, p. 40; Eadem, Regiunile est-carpatice …, p. 70.
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Moldovei345, aşa cum o arată urmele arheologice de la Davideni346 şi cele de pe
cursul mijlociu al TopoliŃei, de la Ingăreşti347 şi Petricani348. Toate acestea
argumentează preferinŃa grupurilor umane specifice mediului cultural amintit pentru
zonele submontane, situaŃie observată şi mai spre nord, în Podişul Sucevei349.
O anumită importanŃă pentru creionarea tabloului cultural specific Latèneului din zona de nord a SubcarpaŃilor Orientali o au şi descoperirile de tip Canlia de
la Lunca-Poiana Slatinei, atribuite secolelor V-IV a. Chr., a căror prezenŃă este
legată de existenŃa sursei de apă sărată din punctul respectiv350.
VI. Perioada romană şi postromană (sec. II-VIII p. Chr.)
După un hiatus de două sau chiar trei secole (II a. Chr. - I. p. Chr.), datorat
probabil şi stadiului încă insuficient al cercetării arheologice sistematice, în
arealul geografic care constituie subiectul lucrării noastre apar urme de locuire ale
dacilor liberi.
În rândurile următoare vom stărui asupra unor aspecte generale privitoare
la segmentul cronologic reprezentat de secolele II-III p. Chr., pentru ca ulterior să
ne îndreptăm atenŃia asupra descoperirilor din secolele IV-V p. Chr., împreună cu
care definesc perioada cunoscută şi ca Antichitatea târzie351. Ilustrând
continuitatea comunităŃilor din acest interval de timp, populaŃia secolelor VI-VIII
p. Chr. a lăsat urme sesizabile în teritoriul discutat de noi, fapt ce impune o
discuŃie în acest sens.
Ca şi în cazul celorlalte perioade istorice, considerăm utile, într-o primă
fază, unele observaŃii privitoare la dinamica grupurilor umane care au locuit acest
teritoriu în secolele II-III p. Chr., respectiv dacii liberi352.
Cercetările mai vechi, la care se adaugă modestele noastre rezultate
provenite din recunoaşterile arheologice de suprafaŃă, au permis stabilirea unui
345

Pentru unele descoperiri recente a se vedea, G. D. Hânceanu, Ceramica bastarnă din
aşezarea de la Roşiori-Dulceşti (jud. NeamŃ), în ArhMold, XXX, 2007, p. 277-286.
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Kronenhalsring von Davideni, în Dacia, N.S., XIII, 1969, p. 283-290; I. Mitrea,
ComunităŃi săteşti la est de CarpaŃi …, p. 33-34, fig. 17-19.
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număr de 14 aşezări sau posibile aşezări ale dacilor liberi, desfăşurate în
exclusivitate în bazinul hidrografic al râului TopoliŃa (fig. 6). Aşa cum o arată
evidenŃele din teren, staŃiunile arheologice ale acestei perioade nu sunt de mari
dimensiuni şi se găsesc pe terasele joase ale cursurilor de apă sau pe pantele line
şi însorite ale dealurilor. PuŃine sunt situaŃiile când staŃiunile arheologice se află
pe platouri sau terase medii (vezi situaŃia de la Târpeşti-Râpa lui Bodai353), dar
acest fapt nu trebuie să ne mire deoarece s-a observat preferinŃa acestor
comunităŃi pentru acele zone cu forme de relief mai înalte, întâlnite mai peste tot
în lumea dacică354.
Date destul de edificatoare privind locuirea dacilor liberi în Depresiunea
NeamŃ au fost obŃinute prin cercetările din situl menŃionat mai sus, dar şi printr-un
sondaj efectuat la TopoliŃa-La saivane355, prilej cu care au fost cercetate diverse
structuri de locuire. Din nefericire, rezultatele acestei din urmă săpături au rămas
inedite, iar materialul arheologic s-a pierdut în mare parte. Singurele informaŃii ne
sunt oferite de un raport din 1966356, dar care conŃine extrem de puŃine date care
să ne ajute în reconstituirea situaŃiei arheologice din punctul respectiv. Se
menŃionează doar că a fost săpată o suprafaŃă de aproximativ 170 m², în care au
fost identificate urmele unei locuinŃe şi diverse materiale arheologice (ceramică,
obiecte de fier).
În schimb, la Târpeşti-Râpa lui Bodai rezultatele sunt mult mai complexe.
Deşi nu au fost identificate urmele unor locuinŃe (dar care se presupune că au
existat), locuirea carpică de aici este evidenŃiată de numeroase gropi şi vetre, la
care se adaugă importante mărturii arheologice, unele dintre ele cu o profundă
valoare cronologică357.
Ca o completare a celor menŃionate, eşantioanele ceramice colectate de noi
din diverse situri ale acestei perioade aduc un plus de informaŃii privind unul dintre
segmentele importante ale ansamblului material caracteristic dacilor liberi – olăria.
Nu intrăm în amănunte de ordin tehnologic deoarece lotul de materiale este
diversificat şi nu permite generalizări. Singurul aspect care merită amintit în acest
context este faptul că se întâlnesc cele trei mari categorii ceramice, în proporŃii
variabile de la un caz la altul, care după modul de confecŃionare şi provenienŃă pot
fi structurate astfel: lucrată la roată, lucrată la mână şi ceramica de import.
ProporŃia cea mai importantă o deŃine ceramica confecŃionată la roată, care
se remarcă prin calitatea superioară şi variabilitatea tipologică. În general, vasele
353
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acestei categorii au fost atent lucrate din pastă foarte bine frământată, care nu
conŃine degresanŃi de mari dimensiuni. Arderea în mediu reducător a conferit
recipientelor ceramice o culoare uniformă, cenuşie şi mai rar neagră, dar este
documentată şi arderea oxidantă, ilustrată printr-un număr mic de fragmente
ceramice de culoare cărămizie. O mare parte a ceramicii, dacă nu toată, era
acoperită înainte de ardere cu o angobă foarte fină, lustruită în unele situaŃii, ceea
ce oferea vaselor un aspect lucios.
Pentru că am făcut referire la parametrii tehnologici ai olăriei din secolele
II-III p. Chr., precizăm faptul că provenienŃa acesteia este greu de stabilit cu
certitudine. Deşi se poate presupune că o anumită parte a ceramicii era
confecŃionată în aşezările unde a fost identificată, trebuie să aducem în prim plan
şi opinia conform căreia existau anumite centre de olărie, specializate, care
furnizau un anumit procent din producŃia lor altor comunităŃi umane aflate la mai
mică sau mai mare distanŃă358.
Principalele forme ale ceramicii lucrată la roată sunt reprezentate de vase
înalte sau medii, cu corpul globular (fig. 79/2, 10) sau uşor bitronconic359,
străchini (fig. 80/1, 2, 5), fructiere (fig. 80/6, 7), căni (fig. 79/1), strecurători (fig.
79/8). Fragmentarea puternică a ceramicii analizate de noi nu ne permite stabilirea
cu certitudine a unor variante tipologice, aşa cum au fost ele definite acum câteva
decenii360, dar subliniem faptul că pot fi sesizate numeroase elemente comune cu
descoperirile similare din zonele est-carpatice.
Ceramica modelată cu mâna deŃine o pondere extrem de redusă în
eşantionul pe care l-am avut la dispoziŃie. Câteva fragmente au fost recuperate de
pe suprafaŃa aşezării de la Târgu NeamŃ-Dealul Humuleşti (fig. 79/6, 9), iar
aspectul lor general indică provenienŃa de la recipiente ceramice lucrate din pastă
relativ omogenă, cu ceramică pisată, nisip şi pietricele în compoziŃie, care conferă
o anumită porozitate vaselor. Având culoare cărămiziu-cenuşie, aceste materiale
indică o ardere semioxidantă, dar completă.
Indiciu al contactelor şi legăturilor comerciale cu lumea romană, ceramica
de import este semnalată în câteva dintre siturile cunoscute de noi în interiorul
Depresiunii NeamŃ. Aşa cum s-a observat în majoritatea aşezărilor dacilor liberi,
această categorie ceramică este ilustrată în mod special prin amfore, întregi sau
fragmentare, dar şi alte tipuri de recipiente specifice lumii romane. PrezenŃa
358
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funcŃionale şi nu formale; vezi Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, p. 72-73.
360
Ibidem, p. 72-87; I. IoniŃă, V. Ursachi, Văleni. O mare necropolă a dacilor liberi, Iaşi,
1988; M. Ignat, Dacii liberi din Moldova. ContribuŃii arheologice. Necropolele de la
Podeni şi Zvoriştea, Iaşi, 1999.
359
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acestor categorii de vase ilustrează faptul că principalele produse importate de
populaŃia dacică din spaŃiul roman erau uleiul şi vinul361.
Deşi în număr extrem de mic, cele câteva fragmente de amfore provin de la
recipiente confecŃionate dintr-o pastă zgrunŃuroasă, de culoare cărămizie sau
cărămiziu-gălbuie. TorŃile sunt prevăzute cu nervură mediană (fig. 81/1, 4) şi/sau
cu canelură largă (fig. 81/2). În conformitate cu tipologia propusă de Gh. Bichir,
olăria de import semnalată de noi aparŃine amforelor de tip a/1, varianta târzie,
datată în a doua jumătate a secolului II şi în secolul III p. Chr.362.
De pe suprafaŃa aşezării de la Valea Seacă-Pe podiş provine şi un fragment
dintr-o toartă masivă, circulară în secŃiune, lucrată din pastă cu mult nisip, de culoare
brun-cărămizie, dar despre care nu putem afirma cu certitudine cărui tip ceramic îi
aparŃine, deşi presupunem că era un recipient de proporŃii mari (fig. 81/6).
Chiar dacă pentru ceramica de import ne lipsesc informaŃii preŃioase sub
aspect cantitativ, trebuie subliniată importanŃa acesteia deoarece confirmă
intensele contacte de ordin comercial cu lumea romană.
O importantă categorie de descoperiri care se leagă tot de perioada în
discuŃie este cea a tezaurelor monetare. În acest moment cunoaştem un astfel de
tezaur pe teritoriul satului Târpeşti, şi un altul, la limita sudică a depresiunii, pe
raza localităŃii Ghindăoani. Pentru că cele două acumulări monetare au fost
publicate în urmă cu mai multe decenii, nu mai reluăm toată literatura axată pe
aceste descoperiri, dar punctăm câteva detalii esenŃiale legate doar de componenŃa
şi încadrarea cronologică a lor.
Chiar şi sumară, o discuŃie privitoare la emisiunile monetare atribuite
secolelor II-III p. Chr. este necesară pentru a ilustra anumite caracteristici ale
contactelor cu lumea romană, ale economiei triburilor dacice de dincolo de
graniŃele imperiului, dar mai ales în ceea ce priveşte dinamica tezaurelor363.
Referitor la tezaurul de la Ghindăoani, o primă parte a acestuia a fost
descoperită în perioada 1956-1959, pe terenul locuitorului Gh. Simion, iar un alt
lot de monede, a fost identificat ulterior, în 1967. Din datele publicate,
acumularea monetară în discuŃie cuprinde 29 de piese, dar fără să avem
certitudinea că a fost recuperat tot depozitul monetar364. Lipsa contextului
arheologic limitează încercarea de a stabili condiŃiile în care a fost depusă această
grupare monetară; este dificil de precizat dacă monedele au fost aşezate într-un
vas sau într-o simplă groapă.

361

I. IoniŃă, Dacii liberi …, p. 428.
Gh. Bichir, Cultura …, p. 90-91.
363
V. Mihailescu-Bîrliba, CirculaŃia monetară la triburile libere de la răsărit de CarpaŃi
(sec. II-IV e.n.), în MemAntiq, II, 1970, p. 281-344.
364
Gh. Poenaru-Bordea et alii, Un mic tezaur de denari romani …, p. 597.
362
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Tezaurul este alcătuit din denari de argint de epocă romană imperială,
cele mai timpurii emisiuni fiind atribuite lui Hadrian (134-138 p. Chr.), iar
cele mai târzii aparŃin lui Pertinax şi Clodius Albinus (193 p. Chr.).
Pentru o imagine mai detaliată prezentăm următorul tabel:
Nr.

1
2

Împăratul emitent şi membrii
familiei

Hadrian
Antonius Pius şi membrii familiei
Marcus Aurelius şi membrii
familiei
Commodus
Pertinax
Clodius Albinus

3
4
5
6

Anii între care se
datează monedele

Număr
exemplare

Procentaj
%

134-138 p. Chr.
138-161 p. Chr.

3
10

10,34
34,49

161-180 p. Chr.

9

31,03

180-192 p. Chr.
193 p. Chr.
193 p. Chr.

5
1
1

17,24
2,9
2,9

Tabelul 7 - Structura tezaurului de la Ghindăoani

Dacă luăm în considerare datele amintite şi posibilitatea ca lotul
monetar să corespundă cu ansamblul tezaurizat, observăm că acumularea s-a
făcut în aproape şase decenii, iar momentul depunerii/îngropării poate
corespunde cu primii ani de domnie ai lui Septimius Severus. SituaŃia aceasta
nu este singulară în spaŃiul de la răsărit de CarpaŃi şi a fost explicată prin
marile mişcări etnice de la sfârşitul secolul II p. Chr.365.
Un aspect asupra căruia merită să atragem atenŃia este cel referitor la
greutatea monedelor, care se află sub limita normală a acestor emisiuni. Aşa
cum indică graficul de mai jos, se constată că media greutăŃii pieselor descreşte
în raport direct cu perioada emiterii (graficul 4).

EmitenŃi

Clodius Albinus

1,9

Pertinax

2,28

Commodus

1,99

Marcus Aurelius

2,47

Antoninus Pius

2,38
2,61

Hadrian
0

0,5

1
1,5
Gre utate (grame)

2

2,5

Graficul 4 - Greutatea medie a monedelor în funcŃie de emitenŃi
365

Ibidem, p. 605.
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Ceea ce am arătat anterior ar putea să dovedească, pe de o parte, că avem
de a face cu imitaŃii locale după denarii oficiali366, dar nu trebuie să omitem nici
posibilitatea unei selecŃii, dintr-o grupare mai mare, a monedelor cu greutatea
aflată sub limita normală şi tezaurizarea lor pentru a fi refolosite prin topire în
vreo activitate meşteşugărească367.
Cel de-al doilea tezaur, descoperit pe teritoriul satului Târpeşti, în
marginea estică a Depresiunii NeamŃ, este unul mult mai consistent faŃă de cel
anterior, cuprinzând 137 de monede368.
Această acumulare monetară a fost descoperită în anul 1966, în punctul
Poiana lui Ispas, pe suprafaŃa, sau în imediata apropiere a unei aşezări carpice.
Se pare că tezaurul a fost pus într-un vas de lut, din care au fost descoperite doar
câteva fragmente, dar fără a se putea reconstitui forma recipientului.
În funcŃie de anii emiterii, monedele se desfăşoară pe un interval de aproape
trei secole, din 55 a. Chr. până în 228-231 p. Chr. Iată în cele ce urmează care este
structura tezaurului.
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Împăratul emitent şi
membrii familiei

Republicane
Marcus Antonius
Vespasianus
Domitianus
Nerva
Traianus
Hadrianus
Antonius Pius
Marcus Aurelius
Alexander Severus
,,Hibride”
ImitaŃii
,,Barbare”

Anii între care se
datează monedele

55 a. Chr
32-31 a. Chr.
69-76 p. Chr.
94-96 p. Chr.
97 p. Chr.
98-117 p. Chr.
117-138 p. Chr.
139-160 p. Chr.
161-165 p. Chr.
228-231 p. Chr.
76-128 p. Chr.
140-154 p. Chr.
sec. II p. Chr. ?

Număr
exemplare

Procentaj
%

1
26
6
2
1
13
20
38
18
1
8
2
1

0,73
18,98
4,37
1,46
0,73
9,48
14,59
27,73
13,14
0,73
5,84
1,46
0,73

Tabelul 8 - Structura tezaurului de la Târpeşti

Nominal, predomină denarul, dar este cunoscută şi o drahmă emisă de
către Lycia, în timpul lui Domitianus.
Referitor la monetării, se precizează că doar 91,24 % dintre piese au fost
emise la Roma, spre deosebire de cele mai multe dintre tezaurele din Moldova din
366

V. Mihailescu-Bîrliba, La monnaie romaine …, p. 161.
Gh. Poenaru-Bordea et alii, Un mic tezaur de denari romani …, p. 606-609.
368
S. Marinescu-Bîlcu et alii, Tezaurul de monede romane …, p. 43.
367
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EmitenŃi

perioada sec. I-II p. Chr.369. PrezenŃa monedelor hibride (Traianus-Vespasianus,
Traianus-Domitianus, Traianus-Hadrianus, Hadrainus-Traianus) în acest tezaur
constituie un argument în favoarea baterii acestora în provincii, în ateliere
semioficiale sau chiar clandestine370.
Un amănunt care merită semnalat este legat de faptul că peste 99% dintre
piese sunt într-o stare avansată de uzură, iar unele au chiar porŃiuni lipsă,
datorate tăierii intenŃionate.
Ca şi în cazul precedent, se impun unele observaŃii legate de greutatea
pieselor monetare. Astfel, media greutăŃii lor, în funcŃie de emitenŃi, se
prezintă ca în graficul 5.

