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STUDII DE ISTORIE
CERCETĂRI ARHEOLOGICE DE TEREN iN PODIŞUL

MOLDOVEI
MĂDĂLIN VĂLEANU,

VASILE CHIRICA
În anii 1999 - 2000, colectivul de muzeografi de la Muzeul de Is1orie a
Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Naţional .. Moldova" laşi a întreprins
o seric de cercetări arheologice de teren în judeţul laşi. Dacă în anul 1999 au
fost în1rcprinse cercetări de teren în perimetrul comunelor Deleni şi Hârlău,
atenţia fiind îndreptată asupra unor zone în care nu existau menţiuni
arheologice, în anul 2000 cercetările arheologice de teren s-au desfăşurai pe un
areal mult mai mare, datorilă începerii lucrărilor de modernizare a drumului
naţional 28 Roman - laşi, ce a impus cunoaşterea exactă a siturilor care vor fi
afectate de acestea.
Cartografierea siturilor arheologice, determinarea coordonatelor
geografice şi a altitudinilor absolute şi relative s-a tacul cu ajutorul hărţilor
topografice la scara I :25.000, ediţia a 11-a. 1985. ale R.S.R. în1ocmite de
Direcţia Topografică Militară pentru economia naţională.
Preciz."1m că ilustraţia este selectivă, în sensul că am renunţat la
prezentarea fragmentelor ceramice atipice şi a celor de mici dimensiuni,
numerele staţiunilor din corpus-ul descoperirilor corespund numerelor de pe
hărţi şi din planşe, iar scara hărtilor este dată de caroiajul pătratic, în teren. de
Ix I km.

Corpus-ul descoperirilor arheologice
I. Comuna Mirccşti
A. Sat lz\•oarele
1. Intrarea în judeţul Iaşi dinspre Roman, la kilometrul 1+800 m.
Coordonale geografice: la1i1udine 47°02'30". longitudine 26°53' I O"; Altitudine
absolută: 190-195 m; Altitudine relativă: 5-10 m; Bazin hidrografic: Siret;
Forma de relief: terasă; I-Iartă: L-35-30-D-d (planşa 111 ).
Amplasare geografică: Pe partea dreaptă a DN28 Roman-laşi, la kilometrul
1+800 m, pe o lungime de I 00 m in lungul şoselei şi până Ia o dislanţă 300 m de
aceasta, dar în special pc un fragment din terasa Siretului sub formă de movilă.
Descrierea descoperirilor: I. Materiale ceramice corodate ce pol fi atribuite
eneoliticului; 2. Epoca bronzului: Culturii Noua îi pol fi atribuite câteva
materiale ceramice corodate; 3. Secolele II-III d.Ilr.: 3.1. Fragmente ceramice
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Mădălin Văleanu,

Vasile Chirica

din pastă fină, degresată cu nisip, lucrată la roată, de culoare cenuşie. Forme
diverse: căni cu tor!i cu nervură longitudinală, castroane, vase de provizii,
decorate pc corp cu o reţea de linii lustruite, funduri inelare. Câteva fragmente
ceramice provin de la vase lucrate cu mâna, decorate cu brâu alveolat şi
perforat; 3.2. S-au găsit şi fragmente de vase din pastă foarte fină cu nisip, două
cu angobă roşie aplicată interior şi exterior, dintre care unul de la un castron şi
altul de la o cană cu canelură pe corp cu angobă exterioară şi cu baza gâtului
îngroşată. Adăugăm un fragment decorat cu benzi adâncite, probabil de import:
3.3. Au mai fost găsite şi şase fragmente de amfore romane, din pastă cărămizie
degresată cu mult nisip, iar între ele se remarcă o mănuşă de amforă; 4. Secolele
XVI-XVII: numeroase fragmente ceramice, între care un vas din pastă cenuşie
nisipoasă, cu buza prevăzută cu şănţuire pentru capac şi un fragment de vas cu
gura largă; 5. Materiale litice: diverse aşchii de silex (de Prut).
Punct inedit, descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin şi Văcaru Silviu în data
15.03.2000.

2. Intrarea în judeţul Iaşi dinspre Roman, la kilometrul 2+200 m.
Coordonate geografice: latitudine 47°02' 45", longitudine 26°52' 45": Altitudine
absolută: I 95-205 m; Altitudine relativă: I 0-20 m; Bazin hidrografic: Siret;
Forma de relief: terasă; I-Iartă: L-35-30-D-d (planşa I/I).
Amplasare geografică: Pc partea stângă a DN28 Roman-laşi, în dreptul
kilometrului 2+200 m, la 200 m vest de şosea, pc lângă gardul fermei agricole,
cât şi în viile particulare şi pc terenul agricol din fata lor, pc o terasă a Siretului.
În acestă zonă, fruntea terasei este aproximativ paralelă cu şoseaua.
Descrierea descoperirilor: Aşezarea se găseşte mai ales pc terasă. I. Culturii
Cucutcni faza A îi pot fi atribuite câteva fragmente ceramice (figura 117); 2.
Secolele II-III d.Hr.: 2.1. Numeroase fragmente ceramice, dintre care un
fragment de pahar cu buza îngroşată spre exterior, acoperit la interior şi exterior
cu angobă roşie, un fragment de la o cană cu umărul marcat, altul de la o amforă
decorată la exterior cu benzi din linii adâncite şi alte câteva fragmente acoperite
cu culoare roşie, probabil de la vase de import (de certă factură romană); 2.2. Sau găsit 5 fragmente de amfore romane, din pastă cărămizie; 2.3. Ceramica
locală este reprezentată de peste 60 de fragmente de vase apaqinând speciilor
ceramice fină cenuşie, fină cărămizie şi cu şamotă. Se remarcă: patru fragmente
de la vase cu fund inelar, două fragmente de la vase de mari dimensiuni,
decorate cu linii incizate în reţea, 13 fragmente de buze de la castroane (unul
semisferic şi două cu umăml carenat), un vas fructieră, un borcan, torti ş.a. Din
pasta cu şamotă: un fragment de vas care este perforat. Din pastă fină cărămizie
deosebim un fragment de fund de vas, un fragment buză de vas, un fragment cu
decor (Figura 1/1.2,3). OBS: Probabil este aceeaşi aşezare de secol 11-111 d.Hr.
menţionată la punctul anterior, dar intre ele există o zonă unde până în prezent
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Cercetări

arheologice de teren în

Podişul

Moldovei

nu au fost identificate materiale arheologice; 3. Secolele XIV-XV: au fost găsite
un fragment buză de la un vas cu capac, poate mai timpuriu şi un fragment de
fund; 4. Secolele XVI-XVII: un fragment de fund şi o margine de vas; 5.
Diverse: zgură metalică.
Punct inedit, descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin şi Văcaru Silviu în data
15.03.2000.
B. Sat

Ursăreşti

3. Pc terenul agricol dintre casele din zona fostului han „2 Lei"

şi

satul

Ursăreşti.

Coordonate geografice: latitudine 47°03'30" -:- 47°03'45", longitudine
26°52' 45" -:- 26°53 '20"; Altitudine absolută: 190-195 m; Altitudine relativă: 51O 111; Bazin hidrografic: Siret; Forma de relief: grind fluviatil; Hartă: L-35-30D-d (planşa 1/2).
Amplasare geografică: Pc terenul agricol dintre casele din zona fostului han „2
Lei", aflate la kilometrul 3+800 m al DN28 Roman-Iaşi şi până în satul
Ursăreşti se găseşte o bogată staliunc arheologică. Staţiunea se întinde atât în
lunca Siretului, cât şi pc fragmente de terasă sub formă de mici movile.
Descrierea descoperirilor: I. Cucuteni A: fragmente ceramice de la un vas
suport (figura 1/9) şi un fragment de toartă; 2. Epoca fierului (Hallstatt târziu):
fragment ceramic provenind de la un fund de vas; 3. Secolele li-III d.Hr:
fragmente ceramice provenind de la o buză şi de la fund de vas; 4. Secolele
XIV-XV fragmente ceramice; 5. XVI-XVII: numeroase fragmente ceramice.
OBS: Considerăm utilă reunirea sub o singură localizare (pe terenul agricol
dintre casele din zona fostului han „2 Lei" şi satul Ursăreşti) a punctelor
XLIV.2.A(5)-La NNV de sat, XLIV.2.C(7)-Pcste Canal, XLIV.2.0(8)-La 2 Lei,
XLIV.2.E(9)-În Vatră şi XLIV.5.A(IO)-Cîncchiştc-La Moară la Dircu,
menţionate în RAJI, deoarece descoperirile sunt asemănătoare şi se găsesc
foarte aproape unele de altele.
Recartare efectuată de Văleanu Mădălin şi Văcaru Silviu in data I 5.03.2000.

II. Comuna Butca
A. Sat Butea
4. La podul Siretului.
Coordonate geografice: latitudine 47°05' I O", longitudine 26°55'00"; Altitudine
absolută: 195-205 m; Altitudine relativă: 10-20 m; Bazin hidrografic: Siret;
Forma de relief: terasă; Hartă: L-35-30-D-b (planşa 1/3).
Amplasare geografică: La sud-est de intersecţia DN28 Roman-laşi cu şoseaua
spre satul Scheia, pe partea dreaptă a şoselei, la 300 m de ea, în zona de
interfluviu dintre râul Miclăuşeni (?) şi Siret, pc o terasă a Siretului, la un
kilomclm est de podul de peste Siret.
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Descrierea descoperirilor: Punctul este menţionat în RAJI (IX. I .C.(4 )), care reia
informaţia din Aşezări ... (pag.298, Butea pct. c). unde N.Zaharia a descoperit
fragmente de vase aparţinând La Tene II, feudalismului timpuriu (secolele XIXIII), dezvoltat (secolele XV-XVI, XVII-XVIII) şi târziu (secolul XVIII). În
cercetările noastre. am indentificat numeroase fragmente ceramice de secol
XVII.
Recartare efectuată de Văleanu Mădălin şi Văcaru Silviu în data 15.03.2000.

B. Sat
5. La

Miclăuşeni

fântână.

Coordonate geografice: latitudine 47°06'05", longitudine 26°55'30"; Altitudine
absolută: 21 O m; Altitudine relativă: 0-5 m; Bazin hidrografic: pe un afluent de
dreapta al râul Miclăuşeni (?), afluent de stânga al Siretului; Forma de relief:
deal; Hartă: L-35-30-D-b (planşa 1/4).
Amplasare geografică: Pe partea dreaptă a DN28 Roman-Iaşi la kilometrul
I 0+200 m şi la 1,2 kilometrul nord de intersecţia acestuia cu şoseaua spre satul
Miclăuşeni, în dreptul fântânii cu cumpănă, în zona de confluenţă a pârâului
Tiganilor cu râul Bahna(?).
Descrierea descoperirilor: Fragmente ceramice datate în secolul al XVII-iea (un
fragment de toartă, trei fragmente provenind de la funduri de vase şi cinci de la
buze).
Punct inedit. descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin şi Văcaru Silviu în data
16.03.2000.

III. Comuna Strunga
A. Sat Hăbăşcşti
6. La kilometrul 15+200 mal DN28

Roman-Iaşi.