"Barbare"
ImitaŃii
"Hibride"
Alexander Severus
Marcus Aurelius
Antoninus Pius
Hadrianus

2,68
3
3,1
2,35
2,85
2,75
2,91

T raianus
Nerva
Domitianus
Vespasianus
Marcus Antoninus
Republicane

2,87
3,24
3,1
2,82
2,73
3,92
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Greutate (grame)

Graficul 5 - Greutatea medie a monedelor în funcŃie de emitenŃi

În literatura de specialitate s-a afirmat în numeroase rânduri că au existat
mai multe modalităŃi de pătrundere a monedei romane în lumea dacilor liberi371,
motiv pentru care nu mai insistăm asupra acestui subiect.
Ca şi în alte situaŃii, motivele constituirii acestor tezaure sunt destul de
greu de stabilit cu exactitate. S-a luat în calcul posibilitatea ascunderii acestor
depozite sub iminenŃa pericolului reprezentat de invazii ale goŃilor, dar, din
369

Ibidem, p. 45.
Ibidem.
371
V. Mihailescu-Bîrliba, Tezaurul de denari romani imperiali de la Puriceni (com. Borleşti,
jud. NeamŃ), în MemAntiq, IV-V, (1972-1973), 1976, p. 134-135; Idem, La monnaie
romaine …, p. 20-43.
370
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punct de vedere arheologic, o asemenea interpretare nu îşi găseşte susŃinere
datorită lipsei distrugerilor masive din aşezările dacilor liberi, care ar fi fost
cauzate de confruntările cu triburile amintite mai sus. În plus, izvoarele antice
atestă chiar alianŃe ale carpilor cu goŃii, ceea ce nu constituie un punct solid de
susŃinere pentru ipoteza expusă anterior372. Mult mai probabilă pare să fie o
acumulare monetară cu scop de tezaurizare, într-o perioadă de devalorizare, cel
mai probabil ca urmare a reformei monetare a lui Septimius Severus373.
Cele două tezaure amintite anterior, la care se mai adaugă unele pierdute,
provenite de la łolici, łibucani, Războieni, Crăcăoani, TupilaŃi, argumentează
o densitate destul de mare a acestor acumulări monetare în zona de nord-est a
judeŃului NeamŃ374, dar fără să putem găsi în momentul actual explicaŃii
convingătoare. În afara faptului că descoperirile menŃionate sunt strâns legate de
o densitate crescută a aşezărilor dacilor liberi în acest spaŃiu375, alte argumente
nu pot fi invocate în stadiul cunoştinŃelor de care am dispus.
Respectând criteriul cronologic, după această scurtă prezentare a
descoperirilor atribuite dacilor liberi, se cuvine să ne îndreptăm atenŃia şi asupra
descoperirilor care pot fi încadrate, în linii generale, în secolele IV-V p. Chr. Acest
segment temporal este ilustrat în Depresiunea NeamŃ prin mărturii arheologice ale
culturii Sântana de Mureş-Černjachov376 şi ale culturii Tumulilor Carpatici377.
Pentru că deŃin ponderea cea mai mare, vom aduce în prim plan
descoperirile specifice mediului Sântana de Mureş-Černjachov, care, în arealul
studiat de noi, este ilustrat cu preponderenŃă prin aşezări378. Deşi relativ recent am
încercat o analiză a acestora379, noile materiale arheologice şi o documentare mai
amplă ne determină să reluăm problema amintită în contextul prezentei lucrări.
Cunoaştem în acest moment 15 puncte arheologice, dintre care doar
într-un singur caz presupunem că poate fi vorba de o necropolă (Târgu
NeamŃ-Izlaz). Celelalte 14 staŃiuni, considerate de noi ca posibile aşezări, se
372

Idem, Tezaurul de denari romani …, p. 135.
B. Mitrea, Începuturile migraŃiei popoarelor în regiunea est carpatică şi tezaurul de
monede romane imperiale de la Racova-Chetriş, jud. Bacău, în MemAntiq, II, 1970, p.
280; V. Mihailescu-Bîrliba, op. cit., p. 135.
374
Gh. Poenaru-Bordea et alii, Un mic tezaur de denari romani …, fig. 2.
375
Gh. Bichir, Cultura …, pl. I.
376
A se vedea o prezentare generală în studiul lui I. IoniŃă, PopulaŃia locală în sec. al IV-lea
în regiunile extracarpatice, în D. Protase, Al. Suceveanu (coord.), Istoria Românilor, II,
Bucureşti, 2001, p. 617-632.
377
V. Mihailescu-Bîrliba, Un nouveau groupe culturel …; Idem, Noi date privind cultura
tumulilor carpatici …; I. IoniŃă, op. cit., p. 633-637.
378
O imagine de ansamblu pentru judeŃul NeamŃ a se vedea la G. D. Hânceanu, Cultura
Sântana de Mureş pe teritoriul judeŃului NeamŃ, în Anuarul Muzeului de Istorie şi
Arheologie Prahova, S.N., III-IV, (11-12), 2007-2008, p. 123-136.
379
V. Diaconu, Descoperiri arheologice din sec. IV e.n. …, p. 7-10.
373
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găsesc concentrate în două grupuri: opt dintre acestea se află în sectorul
central-sudic al depresiunii, iar alte şase, destul de răsfirate, pot fi observate
în vestul şi zona central-nordică a acestei subunităŃi geografice.
O analiză a topografiei amplasamentelor în care se găsesc aşezările relevă
faptul că au fost întemeiate în locuri bine adaptate modului de viaŃă şi
economiei comunităŃilor romanice, în sensul că au fost preferate terasele joase
ale cursurilor de apă secundare (în special afluenŃi ai râului TopoliŃa), sau
pantele line ale dealurilor, orientate spre sud şi est.
Aşa cum se observă şi în cazul locuirilor din perioada anterioară,
aşezările sunt deschise şi ocupă suprafeŃe variabile, în funcŃie de caracteristicile
microzonei în care se găsesc380.
Lipsa cercetărilor sistematice în staŃiunile arheologice ale acestei culturi
ne oferă o imagine incompletă, dar care merită totuşi să fie cunoscută, mai ales
din punctul de vedere al dinamicii comunităŃilor Sântana de Mureş-Černjachov,
într-un areal geografic bine delimitat.
În actualul stadiu al documentării noastre nu putem formula aprecieri
complexe care să facă referire la structurile de locuire ale grupurilor umane mai
sus amintite, dar de pe suprafaŃa unora dintre aşezări au fost recuperate bucăŃi
de chirpic ars, cu amprente ale unor împletituri din crengi şi/sau trestie, peste
care s-au aplicat straturi de lut amestecat cu nisip şi elemente vegetale.
Materialul arheologic cel mai consistent este reprezentat de ceramică,
păstrată în stare fragmentară, dar care ilustrează caracteristicile tipologice şi
decorative ale mediului cultural Sântana de Mureş-Černjachov. Pentru că nu
dispunem de un lot consistent pentru fiecare dintre staŃiunile identificate de noi,
analiza ceramicii va fi una întocmită la modul general, fapt care – suntem
conştienŃi – nu constituie cea mai bună manieră de lucru.
În funcŃie de caracteristicile tipologice, materialul ceramic avut la
dispoziŃie cuprinde cele două mari categorii identificate în toate siturile acestei
culturi381. Pe de o parte este ceramica lucrată la roată, cu ponderea cea mai
mare, şi olăria lucrată la mână, într-un procent nesemnificativ.
Fără să intrăm în detalii extrem de tehnice, vom aduce în discuŃie fiecare
categorie ceramică, pornind de la cea confecŃionată la roata olarului, care, la
rândul ei cunoaşte două subgrupe: fină şi zgrunŃuroasă.
Privitor la ceramica fină, observăm că se întâlneşte în proporŃii variabile
de la o aşezare la alta, dar prezintă aceleaşi caracteristici tehnologice382, în
380

I. IoniŃă, PopulaŃia locală …, p. 619.
O tipologie detaliată vezi şi la O. L. Şovan, Necropola de tip Sântana de MureşČernjachov de la Mihălăşeni (jud. Botoşani), Târgovişte, 2005, p. 165-175.
382
A se vedea şi punctele de vedere exprimate de Gh. Diaconu, Über die Scheibengedrehte
Keramik in der Sântana de Mureş-Tschernjachowkultur, în Dacia, N.S., XIV, 1970,
p. 243-250.
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sensul că pasta din care au fost lucrate vasele a fost atent aleasă şi omogenizată,
adaptată pentru confecŃionarea unor recipiente de dimensiuni şi forme diferite.
În marea lor majoritate, fragmentele ceramice au culoare cenuşie, dovadă a
arderii olăriei în mediu reducător, dar sunt atestate şi vase de culoare cărămizie
sau cărămiziu-cenuşie.
Formele cele mai frecvente, reconstituite ipotetic pe baza fragmentelor,
sunt cănile, ceştile (fig. 83/1), străchinile (fig. 84/2), castroanele (fig. 84/4; fig.
85/3) şi oalele de diferite tipuri (fig. 83/5; fig. 84/7; fig. 85/2, 4-6). În general,
aceste vase au fost bine finisate şi uneori chiar lustruite, iar ca decoruri se
observă benzile lustruite, brâiele simple (fig. 85/6) şi alveolare (fig. 85/4).
Pentru subgrupa ceramicii zgrunŃuroase, observăm că s-a folosit argilă în
amestec cu nisip şi microprundişuri, în proporŃii variabile, dar bine
omogenizate, astfel încât să poată fi confecŃionate şi recipiente de mari
dimensiuni. Ca şi în cazul anterior, arderea s-a realizat în mediu reducător,
fragmentele având o culoare uniformă, în general cenuşie, dar sunt atestate şi
vase de culoare brună sau cărămiziu-cenuşie.
Repertoriul tipologic include în special vase mijlocii şi mari, dintre care o
bună reprezentare o au recipientele destinate păstrării proviziilor, numite şi
dolium (fig. 82/1-7). Am întâlnit fragmente de la aceste vase în aşezările de la
Vânători-NeamŃ-La izvoare (fig. 82/1-4, 6, 7), TopoliŃa-Marginea estică a satului
(fig. 82/5), Curechiştea-La Ursachi (fig. 83/4, 6), care au drept caracteristică
marginea superioară lăŃită, trasă spre interior şi corpul puternic profilat.
În câteva cazuri, au fost observate şi motive decorative, care constau în
benzi de linii incizate, orizontale (fig. 82/4) sau vălurite (fig. 82/1-3, 5-7),
dispuse atât pe corpul vaselor cât şi pe buza unor recipiente de tip dolium. Acest
din urmă tip ceramic îşi are originea în olăria dacică şi romană veche, faŃă de
care a suferit unele modificări.
În fine, categoria cea mai modest atestată este cea a ceramicii lucrată la
mână, dintr-o pastă grosieră, în a cărei structură se observă cioburi pisate, nisip
şi chiar pietricele. Arderea s-a făcut în mediu oxidant, motiv pentru care
suprafaŃa vaselor este cărămizie, dar neuniformă, cu nuanŃe roşcate sau brune.
Câteva fragmente prezintă şi urmele unei arderi secundare.
Din punct de vedere morfologic, acestei categorii îi aparŃin în special oale
de dimensiuni medii, cu corpul uşor profilat.
Prin modul de execuŃie, dar şi prin repertoriul tipologic, ceramica lucrată
la mână din cadrul culturii Sântana de Mureş-Černjachov ilustrează
continuitatea elementului dacic autohton şi pe parcursul secolului IV p. Chr.383.
383

I. IoniŃă, Elemente autohtone în cultura Sântana de Mureş (sec. IV e.n.) din Moldova, în
Carpica, IV, 1971, p. 197-206; V. Palade, Cultura Sântana de Mureş. Concept şi
cronologie, în MemAntiq, IX-XI, (1977-1979), 1985, p. 522.
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Alături de materialele descrise anterior, în aşezările Sântana de MureşČernjachov din Depresiunea NeamŃ am mai găsit şi alte obiecte care sunt legate
de unele dintre îndeletnicirile acestor comunităŃi. Astfel, în aşezarea de la Târgu
NeamŃ-La Schiteanu au fost descoperite o fusaiolă lucrată dintr-un fragment
ceramic (fig. 85/8; fig. 86/6), o mărgică de sticlă şi un fragment dintr-un corn de
cerb cu urme de prelucrare384, iar de pe suprafaŃa staŃiunii de la GrumăzeştiDeleni, provine un fragment dintr-o greutate din lut, de formă tronconică, cu un
început de perforare (fig. 84/8).
Aşa cum am arătat anterior, descoperiri funerare atribuite culturii Sântana
de Mureş-Černjachov nu cunoaştem cu certitudine, dar o necropolă este posibil
să fi existat în punctul Târgu NeamŃ-Izlaz, unde au fost descoperite câteva
resturi osteologice şi mai multe vase întregi, din care s-a păstrat doar o ceaşcă
de mici dimensiuni (fig. 83/1; fig. 86/9).
La cele prezentate anterior se mai adaugă şi unele date rezultate din
cercetarea unor importante monumente arheologice, respectiv necropolele tumulare
de la NemŃişor-Branişte şi NemŃişor-Gura Secului385. Situate în marginea vestică a
Depresiunii NeamŃ, pe terasa din stânga râului cu acelaşi nume, aceste obiective au
fost atribuite culturii Tumulilor Carpatici, iar prin investigarea lor au fost aduse
evidente elemente de noutate care au completat stadiul destul de deficitar al
cunoaşterii acestei manifestări culturale.
Pentru că au fost deja publicate, nu vom relua în amănunt problematica
legată de aceste necropole, dar este utilă punctarea unor detalii care să permită
înŃelegerea aspectelor de ordin cronologic şi cultural.
În ceea ce priveşte necropola de la NemŃişor-Branişte (fig. 87/1), aceasta
cuprindea un număr de 34 de tumuli, dintre care 21 au fost cercetaŃi pe parcursul
mai multor campanii care s-au întins pe aproape două decenii. În cadrul acestui sit
au fost observare trei grupări de tumuli (11 în partea de nord-est, 12 în zona centrală
şi 11 în partea de vest), care ar putea să indice etape ale frecventării acestui loc, sau
o dispunere a complexelor funerare în baza unor eventuale legături între defuncŃi.
Cea de a doua necropolă este situată la aproximativ 1 km spre vest faŃă de
staŃiunea amintită mai sus, dar prezintă unele diferenŃe, în sensul că au fost
identificaŃi şi cercetaŃi nouă tumuli, dispuşi aproximativ liniar (fig. 87/2).
Deşi cultura Tumulilor Carpatici a cuprins un areal vast, concentrarea
cea mai mare a siturilor, în marea lor majoritate necropole, este observată în
zona de nord-est a României, fiind ocupată cu prepondereŃă aria pericarpatică
şi Podişul Sucevei386.
384

V. Diaconu, Descoperiri arheologice din sec. IV e.n. …, fig. 3/10; fig. 5/13.
V. Mihailescu-Bîrliba, Un nouveau groupe culturel …; Idem, Noi date privind cultura
tumulilor carpatici …; Idem, The Carpathian barrows culture/Cultura tumulilor
carpatici, în ActaMP, 21, 1997, p. 833-878.
386
Idem, Noi date privind cultura tumulilor carpatici …, fig. 1.
385
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Pentru că studiul nostru vizează un segment important din zona de
nord a SubcarpaŃilor Orientali, facem precizarea că aici, pe lângă cele două
necropole amintite, mai sunt semnalate monumente similare, precum cele de
la Târzia387 şi Boroaia388.
Deşi s-a afirmat că în apropierea necropolelor se aflau şi aşezările
contemporane, pentru Depresiunea NeamŃ nu a fost confirmată o astfel de regulă,
fapt care se poate datora atât stadiului cercetărilor, cât şi condiŃiilor din teren389.
Fără să intrăm în detalii, care pot fi consultate în studiile dedicate acestei
manifestări culturale, amintim doar că ritul funerar practicat era incineraŃia, oasele
defuncŃilor fiind depuse în urne sau în gropi, dar şi pe diferite suprafeŃe purificate
prin foc (fig. 88). Întotdeauna practicile funerare erau însoŃite de sacrificii şi
ofrande, urmele acestora fiind identificate împreună cu resturile cinerare. În cele
mai multe cazuri, tumulii au fost ridicaŃi chiar pe locul unde avea loc incinerarea,
dar se cunosc situaŃii când rugul funerar se găsea în afara spaŃiului mortuar390.
Privitor la inventar, proporŃia cea mai însemnată este deŃinută de
ceramică, reprezentată prin două categorii: locală şi de import. Olăria autohtonă,
lucrată cu mâna sau la roată, se remarcă printr-un bogat repertoriu de forme,
cele mai frecvent întâlnite fiind ceştile, cupele, castroanele (fig. 89/6) şi oalele
(fig. 89/1, 3, 4, 5). Motivele decorative cele mai comune sunt constituite din
incizii (fig. 89/4, 5), caneluri, reŃele de linii lustruite, benzi de linii imprimate
(fig. 89/6), nervuri în relief, etc. În schimb, ceramica de import este mai modest
reprezentată, tipurile cel mai des întâlnite fiind amforele (fig. 89/7-9), ulcioarele
şi cupele. Pe baza caracteristicilor morfologice, acest segment al inventarului
material a fost încadrat în secolele III-IV p. Chr., iar ca zone de provenienŃă se
menŃionează Pannonia, Dacia, Dunărea de Jos391.
O altă componentă a inventarului funerar o reprezintă uneltele, armele,
accesoriile şi piesele de podoabă, confecŃionate din materiale diverse392 (lut, fier,
387