Coordonate geografice: latitudine 47°08'05", longitudine 26°56'50"; Altitudine
absolută: 250 m; Altitudine relativă: 30-35 m; Bazin hidrografic: pe un afluent
de dreapta al râul Miclăuşeni, afluent de stânga al Siretului; Forma de relief:
deal; Hartă: L-35-30-D-b (planşa 1/5).
Amplasare geografică: La kilometrul I 5+200 m al DN28 Roman-laşi, pe partea
stângă a sa, la nord de Pârâul lui Vrabie
Descrierea descoperirilor: 1. Fragmente ceramice Dridu, din pastă degresată cu
nisip, arsă cenuşiu cu pete brune, decorată cu bandă liniară adâncită în pasta
vasului (menţiune inedită); 2. Ceramică tină cenuşie datată în secolele XV-XVI.
Este punctul LXXI. l .H Pârâul Bogdăneşti din RAJJ, dat ca necartat. Informaţia
este prelulată din Aşezări... (pag.295, Strunga f.) cu materiale datate în secolele
XV-XVI.
Punct recartat şi cercetat de Văleanu Mădălin şi Văcaru Silviu în data
16.03.2000.

14
https://biblioteca-digitala.ro

Cercetări

arheologice de teren în

Podişul

Moldovei

B. Sat Strunga
7. Calda.
Coordonate geografice: latitudine 47°10'50", longitudine 26°58' 15"; Altitudine
absolută: 130-145 m; Altitudine relativă: 5-15 m; Bazin hidrografic: Strunga.
afluent de dreapta al pârâului Rediu, afluent de dreapta al Bahluictului; Forma
de relief: deal; Hartă: L-35-30-B-d (planşa 1/6).
Amplasare geografică: La circa 1,5 kilometri nord de satul Strunga, la
kilometrul 21 al DN28 Roman-laşi, pc partea dreaptă a şoselei, între acesta şi
iaz.
Descrierea descoperirilor: Este menţionat în RAJI, punctul LXXI. I .F.(5). Deşi
fragmentare, sunt prezente păqi de la vase din pastă fină, cenuşie şi de la vase
din pastă cu mult nisip şi fragmente de amfore romane, databile în secolul IV
d.Hr.
Punct recartat şi cercetat de Văleanu Mădălin şi Văcaru Silviu în data
16.03.2000.
8. Punct: La un kilometru vest de borna

kilometrică

22 a DN28 Roman-

laşi.

Coordonate geografice: lalitudinc 47°1 t '20", longitudine 26°58'00"; Altitudine
absolută: 125-160 m; Altitudine relativă: 5-10 m; Bazin hidrografic: pc un
afluent de stânga al pârâului Strunga, afluent de dreapta al pânîului Rediu.
afluent de dreapta al Bahluie\ului; Forma de relief: deal; Hartă: L-35-30-B-d
(planşa 1/6).
Amplasare geografică: Pc partea stângă a DN28 Roman-laşi. la un kilometru
vest de borna kilometrică 22, pe partea dreaplă a unui mic afluent de stânga al
Văii Strunga, atât pc vale, cât şi pe platoul dealului.
Descrierea descoperirilor: S-au găsit fragmente ceramice rare şi dispersate.
Material ceramic este indeterminabil.
Punct inedit şi cercetat de Văleanu Mădălin şi Văcaru Silviu în data 17.03.2000.
9. Dealul Găurcana.
Coordonate geografice: latitudine 47°1 t '40", longitudine 26°58'00"; Altitudine
absolută: 125-165 m; Altitudine relativă: 30-40m; Bazin hidrografic: pe un
afluent de stânga al pârâului Strunga, afluent de dreapta al pârâului Rediu,
afluent de dreapta al Bahluietului; Forma de relief: deal; Hartă: L-35-30-B-d
(planşa 116).
Amplasare geografică: Pe platoul dealului Găureana (situat la 1,5 kilometrul est
de satul Gura Văii) şi până aproape de pârâul Strunga.
Descrierea descoperirilor: I. Culturii Precucuteni (fază neprecizată) îi sunt
atribuite câteva fragmente ceramice (figura 1/4); 2. Cultura Cucuteni, fa1.a A:

15
https://biblioteca-digitala.ro

Mădălin Văleanu,

Vasile Chirica

fragmente ceramice, din care unul pictat cu bandă albă negativă, mărginită cu
negru, interspaţiul roşu întins peste fondul alb al vasului, două fragmente au un
decor realizat cu motive adâncite; 3. Cultura Noua: trei fragmente ceramice; 4.
Secolul IV d.Hr.: ceramică corodată din care cinci fragmente ceramice arse
oxidant, degresate cu nisip şi pietricele: 5. Secolele XV-XVI: trei fragmente din
pastă cenuşie, nisipoasă, din care o buz.1 cu şănţuire pentru capac. pc gât cu o
nervură în relief; 6. Secolul XVII: un fragment ceramic: 7. Diverse: un fragment
de lamă din silex alb.
OBS: Punctul este menţionat în RAJl, LXXl.7.8(18) şi Aşezări... , p.194, dar
descoperirile datate aparţinând culturii Precucuteni. culturii Noua, secolul IV
d.Hr. şi secolul XVII reprezintă menţiuni inedite.
Punct cercetat de Văleanu Mădălin şi Văcaru Silviu în data 17.03.2000.

10. Lânga borna kilometrică 23 a DN28 n.oman-laşi;
Coordonate geografice: latitudine 47°11·40". longitudine 26°58' 35"; Altitudine
absolută: 115 m; Altitudine relativă: 5-10 m; Bazin hidrografic: Stnmga, anuent
de dreapta al pârâului Rediu, afluent de dreapta al Bahluieţului; Forma de relief:
deal; Hartă: L-35-30-B-d (planşa 1/6).
Amplasare geografică: Pe partea dreaptă a DN28 Roman-laşi, în malul râpos
din dreptul bornei kilometrice 23.
Descrierea descoperirilor: În RAJI, punctul LXXl.1.D şi Aşezliri, p.295. este
menţionată descoperirea de materiale arheologice din diverse epoci: Cucuteni B,
sfilrşitul epocii bronzului sau început de Hallstatt. secolul V d.Hr. Nu au fost
gflsite materiale arheologice datorită terenului înţelenit, realizându-se doar
recartarea punctului.
Punct cercetat şi recartat de Văleanu Mădălin şi Văcaru Silviu în data
17.03.2000.
I I. Intersecţia DN28 Roman-laşi cu drumul spre Crivcşti.
Coordonate geografice: latitudine 47°11 '50", longitudine 26°58' 10"-26°59' IO";
Altitudine absolută: 110-125 m; Altitudine relativă: 5-20 m; Bazin hidrografic:
Rediu, anuent de dreapta al Bahluieţului; Forma de relief: deal: Hartă: L-35-30B-d (planşa 1/6).
Amplasare geografică: Pc partea stângă a DN28 Roman-laşi, din dreptul
kilometrului 23+200 m (intersenţia cu drumul spre Criveşti) şi până la
kilometrul 23+900 m.
Descrierea descoperirilor: I. Eneoliticului îi aparţin materiale ceramice dintre
care un fragment de la o buză de vas, două fragmente cu proeminente. probabil
cultura Precucuteni; 2. Secolul IV d.Hr. - început de secol V - cele mai
numeroase materiale arheologice din care: 2.1.Vase din pastă fină cenuşie: 13
fragmente de buze de la vase mici şi mijlocii. din care un pahar. căni cu torţi cu
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nervură sau cu o şăn\uirc longitudinală şi castroane: un castron modelat mai
neglijent (figura 3/6); I O fragmente de la funduri de vase, din care cinci inelare,
din pastă fină cenuşie; 2.2. Din pastă degresată cu mult nisip şi pietricele s-a
găsit un fragment de buză de vas de provizii. iar din aceeaşi pastă. un vas cu gât
înalt, modelat mult mai neglijent poate data aşcl.arca şi în prima parte a
secolului al V-lea (figura 3/5); 2.3. un fragment de amforă romană; 3. Secolele
XVII-XVIII câteva fragmente ceramice. Suprafa1a pc care au fost materiale
arheologice este de I0-12 ha.
Punct inedit, descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin şi Văcaru Silviu în data
17 .03.2000.

IV. Oraş Tg. Frumos
12. La Nisipărie.
Coordonate geografice: latitudine 47°1 J '40". longitudine 26°59'30"; Altitudine
absolută: 110-125 m; Altitudine relativă: 5-15 m; Bazin hidrografic: Rediu.
alluent de dreapta al Bahluie1ului: Forma de relief: <leal; I Iartă: L-35-30-8-d
(planşa 1/6 ).
Amplasmi! geografică: Pc partea dreaptă a DN28 Roman-laşi. la kilometrul
24+800 m, la 300 m sud de şosea. pc partea dreaptă a pârâului Rediu, la poala
nordică a dealului Buznea.
Descrierea descoperirilor: I. Culturii Cucuteni (faz.a neprecizată) ii aparţin
câteva fragmente ceramice diverse, inclusiv un fragment, probabil de la o
greutate; 2. Cultura Dridu este prezentă cu câteva fragmente ceramice diverse.
Punct inedit. descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin şi Văcaru Silviu in data
17.03.2000.
V. Comuna Târgu Frumos
A. Sat Costeşti
13. La 500 m sud de Halta Costeşti.
Coordonate geografice: latitudine 47°13'30", longitudine: 26°55'30"; Altitudine
absolută: 225 m; Altitudine relativă: I 00 m; Bazin hidrografic: pârâul Rediu,
afluent de dreapta al Bahluie\ului; Forma de relief: deal: Hartă: L-35-30-B-d
(planşa 117).
Amplasare geografică: Pc partea dreaptă a pârâului Rediu. la 500 m sud de
Halta Costeşti pc o suprafotă de 1-2 ha, delimitată spre SE de reţeaua electică şi
spre NE de plantaţia de salcâmi.
Descrierea descoperirilor: Materiale ceramice apartinând: I. Culturii StarcevoCriş (fază neprecizată); 2. Culturii Noua; 3. Bogată aşezare geto-dacică din
secolele IV-III a.Hr.; 4. Au mai fost găsite şi materiale ceramice datând din
secolul IV d.Hr.; 5. Secolul XIV este reprezentat prin câteva fragmente
ceramice; 6. Secolului XVII ii apatin câteva materiale ceramice.
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Punct inedit, descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin, Ruxandra Alaiba şi
anului I din cadrul Universităţii „M.Kogălniceanu", Facultatea de
Geografie-Istoric, în iunie 2000.
studenţii

B. Sat Războieni
14. La kilometrul 33+600 mal DN28 Roman-laşi.
Coordonate geografice: latitudine 47°13'20", longitudine 27°05'45"; Altitudine
absolută: 11 O m; Altitudine relativă: 30-35 m; Bazin hidrografic: Bahluieţ,
afluent de dreapta al Bahluiului; Forma de relief: deal; Hartă: L-35-31-A-c
(planşa li/I)
Amplasare geografică: Pe partea stângă a DN28 Roman-laşi, în dreptul
kilometrului 33+600 m. la 50 m de şosea.
Descrierea descoperirilor: Movilă cu înălţimea de 1-1,5 m şi diametrul de I 0-12
m în jurul căreia au fost găsite materiale arheologice încadrabile: I. Secolul IV
d.Hr. cu fragmente ceramice, din care unul de la un vas cu fund inelar; 2.
Secolul XVII.
Punct inedit, descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin în data de 02.03.2000.