Idem, Un nouveau groupe culturel …, p. 182, nota 6; Idem, Noi date privind cultura
tumulilor carpatici …, p. 312, fig. 5, fig. 7; V. Mihailescu-Bîrliba et alii, Raport
preliminar privind cercetările de la Târzia (com. Brusturi-Drăgăneşti), jud. NeamŃ, în
MCA, XIV, 1981, p. 246-253.
388
M. Ignat, ContribuŃii la cunoaşterea Tumulilor Carpatici. Tumulul 1 din necropola de la
Boroaia (jud. Suceava), în SCIVA, 50, 1-2, 1999, p. 55-66.
389
Cele două necropole se află în vecinătatea unor areale împădurite, fapt care face dificilă
depistarea posibilelor urme de locuire.
390
V. Mihailescu-Bîrliba, Noi date privind cultura tumulilor carpatici …, p. 314.
391
Ibidem, p. 325.
392
V. Mihailescu-Bîrliba et alii, Two ancient bracelets from the fourth century A. D., în D.
Măgureanu et alii (eds.), Archaeology: making of and practice. Studies in honor of
Mircea Babeş at his 70th anniversary, Piteşti, 2011, p. 255-262; V. Mihailescu-Bîrliba et
alii, Analiza unor obiecte metalice din situl arheologic de la Branişte-NemŃişor, în AMT,
VII, 2012, p. 14-23; o variantă a acestui din urmă articol şi în prezentul volum.
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bronz, sticlă), la care se adaugă – destul de rar – şi monede, cum este cea emisă de
Constantinus II, descoperită în tumulul nr. 31 de la NemŃişor-Branişte393.
Importantă pentru analiza noastră este şi încadrarea cronologică a
descoperirilor sus amintite, deşi stadiul publicării acestora nu este unul complet.
Fără să aducem în discuŃie toate opiniile enunŃate pe această temă, facem precizarea
că la ora actuală nu este stabilită o cronologie strictă a culturii Tumulilor Carpatici.
Deşi, iniŃial, s-a acceptat ca interval cronologic perioada secolelor III-IV p. Chr.394,
noile date propun o extensie a acestui segment, începând chiar cu secolul II p. Chr.
şi până în ultimul sfert al secolului IV p. Chr.395.
Neclară este şi problema originii acestei culturi, care, deşi are un puternic
substrat autohton396, cunoaşte şi influenŃe de factură germanică, mai ales dinspre
nord, din mediul Przeworsk. Potrivit cercetătorului V. Mihailescu-Bîrliba,
componenta dacică a culturii Tumulilor Carpatici şi-a continuat evoluŃia în cadrul
unor noi condiŃii istorice, determinate de migrarea spre sud a taifalilor şi
vizigoŃilor, fapt ce permite concluzia că această entitate culturală reprezintă un
amalgam etnic397.
După ce la jumătatea secolului V p. Chr., cultura Sântana de MureşČernjachov îşi încheie existenŃa, în zonele de la răsărit de CarpaŃi se constituie o
nouă manifestare culturală – Costişa-Botoşana-Hansca398 – în al cărei substrat se
observă bogate elemente de factură daco-romană şi romanică. Cu o evoluŃie de mai
bine de două secole, cultura Costişa-Botoşana-Hansca se întâlneşte pe un areal
geografic amplu, fapt ilustrat de uniformitatea inventarului material, care, pe lângă
profunda componentă autohtonă, conŃine şi anumite elemente alogene399.
393

Idem, Noi date privind cultura tumulilor carpatici …, p. 325-327.
I. IoniŃă, Din istoria şi civilizaŃia dacilor liberi. Dacii din spaŃiul est-carpatic în sec. II-IV e.n.,
Iaşi, 1982, p. 94-95; V. Mihailescu-Bîrliba, Un nouveau groupe culturel …, p. 206-207.
395
V. Mihailescu-Bîrliba, Noi date privind cultura tumulilor carpatici …, p. 327-331.
396
M. Ignat, Dacii liberi din Moldova …, Iaşi, 1999, p. 19.
397
V. Mihailescu-Bîrliba, Noi date privind cultura tumulilor carpatici …, p. 331-335; I.
IoniŃă, PopulaŃia locală …, p. 637.
398
D. Gh. Teodor et alii, Cercetările arheologice de la Mănoaia-Costişa şi contribuŃia lor
la cunoaşterea culturii materiale locale din sec. V-VI din Moldova, în Carpica, I, 1968,
p. 234; I. Mitrea, ContribuŃii la cunoaşterea populaŃiei locale dintre CarpaŃi şi Siret în
sec. V-VI e.n., în MemAntiq, II, 1970, p. 345-349; D. Gh. Teodor, PopulaŃia autohtonă
din regiunile extracarpatice în sec. V-VII, în D. Protase, Al. Suceveanu (coord.),
Istoria Românilor, II, Bucureşti, 2001, p. 654-655; I. Mitrea, ObservaŃii privind
sfârşitul culturii Sântana de Mureş şi începuturile culturii Costişa-Botoşana-Hansca,
în stadiul actual al cercetărilor arheologice, în Carpica, XXXIV, 2005, p. 132-139;
Idem, ObservaŃii privind începutul, sfârşitul şi etapele de evoluŃie ale culturii
Costişa-Botoşana-Hansca (sec. V-VII), în AMT, VI, 2011, p. 130-135.
399
G. D. Hânceanu, EvoluŃii etno-demografice şi culturale în bazinul Bârladului (sec. VIXI), Iaşi, 2011, p. 58-59.
394
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Dacă în etapa cronologică anterioară, dinamica grupurilor umane a fost
una destul de complexă, pentru perioada secolelor V-VII, datele de care
dispunem în acest moment sunt în deplin contrast.
SpaŃiul geografic asupra căruia ne-am îndreptat atenŃia include între
limitele sale puŃine mărturii arheologice specifice manifestărilor culturale post
Sântana de Mureş-Černjachov. Astfel, cunoaştem cu siguranŃă două aşezări, la
Târpeşti-Râpa lui Bodai şi Vânători-NeamŃ-Ungureni, la care se mai adaugă o
semnalare a unor posibile urme de locuire pe teritoriul localităŃii Agapia, în
punctul Dumbrava (fig. 6). În acest din urmă caz, verificările noastre nu au
permis identificarea unor materiale arheologice, ceea ce ne dă dreptul să luăm în
calcul doar cu un grad sporit de probabilitate respectivele descoperiri.
Deşi nu sunt documentate foarte multe staŃiuni arheologice, săpăturile
efectuate în cadrul acestora oferă un plus de informaŃii care contribuie la întregirea
tabloului istoric referitor la cea de a doua jumătate a mileniului I p. Chr.
Aşa cum o arată situaŃia actuală, formularea unor aprecieri privitoare la
dinamica teritorială a acestor comunităŃi în arealul Depresiunii NeamŃ este un
demers care nu promite rezultate spectaculoase. Poate fi reŃinută doar observaŃia
potrivit căreia aşezările se găsesc pe trepte de relief diferite; una dintre ele a fost
întemeiată pe terasa medie a TopoliŃei, iar cealaltă ocupă un mic platou de la
poalele versantului nord-vestic al Dealului Olaru, menŃionat şi Dealul Stânii400.
Pentru un plus de informaŃii401, considerăm utilă o scurtă prezentare a
fiecărei staŃiuni în parte.
Astfel, în cursul cercetărilor de la Târpeşti-Râpa lui Bodai au fost
identificate două locuinŃe adâncite402 (notate α şi β) şi urmele unor posibile colibe
de suprafaŃă, construite din materiale uşoare403. Respectând specificul epocii404,
locuinŃele au formă pătrată, cu colŃurile rotunjite, dar au dimensiuni variabile
(prima dintre ele are o suprafaŃă de aproximativ 20 m², iar cea de-a doua are doar
9 m²). În ambele construcŃii au fost identificate urmele unor vetre de foc.
400

I. Corman, Săpăturile arheologice …, p. 301.
D. Gh. Teodor, PopulaŃia autohtonă …, p. 644.
402
În literatura de specialitate s-au folosit diferite denumiri, precum ,,locuinŃe semiadâncite”,
,,bordeie”, ,,semibordeie”, termeni care nu au fost bine delimitaŃi pe baza unor criterii
complexe. Din acest motiv, vom folosi termenul de ,,locuinŃă adâncită”. Privitor la această
manieră de construcŃie, s-a scris că a fost determinată de o răcire accentuată a climei; pentru
aceasta din urmă vezi M. Cârciumaru, ConsideraŃii generale asupra oscilaŃiei climatice în
ultimii 5000 de ani, în Suceava, IX, 1982, p. 469-473; M. Andronic, Poiana. O aşezare din
sec. VIII-IX d. Chr., Suceava, 2005, p. 37.
403
S. Marinescu-Bîlcu, Târpeşti …, p. 123-124, fig. 241-243.
404
D. Gh. Teodor, Meşteşugurile la nordul Dunării de Jos în sec. IV-XI d. Hr., Iaşi, 1996, p.
76; M. Andronic, Complexe de locuire din secolele V-VII la nord-est de CarpaŃi, în
Suceava, XXIV-XXV, (1997-1998), 2000, p. 51-64; G. D. Hânceanu, EvoluŃii etnodemografice …, p. 43-44.
401
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Materialul arheologic recuperat de aici este compus în exclusivitate din
ceramică, preponderent lucrată la mână, dar şi la roată. Formele cele mai
frecvente sunt oalele profilate, cu marginea superioară evazată, la care se
adaugă unele tipsii.
Pe baza formelor ceramice şi a tehnologiilor de confecŃionare, locuirea
din acest punct a fost atribuită secolelor VI-VII p. Chr.405.
Cea de a doua aşezare se află în marginea sudică a satului VânătoriNeamŃ, pe terasele de pe ambele maluri al pârâului Sărăturii sau Glodişor, şi a
fost cercetată parŃial prin săpături de salvare care au adus în prim plan câteva
date ce vor fi menŃionate în cele ce urmează.
În urma cercetărilor efectuate au fost descoperite două locuinŃe adâncite,
dintre care una s-a păstrat parŃial406. Ca şi în cazul precedent, şi aceste construcŃii au
formă rectangulară, cu colŃurile rotunjite, iar una dintre ele (L1) are pe o latură gropi
de pari care susŃineau structura pereŃilor şi acoperişul. S-a scris despre posibilitatea
ca pereŃii locuinŃelor să fi fost construiŃi din bârne dispuse orizontal şi, probabil,
lipiŃi cu lut407, dar în cazul discutat de noi nu s-au păstrat urme evidente.
Mult mai bine conservate sunt urmele locuinŃei nr. 2, cu aceeaşi formă ca şi
precedenta, dar cu laturile neregulate, ocupând o suprafaŃă de aproximativ 10 m². În
colŃul de nord-est se afla vatra cuptorului, de formă ovală şi înconjurată cu pietre408.
Pe latura de sud-vest au fost surprinse gropile unor pari/Ńăruşi, care, potrivit
autorului cercetărilor, provin de la un război de Ńesut vertical.
Merită amintit şi faptul că în interiorul acestei locuinŃe nu au fost
documentate urme ale structurii de fixare a pereŃilor şi acoperişului, dar se
admite posibilitatea prezenŃei unor tălpici de susŃinere a stâlpilor de lemn409.
Deşi o astfel de interpretare apare frecvent în lucrările de specialitate410, sunt şi
voci care presupun că stâlpii din lemn se aflau în afara perimetrului locuinŃei411.
Materialul ceramic412 provenit din complexele amintite, dar şi din
cercetările noastre, este fragmentar şi este constituit în exclusivitate din
olărie lucrată cu mâna. Tipologic, se constată o simplitate a formelor, cele
405

S. Marinescu-Bîlcu, Târpeşti …, p. 123-124.
I. Corman, Săpăturile arheologice …, p. 303, fig. 1.
407
D. Gh. Teodor, Meşteşugurile …, p. 78; Idem, PopulaŃia autohtonă …, p. 645.
408
I. Corman, op. cit., p. 303, fig. 2.
409
Ibidem, p. 307.
410
D. Gh. Teodor, Unele probleme privind evoluŃia culturii materiale din Moldova în sec. VIX, în Carpica, II, 1969, p. 261; Idem, Teritoriul est-carpatic în sec. V-XI. ContribuŃii
arheologice şi istorice la problema formării poporului român, Iaşi, 1978, p. 15.
411
I. Mitrea, Aşezarea prefeudală de la Izvoare-Bahna (II). ContribuŃii la arheologia epocii
de formare a poporului român, în Carpica, X, 1978, p. 219; Idem, ComunităŃi săteşti la
est de CarpaŃi …, p. 183-184.
412
I. Corman, op. cit., p. 307, fig. 3; fig. 4.
406
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mai întâlnite fiind oalele cu corpul profilat şi marginea superioară evazată
(fig. 91/1-5; fig. 92/1-3). Câteva fragmente provin de la tipsii (fig. 91/6) şi
castroane, dar proporŃia acestora este infimă413.
Decorurile sunt extrem de simple şi constau în alveole (fig. 91/1, 2; fig.
92/1) şi crestături (fig. 91/2; fig. 92/3) dispuse pe marginea superioară a vaselor.
O anumită importanŃă o au şi alte categorii de artefacte, care, deşi slab
reprezentate, ilustrează o parte dintre ocupaŃiile414 locuitorilor acestei aşezări.
Ne referim aici la unele fusaiole (fig. 91/7, 8; fig. 92/4), care, împreună cu
presupusul război de Ńesut din locuinŃa nr. 2, argumentează o realitate bine
documentată şi anume prelucrarea fibrelor textile şi practicarea Ńesutului415. Tot
în acest context, se precizează că în locuinŃa nr. 1, pe podea, au fost descoperite
bucăŃi de zgură de fier416. Chiar dacă acestea sunt dovezi firave ale unei
activităŃi metalurgice, prezintă o anumită relevanŃă, care, pe lângă meşteşugul
prelucrării fierului417, poate constitui un indiciu important al schimbului
intercomunitar.
Pe baza materialului ceramic identificat în cadrul staŃiunii arheologice
asupra căreia am insistat în rândurile anterioare, s-a propus ca încadrare
cronologică intervalul cuprins între secolul VI p. Chr. şi prima jumătate a
secolului VIII p. Chr418.
După aceste scurte consideraŃii merită să precizăm faptul că în
Depresiunea NeamŃ, locuirile specifice celei de-a doua jumătăŃi a mileniului I p.
Chr. sunt de mică intensitate, fapt argumentat în principal de numărul
aşezărilor. De asemenea, în cadrul staŃiunilor arheologice, numărul locuinŃelor
este destul de mic, spre deosebire de zonele aflate în bazinul Moldovei sau al
Siretului, unde complexele de locuire deŃin o pondere crescută, aşa cum se
observă, spre exemplu, la Davideni (jud. NeamŃ)419. Acest fapt ne determină să
presupunem că zonele submontane nu erau preferate de comunităŃile vechi
romanice, aspect care poate avea cauze de natură climatică, dar mai ales de
ordin economic. În final, putem propune ca ipoteză de lucru, că pătrunderea
413

De altfel, cele două tipuri ceramice predomină în majoritatea aşezărilor atribuite acestei
perioade; vezi pentru aceasta şi lucrarea lui G. D. Hânceanu, EvoluŃii etno-demografice…,
p. 46-47, p. 58-59.
414
Pentru o imagine mai detaliată, referitoare la zonele centrale ale Moldovei a se consulta şi
Idem, OcupaŃiile comunităŃilor autohtone din bazinul Bârladului (sec. VI-XI p. Chr.), în B.
Ciupercă (coord.), Arheologia Mileniului I p. Chr., II, Bucureşti, 2011, p. 241-298.
415
I. Corman, Săpăturile arheologice …, p. 307-308, fig. 4/6, 7; D. Gh. Teodor,
Meşteşugurile …, p. 49-52.
416
I. Corman, op. cit., p. 301.
417
D. Gh. Teodor, op. cit., p. 24-29.
418
I. Corman, op. cit., p. 307.
419
Aici sunt cunoscute 74 de locuinŃe; vezi I. Mitrea, ComunităŃi săteşti la est de CarpaŃi …,
p. 182-183.
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grupurilor umane ale culturii Costişa-Botoşana-Hansca în interiorul depresiunii
s-a făcut tot pe cursul râului TopoliŃa, dinspre Valea Moldovei, cunoscut fiind
faptul că în bazinul acestei artere hidrografice se observă o dinamică crescută a
locuirilor atribuite segmentului cronologic cuprins între sec. V-VII420.
VII. Movile/tumuli
Deşi în zona subcarpatică a NeamŃului, cu excepŃia necropolelor tumulare
de la NemŃişor şi Târzia, nu au fost cercetate sistematic alte movile funerare,
merită să aducem în discuŃie cele câteva astfel de obiective identificate de noi în
interiorul depresiunii. La ora actuală cunoaştem patru astfel de movile/tumuli,
care datorită dimensiunilor şi amplasamentului nu credem că pot fi puse decât
pe seama unei acŃiuni antropice.
Aşa cum am arătat şi în repertoriul descoperirilor, două astfel de monumente
se găsesc în perimetrul administrativ al oraşului Târgu NeamŃ, pe Dealul Colacu. O
altă movilă a existat în marginea satului Târpeşti, iar cea de-a patra poate fi
observată la limita nordică a satului Grumăzeşti, pe Dealul Hotărăni.

Movila de la Grumăzeşti-Dealul Hotărăni
420

Ibidem, p. 23.
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Dintre toate aceste movile, cea mai mare este cea de la Grumăzeşti, cu un
diametru de aproximativ 15 m, iar înălŃimea atinge 2 m. A fost ridicată într-un
punct vizibil de la distanŃe mari, iar în vecinătatea ei nu am găsit materiale
arheologice concludente, cu excepŃia unor aşchii de gresie care nu permit o
atribuire cronologică a respectivului monument.
Din cartografierea acestor posibili tumuli, observăm că se găsesc exclusiv
în zona central-estică a Depresiunii NeamŃ, la contactul cu culoarul TopoliŃei ce
face legătura cu Valea Moldovei. Credem că acest aspect nu este deloc
întâmplător, întrucât, pe malul drept al râului amintit pot fi observate alte două
astfel de movile, pe teritoriul localităŃii łibucani421. Fără să avem dovezi
concrete, ca ipoteză de lucru am putea presupune apartenenŃa lor la aceeaşi
etapă cronologică, dacă nu chiar aceleiaşi populaŃii care, dinspre culoarul
Moldovei, a pătruns înspre vest, pe Valea TopoliŃei, până în zona submontană.
Este cunoscut faptul că astfel de monumente funerare sunt întâlnite întrun interval temporal destul de amplu, de la sfârşitul eneoliticului până la
începuturile evului mediu, fapt care face dificilă încercarea de a le încadra într-o
epocă anume, mai ales în lipsa datelor arheologice.