VI. Comuna Bălţaţi
A. Sat Bălţaţi
15. La kilometrul 34+400 m al DN28

Roman-laşi;

Coordonate geografice: latitudine 47°13' 15". longitudine 27°06'30''; Altitudine
absolută: 115 m: Altitudine relativă: 35-40 m; Bazin hidrografic: Bahluieţ,
afluent de dreapta al Bahluiului; Forma de relief: deal; Hartă: L-35-31-A-c
(planşa 1111 ).
Amplasare geografică: Pc partea stângă a DN28 Roman-laşi. în dreptul
kilometrnlui 34+400 m, la 20 m de şosea.
Descrierea descoperirilor: Movilă cu înălţimea de 1-1,5 m şi diametrul de I 0-12
m, fără materiale arheologice.
Punct inedit. descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin în data de 02.03.2000.

H. Sat Sârca
16. La Est de sat.
Coordonate geografice: latitudine 47°12'00"-47°12'30", longitudine 27°1 I' I0"27012'00"; Altitudine absolută: 70-95 m; Altitudine relativă: I 0-35 m; Bazin
hidrografic: Bahluieţ, afluent de dreapta al Bahluiului; Forma de relief: terasă;
Hartă: L-35-31-A-d (planşa 11/2).
Amplasare geografică: Pe partea dreaptă a DN28 Roman-laşi, la ieşire din satul
Sârca, între şosea şi calea ferată, dar şi dincolo de calea ferată, spre lunca
Dahluietului.
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Descrierea descoperirilor: Bogată staţiune arheologică din secolul al IV-iea
d.Hr., eventual secolul al V-lea d.Hr. În cuprinsul aşc7.ării se ană trei movile de
1,5-2 înălţime şi diamctml de 10-15 m (movila I-lat. 47°12'15", Jang.
27°11'50", ah. 88 m. movila 2-lal. 47°12'23", long. 27°11'38", alt. 94 m,
movila 3-lat. 47°12'25'', long. 27°11 '35", alt. 95 m). Staţiunea are o suprafală
de 20-25 ha. Între materialele arheologice găsite se deosebesc cele din pastă fină
cenuşie de la două funduri inelare de vase şi de la două castroane. dintre care
unul cu buza lătită, fundul şi umărul marcat, alte trei părti de vas. Din pastă fină
gălbuie-roşietică au fost găsite fragmente ceramice apartinând unei căni şi unui
vas, probabil de impari, cu un decor incizat fin reprezentând un dreptunghi
fonnat din patru triunghiuri (figura 317).
013S: Considerăm util să reunim în cadrul aceluiaşi punct descoperirile
men\ionatc în RAJI separat şi anume punctele IV.6.E (12), IV.6.F (13), IV.6.G
( 14) şi movilele IV.9.B ( 18-20).
Punct recartat de Văleanu Mădălin în data de 02.03.2000.

VII. Comuna Podu Iloaiei
A. Sat Budăi
17. La kilometrul 42+200 mal DN28 Roman-laşi.
Coordonate geografice: latitudine 47°12'20", longillldine 27°12' IO"; Altitudine
absolută: 90 m: Altitudine relativă: 35 m; Bazin hidrografic: Bahluicţ, afluent
de dreapta al 13ahluiului; Forma de relief: terasă; Hartă: L-35-31-A-d (planşa
11/2).
Amplasare geografică: Pc partea stângă a DN28 Roman-laşi, în dreptul
kilometrului 42+200 m, la 50 m de şosea.
Descrierea descoperirilor: Aici află o movilă cu înălţimea de 1-1,5 m şi
diametrul de I 0-12 m. În apropierea movilei nu s-au găsit materiale arheologice.
Punct inedit. descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin în data de 02.03.2000.

18. La kilometrul 43 al DN28

Roman-laşi.

Coordonate geografice: latitudine 47°12' 15", longitudine 27°12'50"; Altitudine
absolută: 95 m; Altitudine relativă: 35 m; Bazin hidrografic: Bahluie\, afluent
de dreapta al 13ahluiului; forma de relief: terasă: Hartă: L-35-31-A-d (planşa
11/3).
Amplasare geografică: Pe partea stângă a DN28 Roman-Iaşi, în dreptul
kilometrului 43, la 250 m de şosea.
Descrierea descoperirilor: Aici află o movilă cu înălţimea de 3 m şi diametrul de
I 0-12 m. În apropierea movilei nu s-au găsit materiale arheologice.
Punct inedit, descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin în data de 02.03.2000.
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dinspre Sârca.

Coordonate geografice: latitudine 47°12' IO", longirndine 27°13'00"; Altitudine
absolută: 80 m; Altitudine relativă: 35 m; Bazin hidrografic: Bahluieţ, afluent
de dreapta al Bahluiului; forma de relief: terasă; Hartă: L-35-31-A-d (planşa
IU3).
Amplasare geografică: La intrarea în satul Budăi, dinspre Sârca, pe partea
stângă a drumului naţional DN28 Roman-laşi. în malul tăiat de şosea, la primele
casc de după pod.
Descrierea descoperirilor: Au fost găsite câteva fragmente ceramice cucutcniene
(fază neprecizată), dintre care unul de la un castron cu buza tăiată drept.
Punct inedit. descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin în data de 02.03.2000.
B. Sat Podu Iloaiei
20. Şesul Târgului.
Coordonate geografice: latitudine 47°13' 15", longitudine 27°18'45"; Altitudine
absolută absolută: 55-65 m; Altitudine relativă: 5-IO m; Bazin hidrografic:
Bahlui. afluent de stânga al Jijiei; Fonna de relief: terasă; Hartă: L-35-31-B-c
(planşa 11/4).
Amplasare geografică: I.a doi kilometri de la ieşirea din Podu Iloaiei spre laşi,
în dreptul bornei kilometrice 51 a DN28 Roman-laşi pc terasa inferioară a
Bahluiului de pc partea stângă a drumului.
Descrierea descoperirilor: I. Neolitic: aşezare apartinând culturii Straccvo-Criş.
faza 1118-IVA; 2. Eneolitic: aşezare apaninând culturii Cucuteni faza B; 3.
Epoca bronzului: diverse materiale ceramice aparţinând culturii Noua; 4. Epoca
fierului: aşezare hallstattiană timpurie; 5. Secolul 11-111 d.Hr. aşezare bogată. A
fost găsită o monedă romană de argint. datată 161-162 d.Hr. (emisiune Lucius
Vcrus sub Marcus Aurelius); 6. Secolde XV-XVII: sporadic. A fost găsit un
schilling Carol X Gustav ( 1654-1660 Riga, Suedia); 7. Trei movile cu înălţimea
de 1-3 m şi diametrul de I 0-20 m.
Punct inedit. descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin. Văcaru Silviu, Alaiba
Ruxandra în data de 03.04.2000. Cercetările arheologice de suprafaţă au fost
reluate în perioada 19-29 iunie 2000. împreună cu studenţii anului I de la
Facultăţii de Geografie-Istorie din cadrul Universităţii „M.Kogălniceanu" din
Iaşi; iar în perioada 9.X.-1 S.Xl.2000. au fost întreprinse săpături arheologice de
salvare, deoarece situl era foarte afectat de lucrările de modernizare a DN28
Roman-laşi. Materialele descoperite in cercetarea de teren şi în săpăturile
arheologice vor face obiectul unei lucrări ulterioare.
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Roman-laşi.

Coordonate geografice: latitudine 47°13'05", longitudine 27°19' 40"; Altitudine
absolută: 60-65 m; Altitudine relativă: 5 m; Bazin hidrografic: Bahlui, afluent
de stânga al Jijiei: Forma de relief: terasă; Hartă: L-35-31-B-c (planşa IU4).
Amplasare geografică: La trei kilometri de la ieşirea din Podu Iloaiei spre laşi,
în dreptul bornei kilometrice 52, pe terasa inferioară a Bahluiului, pc partea
stângă a DN28 Roman-laşi, lângă parcare.
Descrierea descoperirilor: Materialele arheologice descoperile au fost încadrate
astfel: I. Eneolitic, probabil cultura Cucuteni; 2. Cultura Noua, fragmente
ceramice, dintre care unul de la un borcan cu buza lăţită; 3. Secolul IV d.Hr.; 4.
Secolele XV-XVI numeroase materiale ceramice din pastă cu mult nisip (două
buze cu şănţuire pentru capac. fundul unui vas desprins de pe masa olarului cu
sfoara); 5. Secolele XVII-XVIII fragmente ceramice, între care unul decorat cu
rotiţa.

Punct inedit, descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin. Văcaru Silviu, Alaiba
Ruxandra în data de 03.04.2000.

22. Movila de pc dealul Hcnciu.
Coordonate geografice: latitudine 47°13' 45", longitudine 27°19'00"; Altitudine
absolută: 125 m; Altitudine relativă: 80 m; Bazin hidrografic: Bahlui, anuent de
stânga al Jijiei; Forma de relief: deal; Hartă: L-35-31-B-c (planşa 11/4).
Amplasare geografică: La 250 m ~E de movila de pe dealul Henciu.
Descrierea descoperirilor: Au fost găsite materiale arheologice din secolele
XVII-XVIII.
Punct inedit. descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin, Văcaru Silviu, Alaiba
Ruxandra în data de 03.04.2000.

23. Monumentul eroilor de la kilometrul 52 +500 mal DN28

Roman-laşi.

Coordonate geografice: latitudine 47°13'00", longitudine 27°20'00"; Altitudine
absolută: 60 m; Altitudine relativă: 5 m; Bazin hidrografic: l3ahlui, afluent de
stânga al Jijiei; Forma de relief: terasă; Hartă: L-35-31-B-c (planşa 11/5).
Amplasare geografică: Pc partea stângă a DN28 Roman-laşi, în dreptul
kilometrului 52 +500 m, lângă monumentul eroilor, pe interfluviul dintre pârâul
Hoiseşti şi Bahlui.
Descrierea descoperirilor: I. Fragmente ceramice datând din epoca bronzului
(cultura Noua), dintre care unul decorat cu un brâu alveolat, trasat în pasta
moale a vasului; 2 Secolele IV-III a.Hr. materiale ceramice corodate; 3.
Secolele XVII-XVIII numeroase materiale ceramice, dintre care unul decorat cu
linii lustruite şi cu un şir de adâncituri orizontale; 4. Diverse: două lame de
silex. fără urme de retuşe.

21
https://biblioteca-digitala.ro

Mădălin Văleanu,

Punct inedit, descoperit şi cercetat de
Ruxandra în data de 03.04.2000.

Vasile Chirka

Văleanu Mădălin, Văcaru

Silviu, Alaiba

VIII. Comuna Lcţcani
A. Sat Leţcani
24. La kilometrul 53+600 m al DN28 Roman-laşi.
Coordonate geografice: latitudine 47°12'50", longitudine 27°20"50": Altitudine
absolută: 60 m; Altitudine relativă: I O m; Bazin hidrografic: Bahlui, afluent de
stânga al Jijiei; Forma de relief: terasă; Hartă: L-35-31-B-c (planşa 1115).
Amplasare geografică: Pc partea stângă a DN28 Roman-laşi în dreptul
kilomctmlui 53+600 m, la 500 111 est de intcrseeţia cu drumul spre l-loiseşti.
Descrierea descoperirilor: Aici se află o movilă cu înălţimea de 2 111 şi diametul
de 10-15 m. menţionată în RAJI. punctul XLl.6.A(28). La 100 m est de movilă
s-au găsit şi materiale arheologice (rare) apartinând culturii Noua şi secolelor 11111 d.Hr.
Punct inedit, ca materialele arheologice. descoperit şi cercetat de Văleanu
Mf1dălin. Văcaru Silviu. Alaiba Ruxandra in data de 03.0.:1.2000.