421

Cele două movile se află pe partea stângă a drumului Târgu-NeamŃ - TupilaŃi, pe terasa
înaltă din dreapta râului Moldova.
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În încheierea acestei lucrări este necesară punctarea unor observaŃii cu
caracter concluziv prin care să se evidenŃieze anumite aspecte de ordin
cronologic şi cultural, în strânsă legătură cu dinamica teritorială a comunităŃilor
umane care au locuit în Depresiunea NeamŃ, din etapele timpurii ale preistoriei
şi până la începuturile evului mediu.
Prin ansamblarea datelor publicate până acum şi a rezultatelor propriilor
cercetări, am reuşit să întocmim o analiză istorică a unui areal geografic cu
limite clar definite, în interiorul căruia vechile grupuri de populaŃii s-au stabilit,
au evoluat şi au interacŃionat cu alte entităŃi sociale.
Am arătat încă din prima parte a lucrării că există diferenŃe destul de mari în
ceea ce priveşte intensitatea cercetărilor şi caracterul acestora, iar asemenea
variabilităŃi se reflectă direct în stadiul cunoştinŃelor care privesc perioadele istorice
asupra cărora ne-am îndreptat atenŃia în paginile anterioare. Din acest punct de
vedere, subliniem o dată în plus relativitatea unora dintre constatările noastre, care
s-au fundamentat pe un eşantion redus de informaŃii provenite din săpături
sistematice şi/sau sondaje, şi nu de puŃine ori am avut la dispoziŃie doar o sumară
bază de date construită ca urmare a recunoaşterilor arheologice de suprafaŃă.
În capitolul referitor la cadrul natural am încercat să punctăm
caracteristicile elementelor de habitat care au permis şi au influenŃat locuirile
umane. Dacă relieful şi reŃeaua hidrografică au avut un rol esenŃial, unele
resurse ale subsolului (sarea, rocile utile) au constituit factori suplimentari care
au atras diferitele grupuri de populaŃii în arealul subcarpatic al NeamŃului.
Suntem conştienŃi că un impact major l-ar fi avut şi unele seturi de analize care
să fi permis reconstituiri de mediu pentru diverse momente cronologice, dar
posibilităŃile noastre în acest caz au fost extrem de limitate.
Pentru a întocmi un studiu cât mai complex şi pentru a ne susŃine unele
opinii, am alcătuit un amplu repertoriu din care să poată fi extrase informaŃii
suficiente care privesc localizarea, amplasarea şi încadrarea crono-culturală a
staŃiunilor arheologice cunoscute. Până în prezent am reuşit inventarierea unui
număr de 68 de staŃiuni arheologice, dintre care 30 sunt descoperiri care ne aparŃin.
Cu toate acestea, avem convingerea că încă mai sunt situri care nu sunt cunoscute şi
care pot oferi elemente suplimentare pentru cunoaşterea trecutului acestei zone.
Departe de a beneficia de o imagine completă şi detaliată, putem conchide
faptul că mărturiile arheologice creionează o secvenŃă cronologică aproape
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neîntreruptă, de la paleolitic şi până în secolul VIII p. Chr., şi care este ilustrată prin
toate manifestările culturale specifice zonei subcarpatice a Moldovei. Singurul
hiatus îl reprezintă intervalul secolelor II a. Chr. - I p. Chr., cunoscut drept epoca
dacică clasică, pentru care în momentul actual nu avem mărturii arheologice.
În graficul de mai jos am ilustrat reprezentativitatea fiecărei epoci sau
etape cronologice, de unde lesne se poate constata faptul că există diferenŃe
semnificative de la o perioadă la alta.

Numărul staŃiunilor arheologice

35

31

30
25

22

20
15
15

14
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10
5

3

2

0
Neolitic

Eneolitic

Epoca
bronzului

Epoca
fierului

Sec. II-III Sec. IV-V
p. Chr.
p. Chr.

Etape cronologice

Sec. VIVIII p.
Chr.

Graficul 6 - RepartiŃia staŃiunilor arheologice în funcŃie de etapele cronologice

Pentru a nu crea confuzii, reamintim că în Depresiunea NeamŃ sunt
atestate unele materiale arheologice de factură paleolitică, dar nu putem vorbi
despre situri propriu-zise, motiv pentru care în reprezentarea grafică anterioară
nu am luat în calcul şi descoperirile respective. O pondere crescută o au
staŃiunile epocii bronzului şi cele eneolitice, urmate de cele ale epocii fierului şi
din perioada romană, în timp ce aşezările neolitice şi cele din perioada
postromană sunt reduse numeric. În mod cert, factorii de mediu şi climatici au
influenŃat direct densitatea populaŃiei în anumite perioade istorice, ceea ce oferă
imagini diferite ale dinamicii teritoriale.
Oricât de utilă ar fi o analiză a dispunerii aşezărilor în raport cu formele
de relief, precaritatea informaŃiilor trunchiază vederea de ansamblu. Dacă în
multe cazuri cunoaştem amplasamentul exact al siturilor, există şi unele
referinŃe extrem de sumare, preluate din literatura de specialitate, pentru care nu
dispunem de elemente topografice clare. Ca observaŃie generală putem
menŃiona că au fost locuite cu preponderenŃă treptele joase de relief (lunci,
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terase inferioare), dar pentru anumite segmente cronologice s-a constatat
preferinŃa pentru terenurile cu o anumită altitudine faŃă de zonele
înconjurătoare, ceea ce ne trimite cu gândul la necesitatea evitării riscurilor
cauzate de situarea în proximitatea cursurilor de apă (posibile inundaŃii), sau
pentru asigurarea posibilităŃilor defensive.
În ceea ce priveşte densitatea locuirilor umane în Depresiunea NeamŃ, o
privire de ansamblu ne arată că au existat microzone intens frecventate, dar şi
,,pete albe”, corespunzătoare în special părŃii de nord-vest a spaŃiului analizat.
Este evident că factorii de mediu şi condiŃiile topografice au determinat
prezenŃa sau absenŃa aşezărilor în anumite areale, diferenŃe majore fiind
înregistrate şi de la un bazin hidrografic la altul. Remarcăm o densitate crescută
a staŃiunilor arheologice pe cursul mijlociu şi superior al TopoliŃei, fapt explicat
prin specificul reliefului, caracterizat prin existenŃa dealurilor domoale şi a
teraselor generate de numeroşii afluenŃi ai râului amintit. În deplin contrast,
bazinul râului NeamŃ, mult mai restrâns, a fost mai puŃin frecventat de
comunităŃile umane din vechime. Terasele înguste şi versanŃii abrupŃi ai
dealurilor nu au permis stabilirea populaŃiilor preistorice sau antice decât în
foarte puŃine cazuri.
În acelaşi context mai amintim că densitatea mare a staŃiunilor arheologice
în jumătatea sudică a depresiunii poate fi explicată şi prin existenŃa unei căi facile
de acces, pe Valea TopoliŃei, dinspre culoarul Moldovei. În mod cert şi cursul
mijlociu şi inferior al râului NeamŃ a servit ca rută de pătrundere dinspre zonele
mai joase, specifice luncii Moldovei, către arealul submontan. Pentru unele etape
cronologice este de luat în calcul şi existenŃa unei căi de circulaŃie prin bazinul
superior al NeamŃului care făcea legătura cu teritoriul intramontan, până pe Valea
BistriŃei, de unde lesne se putea ajunge în Transilvania prin pasurile carpatice.
Am arătat la locul potrivit că unele materii prime litice pentru confecŃionarea
uneltelor erau de origine vulcanică, iar o rută facilă de aprovizionarea era chiar
cea menŃionată mai sus.
Subliniam şi anterior faptul că în Depresiunea NeamŃ sunt atestate
majoritatea manifestărilor culturale specifice SubcarpaŃilor Moldovei, dar acest
tablou a cunoscut completări consistente ca urmare a cercetărilor de teren ale
subsemnatului. Ar merita semnalat, spre exemplu, că până de curând, unele culturi
erau doar sumar atestate sau cunoscute prin descoperiri singulare. Intensele
recunoaşteri arheologice din ultimul deceniu au permis o sporire a bazei
documentare şi chiar au adus elemente evidente de noutate. Ne gândim aici la
identificarea unui număr important de aşezări precucuteniene sau ale epocii
bronzului (în special ale culturii Costişa), la care se mai adaugă o întregire a
stadiului cunoştinŃelor legate de etapa finală a Hallstattului.
La fel de utile credem că sunt şi observaŃiile prilejuite de analiza în ansamblu
a staŃiunilor arheologice, pentru că astfel se poate contura un model de studiu zonal.
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Desigur, extrem de necesare ar fi fost şi unele cercetări sistematice şi chiar metode
de investigare neintruzive, pentru ca unele dintre afirmaŃiile noastre să îşi găsească
susŃinere deplină. Atât cât a fost posibil am apelat şi la informaŃiile oferite de
cercetările interdisciplinare (sedimentologie, petrografie, arheozoologie,
metalografie), tocmai pentru a aduce un plus de valoare lucrării şi pentru a ne alinia
tendinŃelor actuale din arheologie.
În încheierea acestei modeste contribuŃii ştiinŃifice subliniem odată în
plus necesitatea investigării amănunŃite a diferitelor subunităŃi şi unităŃi
geomorfologice, prin cercetări sistematice şi de suprafaŃă, pentru că doar aşa se
poate creiona acel tablou istoric pe care orice arheolog îşi propune să-l
descifreze. Chiar dacă direcŃiile actuale de studiu şi mijloacele tehnologice ne
permit o multitudine de analize şi interpretări, nu trebuie să omitem faptul că
arheologia are la bază tot munca de teren.
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CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE
Petrographic Evidence of Intercultural Trade
during the Chalcolithic. Examples from NeamŃ County, Romania
Otis Crandell∗

Introduction
Previous researchers have proposed the possibility of intercultural trade
between Precucuteni-Cucuteni settlements and those of neighbouring cultures but
empirical research to support this is very limited. This paper focuses specifically on
possible interaction with the GumelniŃa culture to the south, in the Dobruja-Danube
area. In this study, artefacts from two sites in the Sub-Carpathians
(Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă and TopoliŃa-La Ilioi) both situated within 5 km
of each other and Târgu NeamŃ, were analysed (Figure I). These sites are
approximately 5 to 20 km from various types of raw material sources in the
Carpathians, 100 km from sources of Moldavian flint (the nearest source being
the Prut river) and about 240 km from the nearest sources of Balkan flint (in the
Danube). Twenty artefacts suspected of being Balkan flint were thin sectioned
for petrographic analysis to confirm or redetermine sources.
Description of materials
Within the Precucuteni-Cucuteni cultural territory, there were several raw
materials suitable for knapping. The following is a general overview of the main
groups of materials available to the people of the two settlements (Figure II).
Of the available materials, the best quality is the flint found in the Upper
Cretaceous (Cenomanian) chalky marl throughout the Moldavian plateau between
the Upper Prut and Upper Dniester rivers and as fluvial deposits south of this area1
∗
1

,,Babeş-Bolyai” University Cluj-Napoca, Romania. email: otis.crandell@ubbcluj.ro
T. VăscăuŃanu, Asupra Cretacicului Superior din Nordul Basarabiei, in Analele Academiei
Române, Memoriile SecŃiunii ŞtiinŃifice (Seria 3), 1, 1923, p. 287-299; Idem, Asupra
formaŃiunilor mediterane din nordul Basarabiei, in Analele Academiei Române, Memoriile
SecŃiunii ŞtiinŃifice (Seria 3), 3, (Mem. 6), 1925, p. 239-256; G. Macovei, I. Atanasiu,
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(Figure II.a. and II.b). Visually this material varies from an off-white or tan colour
to almost black with possible whitish spots. It breaks with a conchoidal fracture and
has a smooth surface. This material is composed almost entirely of very fine,
equigranular quartz (Figure III.a). A description of this material can be found in
other papers (a detailed description is presented in O. Crandell2).
To the south, within the GumelniŃa culture’s territory there are large sources
of equally good quality flint, the so-called Balkan flint3. This material comes from
the Late Cretaceous chalk formations between the Danube and the Black Sea4.
L'évolution géologique de la Roumainie. Crétacé, in Anuarul Institutului Geologic din
România, 16, (1931), 1934, p. 63-280; E. Saulea et alii, Geological Map of Romania, scale
1:200.000, 1 Darabani Sheet. Romanian Geological Institute, Bucharest, 1966; N.
Chetraru, Bobuleşti VI - O staŃiune de la începutul paleoliticului superior în Moldova, in
Anuarul Muzeului NaŃional de Istorie a Moldovei, 2, 1995, p. 138-172; Idem, ContribuŃii
la cunoaşterea paleoliticului inferior în Moldova, in Anuarul Muzeului NaŃional de Istorie
a Moldovei, 2, 1995, p. 93-138; V. Chirica et alii, Gisements du paléolithique supérieur
ancien entre le Dniestr et la Tissa, BAI, 5, Iaşi, 1996.
2
O. N. Crandell, Lithic Sources Available to Prehistoric Populations in the Banat Region,
Romania, in V. Cotiugă et alii (eds.), Interdisciplinary Research in Archaeology.
Proceedings of the First Arheoinvest Congress. 10-11 June 2011, Iaşi, Romania, BAR,
I.S., Oxford, 2012, in press.
3
N. Jolkičev, The Cretaceous/Paleogene boundary in the Eastern Fore Balkan (Luda Kamchya
Defile - locality of Chudnite Steni), in Review of the Bulgarian Geological Society, 68, (1-3),
2007, p. 41-45; C. Nachev, Flint Raw Materials in Bulgaria, in Y. Gatsov, I. Boyadzhiev (eds.),
The First Neolithic Sites in Central/South-East European Transect, Volume I: Early Neolithic
Sites on the Territory of Bulgaria, BAR, I.S., Oxford, 2009, p. 57-58; P. Biagi, E. Starnini, A
source in Bulgaria for Early Neolithic 'Balkan flint', in Antiquity, 84, (325), 2010,
http://www.antiquity.ac.uk/projgall/biagi325/; Idem, First discovery of Balkan flint sources and
workshops along the course of the Danube river in Bulgaria, in M. Dizdar (ed.), Panonski
prapovijesni osviti: Zbornik radova posvećenih Korneliji Minichreiter uz 65. obljetnicu života,
Institu za Arheologiju, Zagreb, 2011, p. 69-81.
4
G. Macovei, I. Atanasiu, L'évolution géologique…; R. Ciocârdel, Geologia regiunii
Andreiaşul (Putna). ContribuŃiuni la cunoaşterea geologiei Dobrogei Centrale, in Dări de
Seamă ale ŞedinŃelor. Comitetul Geologic, 37, (1949-1950), 1953, p. 153-161; R.
Ciocârdel, M. Popovici, Date privind sursele de apă de la Caragea Dermen (regiunea
ConstanŃa), in Dări de Seamă ale ŞedinŃelor. Comitetul Geologic, 38, (1950–1951), 1954,
p. 321-324; M. Chiriac, Contributions a 1'etude de la faune des échinides Crétacés de la
Dobrogea du Sud, in Revue de Geologie et de Geographie, 1, 1957, p. 61-95, pl. 1-13; G.
Macovei, Geologie stratigrafică cu privire specială la teritoriul României, Bucharest,
1958 ; V. Ianovici et alii, Privire generală asupra geologiei Dobrogei, Bucharest, 1961;
M. Chiriac, Asupra unor iviri de turonian la E de Medgidia, in Studii şi Cercetări de
Geologie, Geofizică, Geografie, SecŃia Geologie, 9 (2), 1964, p. 329-339; V. Brana,
Zăcăminte nemetalifere din România, Bucharest, 1967; V. Mutihac, L. Ionesi, Geologia
României, Bucharest, 1974; M. Chiriac et alii, La Dobrogea centrale et du sud pendant le
Jurassique et le Crétacé, in Revue Roumaine de Géologie, Géophysique et Géographie Série de Géologie, 21, 1977, p. 145-153 ; M. Chiriac, AmoniŃi cretacici din Dobrogea de
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Macroscopically, this material varies from shades of orange or yellow to dark
brown, often with opaque whitish spots (Figure II.c and II.d). As with Moldavian
flint, the main component of this material is fine, equigranular quartz, but it can be
distinguished from the former by noticeably higher amount of Fe oxides and
hydroxides and often more calcite (Figure III.b). A description of Balkan material
can also be found in other papers by the author, such as O. Crandell5.
To the west of these sites is the Flysch Belt of the Outer Eastern Carpathian
Mountains. There are numerous sources of different knappable materials in this
area. The most common types of materials are biogenic jasper, chert from
limestone outcrops, siliceous shale, quartzitic sandstone, opal and quartzite6. There
is no flint (i.e. chert from Upper Cretaceous chalk or marl) within this area but it is
worth mentioning the early Cretaceous limestones with cherts of the Flysch7.
In the Eastern Carpathians, chert can be found in the form of lenses in
Middle to Upper Jurassic limestone outcrops8, as well as outcrops of Middle
Triassic limestone9. Although these are two different materials, they are visually
and microscopically very similar. Since outcrops of both their parent materials
are found in close proximity to each other, for the sake a raw material
acquisition they may be considered together. They are sub-translucent to
translucent, various shades of brown, with medium to medium-fine grained
Sud. Studiu biostratigrafic, Bucharest, 1981; L. Ionesi, Geologia României. UnităŃi de
platformă şi orogenul nord dobrogean, Iaşi, 1988.
5
O. N. Crandell, op. cit.
6
G. Popescu, D. Patrulius, Stratigrafia Cretacicului şi a klippelor exotice din Rarău
(CarpaŃii Orientali), in Anuarul Comitetului Geologic, 34, (2), 1964, p. 73-118; V.
Mutihac et alii, Date noi asupra Triasicului din Rarău, in Analele ŞtiinŃifice ale
UniversităŃii "Al. I. Cuza", S.N., 12 (SecŃiunea 2, ŞtiinŃe Naturale, Geologie-Geografie),
1966, p. 69-74; J. Ion et alii, Contributions to the stratigraphy of the Upper Cretaceous
and Paleocene in the northern part of the Tarcău Nappe (East Carpathians), in Romanian
Journal of Stratigraphy, 76, (4), 1995, p. 25-59.
7
G. Murgeanu, O. MirăuŃă, Geological Map of Romania, scale 1:200000, 13 Piatra NeamŃ
Sheet, Romanian Geological Institute, Bucharest, 1968.
8
M. D. Ilie, Cercetări geologice în regiunea Rarău-Cîmpulungul Moldovei-Pîrîul Cailor, in
Anuarul Comitetului Geologic, 30, 1957, p. 107-211; V. Mutihac et alii, Date noi asupra
Triasicului din Rarău / Nouvelles données sur le trias de Rarău, in Analele ŞtiinŃifice ale
UniversităŃii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Serie Nouă, SecŃ. II (ŞtiinŃe Naturale), b, GeologieGeografie, 12, 1966, p. 69-74; M. Săndulescu, Corelarea seriilor mesozoice din
sinclinalele Rarău şi Hăghimaş (CarpaŃii Orientali) / Corrélation des séries mésozoiques
des synclinaux de Rarău et de Hăghimaş (Carpates Orientales), in Dări de Seamă ale
ŞedinŃelor. Institutul Geologic, 60, (5), 1974, p. 119-142; E. MirăuŃă, D. M. Gheorghian,
Etude microfaunique des formations triasiques (transylvaines, bucoviniennes et gétiques)
des Carpates Orientales, in Dări de Seamă ale ŞedinŃelor. Institutul de Geologie şi
Geofizică, 64, (3), (1976-1977), 1978, p. 109-162.
9
M. Săndulescu, op. cit.
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surfaces and a dull lustre (Figure II.e). In petrographic thin section, they are
composed primarily of quartz. Most of the quartz is microcrystalline but also
occurs in a microfibrous form (chalcedony), as large individual crystals and as
clusters of crystals. There is a slight variation in quartz grain size but most
samples of this material have a general grain size that is noticeably larger than
that of either of the above mentioned flints. This material also contains
occasional Fe oxides and hydroxides, calcite and dolomite (Figure III.c).
Quartzitic sandstone can be found throughout the Eastern Carpathians. They
are associated with black Schists dated to various ages (from Early Cretaceous to
Paleogene)10. In general the material is a dark grey to black colour, usually course
grained but sometimes medium or even fine grained and forms a conchoidal
fracture. Often it sparkles (in particularly course grained samples)(Figure II.f).
Microscopically, they consist of a coarse grains of quartz cemented by a
microcrystaline quartz or fibrous quartz (chalcedony)(Figure III.d).
Within the Eastern Carpathians, there are several varieties of jasper
(microcrystalline quartz with a high iron content). In appearance they are
fine grained, matt or slightly glossy, opac to sub-translucent. Their colours
vary but most commonly they are red, green and shades of grey or black,
sometimes yellow (Figure II.g.). The jaspers of this region are associated
with Middle Triassic dolomite, Middle or Upper Jurassic limestone and
detrital-piroclastic complexes11. The Jurassic jasper contains many
radiolarian fossils and some sponge spicule fossils. The jasper associated
with the detrital-piroclasic complexes often contains various fossils as well
as opals and microfibrous quartz. Other than quartz, other component
minerals include iron (often hematite) which gives it the red colour, and
chlorite (which gives it the greenish colour)(Figure IV.e).
In addition to the above mentioned jasper, there are also sources of a black
jasper - lydite not far from the archaeological sites. Lydite (a.k.a. Basanite or
Touchstone) is a fine grained, matt, black jasper (Figures II.h and IV.f). It is

10

G. Macovei, I. Atanasiu, Structura geologică a Văii BistriŃei între PângăraŃi şi Bistricioara
(NeamŃu), in Dări de Seamă ale ŞedinŃelor. Institutul Geologic al României, 8, (1919-1920),
1925, p. 61-98; G. Cernea, Asupra şisturilor negre, in Dări de Seamă ale ŞedinŃelor.
Institutul Geologic al României, 35, (1945-1948), 1952, p. 52-58.
11
I. Băncilă, V. C. Papiu, Asupra silicolitelor cretacic inferioare din cuveta marginală a
CarpaŃilor Orientali, in Dări de Seamă ale ŞedinŃelor. Comitetul Geologic. Institutul
Geologic, 46, (1958-1959), 1962, p. 25-46; V. Mutihac et alii, Date noi asupra
Triasicului…; M. Pelin, Asupra Jurasicului superior de la izvoarele pârâului Hăghimaş
(CarpaŃii Orientali) / Sur le jurassique supérieur situé aux sources de Pîrîul Hăghimaş
(Carpates Orientales), in Studii şi cercetări de Geologie, Geofizică, Geografie, Geologie,
21, 1976, p. 113-130.
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associated with Lower Cretaceous, black schists. Among other places, it can be found
along the eastern edge of the Carpathians from Târgu NeamŃ to about 20 km north12.
Menilite (and menilitic shale) can be found in two layers of the
Oligocene. In a lower layer with a brown bituminous marl, and in a higher
layer with disodile. These layers are separated by the Kliwa standstone layer13.
This material is a type of opal containing bitumen. These meniltes are various
shades of brown (usually a medium to dark shade)(Figures II.i and IV.g).
Many samples break along existing fractures or along bedding and are
therefore useless for making tools. Some samples though will break
conchoidally and can be used to make tools.
By identifying the sources of raw materials in region, it was possible to
identify probable sources of the artefacts.
The artefacts
In this study, 478 knapped lithic artefacts were analysed (98 from
TopoliŃa-La Ilioi and 380 from Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă). All of the
artefacts were analysed macroscopically and placed into categories based on
suspected sources or general raw material type (for examples, see Figure V).
The accuracy of these categories were assessed by petrographic analysis of 20
of the artefacts (for examples, see Figure VI).
Based on macroscopic and microscopic analysis, the primary material
used at these sites was flint (representing approximately 68% of the lithics at
12

I. Băncilă, Geologia CarpaŃilor Orientali, Bucharest, 1958; O. MirăuŃă, Stilul tectonic al
flişului marginal şi al molasei subcarpatice în regiunea Piatra NeamŃ / Style tectonique du
flysch marginal et du Miocène subcarpatique dans la région de Piatra NeamŃ, in Dări de
Seamă ale ŞedinŃelor. Comitetul Geologic. Institutul Geologic, 48, (1960-1961), 1962, p.
47-55; O. MirăuŃă, Stilul tectonic al flişului marginal şi al molasei subcarpatice în
regiunea Piatra NeamŃ / Style tectonique du flysch marginal et du Miocène subcarpatique
dans la région de Piatra NeamŃ, Dări de Seamă ale ŞedinŃelor. Comitetul Geologic.
Institutul Geologic, 48, (1960-1961), 1962, p. 47-55; O. MirăuŃă, E. MirăuŃă, Flişul
cretacic şi paleogen din valea Cuejdului şi valea HoraiŃei / Les flysch crétacé et paléogène
de valea Cuejdului et valea HoraiŃei, in Dări de Seamă ale ŞedinŃelor. Comitetul Geologic.
Institutul Geologic, 50, (1962-1963)(1), 1964, p. 131-149.
13
T. Joja, Recherches géologiques dans le bassin du NeamŃu (Ozana) et de la Râşca.
(Communication préliminaire), in Comptes Rendus des Séances, 29, (1940-1941), 1948, p.
44-63; Idem, Cercetări geologice între Valea Râşcei şi Valea Agapiei, in Anuarul
Comitetului Geologic, 24, 1952, p. 95-193; O. MirăuŃă, op. cit.; O. MirăuŃă, E. MirăuŃă, op.
cit.; P. Polonic, G. Polonic, Miocenul subcarpatic dintre valea Sucevei şi valea Cracăului /
Subcarpathian Miocene between the Suceava Valley and Cracău Valley, in Dări de Seamă
ale ŞedinŃelor. Comitetul de Stat al Geologiei. Institutul Geologic, 52, (1963-1965)(3),
1967, p. 39-61.
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each site). Of the flint, at least 3% appears to be Balkan flint and 97%
Moldavian flint. The various Carpathian materials represented only 31% of the
assemblages. There was also a single obsidian artefact.
Conclusions
This study shows two points about the Precucuteni-Cucuteni culture in
regards to raw materials and economics. We can observe that although there are
numerous raw materials available in close proximity to the settlements in this
study, they still chose to use non-local materials, namely flint. If they were
simply being opportunistic, they would only have used the nearest available
material. They did not. Instead, for the most part they chose to use better quality
material even though it was not available in their immediate area. This
demonstrates that they were conscious of the quality difference when choosing
raw materials and that made a distinct effort to acquire materials of high quality.
This study also shows that they were involved in long term intercultural
trade. This is an important observation because it is general believed that long
distance trade did not appear until the end of the Chalcolithic or beginning of
the Bronze Age. Recent research by the author at other Precucuteni-Cucuteni
sites also supports this observation. As yet, it is not known for sure why flint
was being imported over long distances from the Dobruja area. In this case, it is
not a matter of higher quality material as both types of flint are of similar
quality. This question remains for future research to attempt to answer.
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Fig. I - Location of the archaeological sites within the territory of the
Precucuteni culture (final phase) and the extent of the neighbouring Stoicani-Aldeni
and GumelniŃa cultures at the time that the settlements were in use
(according to I.T. Dragomir, 1983; L. Ellis, 1984; M.Vornicu, 2011).
Locations of knappable materials near to the archaeological sites are indicated
(based partially on G. Brandabur and D. Patrulius, 1967;
M. Chiriac, 1968a, 1968b; O. MirăuŃă et alii, 1968)
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Fig. II - Rock samples: a. and b. Moldavian flint from the Miorcani flint mine;
c. Balkan flint from the quarry outside Murfatlar; d. Balkan flint from Remus Opreanu
village; e. chert from Voievodeasa river near Voievodeasa village;
f. quartzitic sandstone from Tarcău river near Tarcău village; g. menilite from Humor
river near the town of Gura Humorului; h. jasper from Dămuc valley;
i. lydite (jasper) from MoldoviŃei river near the town of Vatra MoldoviŃei

https://biblioteca-digitala.ro

Depresiunea NeamŃ. ContribuŃii arheologice

Fig. III - Microphotos (polarized light) of rock samples:
a) flint from Miorcani flint mine, b) flint from Murfatlar,
c) chert from Voievodeasa river, d) quartzitic sandstone from the Tarcău river.
Left side, crossed polarizer. Right side, the same with one polarizer
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Fig. IV - Microphotos (polarized light) of rock samples:
e) jasper from Dămuc valley, f) lydite from MoldoviŃei river,
g) menelite from the Humor river.
Left side, crossed polarizer. Right side, the same with one polarizer
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Fig. V - Stone tools from the assemblages:
a. artefact SAC-13 (Balkan flint, flake from Săcăluşeşti); b. artefact TOP-01 (Balkan
flint, blade fragment from TopoliŃa); c. artefact TOP-02 (Balkan flint, blade fragment
from TopoliŃa); d. artefact SAC-04 (Moldavian flint, blade or end scraper from
Săcăluşeşti); e. artefact SAC-05 (Moldavian flint, flake from Săcăluşeşti); f. artefact
SAC-06 (Moldavian flint, blade from Săcăluşeşti); g. artefact SAC-07 (Moldavian flint,
blade from Săcăluşeşti); h. artefact SAC-08 (Moldavian flint, blade from Săcăluşeşti);
i. artefact SAC-09 (biogenic jasper, blade fragment from Săcăluşeşti)
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Fig. VI - Microphotos (polarized light) of artefacts:
a. artefact TOP-01 (Balkan flint); b. artefact TOP-02 (Balkan flint);
c. artefact SAC-04 (Moldavian flint); d. artefact SAC-09 (biogenic jasper).
Left side, crossed polarizer. Right side, the same with one polarizer
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Cercetarea arheozoologică a resturilor faunistice
din aşezarea Cucuteni B de la Târgu NeamŃ-Dealul Pometea∗
Florentina Oleniuc∗∗, LuminiŃa Bejenaru∗∗∗, Constantin Preoteasa∗∗∗∗

În prezenta lucrare sunt analizate vestigiile faunistice din faza Cucuteni B
descoperite în urma cercetărilor arheologice efectuate în cadrul aşezării de la
Târgu NeamŃ-Dealul Pometea în anul 2003.
StaŃiunea arheologică este situată pe un promontoriu al Culmii
Pleşului, aflat în partea de nord a oraşului Târgu NeamŃ. Situl este orientat
pe direcŃia vest-est, având următoarele coordonate geografice: N
47º12’090’’ şi E 26º21’310’’1.
Contextul arheologic al descoperirii
Platoul pe care s-au efectuat cercetări este mărginit la est de un pârâu cu
caracter intermitent, fiind situat la rândul său spre est de Biserica „SfinŃii
Voievozi” şi cimitirul vechi. SuprafaŃa platoului este de 6300 m2, din care 245
m2 au fost cercetaŃi din punct de vedere arheologic în 2003. Un prim sondaj a
fost realizat în 1938 de către C. Matasă2, urmat de un altul în 1973, realizat de
I. Untaru. Cercetările arheologice au evidenŃiat urme de locuire din faza
Cucuteni B, evul mediu şi epoca modernă.
În anul 2003, cercetarea cu caracter de salvare condusă de Gh.
Dumitroaia, a constat în trasarea a trei secŃiuni şi a unei casete. Complexele
∗

O variantă a acestui articol a fost publicată de către Fl. Oleniuc, L. Bejenaru, Resturi faunistice şi
umane în situl arheologic de la Târgu NeamŃ-Dealul Pometea (jud. NeamŃ, România), în
ArhMold, XXXIV, 2011, p. 305-307, iar o alta, în limba engleză, a apărut în revista Suceava.
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Muzeul Bucovinei Suceava.
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Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Biologie.
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Complexul Muzeal JudeŃean NeamŃ, Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra NeamŃ.
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D. Monah, Şt. Cucoş, Aşezările culturii Cucuteni din România, Iaşi, 1985, p. 153.
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C. Matasă, Cercetări din preistoria judeŃului NeamŃ, în BCMI, 97, (1938), 1940, p. 34.
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aparŃinând ultimei faze de evoluŃie a culturii Cucuteni, identificate cu acest
prilej, sunt reprezentate de o locuinŃă, o vatră şi câteva gropi3.
Materialele arheozoologice din faza Cucuteni B au fost analizate în
cadrul Laboratorului de Morfologie Animală a FacultăŃii de Biologie din cadrul
UniversităŃii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Analiza arheozoologică vizează:
identificarea anatomică şi taxonomică a resturilor faunistice, aprecierea vârstei,
sexului şi taliei la greabăn, precum şi caracterizarea unor urme tafonomice,
evidente pe resturile faunistice4.
Descrierea resturilor faunistice
Din totalul celor 141 resturi faunistice recoltate din depunerea aparŃinând
fazei Cucuteni B doar 47 au fost identificate specific.
DistribuŃia resturilor faunistice pe specii în cadrul eşantionului
arheozoologic rezultat din această staŃiune evidenŃiază ca principală modalitate de
procurare a hranei pentru membrii comunităŃii cucuteniene de aici creşterea
animalelor (tabelul 1), care constituie de altfel principala preocupare a omului în
vederea asigurării constante a necesarului de carne, precum şi a altor produse
secundare provenite de la animalele domestice (piei, lână, lapte etc.). Mamiferele
domestice sunt reprezentate de bovine (Bos taurus), ovicaprine (Ovis aries /
Capra hircus), porcine (Sus scrofa domesticus) şi câine (Canis familiaris).

78,72
10,63
6,38
4,25

Nr. maxim
de indivizi
5
2
1
1

55,55
22,23
11,11
11,11

100

9

100

Specia

Nr. resturi

%

Bos taurus
Ovis aries / Capra hircus
Sus scrofa domesticus
Canis familiaris
Total mamifere domestice
determinate

37
5
3
2
47

%

Tabelul 1 - FrecvenŃa pe specii a resturilor faunistice şi a numărului minim de indivizi

Cele mai numeroase fragmente osteologice (37) au fost atribuite bovinei
domestice (Bos taurus), reprezentând 78,72%. Acestea provin de la minim cinci
indivizi maturi (55,55%). În cadrul eşantionului provenit de aici, preponderent
3

C. Preoteasa et alii, Cercetările arheologice de la Târgu NeamŃ-Dealul Pometea, în
MemAntiq, XXIV, 2007, p. 293-327.
4
Şt. Udrescu et alii, Introducere în Arheozoologie, Iaşi, 1999.
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s-au determinat fragmente de viscerocraniu, stipolod anterior şi posterior,
precum şi centuri pelviene. În eşantioanele datate în faza Cucuteni B se constată
o scădere a frecvenŃei resturilor faunistice şi a exemplarelor de bovine
domestice, faŃă de cele provenite din faza Cucuteni A, datorită creşterii
demografice şi a limitării rezervelor nutritive. La Târgu NeamŃ-Dealul Pometea
ponderea numărului de resturi osoase şi a exemplarelor de bovine domestice
este asemănătoare cu cea identificată în eşantioanele de la Ghelăieşti5, Valea
Lupului6, Mitoc7 şi Liveni8. Această frecvenŃă crescută, evidenŃiată în această
aşezare, poate fi argumentată de numărul mic de resturi faunistice. Pe baza unui
fragment de mandibulă şi a patru dinŃi izolaŃi de bovine (Bos taurus), cu erodare
medie şi puternică, s-a apreciat existenŃa unor indivizi adulŃi, sacrificaŃi
preponderent la 6-8 ani, precum şi la 3-4 ani, ca urmare a exploatării intense a
femelelor pentru muncile agricole şi pentru obŃinerea unei cantităŃi mai mari de
produse secundare. În eşantionul din faza Cucuteni B de la Târgu NeamŃ-Dealul
Pometea s-a măsurat un molar inferior (M3) de bovină domestică (Bos taurus), a
cărui lungime este de 40 mm, iar lăŃimea de 15 mm. Această valoare este
asemănătoare cu cele identificate la Poduri şi Valea Lupului.
Grupul zootehnic ovicaprine (Ovis aries / Capra hircus) este situat pe
locul secund după numărul de resturi şi exemplare atribuite. S-au identificat
cinci elemente scheletice (10,63%), care au fost atribuite la două exemplare
adulte, reprezentând 22,23%. S-au determinat din rândul acestora frecvent
fragmente osoase de stilopod şi zeugopod posterior. În cadrul aşezării Cucuteni
B de aici s-au sacrificat preponderent exemplare adulte de 4-6 ani, precum şi un
individ juvenil de aproximativ un an (după dentiŃia deciduală), ceea ce indică
utilizarea ovicaprinelor în gospodărie pentru obŃinerea de produse secundare. În
eşantionul rezultat de la Târgu NeamŃ-Dealul Pometea s-a măsurat un molar
inferior, atribuit grupului zootehnic ovicaprine (Ovis aries / Capra hircus), a
cărui lungime este de 23 mm, iar lăŃimea de 9 mm. Această valoare este
apropiată de cele obŃinute la Poduri şi Liveni.
Porcul (Sus scrofa domesticus) ocupă locul trei după numărul de resturi
osteologice (6,38%) şi numărul minim de indivizi (11,11%). În eşantionul din
cadrul aşezării de aici această specie este reprezentată de câte un fragment
osteologic de zeugopod anterior şi posterior, precum şi printr-un dinte inferior
5