25. I.a kilometrul 54 al DN28 Roman-laşi.
Coordonate geografice: latitudine 47ul2'25"- 47°12'40''. longitudinc 27°20'50"27021 "20"; Altitudine absolută: 55 m; Altitudine relativă: 5 111; Bazin
hidrografic: Bahlui, afluent de st<inga al Jijiei; Forma de relief: terasă; Hartă: L35-31-B-c (planşa 11/5 ).
Amplasare geografică: Pe partea dreaptă a DN28 Roman-laşi, începând din
dreptul kilometrului 54 şi până la 300 m vest de ferma de bovine, este un
fragment din terasă joasa a Bahluiului, pc care se află două movile. menţionate
în RAJI (punctele XLl.6.C(30-3 I)). În marginea sudică a terasei. pc toată
fruntea acesteia, au fost găsite numeroase materiale arheologice.
Descrierea descoperirilor: I. Culturii Starcevo-Criş îi apar\in fragmente
ceramice. din care unul din pastă cu multă pleavă, ars la roşu. modelat din pastă
cu nisip. care are un decor realizat prin impresiuni duble cu unghia (figura I/ I),
altul decorat cu benzi de linii canelale (figura 1/2); 2. Cultura Cucutcni B:
numeroase fragmente ceramice (torţi şi funduri de vase, pictale, apar fragmente
de la vase mari, o protomă în formă de corn). dar se pot observa şi resturile a
două locuin\c; 3. Cultura Noua: numeroase fragmente ceramice, din pastă
degresată cu nisip, şa111otfl. arsă în genere reducător, din care ca forme se
deosebesc un vas-borcan prevăzut pe umăr cu un brâu aplicat. un castron cu
buza tăiată drept şi un fragment de la un vas cu toartă lată. De asemenea, s-au
găsit şi câteva fragmente de vase acoperite cu o slipuială brună. între care un
vas cc a păstrat o parte din toartă (figura 2/2). Un borcan cu nervură sub bu;r.ă,
un castronaş cu buza lătită şi alte două fragmente provin de la vase arse
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cărămiziu,

unul cu brâu alveolat, aplicat pc vas, altul de la baza unui vas. Un
mic fragment ceramic are un decor din linii adâncite oblic, realizând probabil
triunghiuri, de tradiţie Costişa (figura 2/3). O patină de copil (figura 211)
modelată pe os de cal, cu epifiza perforată longitudinal şi partea distală
perforată parţial vertical. pentru prinderea ci de picior; 4. Hallstatl timpuriu:
numeroase fragmente ceramice lustruite şi canelate la exterior, între care o
toartă; 5. Secolul IV d.1-Ir.: fragmente de la vase arse oxidant, între care un
castronaş şi un fragment ars cenuşiu, cu buza inelară; 6. Secolele XVI-XVII
sunt reprezentate prin fragmente ceramice cu pastă arsă cărămiziu; 7. Diverse:
fragmente de lame de silex şi numeroase aşchii.
Punct inedit, descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin, Văcaru Silviu. Alaiba
Ruxandra în data de 04.04.2000.

26. Lângă ferma de hO\•inc de la kilometrul 54+700 m al DN28 Roman-laşi.
Coordonate geografice: latitudine 47°12'30", longitudine 27°21 '35"; Altitudine
absolută: 55 m; Altitudine relativă: 5 m; Bazin hidrografic: Bahlui. aOuenL de
stânga al Jijiei; Forma de relief: terasă; Hartă: L-35-31-B-c (planşa 11/5).
Amplasare geografică: Pc partea dreaptă a DN28 Roman-laşi, peste drum de
ferma de bovine de la kilometrul 54+ 700 m. lângă reţeaua electrică. pc un
fragment din terasă joasă a Bahluiului.
Descrierea descoperirilor: I. Materiale arheologice apariinând culturii Cucuteni,
fază neprecizată; 2. Trei cenuşarc apar{inând culturii Noua, cu material ceramic
preponderent ars reducător, degresat cu nisip şi şamotă, majoritatea de la vaseborcan, uncie decorate pe umăr cu brâie aplicate. Au fost găsite o toartă lată, un
fragment de la un castronaş cu pete brune, iar un vas are gâtul înalt şi bu1.a
tăiată drept. Materialul osteologic este numeros, multe fragmente prezintă urme
antropice de prelucrare (omoplaţi crestaţi, tăieturi etc.). În cuprinsul unui
cenuşar au fost găsite câteva piese de silex. Probabil, tot de această locuire se
leagă şi fragmentul de vatră, ars alb-gălbui; 3. Un fragment ceramic cu decor de
linii adâncite poate să apartină culturii Dridu; 4. Secolelor XVII-XVIII îi aparţin
alte câteva fragmente cer.unice.
Punct inedit, descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin, Văcaru Silviu, Alaiba
Ruxandra în data c.le 04.04.2000.
27. La 500 m est de ferma de bovine de la kilometrul 54+700 m al DN28
Roman-Iaşi.

Coordonate geografice: latitudine 47°12'45", longitudine 27°22'00"; Altitudine
absolută: 60 m; Altitudine relativă: IO m; Hartă: L-35-31-B-c; Bazin
hidrografic: Bahlui, afluent de stânga al Jijiei; Forma de relief: terasă; I-Iartă: L35-31-B-c (planşa 11/5).
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Amplasare geografică: Pe partea st<îngă a DN28 Roman-laşi, la 500 m est de
ferma de bovine de la kilometrul 54+700 m, la I 00 m nord de şosea.
Descrierea descoperirilor: Au fost găsite resturile unui atelier de fierărie de
secol XIX şi rare fragmente ceramice cc apar\in culturii Cucuteni fază
neprecizată şi secolului al XVll-lea.
Punct inedit, descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin, Văcaru Silviu, Alaiba
Ruxandra în data de 05.04.2000.
28. Pc panta sudică a dealului Vătăvoaia.
Coordonate geografice: latitudine 47°12'45", longitudine 27°22'00": Altitudine
absolută: 125 m; Altitudine relativă: 75 m: Bazin hidrografic: Bahlui, afluent de
stânga al Jijiei; Forma de relief: deal; Hartă: L-35-31-B-c (planşa 11/5).
Amplasare geografică: Pc panta sudică a dealului Vătăvoaia. la un kilometru
nord-est de ferma de bovine de la kilometrul 54+700 mal DN28 Roman-laşi, pe
suprafaţa dintre reţelele electrice au fost găsite rare fragmente ceramice.
Descrierea descoperirilor: Materialele ceramice apar\in: I. culturii Cucuteni.
faza neprcci7.ată. 2. secolelor 11-111 d.Hr. şi 3. secolul XVII.
Punct inedit, descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin. Văcaru Silviu, Alaiba
Ruxandra în data de 05.04.2000.
29. La 200 m nord de interscctia DN28 Roman-laşi cu calea ferată LctcaniMovilcni.
Coordonate geografice: latitudine 47°12'30", longitudine 27°22'40''; Altitudine
absolută: 60-65 m; Altitudine relativă: I 0-15 m; Bazin hidrografic: Bahlui,
afluent de stânga al Jijiei: Forma de relief: terasă: Hartă: L-35-31-B-d (planşa

11/6).
geografică: Pc partea stângă a DN28 Roman-Iaşi, la 200 m nord de
cu calea ferată Le\cani-Movileni de la kilometml 56, pc interlluviul
dintre pârâul Ileana şi Bahlui. din zona de confluenţă, pc partea dreaptă a râului
Ileana, pc un fragment de terasă din spatele caselor.
Descrierea descoperirilor: I. Cultura Cucuteni faza B, fragmente ceramice
pictate în stil E, dintre care unul cu trei linii, mărginite de o bandă lată roşic
ciocolatie, cu slip roşietic. Alte fragmente s-au pictat pe fondul cărămiziu
deschis al vasului; 2. Cultura Noua: au fost identificate trei cenuşare în
cuprinsul cărora s-au găsit numeroase fragmente ceramice, dintre care patru
aparţin unor vase-borcan (cu buza tăiată drept ele cele mai multe ori cu un brâu
pc corp. arse reducător), fragmente de borcan (cu brâu pc umăr şi altul cu buza
tăiată oblic spre interior), trei torti (una păstrează o parte din buză. altele două
cu un buton de prindere de corpul vasului). fragmente de la un fund de vas şi o
buză uşor trasă spre exterior. La acestea adăugăm trei fragmente acoperite cu un
slip roşietic sau brun, de la vase cu buza evazată sau de la vase cu gâtul drept şi

Amplasare
intersecţia
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numeroase fragmente osteologice; 3. Secolele II-III d.Hr. un fragment de
4. Secolul XVII fragmente ceramice diverse.
Punct inedit, descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin, Văcaru Silviu. Alaiba
Ruxandra 5.04.2000.

amforă romană;

30. La kilometrul 55+400 m al DN28 Roman-Iaşi.
Coordonate geografice: latitudine 47°12'30", longitudine 27°22' JO"; Altitudine
absolută: 65 m; Altitudine relativă: I 0-15 m; Bazin hidrografic: Bahlui, afluent
de stânga al Jijiei; Forma de relief: terasă; Hartă: L-35-31-B-c (planşa 11/5).
Amplasare geografică: Pe partea stângă a DN28 Roman-laşi în dreptul
kilometrului 55+400 m, la I 00 m nord de şosea şi la 800 m ESE de ferma de
bovine.
Descrierea descoperirilor: O movilă cu înăl{imca de I m şi diametrul de I O m,
lângă care s-a găsit un fragment ceramic din secolul al XVII-iea.
Punct inedit, descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin, Văcaru Silviu. Alaiba
Ruxandra în data de 05.04.2000.
31. Ferma de bovine Căpriţa.
Coordonate geografice: latitudine 47°11 '00". longitudine 27°27' 55"; Altitudine
absolută: 50 m; Altitudine relativă: 5 m; Bazin hidrografic: Bahlui, afluent de
stânga al Jijiei; Forma de relief: terasă: Hartă: L-35-31-B-d (planşa III/I).
Amplasare geografică: Pc partea stângă a DN28 Roman-laşi, la kilometrul
63+ 300 m, din fata fermei de bovine Căpriţa.
Descrierea descoperirilor: I. Cultura Starccvo-Criş: numeroase fragmente
ceramice, dintre care unul de la un castron cu pereţii groşi, cu corp sferoidal. cu
bu1.a crestată; un fragment de la un vas din pastă brun-cărămizie a fost decorat
exterior cu impresiuni realizate cu unghia (figura 113); 2. Cultura Nouafragmcnte ceramice dintre care unul de la un vas borcan cu nervură pe umăr; 3.
Secolele XVII-XVIII: fragmente ceramice diverse, între care unul cu smalţ
verde. Menţionăm că între ferma de păsări şi cea de bovine, tot pe partea stângă
a DN28 Roman-laşi. se ană o movilă fără materiale ceramice, aproape complet
aplatizată şi distrusă (vezi RAJI, pct.XLl.6.D.(32)).
Punct inedit, descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin, Văcaru Silviu. Alaiba
Ruxandra în data de 05.04.2000.