S. Haimovici, C. Stan, Studiul preliminar al paleofaunei descoperite în aşezarea neolitică
de la Ghelăieşti-Nedeia, în MemAntiq, IX-XI (1977-1979), 1985, p. 693-698.
6
S. Haimovici, Sravnitel noe izucenie faunisticeskich ostatkov epoch neolita i bronzi
naidenich v poselenii u Valea Lupului, în AŞUI, secŃiunea II, VIII, 1962, 2, p. 291-321.
7
Idem, Studiu preliminar al materialului faunistic din aşezarea cucuteniană de la MitocValea lui Stan (judeŃul Botoşani), în Hierasus, VI, 1986, p. 77-81.
8
S. Haimovici, A. Ungurianu, Studiul materialului arheozoologic din situl de la Liveni
(sfârşitul cucutenianului B), în ArhMold, XXV, 2002, p. 279-291.
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izolat. S-au sacrificat indivizi juvenili, de aproximativ un an, probabil de sex
masculin, care erau utilizaŃi pentru carne. Un fragment distal epifizat de tibie,
atribuit porcului (Sus scrofa domesticus), prezintă urme de culoare verde (de
sulfat de crom), ca urmare a contactului restului osteologic cu umiditatea solului
şi substratul mineral.
De asemenea, au fost determinate şi două resturi osteologice (4,25%) de
câine (Canis familiaris), care aparŃineau unui exemplar matur (11,11%).
Vestigiile osoase atribuite acestei specii sunt reprezentate de o mandibulă şi de
un fragment diafizar de metacarp. PrezenŃa în cadrul eşantionului de aici a unei
mandibule de câine (Canis familiaris) cu lungimea seriei dinŃilor jugali de 71,5
mm a permis stabilirea lungimii bazei craniului pentru această specie la 163,35
mm, care este caracteristică unui exemplar de talie mare.
Apreciem că materialul faunistic recuperat în urma cercetărilor
arheologice din 2003 din aşezarea Cucuteni B de la Târgu NeamŃ-Dealul
Pometea este foarte fragmentat şi spongios, ceea ce a permis identificarea unui
număr redus (47) de vestigii faunistice. Starea de conservare şi urmele
tafonomice indică originea menajeră a acestor resturi osteologice. Fragmentele
scheletice atribuite mamiferelor atestă ca modalitate principală de procurare a
hranei doar creşterea animalelor.
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Analiza sedimentologică a unor eşantioane de chirpici ars
Constantin Haită∗

În rândurile următoare aducem în discuŃie mai multe probe de chirpici ars,
provenite din câteva staŃiuni arheologice aflate în Depresiunea NeamŃ. Astfel, trei
eşantioane au fost selectate dintre materialele culese de pe suprafaŃa aşezării de la
Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă (com. Agapia) – unde au fost identificate urme
consistente de locuire eneolitică (Precucuteni şi Cucuteni) –, patru eşantioane
provin din siturile culturii Costişa de la Târgu NeamŃ-În spini (or. Târgu NeamŃ)
şi Târgu NeamŃ-La Maici (or. Târgu NeamŃ), iar din aşezarea culturii Noua de la
TopoliŃa-La izvor (com. Grumăzeşti) au fost prelevate alte patru eşantioane.
Cele 11 probe de chirpici ars au fost analizate din punct de vedere
sedimentologic, cu ajutorul unui stereo-microscop Zeiss StemiDV4 Spot, ce
prezintă facilitatea adaptării unei camere foto digitale. Pentru a ilustra unele
dintre observaŃiile noastre, am ataşat un set de 12 fotografii cu cele mai
reprezentative situaŃii întâlnite în cadrul analizei probelor avute la dispoziŃie.
Fiecare fotografie ilustrează un detaliu cu o lăŃime standard de 5 mm.
Principalele caracteristici sedimentare observate sunt: textura, structura,
omogenitatea, culoarea, incluziunile şi prezenŃa amprentelor de natură vegetală.
Textura indică tipul de sediment utilizat pentru preparare şi sursa acestuia.
Structura este caracteristică atât modului de preparare, fiind reprezentată
prin porozitatea specifică, distribuŃia spaŃială a constituenŃilor minerali şi
organici preparaŃi prin amestec, ca şi al modului de punere în loc, oferind indicii
asupra elementelor constructive din care provin.
Omogenitatea reflectă gradul mai bun sau mai scăzut de preparare prin
amestec şi distribuŃia incluziunilor.
Gradul de compactare indică atât densitatea materialului preparat, cât şi
condiŃiile de conservare.
Culoarea este rezultatul condiŃiilor şi gradului de ardere şi numai în
puŃine situaŃii indică natura materialului sedimentar utilizat.
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Incluziunile sunt reprezentate prin granule minerale de dimensiunea nisipului
şi mai rar a pietrişului şi sunt caracterizate prin natura lor mineralogică.
Amprentele de natură vegetală pot indica fie materia vegetală adăugată în
momentul preparării, fie amprentele structurii lemnoase formate în momentul
punerii în loc.
Eneolitic
Cele trei fragmente de chirpici ars de la Săcăluşeşti prezintă textură foarte
fină, siltică, structură masivă, neorientată, sunt foarte omogene, compacte, şi
prezintă culori de la brun gălbui, brun roşcat şi roşu cărămiziu (foto 2), în funcŃie de
intensitatea şi condiŃiile de ardere. Prezintă foarte rare şi fine incluziuni carbonatice,
cel mai probabil accidentale şi într-un singur caz amprente vegetale fine, de paie şi
pleavă, cu dimensiuni milimetrice (foto 1), dar şi amprenta unei bârne pe partea
inferioară. De asemenea, toate eşantioanele prezintă goluri şi canale foarte fine
(foto 3), rezultate în urma preparării prin amestec cu apă. Aceste eşantioane
provin, cel mai probabil, din platformele unor locuinŃe incendiate.

Săcăluşeşti: 1. amprente vegetale fine; 2. textură foarte fină; 3. porozitate cu canale fine
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Cultura Costişa
Toate cele patru fragmente de chirpici ars din aşezări ale culturii
Costişa prezintă textură fină, siltică (prăfoasă), structură masivă,
neorientată, sau foarte fin granulară (foto 4), sunt foarte omogene,
compacte, prezintă culoare variabilă, de la brun roşcat deschis-mediu,
cărămiziu şi brun cenuşiu mediu, în funcŃie de condiŃiile de ardere, şi
amprente vegetale foarte fine (foto 5). Grosimea şi caracterul suprafeŃelor
indică faptul că, cel mai probabil, fiecare dintre cele patru eşantioane
provine dintr-o podea. Eşantionul cu structură granulară conŃine frecvente
incluziuni carbonatice fine, iar un altul prezintă incluziuni rare, de
asemenea de natură carbonatică, foarte fine şi în mod excepŃional de
dimensiuni mm, a căror prezenŃă poate fi considerată accidentală (foto 6).
Au fost observate de asemenea foarte rare incluziuni grezoase de
dimensiuni sub-centimetrice (foto 7), cu totul accidentale.

Târgu NeamŃ: 4. structură granulară fină; 5. amprente vegetale fine;
6. rare incluziuni; 7. granul de pietriş
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Cultura Noua
Eşantioanele de chirpici ars ce provin din staŃiuni ale acestei culturi au
textură fină, siltică, structură masivă, neorientată şi numai într-un caz fin
granulară (foto 10), sunt foarte omogene, compacte şi prezintă culori variate,
corespunzător unor grade foarte diferite de ardere, de la brun gălbui, brun roşcat
deschis şi roşcat cărămiziu mediu.
Primul dintre acestea (foto 8) prezintă amprente de frunze, incluziuni
cuarŃitice foarte rare, accidentale şi crustă carbonatică de culoare cenuşie; acesta
poate să provină dintr-o lutuială a unui perete.
Cel de al doilea este foarte omogen, fără incluziuni, este ars uniform şi
prezintă porozitate veziculară foarte fină (foto 9) şi impresiunea unei crengi,
putând proveni, de asemenea, dintr-o lutuială; prezintă crustă carbonatică de
culoare cenuşie.

TopoliŃa: 8. amprente de frunze;
9. porozitate veziculară fină; 10. silt argilos, fin
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Cel de al treilea fragment prezintă amprentele unei bârne/blană şi
conŃine rare incluziuni – granule de cenuşă (foto 11), ce provin foarte
probabil de la arderea structurii lemnoase a peretelui sau podelei.
Al patrulea eşantion include frecvente incluziuni de granule
carbonatice, cu contur neregulat (foto 12), adăugate, cel mai probabil, în
momentul preparării amestecului, şi rare amprente de tije de 2-3 mm
grosime şi lungime până la 11 cm, provenind de la plante ierboase.

TopoliŃa: 11. granule rare de cenuşă; 12. incluziuni carbonatice
Concluzii
Toate eşantioanele de chirpici ars analizate au o textură foarte fină,
sunt realizate din sedimente siltice prăfoase de tip loess, sunt foarte
omogene şi compacte.
Fragmentele de chirpici de la Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă sunt de
asemenea foarte fine şi numai într-un caz din cele trei analizate sunt prezente
amprente vegetale de tip paie şi pleavă utilizate la prepararea amestecului, deşi
toate sunt prelevate, cel mai probabil, din platformele unor locuinŃe.
Fragmentele provenite din siturile culturii Costişa se evidenŃiază atât
prin structura granulară fină a unuia dintre ele, cât şi prin amprentele
vegetale foarte fine, de dimensiuni milimetrice. Granulele carbonatice
provin, foarte probabil, din concreŃiunile prezente în depozitele de loess.
Fragmentele de chirpici din cultura Noua se diferenŃiază în primul
rând prin compoziŃia amestecului utilizat, fiind întâlnite atât amprente de
plante ierboase, cât şi granule carbonatice fine, foarte probabil sparte în mod
intenŃionat, în vederea realizării materialului de construcŃie.
Această analiză sumară nu este decât un exemplu asupra informaŃiilor
ce pot fi obŃinute prin analiza la lupă binoculară a unor astfel de materiale de
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construcŃie preistorice. Desigur că pentru realizarea unei imagini de
ansamblu asupra acestora este necesară analiza unor eşantioane prelevate din
toate tipurile de elemente constructive întâlnite în diferite situri dintr-un
areal mai larg. Eventual, acestea pot fi puse în relaŃie cu sursele de materii
prime, în principal de sedimente, din zona de referinŃă.

https://biblioteca-digitala.ro

Analiza unor obiecte metalice
din situl arheologic de la Branişte-NemŃişor∗
Virgil Mihailescu-Bîrliba∗∗, Viorica Vasilache∗∗∗, Ion Sandu∗∗∗
Introducere
Cimitirul de la Branişte (satul NemŃişor, com. Vânători-NeamŃ, jud.
NeamŃ) este cunoscut de mai multă vreme în literatura de specialitate (Cultura
tumulilor carpatici, secolul IV p. Chr.)1. De aceea, nu vom aminti, decât unele
dintre principalele sale caracteristici, aşa cum ni s-au relevat de-a lungul mai
multor campanii de cercetări arheologice (1974-1992).
În necropola de la Branişte-NemŃişor, corpurile decedaŃilor au fost arse
împreună cu inventarul însoŃitor, resturile erau lăsate pe loc (notate ca un
complex) sau depuse în gropi peste care se înălŃa o movilă de pământ/tumul2
pentru a fi semnalat locul înmormântării.
Inventarul mai sus-menŃionat, deşi bogat şi divers, s-a păstrat în mică
măsură deoarece în urma incinerării şi desfăşurării ceremoniilor rituale o bună
parte dintre acestea s-au degradat. Cu atât mai mult, puŃinele obiecte metalice
găsite, întregi (mai rar) sau fragmente, au impus atenŃiei noastre studierea lor şi
din punct de vedere tehnic prin metode instrumentale, în afara clarificării rolului
lor funcŃional sau al încadrărilor cronologice şi culturale.
∗

O formă extinsă a acestui articol a fost publicată în Acta Musei Tutovensis, VIII, 2011, p. 14-23.

∗∗

Institutul de Arheologie Iaşi.
Universitatea ,,Alexandru I. Cuza” Iaşi, Platforma Arheoinvest.
V. Mihailescu-Bîrliba, Un nouveau groupe culturel sur le territoire de Roumanie. Les
fouilles de Branişte-NemŃişor (comm. de Vânători, dep. de NeamŃ), în Dacia, N.S., XXIV,
1980, p. 181-207; Idem, The Carpathian barrows culture/Cultura tumulilor carpatici, în
ActaMP, 21, 1997, p. 833-878.
Idem, Noi date privind cultura tumulilor carpatici în România, în SCIVA, 48, 4, 1997, p.
309-339; Idem, Die Karpatische Hügelgräberkultur in Rumänien, în S. Czopek, A. Kokowski
(eds.), Na granicach antycznego swiata. Sytuacja kulturowa w poludniowo-wschodniej Polsce i
regionach sasiednich w mlodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim. Materialy z
konferencji - Rzeszów, 20-21 XI 1997, Rzeszów, 1999, p. 313-332.

∗∗∗
1

2

https://biblioteca-digitala.ro

170

Vasile Diaconu

Utilizarea tehnicii SEM-EDX în studiul artefactelor din metal
furnizează informaŃii atât microstructurale (morfologia suprafeŃelor,
distribuŃia fazelor secundare şi a incluziunilor), cât şi compoziŃionale
(identificarea elementelor componente ale aliajului de bază şi a crustei de
coroziune)3. Stabilirea compoziŃiei aliajului dă informaŃii cu privire la
opŃiunile şi/sau competenŃele tehnice ale metalurgiştilor antici în elaborarea
aliajelor cu proprietăŃi specifice (mecanice, culoare etc.) şi în prelucrarea
metalelor. Elementele minore pot fi relevante pentru evaluarea de similitudini
sau diferenŃe între metale din contexte şi perioade cronologic diferite putând
astfel evidenŃia progresele tehnologice.
În lucrare se prezintă atât contextul arheologic în care au fost
descoperite artefactele metalice analizate, cât şi compoziŃia structurilor de
suprafaŃă şi de interior obŃinute prin utilizarea tehnicii SEM-EDX.
Partea experimentală
Materiale. Artefactele analizate au fost descoperite în tumulii nr. 29 şi
nr. 30, ambii cercetaŃi în anul 1975. În rândurile care urmează, obiectele sunt
descrise succint, fiindu-le alăturat şi contextul arheologic de descoperire:
1. Cataramă (notată S1), cu veriga de formă ovală, circulară în secŃiune,
subŃiată şi decupată în zona de prindere a spinului şi îngroşată în partea opusă;
spinul este îndoit la capătul liber. Se constată o coroziune puternică, dar şi
urmele arderii secundare de culoare brun-ruginie (Fig. 1).
A fost găsită în tumulul nr. 29, în partea estică a complexului nr. 1 (la
adâncimea de – 0,53 m).
Dimensiuni: D. verigă - 27 mm x 22 mm; Grosime (G) verigă - 19 mm
x 4 mm; L. spin - 22 mm; G. spin - 5 mm. MIAPN, nr. inv. 28306.
3

I. Sandu et alii, Authentification of ancient bronze coins I. Aspects concerning the
composition of the patina, în Bulletin of the Polytechnic Institute of Iaşi, Section
Materials Science and Engineering, tom XLXI (LV), fasc. 2, 2005, p. 157-166; I.
Sandu et alii, The authentification of old bronze coins and structure of
archaeological patina, în Annals of „Dunărea de Jos” University of GalaŃi, fasc. IX,
Metalurgy and Materials Science, 1, 2006, p. 71-82; I. Sandu et alii, The pedological
stratification effect of corrosion and contamination products on byzantine bronze
artefacts, în Corrosion Engineering Science and Technology, în Maney Publishing,
43 (3), 2008, p. 256-266; I. Sandu et alii, Non-invasive Techniques in the Analysis of
Corrosion Crusts formed on Archaeological Metal Objects, în Revista de Chimie, 61
(11), 2010, p. 1054 -1058; V. Vasilache et alii, A Scientific Investigation of the
Ancient Jewels Found in the Ibida Site, Romania, în IJCS, 2 (2), 2011, p. 117-126; D.
Aparaschivei et alii, A Study on Specific Archaeometric Characteristics of Garment
Accessories found in the Ibida Site, Romania, în IJCS, 3 (1), 2012, p. 23-32.
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Fig. 1. Cataramă – S1

2. Piesă metalică (notată S2), funcŃionând ca distribuitor de curele sau
pentru prinderea de centură a unui obiect (armă, unealtă etc.). Are o formă
rectangulară, două dintre laturi (mai scurte) fiind tot rectangulare în secŃiune,
pe când celelalte două (mai lungi) au secŃiunea circulară; una din laturile lungi
este decupată şi subŃiată, în care sunt fixate două plăci pentru prinderea într-o
curea de piele, aşa cum o arată şi cele două nituri dinspre capătul liber al
plăcilor. Plăcile pomenite sunt deteriorate parŃial, iar procesul de oxidare este
foarte avansat pe întreaga suprafaŃă a metalului, aşa după cum o indică şi
clorura de cupru (cu diferite nuanŃe de verde), foarte distructivă; arderea
secundară a fost slabă (Fig. 2).
S-a descoperit în tumulul nr. 29, la adâncimea de 0,75 m.
Dimensiuni: L laturilor rectangulare - 29 mm x 26 mm; G laturilor - 6 mm
(mai lungi) x 5 mm (mai scurte); L plăcilor de prindere - 25 mm; l plăcilor de
prindere - 26 mm; distanŃa dintre cele două plăci, corespunzând intervalului dintre
cele două capete ale unui nit este de 5 mm. MIAPN, nr. inv. 28308.

Fig. 2. Piesă metalică – S2
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3. Cataramă (notat S3) de mici dimensiuni, destinată probabil
harnaşamentului sau prinderii echipamentului. Corpul este oval, circular în secŃiune;
spinul, de formă lamelară, este incomplet (Fig. 5). Are spinul desprins şi întreaga
verigă este puternic corodată, cu o culoare brun-ruginie.
Piesa a fost descoperită în tumulul nr. 30, în complexul nr. 1 (- 0,60 m).
Dimensiuni: D (păstrat) - 20 mm x 30 mm; G verigă - 6,5 mm. MIAPN,
nr. inv. 28342.

Fig. 3. Cataramă – S3

Tehnica de analiză. În analiză s-a utilizat un microscop electronic cu scanare,
SEM model VEGA II LSH, produs de firma TESCAN Cehia, cuplat cu un detector
EDX tip QUANTAX QX2, produs de firma BRUKER/ROENTEC Germania.
Microscopul, controlat integral prin computer, dispune de un tun de
electroni cu filament din tungsten, ce poate obŃine o rezoluŃie de 3nm la 30kV,
având putere de mărire între 30X şi 1.000.000X în modul operare „rezoluŃie”,
tensiunea de accelerare între 200 V la 30 kV, viteza de scanare între 200 ns şi
10 ms pe pixel. Presiunea de lucru este mai mică de 1x10-2 Pa. Imaginea
obŃinută (microfotografia) poate fi constituită de electronii secundari (SE) sau
electroni retrodifuzaŃi (BSE).
Quantax QX2 este un detector EDX folosit pentru micro-analiza
calitativă şi cantitativă. Detectorul EDX este de generaŃia a III-a, tip X-flash,
care nu are nevoie de răcire cu azot lichid şi este de cca. 10 ori mai rapid decât
detectorii convenŃionali Si(Li).
Tehnica, în cazul nostru, a permis vizualizarea microfotogramei pentru
zona analizată, iar în baza spectrului de raze X s-a determinat compoziŃiei
elementală (în procente gravimetrice sau molare), a unei microstructuri sau a
unei zone selectate.
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3. Rezultate şi discuŃii
În urma analizei SEM-EDX pe structurile de suprafaŃă şi în secŃiune
transversală a artefactelor luate în studiu s-a obŃinut compoziŃia elementală a
compuşilor din stratul de coroziune şi a aliajului de bază.
Catarama - S1 are structura de interior (Fig. 4a) tot sub formă de foiŃe, iar
crusta de coroziune are aspect rugos şi neomogen (Fig. 4b). O parte din produşii
proceselor de degradare s-au pierdut prin divizare şi eroziune, ceea ce a
contribuit la pierderea unor părŃi din anumite zone de suprafaŃă ale artefactului.
În miezul metalic s-au pus în evidenŃă elementele: Fe, Ni, C şi O (Tabel 1), iar
în crusta de coroziune pe lângă acestea s-au identificat şi cele din contaminare:
Si, K, S, P şi O (Tabel 2).

Fig. 4. Imagine SEM a cataramei (S1): a - pe miez; b - pe stratul de coroziune
Element
Iron
Carbon
Nickel
Oxygen

[norm. wt.-%]
75.15941
1.491215
3.623891
19.72548
100

[norm. at.-%]
48.68016
4.49086
2.233338
44.59564
100

Error in %
2.392896
0.715196
0.253111
4.28438

Tabel 1. CompoziŃia elementală a miezului metalic pentru obiectul S1
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Element
Iron
Carbon
Nickel
Sulfur
Silicon
Potassium
Phosphorus
Oxygen

[norm. wt.-%]
73.33597
2.158819
2.222728
1.037745
0.664751
0.594616
0.348213
19.63715
100

[norm. at.-%]
46.22796
6.327389
1.333167
1.139287
0.833229
0.535385
0.395767
43.20782
100

Error in %
2.355764
1.346743
0.212892
0.127777
0.118519
0.090367
0.083119
4.506014

Tabel 2. CompoziŃia elementală a produşilor de coroziune pentru obiectul S1

Piesa metalică - S2 are structura de interior relativ uniformă (Fig. 5a). Crusta
de coroziune (Fig. 5b) este neomogenă, cu depozite de compuşi chimici primari şi
secundari a căror distribuŃie este neuniformă, şi cu elemente caracteristice
deteriorării fizice, respectiv cratere şi goluri. În miezul metalic s-au pus în evidenŃă
elementele: Cu, Pb şi Sn (Tabel 3), iar în crusta de coroziune pe lângă acestea s-au
identificat şi cele din contaminare: Fe, Si, P, C şi O (Tabel 4). Se poate observa că
în produşii de coroziune staniu se regăseşte într-un procent mai mare datorită
capacităŃii lui de a migra spre suprafaŃă. Datorită caracterului său amfoter şi
tendinŃei spre aglomerare sub forma unor microlenticule, acesta controlează
întrucâtva atât procesele de segregare, cât şi cele de coroziune.

Fig. 5. Imagine SEM a piesei metalice - S2: a - pe miez; b - pe stratul de coroziune
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Element
Copper
Lead
Tin
Oxygen

[norm. wt.-%]
69.82178
13.68308
5.128911
11.36623
100

[norm. at.-%]
57.27422
3.442314
2.252135
37.03133
100

Error in %
2.193538
0.736367
0.764347
4.182098

Tabel 3. CompoziŃia elementală a miezului metalic pentru obiectul S2
Element
Copper
Iron
Tin
Lead
Silicon
Phosphorus
Carbon
Oxygen

[norm. wt.-%]
36.42381
2.257224
8.053483
10.29151
0.530245
0.368457
1.503804
40.57146
100

[norm. at.-%]
16.74566
1.180809
1.98199
1.45109
0.551569
0.347534
3.657776
74.08358
100

Error in %
1.325817
0.184678
0.788799
0.694627
0.10703
0.08991
0.957745
10.29046

Tabel 4. CompoziŃia elementală a produşilor de coroziune pentru obiectul S2

Catarama - S3 are structură lamelară la interior (Fig. 6a), iar la suprafaŃă
(Fig. 6b) produşii de coroziune au o dispunere neuniformă. În compoziŃie s-au
identificat elementele de bază - Fe şi C, iar ca elemente de contaminare din sol:
Si, Al, K, S, Cl, şi O (Tabelele 5 şi 6).

Fig. 6. Imagine SEM a piesei metalice - S3: a - pe miez; b - pe stratul de coroziune
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Element
Iron
Carbon
Oxygen

[norm. wt.-%]
63.71938
2.081141
34.19948
100

[norm. at.-%]
33.05434
5.019715
61.92595
100

Error in %
1.707434
0.628185
5.17277

Tabel 5. CompoziŃia elementală a miezului metalic pentru obiectul S3
Element
Iron
Silicon
Potassium
Aluminium
Chlorine
Sulfur
Oxygen

[norm. wt.-%]
65.11359
1.022521
0.701591
0.921978
1.352983
1.043665
29.84367
100

[norm. at.-%]
36.5442
1.141135
0.562436
1.071027
1.196161
1.020147
58.4649
100

Error in %
1.828894
0.120623
0.07575
0.131215
0.111153
0.10191
4.938904

Tabel 6. CompoziŃia elementală a produşilor de coroziune pentru obiectul S3

Concluzii. În urma analizelor SEM-EDX se poate spune că obiectele
investigate sunt realizate trei din aliaje de fier (S2 şi S5) şi unul din aliaj pe bază
de Cu, Pb şi Sn (S3). Toate obiectele se află într-o stare de degradare avansată, în
bulk-ul de coroziune regăsindu-se în general compuşi din patina secundară şi cea
terŃiară de contaminare. CompoziŃia aliajului ne furnizează informaŃii despre
procedeul de fabricare, precum şi a materiilor prime utilizate. Aliajele din fier
provin din minereuri de pirită şi hematită, care după prăjire şi calcinare au fost
reduşi cu mangal şi elaboraŃi sub formă de lingouri din care s-au confecŃionat prin
batere piesele menŃionate. Aliajul din bronz este constituit din polisulfuri de Cu,
Pb şi Sn, la care, după prăjire, oxizii au fost reduşi cu mangal, pentru ca în final
metalul topit să fie turnat în lingouri şi apoi prelucrat prin batere.
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THE NEAMł DEPRESSION.
ARCHAEOLOGICAL CONTRIBUTIONS
Abstract
Our paper focuses on the archaeological vestiges of a geomorphologic subunit
– the NeamŃ Depression – in the North of the Oriental Subcarpathians. From the
administrative point of view, this territory corresponds with a sector of the northeast
area of NeamŃ County, comprised between Moldova Valley and the mountains.
After some introductory considerations, where is fully explained the
necessity of the present scientific output, there is a presentation of the
archaeological researches over the years, in the presented area. From this point
of view, it is interesting to remember that the first vestiges were signalled in the
middle of 19th century, and over one hundred years later, the region is submitted
to a more intense research, either by systematic diggings, or by surface surveys.
To fully comprehend the evolution and the dynamics of the prehistoric
populations, we also brought into discussion elements regarding the geography,
the natural resources and the possible communication routes.
The NeamŃ Depression is the northern segment of the Subcarpathian
sector, and is confined by several mountain and submountain formations. The
relief has an overall wavy appearance, with hilly and rolling interfluves,
alternating with wide valleys, which have full-blown major shingles. Likewise,
a full hydrographic basin can be found in this depression, having as the most
important watercourses NeamŃ River and TopoliŃa River, which are tributary
streams of Moldova River. These two rivers, along their feeders, engendered a
complex assembly of terraces, which were chosen by the ancient human
communities in order to settle.
As what regards the habitation factors, we have to mention here the
importance of the water sources (rivers, streams, creeks), but also of the many
salted water springs. The latter can be met both in the inner part of the depression,
and in its vicinity, many of them being exploited in pre- and in protohistory.
The area that is subject here was crossed by several circulation routes that
facilitated the good exchange. This situation is advocated by the existence of
flint or volcanic rock manufactured artefacts. These raw materials have been
brought from fairly great distances.
An important part of the paper is represented by the repertoire of
archaeological sites and discoveries. The inventory comprises 68 sites, which,
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chronologically, belong to the period between Paleolithic and the 8th century A. D.
Alongside these 68 sites, there can be added some insular discoveries specific to the
above epochs. A form was created for each archaeological site, which contains the
essential data regarding the type and the year of the research, its geographic
location, the discoveries made, and the chronological and cultural framing.
The most important part of the paper consists of archaeological and
historical considerations. In order to establish a general view of the matter, each
chronological stage was examined and discussed, according to the data that the
author has gathered through his own research, corroborated with information
from the archaeological publications.
Although we do not know any settlement, the isolated discoveries sustain
the presence of the Paleolithic communities in the NeamŃ Depression. Until this
moment, there were discovered several flint pieces and paleofaunistic remains,
that are attributed to the middle and late phases of Paleolithic.
Here we have only two archaeological sites belonging to the Neolithic, of
which one is attributed to Starčevo-Criş culture, and the other belongs to the
Linear Pottery Culture. Both sites were investigated through diggings, and as
such were identified habitation instances and diverse archaeological material.
One important thing to mention is that some Starčevo-Criş groups exploited
also salted water springs from the depression’s vicinity.
The Chalcolithic period is more habitual, and the sites belonging to
Precucuteni and Cucuteni cultures are specific for this chronological step.
As regards the Precucuteni culture, remarkable results were acquired in the
Târpeşti diggings, where were identified several dwellings and even defensive
structures. Alongside the information resulted from the investigation of this site, the
author of this paper also identified four other sites, belonging to the 2nd and 3rd
phases of the Precucuteni culture. The most important retrieved archaeological
materials are the ceramics and the stone artefacts. All the settlements are centred in
the TopoliŃa River hydrographic basin, in the depression’s midland.
The Cucuteni culture is represented through a much larger number of
settlements, outspreaded on different types of terrain. In the present day, the
known sites belong only to the first phase of the culture (Cucuteni A) and to the
last one (Cucuteni B). It was possible to obtain certain information on the
internal structure of the settlements, on the dwellings, on the defensive systems,
through systematic diggings or through surveys in the Târpeşti, Vânători-NeamŃ
and Târgu NeamŃ sites.
In what regards the dynamics of the Cucutenian groups, it is noticeable a
non-uniform spread in the depression. A possible supposition is that some
communities entered this geographic area from the Moldova River Valley,
following the NeamŃ and TopoliŃa Rivers. In the Cucuteni A phase, the
settlements can be found on almost all types of terrain, whilst in the Cucuteni B
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phase the settlements can be found only on those types of terrain that are
singularized from the neighbouring types.
The recovered archaeological material that originated from these sites has
as dominant the ceramics, with the subjacent three species: commune, painted,
and belonging to the ,,C” type. But there were also identified numerous tools,
made of stone and of flint, objects made of clay and of copper, and, alongside
them, also anthropomorphic and zoomorphic representations.
The Bronze Age is known through a significant number of discoveries,
the middle and late periods being the best represented.
For the Early Bronze Age, there are some traces of habitation and some
funeral compounds that are attributed to the Târpeşti cultural group, and that
were discovered in the eponymous station.
The archaeological surface surveys of the last years allowed the
identification of several settlements that are characteristic for the middle of the
Bronze Age. These settlements belong to the Costişa culture, and can be found in
the superior basin of TopoliŃa River. They stand mostly on dominant formations of
terrain. Among the archaeological materials discovered in these sites, there are
some singularized items, especially a rich ceramic repertoire, but also numerous
components of the lithic industry (tools, weapons), that support analogies with the
findings of other contemporary sites from the Subcarpathian area of Moldova.
As what regards the Late Bronze Age, there is a much ampler set of data,
of which results o pretty high density of archaeological stations; they are
situated mostly on lower terrains or on the hill declivities. At this time, we do
not have enough information regarding the internal structure of the settlements,
but what we do know is that they had variable dimensions, according to the
topographical conditions. In the case of this culture also, a great part of the sites
is attested in the hydrographic basin of TopoliŃa River. Although we do not
have any material evidence, we can assume that the population of the Noua
Culture in the NeamŃ Depression has known and was able to exploit the
different salted water springs from the area.
The following chronological segment is the one of the Iron Age, with its
two main phases: Hallstatt and Latène. The reduced number of sites, and the
character of the researches, does not offer any complex data that would permit a
detailed analysis for this period.
For the Hallstatt phase, there are some known settlements, but in only
two situations they were investigated through diggings. There was recovered
mainly ceramic material and several metallic items. From the cultural point of
view, it is possible to admit that the majority of these sites belong to the
Corlăteni-Chişinău culture.
Of some importance are the discoveries that are ascribed to the Late
Hallstatt, the several Akinakes type iron daggers that were found being of great
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interest, and also a fibula fragment, made of bronze, belonging to the Beotic
shield type. If, in what regards the Akinakes type iron daggers, it is possible to
presume the intromission of groups of population of Eastern origin, the fibula
fragment is, instead, specific to the Middle Danube cultural environments.
The second period of the Iron Age is very little known, the most
significant results having been obtained during the old researches in the Târpeşti
site. Here, alongside local elements, were found archaeological materials of
Bastarnae provenance, and also Celtic emanation.
After an hiatus of two or three centuries, approximately, time in which
we do not have any archaeological evidences, we arrive at the Roman and
Postroman period, corresponding with the interval of time that covers the 2nd8th centuries p. Chr.
For the tract of the 2nd and 3rd centuries p. Chr., there are identified
vestiges belonging to the Free Dacians (here, to the Carpi tribes), whose
settlements can be found all over the Depression. The two coin hoards found at
Târpeşti and Ghindăoani are of great importance for the understanding of the
economic particularities, of the relations with the Roman Empire, but also of the
monetary circulation.
For the 4th century p. Chr., and even for the first half of the next one, the
discussion revolved around the archaeological evidences derived from settlements
belonging to Sântana de Mureş culture, on which there are admixed the results of
the researches in two necropolis of the Carpathian Barrows culture.
In regard of the 5th/6th-8th centuries, the data at our disposal are pretty thin
because the number of the archaeological sites is extremely small. Still, it is
interesting to mention that, in two out of the three objectives that are specific to
the mentioned chronological interval, the research brought up new information
regarding the human communities from the next period of the Antiquity.
A short chapter is reserved for the conclusions, which target
miscellaneous aspects regarding the intensity and the current state of knowledge
of the different epochs and cultural environments from the specified area, the
dynamics of the human groups, and the influence of the environmental factors
on their development.
The final part of the paper approaches the interdisciplinary studies, on the
analysis of batches of lithic pieces, archaeozoological materials from the
Chalcolithic period, several samples of burnt adobe, originated from the walls
of Chalcolithic and Bronze Age dwellings and metallographic analyses. The
importance of these studies, belonging to specialists from the Romanian
National Museum, “Babeş Bolyai” University of Cluj, “Alexandru I. Cuza”
University of Iaşi and Institute of Archaeology Iaşi, comes from the
completions that they bring on what regards the prehistoric technologies and on
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the economy of the ancient human communities, that are impossible to be well
known and accurate enough solely through archaeology.
The illustration, comprised of maps, photographs and drawings of
archaeological material, sustains the discussions of the paper.
To conclude, we can say that the new archaeological contributions,
corroborated with the data published in the last decades, illustrates a rather
ample picture of the evolution of the ancient human communities in NeamŃ
Depression, closely connected with the geographic space in which they resided,
but also with the population groups in the vicinity, with which they interacted.
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Fig. 1. Harta siturilor arheologice din Depresiunea NeamŃ
(numerele corespund cu cele din repertoriu)
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Fig. 2. Harta siturilor arheologice din neolitic
(numerele corespund cu cele din repertoriu)
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Fig. 3. Harta siturilor arheologice din eneolitic
(numerele corespund cu cele din repertoriu)
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Fig. 4. Harta siturilor arheologice din epoca bronzului
(numerele corespund cu cele din repertoriu)
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Fig. 5. Harta siturilor arheologice din epoca fierului
(numerele corespund cu cele din repertoriu)
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Fig. 6. Harta siturilor arheologice din perioada romana şi postromană
(numerele corespund cu cele din repertoriu)
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Fig. 7. Harta descoperirilor izolate
(numerele corespund cu cele din repertoriu)
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Fig. 8. Izvorul sărat de la BălŃăteşti
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Fig. 9. Izvorul sărat de la Ghindăoani
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Fig. 10. Situri arheologice:
1,Valea Seacă-Ferma de vaci; 2, Agapia-Dealul Ciohârlic