IX. Comuna Victoria
A. Sat Şcndrcni
32. La 500 m nord de satul

Şcndrcni.

Coordonate geografice: latitudine 47°21'50", longitudine 27°34'55"; Altitudine
absolută: 45 m; Altitudine relativă: 5 m: Bazin hidrografic: Prut. afluent de
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stânga al Dunării; Forma de relief: grind fluviatil; Hartă: L-35-20-C-c (planşa

111/2).
Amplasare geografică: Pe terenul agricol aflat la 500 m nord de satul Şendreni,
între acesta şi Prut.
Descrierea descoperirilor: I. Materiale arheologice databile în secolele XVIIXVIII. Se parc că în zonă a existat un vad de trecere a Prutului; 2. Diverse: o
lamă cu lustru şi urme de rulare şi o aşchie de silex.
Punct inedit. descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin, Văcaru Silviu, Iulian
Grădinaru, Alaiba Ruxandra în data de 06.04.2000.
X. Comuna Popricani
A. Sat Cotu Morii
33. Dealul Rusului.
Coordonate geografice: latitudine 47°17'35", longitudine 27°33'00"; Altitudine
absolută: 135 m; Altitudine relativă: 45 m; Bazin hidrografic: Ciric, afluent de
stânga al Bahluiului; Fomia de relief: deal; I-Iartă: L-35-32-A-a (planşa 111/3).
Amplasare geografică: Pc panta de sud a dealului Rusului, la un kilometru sud
de satul Cotu Morii, la 500 m sud de marginea pădurii şi la 300 m vest de
drumul Iaşi-Sculeni, pc partea stângă a acestuia.
Descrierea descoperirilor: Aşezare Noua în cadrul căreia s-a putut delimita o
locuită marcată de material arheologic bogat, intre care remarcăm ca forme: o
cană cu toartă. patru borcane cu buza tăiată drept sau oblic, arse reducător şi
care au brâu pc umăr, un fragment de la un vas cu toartă lată, două torti, un
fragment de la un fund de vas şi un alt fragment de toartă de la un vas marc, din
pastă grosieră. Am mai găsit nuclee, o lamă şi o aşchie din silex.
Punct inedit, descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin. Văcaru Silviu, Iulian
Grădinam, Alaiba Ruxandra în data de 06.04.2000.
B. Sat Vulturi
34. Pc panta estică a dealului Cortez, la sud de podul de peste Ciric.
Coordonate geografice: latitudine 47°16'40", longitudine 27u33'20"; Ahitudinc
absolută: 90 m; Altitudine relativă: 5-10 m; Bazin hidrografic: Ciric, afluent de
stânga al Bahluiului; Forma de relief: deal~ Hartă: L-35-32-A-a (planşa 111/3).
Amplasare geografică: Pe panta de est a dealului Cortez, la 300 m sud de podul
peste pârâul Ciric a drumului laşi-Sculcni, pe partea dreaptă a pârâului Ciric.
Descrierea descoperirilor: I. Cultura Cucutcni faza B, fragmente ceramice de Ia
un castron înalt cu peretele drept, buza îngroşată şi un altul cu buza evazată,
vopsit pc buză şi la exterior cu culoare roşie, alte fragmente ceramice cu linii
striate; 2. Secolele 11-111 d.Hr.: bogată staţiune arheologică specifică perioadei.
Ceramica este preponderent cenuşie (figura 3/4), include. ca forme, vase cu
fund inelar, dintre care unul cu un picior înalt, torţi masive cu trei nervuri
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longitudinale. Un fragment ceramic provine de la un vas din pastă degresată cu
nisip şi pietricele. Un alt fragment provine de la o amforă romană; 3. Diverse: o
lamă şi o aşchie de silex.
Punct inedit, descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin, Văcaru Silviu, Iulian
Grădinaru, Alaiba Ruxandra în data de 06.04.2000.

35. Dealul Frasinului.
Coordonate geografice: latitudine 47°15'50", longitudine 27°32' 15"; Ahitudine
absolută: 80 m; Altitudine relativă: 5-10 m; Bazin hidrografic: Cacaina. afluent
de stânga al Bahluiului; Forma de relief: deal; Hartă: L-35-32-A-a (planşa

11114 ).
Amplasare geografică: La un kilometru nord de satul Vulturi, în dreptul curbei
şoselei, pc partea stângă a drumului laşi-Sculeni, la 100 m vest de ea. pe un mic
interfluviu dintre două pâraie(în zona lor de confluenţă).
Descrierea descoperirilor: Este punctul menţionat in RAJI (LVllI.9.B (42)), dar
considerăm utilă separarea aşe:z.'irii cucuteniene de aşezarea medievală. Bogată
aşe7.are cucutcniană cu materiale ceramice aparţinând fazei B şi ceramică de tip
C (figura 118).
Punct recartat şi cercetat de Văleanu Mădălin. Văcaru Silviu. Alaiba Ruxandra,
Iulian Grădinaru în data de 06.04.2000.

36. Dealul Frasinului, la NV de aşezarea cucuteniană.
Coordonate geografice: latitudine 47°15' 55". longitudine 27°31'30"-27°31'50";
Altitudine absolută: I 00 m; Altitudine relativă: 20-25 m; Bazin hidrografic:
Cacaina, afluent de stânga al Bahluiului; Forma de relief: deal; Hartă: L-35-32A-a (planşa 111/4 ).
Descriere geografică: La 300 m vest de punctul anterior, pc malul stâng al
pârâului.
Descrierea descoperirilor: Reuneşte descoperirile menţionate la punctul din
LVlll.9.B (42) din RAJI. dar considerăm utilă separarea aşezării medievale de
aşezarea cucutcniană. I. Cultura Cucuteni, faza B: rare fragmente ceramice de
la vase lucrate din pastă poroasă, unul cărămiziu. altul brun, cel mai probabil de
la aşezarea cucuteniană menţionată anterior; 2. Secolului IV d.l-lr. îi apariin
câteva fragmente ceramice; 3. Secolele XV-XVI: ceramică din pastă degresată
cu mult nisip, în majoritate arsă oxidant, cărămizie cu pete cenuşi. de la vase cu
bu7.a prevăzută cu o şănţuire pentru capac; 4. Diverse: fragmente silex atipice.
Punct recartat şi cercetat de Văleanu Mădălin, Văcaru Silviu, Alaiba Ruxandra.
Iulian Grădinaru în data de 06.04.2000.
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XI. Comuna Deleni
A. Sat Deleni
37. La Grecu I (Cotu Strâmb), la 250 m nord de o magazie.
Coordonate geografice: la1i1udine 47°26'35", longitudine 26°57'55"; Altitudine
absolută: 120 m; Altitudine relativă: 5 m; Bazin hidrografic: Gurguiata, afluent
de stânga al Bahluiului; Fonna de relief: deal; Hartă: L-35-18-D-b (planşa IV).
Amplasare geografică: Pe partea stângă a pârâului Gurguiata, în zona Cotu
Strâmb, la 250 m nord de o magazie, pe un mic promontoriu delimitai natural la
vest şi est de două mici pâraie cc se varsă în Gurguiata şi la doi kilometri SE de
ferma de oi Delcni.
Descrierea descoperirilor: I. Cultura Cucuteni fază neprecizată; fragmente
ceramice atipice, arse oxidant; 2. Epoca fierului (l·lallsttat timpuriu şi târziu):
fragmente ceramice brun-cărămizii, degresate cu nisip. care au la exterior decor
cu caneluri lustruite şi brâu cu relief; 3. Secolele IV-III a.Hr.: fragmente
decorate cu brâu în relief; 4. Secolul IV d.Hr., cele mai numeroase materiale
reprezentate prin ceramica cenuşie fină (cu vase cu fund inelar. toqi late de
căni, fragmente de castronaşe), ceramica de culoare cărămizie (fragmente de
castroane), ceramică din pastă degresată cu mult nisip (un fund de vas) şi o
toartă de amforă; 5. Cultura Dridu, câteva fragmente ceramice; 6. Diverse aşchii
de silex.
Punct inedit, descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin, Ungureanu Carmen,
Moglan Adriana în mai 1999.
38. Dealul Grecu li.
Coordonate geografice: latitudine 47°27' 15", longitudine 26°57'35"; Altitudine
absolută: 150 m; Altitudine relativă: 20-25 m; Bazin hidrografic: Pc un mic
aflueni de stânga al Gurguiata, afluent al de stânga al Bahluiului; Forma de
relief: deal; Hartă: L-35-18-D-b (planşa IV).
Amplasare geografică: La un kilometru VSV de Movila Strâmbă şi la doi
kilometri est de ferma de oi Dcleni, în zona de confluentă a două mici pâraie
care apoi formeazlt un pârâu mai marc, care se varsă in Gurguiata (afucnt de
stânga al acestuia).
Descrierea descoperirilor: I. Aşezare Cucuteni faza A, cu materiale ceramice in
stare fragmentară, de la un fund de vas şi un pahar, fragmenţ de chirpic de la o
platformă, cu urme de bârne: 2. Cultura Noua este reprezentată de materiale
ceramice diverse, între care se deosebesc fragmente ceramice care provin de la
borcane, din care unul cu brâu pe umăr, un castron ars cărămiziu şi un fragment
de recipient din pastă degresată cu multe resturi vegetale; 3. Secolul IV d.llr.:
fragmente ceramice (figura 3/8,9) din pastă degresată cu nisip şi pietricele, care
provin de la vase de provizii cu buza lătită, fragmente de castron din care unul
cu umărul carenat, funduri de vase, din care unul inelar; 4. Cultura Dridu este
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reprezentată

prin câteva fragmente ceamice; 5. Secolului XVII ii aparţine un
fragment cu smalt maroniu şi unul decorat cu rotita; 6. Diverse: numeroase
aşchii de silex.
Punct inedit, descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin, Ungureanu Carmen,
Moglan Adriana în mai 1999.

39. La Grecu - Cotu Strâmb.
Coordonate geografice: latitudine 47°26'50", longitudine 26°57' 15"; Altitudine
absolută: 150 m; Altitudine relativă: 30 m; Bazin hidrografic: Gurguiata, afluent
al de stânga al Bahluiului; Forma de relief: deal; Hartă: L-35-18-D-b (planşa
IV).
Amplasare geografică: Pc partea stângă a văii Gurguiata, la un kilometru nord
de Cotu Strâmb şi la 1.5 kilometri SE de ferma de oi Deleni, pe platoul dealului
Capra, în locul denumit de localnici „La Grecu".
Descrierea descoperirilor: Movilă cu înălţimea de 1-1,5 m şi diametrul de 15-18
m, aproape complet aplatizată; în jurul ei nu s-au găsit materiale arheologice.
Punct inedit, descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin, Ungureanu Carmen,
Moglan Adriana în mai 1999.

40. Cotu Strâmb - sub Dealul

Grăc.liştii.