https://biblioteca-digitala.ro

Depresiunea NeamŃ. ContribuŃii arheologice

Fig. 11. Situri arheologice:
1, Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă; 2, Târpeşti-Râpa lui Bodai
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Fig. 12. Aspecte de săpătură arheologică: 1, Târpeşti-Râpa lui Bodai;
2, Grumăzeşti-Deleni (săpături - S. Marinescu-Bîlcu; arhiva MIAPN)
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Fig. 13. Aspecte de săpătură arheologică:
Târgu NeamŃ-Dealul Pometea, 2003 (foto – arhiva MIAPN)
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Fig. 14. Piese litice: 1, Târgu NeamŃ-Dealul Humuleşti; 2-7, Târgu NeamŃ-Pe imaş;
8, Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă
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Fig. 15. Ceramică: 1-10, Grumăzeşti-Deleni
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Fig. 16. Ceramică: 1-7, Grumăzeşti-Deleni
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Fig. 17. Ceramică: 1-9, Grumăzeşti-Deleni
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Fig. 18. Ceramică: 1-9, Grumăzeşti-Deleni
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Fig. 19. Piese litice: 1-5, Grumăzeşti-Deleni
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Fig. 20. Piese litice (1-9), din os (11-12) şi corn (10): 1-12, Grumăzeşti-Deleni
(10-12, după S. Marinescu-Bîlcu, C. Beldiman, 2000)
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Fig. 21. Ceramică: 1-7, Târpeşti-Râpa lui Bodai
(după S. Marinescu-Bîlcu, 1981)
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Fig. 22. Ceramică: 1-12, TopoliŃa-La Ilioi
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Fig. 23. Ceramică: 1-11, TopoliŃa-La nord-vest de sat
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Fig. 24. Ceramică: 1-7, Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă
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Fig. 25. Ceramică: 1-8, Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă
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Fig. 26. Ceramică: 1, TopoliŃa-La Ilioi; 3, 4, TopoliŃa-La nord-vest de sat;
2, 5-9, Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă
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Fig. 27. Ceramică: 1-7, Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă
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Fig. 28. Reprezentări antropomorfe şi zoomorfe:
1-9, Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă; 10, TopoliŃa-La nord-vest de sat
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Fig. 29. Piese litice: 1-7, TopoliŃa-La Ilioi
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Fig. 30. Piese litice: 1-5, Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă;
6, TopoliŃa-La nord-vest de sat
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Fig. 31. Piese litice: 1-8, TopoliŃa-La Ilioi; 9-10, TopoliŃa-La nord-vest de sat;
11-25, Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă
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Fig. 32. Piese litice: 1-26, Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă
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Fig. 33. Piese litice: 1-4, Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă
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Fig. 34. Piese litice: 1, 2, TopoliŃa-La nord-vest de sat;
3-6, Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă; 7, Valea Seacă-Ferma de vaci
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Fig. 35. Piese litice: 1, 4, 6, Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă; 2, 5, TopoliŃa-La Ilioi;
3, Târgu NeamŃ-Dealul Pometea; 7, 8, TopoliŃa-La nord-vest de sat
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Fig. 36. Reconstituirea unor locuinŃe eneolitice de la Târpeşti-Rîpa lui Bodai
(după S. Marinescu-Bîlcu, 1981)
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Fig. 37. SchiŃa sondajului de la Vânători-La izvoare
(redesenat după Gh. Dumitroaia, 1987)
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Fig. 38. Ceramică: 1-4, Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă
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Fig. 39. Ceramică: 1, 2, Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă
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Fig. 40. Ceramică: 1-4, 6, Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă;
5, 7-9, Vânători-NeamŃ-La izvoare
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Fig. 41. Ceramică: 1-4, Târgu NeamŃ-Dealul Pometea
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Fig. 42. Ceramică pictată: 1-7, Târgu NeamŃ-Dealul Pometea
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Fig. 43. Ceramică: 1-3, Târgu NeamŃ-Dealul Pometea
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Fig. 44. Ceramică pictată: 1-6, Târgu NeamŃ-Dealul Pometea
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Fig. 45. Ceramică pictată: 1-9, Târgu NeamŃ-Dealul Pometea
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Fig. 46. Ceramică: 1-3, Târgu NeamŃ-Dealul Pometea
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Fig. 47. Ceramică: 1-7, Târgu NeamŃ-Dealul Pometea
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Fig. 48. Piese litice (1-5), din os (6, 7) şi lut (8): 1-8, Târgu NeamŃ-Dealul Pometea
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Fig. 49. Ceramică (1-7, 9-12) şi piesă metalică (8): 1-8, Târpeşti-Râpa lui Bodai;
9-11, Văratec-Dealul Filioru; 12, Târgu-NeamŃ-În spini
(1-7, după S. Marinescu-Bîlcu, 1981; 8, după Gh. Dumitroaia, 1985)
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Fig. 50. Ceramică: 1-6, Târgu NeamŃ-În spini
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Fig. 51. Ceramică: 1-8, Târgu NeamŃ-În spini
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Fig. 52. Ceramică: 1-13, Târgu NeamŃ-În spini
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Fig. 53. Ceramică: 1, 2, 4, Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă;
3, 5-9, Târgu NeamŃ-În spini
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Fig. 54. Ceramică: 1-4, Târgu NeamŃ-La Maici; 5-7; Agapia-Dealul Bălăneasa;
8, Grumăzeşti-Deleni
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Fig. 55. Ceramică: 1, Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă; 2-8, Târgu NeamŃ-În spini
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Fig. 56. Piese litice: 1-10, Târgu NeamŃ-În spini; 11, Târgu NeamŃ-Dealul Osoi
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Fig. 57. Piese litice: 1-9, Târgu NeamŃ - În spini; 10, Târgu NeamŃ-La Maici
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Fig. 58. Ceramică: 1-10, Vânători-NeamŃ-La izvoare
(10, redesenat după Gh. Dumitroaia, 1987)
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Fig. 59. Ceramică; 1-4, Vânători-NeamŃ-La izvoare
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Fig. 60. Ceramică: 1-6, TopoliŃa-La izvor
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Fig. 61. Ceramică: 1-8, TopoliŃa-La izvor
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Fig. 62. Ceramică: 1, Târgu NeamŃ-Magazin Romarta; 2-5, Agapia-S.M.A.
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Fig. 63. Ceramică: 1, Agapia-S.M.A.; 2-6, Vânători-NeamŃ-La izvoare;
7-11, TopoliŃa-La izvor
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Fig. 64. Piese litice: 1-6, Vânători-NeamŃ-La izvoare; 7, 8, TopoliŃa-La izvor
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Fig. 65. Piese litice: 1, 2, Vânători-NeamŃ-La izvoare; 3, TopoliŃa-La izvor
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Fig. 66. Obiecte de os: 1-7, TopoliŃa-La izvor
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Fig. 67. Obiecte din bronz: 1, 8, Târpeşti-łarna Mare; 2, Vânători-NeamŃ-La izvoare;
3-6, Târpeşti-Râpa lui Bodai; 7, Târgu NeamŃ-Str. Ştefan cel Mare
(3-6, după S. Marinescu-Bîlcu, 1981; 1, 2, 8, după Gh. Dumitroaia, 1985)
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Fig. 68. Ceramică: 1-4, Vânători-NeamŃ-La izvoare;
5-8, TopoliŃa-La ieşirea din sat
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Fig. 69. Ceramică: 1-5, Vânători-NeamŃ-La izvoare

https://biblioteca-digitala.ro

275

276

Vasile Diaconu

Fig. 70. Ceramică: 1-5, TopoliŃa-La izvor
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Fig. 71. Ceramică: 1, 2, Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă
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Fig. 72. Obiecte din bronz: 1, Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă; 2, Basarabi;
3, Trestiana; 4, Mărişelu; 5, Cipău; 6, Gogoşu; 7, răspândirea fibulelor cu placă în formă
de scut beotic pe teritoriul României (2-6, după T. Bader, 1983)
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Fig. 73. Obiecte din fier: 1, Răspândirea pumnalelor de tip Măcişeni-Suseni;
2, Agapia-S.M.A; 3, Filioara-Dealul Ciorii (2, redesenat după V. Mihailescu-Bîrliba,
I. Untaru, 1970; 3, redesenat după V. Mihailescu-Bîrliba, 1969)
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Fig. 74. Statuetă de bronz: Târpeşti (foto – arhiva MIAPN)
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Fig. 75. Ceramică: 1-10, Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă
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Fig. 76. Ceramică: 1-7, Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă
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Fig. 77. Ceramică: 1-7, Săcăluşeşti-Dealul Valea Seacă
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Fig. 78. Ceramică: 1-5, Târpeşti-Râpa lui Bodai
(după S. Marinescu-Bîlcu, 1981)
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Fig. 79. Ceramică: 1, TopoliŃa - La saivane;
2-10, Târgu NeamŃ-Dealul Humuleşti
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Fig. 80. Ceramică: 1, TopoliŃa-La ieşirea din sat;
2-7, Târgu NeamŃ-Dealul Humuleşti
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Fig. 81. Ceramică: 1-5, Târgu NeamŃ-Dealul Humuleşti;
6, Valea Seacă - Pe podiş
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Fig. 82. Ceramică: 1-4, 6, 7, Vânători-NeamŃ-La izvoare, 5, TopoliŃa-Marginea satului
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Fig. 83. Ceramică: 1, Târgu NeamŃ-Izlaz; 2, 3, Agapia-S.M.A.;
4-6, Curechiştea-La Ursachi
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Fig. 84. Ceramică; 1-8, Grumăzeşti-Deleni
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Fig. 85. Ceramică: 1-9, Târgu NeamŃ-La Schiteanu
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Fig. 86. Ceramică: 1-3, Vânători-NeamŃ-La izvoare; 4, 5, Curechiştea-La Ursachi;
6, 7, Târgu NeamŃ-La Schiteanu; 8, Grumăzeşti-Deleni; 9, Târgu NeamŃ-Izlaz
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Fig. 87. Planurile necropolelor tumulare de la NemŃişor-Branişte
şi NemŃişor-Gura Secului (după. V. Mihailescu-Bîrliba, 1997)

https://biblioteca-digitala.ro

293

294

Vasile Diaconu

Fig. 88. Planul tumulului nr. 8 de la NemŃişor-Branişte
(după V. Mihailescu-Bîrliba, 1997)
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Fig. 89. Ceramică: 1-9, NemŃişor-Branişte
(după V. Mihailescu-Bîrliba 1980, 1997)
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Fig. 90. SchiŃa sondajului de la Vânători-NeamŃ-Ungureni
(redesenat după I. Corman, 1994)
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Fig. 91. Ceramică: 1-8, Vânători-NeamŃ-Ungureni
(după I. Corman, 1994)
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Fig. 92. Ceramică: 1-5, Vânători-NeamŃ-Ungureni
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Târgu NeamŃ-Dealul Pometea – 21, 25,
43, 52, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80,
82, 83, 87, 88, 159, 161, 162.
Târgu NeamŃ-Izlaz – 48, 132, 135.
Târgu NeamŃ-În spini – 41, 52, 89, 95,
97, 98, 163.
Târgu NeamŃ-La Maici – 43, 52, 97, 163.
Târgu NeamŃ-La Schiteanu – 42, 52, 135.
Târgu NeamŃ-Magazin Romarta – 48.
Târgu NeamŃ-Pârâul Ursului – 49.
Târgu NeamŃ-Pe imaş – 49, 54.
Târgu NeamŃ-Strada Ştefan cel Mare – 49.
Târgu Mureş – 112, 114.
Târpeşti – 36, 41, 49, 120, 128, 130,
141; (grup cultural) – 31, 90, 91.
Târpeşti-Grădina (varianta tipologică) –
91.
Târpeşti-Cotul de Jos – 48.
Târpeşti-În zăvoi – 41, 52.
Târpeşti-La Motăneşti – 41, 52.
Târpeşti-La movilă – 49.
Târpeşti-Poiana lui Ispas – 41, 52, 130.
Târpeşti-Râpa lui Bodai – 18, 20, 21, 24,
26, 40, 48, 52, 60, 61, 64, 65, 66, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 82, 83, 89,
90, 91, 98, 99, 102, 103, 105, 107,
108, 109, 123, 124, 126, 138.
Târpeşti-Râpa lui Ciocârlănoaia – 40, 52.
Târpeşti-łarna Mare – 47, 106.
Târzia – 136, 141.
Târzia-Lutărie – 54.
Temnic (pârâu) – 35.
Tencariu F. – 152.
Teodor S. – 124.
Timişeşti – 21, 23.
Tinoasa (pârâu) – 46.
Tokay – 17.
TopoliŃa – 39, 49; (deal) – 37; (râu) –
11, 13, 14, 22, 27, 28, 29, 30, 36,
38, 39, 40, 41, 54, 56, 63, 64, 69,
70, 71, 72, 95, 98, 99, 106, 108,
110, 122, 125, 126, 133, 138, 141,
142, 145.

TopoliŃa-Dealul TopoliŃa – 38, 52.
TopoliŃa-La Arminici – 38, 52, 73.
TopoliŃa-La Ilioi – 39, 52, 64, 65, 66,
68, 69, 147, 151.
TopoliŃa-La ieşirea din sat – 39, 52,
107, 109.
TopoliŃa-La izvor – 39, 52, 103, 104,
105, 163.
TopoliŃa-La saivane – 38, 52, 126.
TopoliŃa-La Şerban – 38, 52, 64, 65.
TopoliŃa-La nord-vest de sat – 39, 52,
64, 65, 67, 69, 103.
TopoliŃa-Marginea satului – 40, 52.
Traianus – 130, 131.
Transilvania – 17, 58, 109, 113, 114,
115, 116, 119, 120, 121, 145.
Trestiana – 57, 58, 114, 115.
Trestioara (pârâu) – 32.
Trinca-Izvorul lui Luca – 113.
Trinca-Drumul Feteştilor – 113.
Trotuş (râu) – 121.
Truşeşti – 80.
Tumuli Carpatici (cultura) – 25, 26, 27,
46, 132, 135, 137, 169.
TupilaŃi – 132.
ł
łibucani – 23, 132, 142.
łibucani-La confluenŃa pâraielor – 54.
łolici – 62, 74, 132.
łolici-Hălăbutoaia – 14, 18, 19, 20, 25,
60, 63, 65, 90, 91.
U
Ucraina – 25.
Ungaria – 17, 114.
Untaru I. – 25, 27, 28, 43, 169.
Urecheni – 23.
Uricani-Dolheştii Mari (aspect cultural)
– 90.
Uricani-Târpeşti (aspect cultural) – 90.
Ursu C. E. – 33.
Ursulescu N. – 62.
UŃă L. – 10.
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Depresiunea NeamŃ. ContribuŃii arheologice
V
Valea Arini – 18.
Valea Lupului – 161.
Valea Mare/Floroiu (pârâu) – 35, 37, 47.
Valea Seacă-Dealul Buga – 32, 51,
Valea Seacă-Dealul Ciritei – 33, 51.
Valea Seacă-Ferma de vaci – 31, 51, 73,
87.
Valea Seacă-La iezătură – 33, 51.
Valea Seacă-Panta estică a Dealului
Buga – 32, 51.
Valea Seacă-Panta sudică a Dealului
Buga – 32, 51.
Valea Seacă-Pe podiş – 32, 51, 128.
Valea Seacă-Pe şes – 33, 51.
Valea Seacă-S.M.A. – 32, 51.
Valea Seacă-Terasa pârâului Zimbreşti
– 33, 51.
Valea Seacă (deal) – 30; (pârâu) – 39,
41, 42, 43, 64, 72, 92, 95, 97.
Vasilache V. – 10, 169.
Vasiliev V. – 111, 115.
Vaslui (judeŃ) – 56, 57, 58, 105, 114,
117, 118.
Văleni – 90, 92.
Văratec – 29, 46, 56, 116, 117, 118.
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Văratec-Dealul Filioru – 30, 51, 91.
Vâlcea (judeŃ) – 111, 114, 117.
Vânători-NeamŃ – 23, 42, 44, 45, 71, 75,
97, 139, 169.
Vânători-NeamŃ-Dealul Osoi – 44, 52.
Vânători-NeamŃ-La izvoare – 44, 75,
83, 87, 102, 103, 104, 105, 106,
134.
Vânători-NeamŃ-Ungureni – 45, 52,
138.
Vespasianus – 130, 131.
Vinča (cultura) – 58, 59.
Vornicu D. M. – 152.
Vrancea (judeŃ) – 111, 112.
Vulpe Al. – 111, 115, 116, 117, 120,
121.
Vulpe R. – 40, 43.
W
Weller O. – 19, 29, 31.
Wietenberg (cultura) – 98.
Z
Zăiceşti – 118.
Zimbreşti (pârâu) – 31, 32, 33.
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