Coordonate geografice: latitudine 47°26'45". longitudine 26°57'50"; Altitudine
absolută: 150 m; Altitudine relativă: 30 m; Bazin hidrografic: Gurguiata, afluent
al de stânga al Bahluiului; Forma de relief: deal; Hartă: L-35-18-D-b (planşa
IV).
Amplasare geografică: Pc partea dreaptă a văii Gurguiata, la trei kilometri SSE
de fcnna de oi Delcni, între Dealul Tabla Ulucilor şi Dealului Grădiştii, pc un
bot de deal orientat SE-NV, delimitat natural la N. SV şi NE de pante abrupte
de 30 m înălţime. Aici, în vara anului 1999, se afla o stână şi un sălaş.
Descrierea descoperirilor: 1. Cultura Cuculeni A - cel mai bogat nivel de
locuire, aşezare, posibil, întărită cu şanţ de apărare: 2. Secolul IV d.Hr. câteva
fragmente ceramice atipice; 3. Secolul XVII fragmente ceramice rare; 4.
Diverse: trei lame din silex, din care una cu retuşe.
Punct inedit, descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin. în mai 1999.

41. Dealul Tabla Ulucilor.
Coordonate geografice: latitudine 47°26'40", longitudine 26°57'00"; Altitudine
absolută: 160 m: Altitudine relativă: 35-40 m; Bazin hidrografic: Gurguiata,
afluent al de stânga al Bahluiului; Forma de relief: deal; Hartă: L-35-18-D-b
(planşa IV).
Amplasare geografică: Pe platoul Dealului Tabla Ulucilor în partea sudică a sa,
pc partea dreaptă a văii Gurguiata, la trei kilometri sud de ferma de oi Deleni.
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Descrierea descoperirilor: I. Cultura Prccucuteni bogată aşezare. Menţionăm un
fragment decorat cu o bandă realizată din pătrăţele adâncite (figura 1/5) şi altul
cu un decor rezervat prin linii incizate şi crestături(figura 1/6). Mai menţionăm
un picior de la o placă. modelată din lut cu mult nisip; 2. Secolele XVI-XVII
câteva fragmente ceramice; 3. Diverse: patru lame de silex.
Punct inedit, descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin. Ungureanu Carmen,
Moglan Adriana în mai 1999.
42.Tarlaua Lipanului.
Coordonate geografice: latitudine 47°25' 45". longitudine 26°59' 50"; Altitudine
absolută: 130 m; Altitudine relativă: 15 m; Bazin hidrografic: Gurguiata, afluent
al de stânga al Bahluiului: Forma de relief: deal; I-Iartă: L-35-18-D-b (planşa
IV).
Amplasare geografică: Pe partea stângă a văii Gurguiata, la cinci kilometri SE
de ferma de oi Deleni. în partea sudică a Podişului Puturos, pc Tarlaua
Lipanului.
Descrierea descoperirilor: Rare fragmente ceramice medievale (probabil apartin
secolelor XV-XVI).
Punct inedit descoperit şi cercetat de Văleanu Mădălin în mai 1999.
43. La 500 m vest de f crma de oi Dclcni.
Coordonate geografice: latitudine 47°27'30'', longitudine 26°55'50"; Altitudine
absolută: 140 m; Altitudine relativă: 20-25 m; Bazin hidrografic: lugani, afluent
de stânga al pârâului Gurguiata. afluent de stânga al Bahluiului; Forma de relief:
deal; Hartă: L-35-18-D-b (planşa IV).
Amplasare geografică: Pc versantul de sud-vest a dealului Jugani la 5-600 m
vest de ferma de oi Dclcni. pc partea dreaptă a pârâului lugani, pc partea stângă
a şoselei Hârlău-Botoşani, în apropiere de aceasta.
Descrierea descoperirilor: Materiale ceramice fragmentare, datiind din secolele
IV-III a.I-Ir. şi secolul XVII.
Punct inedit. descoperit şi cercetat de Chirica Vasile, Valeanu Mădălin,
Ungureanu Can11en. Moglan Adriana în mai 1999.
XII. Oraş Hârlău
A. Sat Pârcovaci
44. La Vişini.
Coordonate geografice: latimdine 47°26 · 55", longitudine 26°49' 40"; Altitudine
absolută: 160 m; Altitudine relativă: I 5 m: Bazin hidrografic: Bahlui, afluent al
de dreapta al Jijiei: Forma de relief: terasă; Hartă: L-35-18-D-a (planşa 11116).
Amplasare geografică: Pc partea dreaptă a râului Bahlui, la intrarea acestuia în
satul Pârcovaci, pc o terasă a Bahluiului. în locul numit de localnici „La Vişini".
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Descrierea descoperirilor: I. Cultura Starccvo-Criş (fază neprecizată), diverse
fragmente ceramice; 2. Cultura Noua un fragment de la un mic vas borcan: 3.
Secolele XVI-XVII: diverse fragmente ceramice.
Punct inedit, descoperit şi cercetat de Chirica Vasile, Văleanu Mădălin,
Ungureanu Carmen, Moglan Adriana în mai 1999.

45. La Odaie.
Coordonate geografice: latitudine 47°27'05", longitudine 26°49' 50": Altitudine
absolută: 170 m; Altitudine relativă: 15 m; Bazin hidrografic: Bahlui, afluent al
de dreapta al Jijiei; Forma de relief: deal: Hartă: L-35-18-D-a (planşa 111/6).
Amplasare geografică: Pc partea stângă a râului Bahlui, la intrarea acestuia în
satul Pârcovaci, peste râu de punctul „La Vişini", în locul numit de localnici
„La Odaie", intre pădure şi primele casc din sat, au fost găsite materiale
arheologice.
Descrierea descoperirilor: I. Secolul IV-IH a.Hr., cinci fragmente ceramice
corodate; 2. Secolelor XVI-XVII: mai multe fragmente ceramice, între care unul
este decorat cu rotita.
Punct inedit, descoperit şi cercetat de Chirica Vasile, Văleanu Mădălin,
Ungureanu Carmen, Moglan Adriana în mai 1999.

XIII. Comuna Hcleşteni
A. Sat Movileni
46. La Movile.
Coordonate geografice: latitudine 47°12'20", longitudine 26°53'50"; Altitudine
absolută: 31 O m; Altitudine relativă: 190-200 m; Bazin hidrografic: zona de
interfluviu a Siretului şi Prutului; Forma de relief: deal; Hartă: L-35-30-B-d
(planşa 111/6).
Amplasare geografică: În zona de interfluviu dintre Siret şi Prut, pe platoul
dealului de la nord de satul Movilcni, se află două mari movile legate intre ele
cu un val de pământ.
Descrierea descoperirilor: În jurul movilelor (descrise în Aşezări... , p.291 şi
RAJJ punctul XXXIV .6.A (21-22)) au fost descoperite materiale ceramice din
secolul al XVII-iea, uncie decorate cu linii lustruite, altele cu diferite impresiuni
trasate cu rotiţa.
Recartare efectuată de Văleanu Mădălin, Ruxandra Alaiba şi studenţii anului I
din cadrul Universităţii „M.Kogălniceanu", Facultatea de Geografic-Istorie, în
iunie 2000.
47. La 400 m est de cele două movile mari.
Coordonate geografice: latitudine 47°12'20", longitudine 26°54' 10"; Altitudine
absolută: 305 m; Altitudine relativă: 190-200 m; Bazin hidrografic: pârâul
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Budei, afluent de dreapta al pârâului Rediu, afluent de dreapta al Bahluictului;
Forma de relief: deal; Hartă: L-35-30-B-d (planşa 111/6).
Amplasare geografică: La 400 m est de cele două mari movile de la nord de
satul Movileni, în apropierea marginii satului, între două curţi. pe terenul
locuitorului Oloieru.
Descrierea descoperirilor: Se găseşte o movilă cu înălţimea de 1,5-2 m şi
diametrnl de 10-15 m. Din jurul movilei a fost recoltat material ceramic
aparţinând culturii Cucuteni, faza B (descris în Aşezări ... , p.291, punctul 247 a
şi în RAJI punctul XXXIV.3.C.(12)).
Recartare efectuată de Văleanu Mădălin, Ruxandra Alaiba şi studenţii anului I
din cadrul Universităţii „M.Kogălniceanu'', Facultatea de Geografie-Istorie, în
iunie 2000.

48. În livada de meri de Ic est de sat.
Coordonate geografice: latitudine 47°12' 15". longitudine 26°54' 35"; Altitudine
absolută: 290 m: Altitudine relativă: 170-175 m; Bazin hidrografic: pârâul
Budei, afluent de dreapta al pârâului Rediu. afluent de dreapta al Bahluieţului;
Forma de relief: deal; Hartă: L-35-30-B-d (planşa 111/6).
Amplasare geografică: Pc culmea dealului Criveşti, de la est de satul Movilcni,
la circa 600 m ESE de movila din anterioară (punctul „La 400 m est de cele
două mari movile"), în livada de meri.
Descrierea descoperirilor: Movilă cu înălţimea de 1-1,5 m şi diametrul de I O m,
dar deoarece terenul era înierbat, nu am găsit materiale arheologice. În RAJI la
punctul XXXIV .6.A (21-22) se menţionează prezenţa a patru movile (din care
trei le-am menţionat anterior), dar a patra nu este localizată. Considerăm că este
vorba de acestă movilă.
Recartare efectuată de Văleanu Mădălin, Ruxandra Alaiba şi studenţii anului I
din cadrul Universităţii „M.Kogălniceanu'', Facultatea de Geografic-Istorie, în
iunie 2000.
49. Între cele două movile mici de la Movilcni.
Coordonate geografice: latitudine 47°12' 15"-47°12'20", longitudine 26°54' 10"26054 •35"; Altitudine absolută: 290-305 m; Altitudine relativă: 170-205 m;
Bazin hidrografic: pârâul Budei, afluent de dreapta al pârâului Rediu, afluent de
dreapta al Bahluieţului: Forma de relief: deal; I-la11ă: L-35-30-B-d (planşa 111/6).
Amplasare geografică: Pe culmea dealului Criveşti, în partea de nord a satului
Movileni, de pe suprafaţa cuprinsă intre cele două mici movile (punctele .,În
livada de măr de Ic est de sat" şi „La 400 m est de cele două mari movile").
Descrierea descoperirilor: I. Cultura Cucuteni faza A, bogată şi întinsă staţiune
arheologică. 2. Este menţionat în RAJI (XXXIV.3.C, XXXIV.3.D) şi in
Aşezări.„(punctul 24 7 a, b. pagina 291) în această zonă o aşezare Cucuteni faza
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B. Dintre materialele ceramice descoperite amintim un fragment de castron
semicircular, marginea superioară a unui vas mare de provizii, probabil o parte
dintr-o statuetă şi un frecător din gresie; 3. Secolele II-III d.Hr.: fragmente
ceramice din pastă fină şi altele din pastă cu şamotă; 4. Secolul XVII, câteva
fragmente ceramice legate probabil de locuirea din punctul „La Movile".
Recartare efectuată de Văleanu Mădălin, Ruxandra Alaiba şi studentii anului I
din cadrul Universităţii „M.Kogălniccanu", Facultatea de Geografie-Istorie, în
iunie 2000, dar menţiunile de la punctele I, 3 şi 4 sunt inedite.

***
La abordarea cercetării arheologice de suprafaţă din anul 1999, am
plecat de la faptul că în un11a cartării detaliate pe hărti topografice la scara
I :25.000 a tuturor a obiectivelor arheologice cunoscute din bazinul superior al
Bahluiului, am identificat zone cu suprafeţe de 20-40 km 2 în care se observa o
densitate foarte redusă a siturilor sau menţiunilor arheologice, comparativ cu
alte zone ce prezentau aceeaşi configuraţie geografică.
Astfel, într-o primă etapă, a fost abordată zona aferentă bazinului
hidrografic al pârâului Gurguiata, afluent de stânga al Bahluiului, de pc
teritoriul comunei Delcni. Au fost cercetate formaţiunile geomorfologice care.
încă din fa7.a de programare şi pregf1tire a cercetării arheologice de suprafaţă,
prezentau toate premizele ca aceste zone să fi fost locuite. Astfel, au fost
identificate un număr de şase noi aşezări (37. La Grecu I (Cotu Strâmb), la 250
m nord de o magazie; 38. Dealul Grecu II: 40. Cotu Strâmb - sub Dealul
Grădiştii; 41. Dealul Tabla Ulucilor; 42.Tarlaua Lipanului; 43. La 500 m vest de
ferma de oi Deleni) şi o movilă nouă (39. La Grecu - Cotu Strâmb).
O a doua etapă a constat în cercetarea zonei cuprinse între izvoarele
Bahluiului şi oraşul Hârlău. Dacă din punct de vedere geomorfologic în acest
areal există multe formaţiuni interesante, din punct de vedere arheologic,
datorită faptului că zona este aproape în exclusivitate împădurită, cercetarea de
teren nu a avut rezultatul scontat iniţial. Aşa se explică de cc în zonă nu există
menţiuni arheologice. Totuşi, în apropierea satului Pârcovaci, au fost
identificate două noi situri arheologice (44. La Vişini; 45. La Odaie), într-o zonă
în care existau culturi agricole.
Campania de cercetări arheologice de suprafată din anul 2000 s-a axat
pe cercetarea zonei aflate în perimetrul de protecţie a drumului naţional 28
Roman - laşi şi a drumului naţional 24 laşi - Sculeni, pentru a identifica siturile
arheologice care pot fi afectate sau distruse de lucrările de modernizare a
şoselei, care demaraseră în primăvara acelui an. În unele cazuri, acolo unde am
considerat necesar, cercetarea de teren s-a extins în zone mai depărtate de şosea.
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Astfel, în lungul şoselei de la intrarea în judeţul Iaşi dinspre Roman
(punctul Sturza) şi până la laşi au fost cercetate un număr de 30 obiective
arheologice, din care un număr de 20 reprezintă situri arheologice nou
descoperile, în cinci cazuri în cadrul celor deja cunoscute s-au făcut descoperiri
arheologice inedite. iar în cazul altor cinci obiective arheologice s-a făcut
recartografierea exactă a acestora. Mai trebuie adăugat, că doar şase din cele 30
situri arheologice cercetate (şi anume siturile de la punctele 8. 9, 12, 22, 28 şi 29
din corpm-ul descoperirilor arheologice) nu au fost afectate de lucrările de
modernizare a şoselelor, conform prevederilor legale. Demersurile noastre pe
lângă autorităţile competente, cărora li s-a adus la cunoştinlă situaţia dramatică
a acestora. au rămas îară ecou. Doar în cazul sitului din comuna Podu Iloaiei,
punct Şesul Târgului, acolo unde situaţia era gravă, am realizat o săpătură de
salvare şi aceea cu fonduri de la Complexul Muzeal Naţional ,.Moldova" laşi.
Trebuie menţionat, că actualul traseu al drumului naţional 28, urmează, în
general vechiul drum, care lega laşii de Roman.
Cercetările arheologice de suprafaţă efectuate în lungul drumului
national 24 Iaşi - Sculeni au condus la identificarea a trei noi situri arheologice
(punctele 32, 33 şi 34 din corpus) şi la recartarea altor două situri (punctele 35
şi 36 din corpus).
Tot în anul 2000, împreună cu studenţii anului I de la Facultatea de
Istorie-Geografie din cadrul Universităţii „M.Kogălniceanu" laşi. care îşi
efectuau practica de specialitate, au fost întreprinse cercetări arheologice în
zona satului Movileni, comuna Hcleşteni. Cu acest prilej au fost recartate patru
situri arheologice (punctele 46-49 din corpus). iar în cazul sitului de la punctul
49 au fost făcute şi alte mentiuni arheologice inedite. A mai fost identificată o
nouă aşezare (punctul 13 din corpus). De asemenea, împreună cu aceştia, a fost
realizată o cercetare amănunţită de suprafaţă în cadrul sitului arheologic din
comuna Podu Iloaiei, punctul Şesul Târgului.
Evoluţia locuirii umane din zona geografică luată în consideraţie,
pornind de la siturile arheologice nou descoperite. ne relevă faptul că acestea
aparţin numai la două din subunităţile Podişului Moldovei şi anume, Câmpia
Colinară a Jijiei şi Podişul Sucevei. Distribuţia locuirilor (ţinând cont de
ordinea indicată anterior a subunităţilor geografice) se prezintă astfel: Cultura
Starcevo-Criş - cinci aşezări (3-2); Cultura Precucuteni - două aşezări (2-0);
Cultura Cucuteni faza A - patru aşezări (2-2): Cultura Cucuteni faza B - patru
aşezări(4-0); Cultura Cucuteni fază nepreci7.ată - şase aşezări (6-0); Eneolitic
neprecizat - erei aşezări (2-1 ): Cultura Noua - 14 aşezări ( 11-3): Hallstatt
timpuriu şi târziu - patru aşezări ( 4-0); Secolele IV-III a.Hr. - cinci aşezări (32); Secolele 11-111 d.Hr. - opt aşezări (5-3); Secolul IV d.Hr. - nouă aşezări (81); Cultura Dridu - cinci aşezări (4-1); Secolele XIV-XV - o aşezare (0-1);
Secolele XV-XVI - trei aşezări (3-0); Secolele XVI-XVII - şase aşezări (2- 4);
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Secolul XVII - 11 aşezări (8-3); Secolele XVII- XVIII - opt aşezări (8-0);
movile - şase obiective (6-0) şi o aşezare cu material arheologic indeterminabil
(l-0). Aceste noi descoperiri arheologice îmbogăţesc şi completează repertoriul
siturilor descoperite şi publicate anterior.
În concluzie, cercetările de teren efectuate în anii 1999 şi 2000 de către
colectivul de muzeografi de la Muzeului de Istorie a Moldovei din cadrul
Complexului Muzeal Naţional „Moldova" laşi au condus la identificarea şi
introducerea în circuitul ştiinţific a 33 de noi situri arheologice şi de recartare a
altor 16 obiective arheologice cunoscute anterior, în şapte din acestea făcându
se noi descoperiri arheologice.
Abrevieri:
Aşeuiri.„

- Zaharia Nicolae. Pctrescu-Dimboviţa Mircea, Zaharia Eugenia Aşezări din Moldova. De la paleolitic pină în secolul al XV/1-/ea,
Bucureşti.

RAJI -

1979:
Chirica Vasile, Tanasachi Marcel - Repertoriu/ arheoloxic al
judeţului laşi, volumele I şi li, laşi, 1984-1985;

Rechcrchcs archclogic1ucs de surface dans Ic Platcau de Moldavic
re sume

Les autcurs prcscntcnt Ies rcsultals des rcchcrces de surfacc cn1rcpriscs
rcccmmcn1 dans Ic Platcau de Moldavic (district Iassy).
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Mădălin Văleanu,

Vasile Chirica

Planşa I.
Punctele:
I Intrarea în juclc)ul laşi dinspre Roman. la
kilometrul 1+800 m
2 Intrarea în judc1ul laşi clin~prc Roman, la
kilometrul 2+200 m
3 Pc terenul agricol dintre casele din zona fostul
han „2 Lei" şi satul Ursăreşti
4 La podul Siretului
5 La fântână
6 La kilometrul I 5+200 m al DN28 Roman-laşi
7 Calda
8 L1 un kilometru vest ele borna kilometrică 22 a
DN28 Roman-laşi
9 Dealul Găurcana

I
2

5
6

3
4

7

10 Lânga borna kilometrică 23 a DN28
Roman-laşi

11 lntcrscc1ia DN28 Roman-laşi cu
drumul spre Crivcşti
12 La Nisipărie
13 La 500 m sud de Halta Costeşti
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2

3
4
5

6

Planşa li
Punclclc:
14 La kilometrul 33+600 m al DN28
Roman-laşi

15 La kilomcirul 34+400 m al DN28
Roman-laşi

16 La Esl de sal
17 La kilometrul 42+200 m al DN28
Roman-laşi

18 La kilometrul 43 al DN28 Roman-laşi
19 La intrare în satul Dudai dinspre Sârca
20 Scşul Târgului
21 Parcarea cle la kilometrul 52 a DN28
Roman-laşi

22 Movila de pe dealul Hcnciu
23 Monumemul eroilor de la kilometrul
52+500 mal DN28 Roman-laşi
24 La kilometrul 53+600 m al DN28
Roman-laşi

25 La kilometrul 54 al DN28 Roman-laşi
26 Lângă fem1a de bovine cle la kilometrul
54+700 mal DN28 Roman-laşi
27 La 500 m est cle ferma de bovine de la
kilometrul 54+700 m al DN28
Roman -laşi

28 Pe panta sudică a dealului Vatăvoaia
29 La 200 m nord de intersec\ia DN28
Roman-laşi cu calea ferată Le1cani
- Movilcni
30 La kilometrul 55+400 m al DN28
Roman-laşi
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14

2 5
3 6

Planşa III
Punctele:
31 Fcnna de bovine Căpriţa
32 I.a 500 m nord de satul Şcndn:ni
33 Dealul Rusul ui
34 Pc panla csrică a dealului Concz, la
sud de podul de pcsre Ciric
35 Dealul Frasinului
36 Dealul Frasinului, la NV de
aşezarea cucutc n ian ă

44
45
46
47

La

Vişi n i

La Odaie
La Movile
La 400 m est de cele

două

movile

mari
48 În livada de meri de le est de sat
49 Înlrc cele două movi le mici de la
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Planşa IV
Punctele:
37 La Grecu I (Cotu Strâmb), la 250 m nord de o magazie
38 Dealul Grecu II
39 La Grecu - Cotu Strâmb
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,„

1

j

I. 2, 3
4,5.6

7
Figura I
Cultura Starccvo-Criş: 1,2 - punctul 25; 3 - punct 31.
Cultura Prccucutcni: 4 - punct 9; 5, 6 - punct 41.
Cultura Cucutcni faza A: 7 - punct 2; 9 - punct 3.
Cultura Cucutcni ceramică tip C: 8 - punct 35
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Figura 2
Cultura Noua
Patină copil: I - punct 25
Fragment ceramic: 2 - punct 25
Fragment ceramic de traditie Costişa: 3 - punct 25

•
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I. 2
3,4

5,6
7

8,

9

Figura 3
Ceramică

secolele 11-111 d.Hr. :
l, 2 , 3 - punct 2; 4 - punct 34

Ceramică

secolul IV d.Hr.:

5, 6 - punci 11: 7 - punct 16; 8, 9 - punci 38
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CERAMICA LINIAR.,\ DE LA MIHOVENI CAHLA MOR/I
SORIN IGNĂTESCU

Studierea neoliticului şi a culturii ceramkii liniare din Po<lişul Sucevei
a fost indisolubil legată de descoperirea şi cercetarea staţiunii arheologice de la
Mihoveni Cahla Morii*. Anterior, în această regiune materiale liniar ceramice
fuseseră descoperite în 1953. în timpul săpăturilor arheologice efectuate în
cadrul Şantierului arheologic Suceava - Cetatea Neamţului, condus de Bucur
Mitrea la Câmpul Şanţurilor, în fata porţii Cetrlţii de Scaun Suceava 1 şi în 1954.
în sectornl Şipot 2 • Mai multe cercetări perieghctice. efectuate de N. Zaharia.
Dan Gh. Teodor şi V. Ursachi. au îmbogăţit numărul aşezărilor liniar ceramice
cunoscute în Podişul Sucevei', iar săpăturile efectuate de VI. Dumitrescu, H.
Dumitrescu şi S. Marinescu-Bîlcu în 1969 la Topile Dealul Crâşmei au dus la
cunoaşterea unei alte aşezări liniar ceramice~.
Descoperirea în 1971 de către Mircea Ignat a aşezării de la Mihoveni
Caltla Morii 5 a creat premisa cercetării acesteia în mod sistematic cu rezultate
semnificative şi în privin\a culturii ceramicii liniare ale cărei materiale fuseseră

"Materialele descoperite în timpul săpăturilor arheologice din 1981 ne-au fost puse la
dispoziţie de prof. dr. Nicolae Ursulescu şi dr. Paraschiva Victoria Batariuc, iar cele
rc::cuperate în cursul cercetărilor pcricghetice de elitre dr. Paraschiva Victoria Batariuc.
cărora Ic aducem mul1uinirile noastre.
1
B. Milrea şi colab., Santierul arheologic: Suceava - Cetatea Neam/ului, în SC/V, V,
1954, 1-2. p.278.
:Idem. Santierul arheologic Suceava - Cetatea Neam/ului, in SC/V, VI, 1955, 3-4.
p.777. N. Ursulcscu. Contribu/it1 cerc:eturilor arheologice di11j11de/ul Suceam la
cunoaşterea 11eo-l'l1eoli1irnlui din Moldow1, în Suaava. XIII-XIV, 1986-1987, p.70.
1
N. Zaharia. Recunoaşteri arheologice executate de c:olectiml Muzeului de Amichitii(i
din laşi în anul 1953 in cuprinsul Moldovei, în SC/V, VI. 1955. 1-2. p.290, N. Zaharia,
Cercetări de supra/a/ii efectuale Îll Moldova in cursul anului 1954, în SC/V, VI. 1955.
3-4. p. 900, 903, N. Zaharia, M. Pctrcscu-Dîmbovi\a, Em. Zaharia, Aşezâri din
Moldova. De la paleolitic pîmi în .tec. XVIII, Bucureşti, 1970, passim.
1
S. Marincscu-Bîlcu. Unele probleme ale fazei Cucuteni A i11 /11mi11a săpăturilor de la
Topile, în Cerc. Ist., S. N., VllI. 1977, p.125-143.
5
N.Ursulcscu. P. V. Batariuc, Cercetările arheologice de la Milwveni (Suceava), în
Suceava, V. 1978, p.89.
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depistate pcrieghetic. Dacă săpăturile efectuate în 1973 nu au dus la
7
descoperirea unor materiale liniar ceramice , în schimb cele din 1975 s-au
concretizat, printre altele, şi prin dezvelirea a două locuinţe aparţinând acestei
culturi, publicate împreună cu materialele recuperate.~ În anul 1981 cercetările
au fost reluate, rezultatele fiind prezentate la Sesiunea anuală de rapoarte
arheologice de la Vaslui 1982.
În anii următori , în unna unor cercetări periegheticc, s-au descoperit
aşezările de la Siret (Gospodiiria lui Ştefan Druşchievici, Horodiştea - 7.amca,
Silişte) 9 , Sf. Ilie Silişte, Suceava Zamcaw. Zamostea Pârâul Putreda 11 , Pârteştii
de Jos Ba/an şi Drumul Naţio11a1' 2 , Părhău\i Vatra satului şi Şcheia Silişte. 13
Majoritatea acestora însă au oferit un material ceramic atât de redus, încât nu sau putut face aprecieri prea exacte in ceea ce priveşte cronologia acestor aşezări.
Pc ansamblu, putem aprecia că cercetările sistematice privind cultura
ceramicii liniare în Podişul Sucevei au fost reduse, iar cercetările perieghetice
au dus la recuperarea unui număr redus de materiale ceramice caracteristice. De
aceea, cu toate că aşezarea liniară de la Mihoveni şi cronologia sa sunt bine
14
cunoscute, in limita cercetărilor efectuate , am considerat util ca, acum, la 30
de ani de la descoperirea sitului de la Mihovcni Cahla Morii, să oferim opiniei
6

6

Ibidem, p.89.
Ibidem, p.89-105.
~ Idem, Aşezarea culturii ceramicii liniare de la Mihoveni (jud. Suceava), în SC/VA, 30,
1979, 2, p.271-284.
9
N. Ursulcscu, M. Andronic, FI. Hău, Comribuţii la cunoaşterea aşeziirilor de pe
teritoriul Sirewlui înainte de constituirea oraşului medieval, în Suceava, Xlll-XIV,
1986-1987,p. 87,88.
10
M. Andronic. P.-V. Batariuc, Contribuţii la cunoaşterea evoluţiei habitawlui uman în
zona limitrofa a oraşului Suceam. în Suceava. XVII-XVIII-XIX, 1992, p.9-24;
11
M. A-ndronic, Repertoriul arheologic al co1111mei Zamostea, în Suceava, XX[, 1994,
p.31-37.
12
Idem, Evoluţia habitatului uman in bazinul hidrografic So/om!{. din paleolitic punii la
sfdrşitul secolului al XVl/l-lea, în S11ccava. XXII-XXIII. 1995-1996, p.61-62.
13
B.Niculică, S. lgnălcscu, D. Boghian, Recunoaşteri arheologice în Podişul Sucevei, în
5, 2000, p.39-60.
14
N. Ursulcscu, P.-V. Balariuc, op. cit. în loc. cit. p.271-284 ; N. Ursulcscu. Unele date
privind posibilitatea practiciirii agriculturii de tip ciclic in cadrul primelor culturi
neolitice de pe teritoriul Moldovei în llierasus, V, 1983, p.10; Idem. Primele culturi
neolitice pe teritori11l Moldovei, Iaşi, 1983, p.42; Idem, Consideraţii istorice privi11d
tipurile de aşezări ale culturilor Swrcevo-Criş şi ceramicii liniare din Moldova în
Suceava, XI-XII, 1984-1985, p.12: Idem, op. cit., 1986-1987, p.71; Idem, Comribuţii
privind evoluţia culturii ceramicii liniare pe teritoriul Moldovei în ArltMold, XIII,
1990, passim; Idem, La cfrilisario11 de la cemmique rttbanee dans Ies regio11s
orie11wles de la Ro11111a11ie în le Paltfolitliique er le Neolitl1ique de la Ro11ma11ie e11
comexte europeen, laşi , 1991, p.197 ,205.
7

cc.
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materialul liniar ceramic descoperit în timpul săpf1turii din 1981 (fig.
cel recuperat pcricghctic până in prezent (fig. 4-24). Materialul din
săpătură, ca şi cel pcrieghetic, se află în cca mai marc p11rte la Muzeul Naţional
al Bucovinei din Suceava fiind rezultatul cercetărilor de teren efectuate de M.
Ignat, N. Ursulescu, P. V. Batariuc. Un număr mai mic de materiale fac parte
din colcc\iile Seminarului de Istorie veche şi Arheologie al Facultăţii de Istorie
şi Geografic a Universităţii „Ştefan cel Mare" din Suceava, rezultând din
perieghezele efectuate de Dumitru 13oghian, Bogdan Niculică şi Sorin
lgnătcscu. Dintre acestea din um1i'i, un grup de fragmente ceramice comportă o
discuţie specială. Ele provin din versantul drept al pârâului Huşleag, dintr-o
lentilă aflată cam la doi metri de suprafaţă şi la 4 metri de albia pârâului. încât
cercetarea sa a fost anevoioasă. Nu putem spune dacă este vorba despre o lentilă
de aluviuni ale căror depozite se observă pc această parte a râului sau, mai puţin
probabil. un mic complex de materiale ceramice şi pietre (fig. 4).
Prezentând formele şi decorurile ceramice am făcut şi aprecieri
cronologice utilizfo1d sistemul elaborat de J. Pavuk 1 ~. pc care l-am considerat
mai potrivit, preluând, de fapt. exemplul lui N. Ursulescu 16• Aceste aprecieri
cronologice nu au o valoare prea mare din punctul de vedere al debutului
aşezării, ci, cel mult, al finalului său. Suntem de acord cu aserţiunea lui N.
Ursulescu, care aprecia că în zonele limitrofe ale arealului liniar ceramic, ca şi
în cazul altor culturi. fenomenele de retardare sunt obişnuite, încât complexele
sc pot data numai după materialele de factură mai nouă. in cazurile, ca cel de
faţă. în care nu avem decât materiale pcrieghcticc. nu au valoare în stabilirea
17
cronologici sitului decât materialele de factură târzie • Totuşi, faptul că aceste
materiale pot îmbunătăţi cunoştinţele noastre despre ceramica liniară, ne-a
determinat să Ic prezentăm în studiul de faţă.
În încercarea de a stabili speciile ceramice prezente în cultura ceramicii
liniare din Podişul Sucevei, se pot lua în considerare două criterii:
caracteristicile pastei şi destinaţia vasului indicată de decor. Caracteristicile
pastei luate în considerare au fost: arderea (profundă sau superficială. uniformă
sau neuniformă), compozi\ia (cu degresanţi, ca: nisip, pietricele, pleavă,
cioburi), prelucrarea su prafeţclor (poroase, netezite, angoba te. lustruite) şi mai
puţin culoarea (cenuşie, cenuşie-gălbuie, cărămizie, cafenie, neagră) care nu
parc a fi intenţionată. Decorul poate oferi indicaţii asupra utilităţii pc care olarul
intenţiona să o dea vasului respectiv. În funcţie de aceste două criterii
1-3)

şi

1
'

J. Pavuk, Chronologie der Zelie±ovce-Gmppe în SlovArh, XVIII. 2. 1969. p. 269367:Idcm. Die Zil'ilisa1io11 cler J1111gstei11zeit in cler Slowakei în Die Slowakei i11 der
j1111gerc11 Stt'i11zeit. 1970, p.245-262.
1
" N. Ursulcscu, op. cit„ 1990. p.13.
1·
lhidcm, p.14.
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majoritatea cercetătorilor au căzut de acord asupra existentei a două specii
18
ceramice: una fină şi alta grosicră •
Alţi cercetători au fost de părere că există şi o categoric intcnncdiară,
numai că opiniile sunt diferite în ceea cc priveşte caracteristicile acesteia.
1
Această categoric este considerată fie o subspecie a categorici finc ''. fie o
20
subspecie a categorici grosierc • Am considerat mai aproape de rcalirate opinia
conform căreia, luând in considerare caracteristicile pastei şi decorurilor,
categoria intermediară poate fi considerată o subspecie a celei fine.
Categoria fin:'i (fig. I; 4-17), de la Mihoveni a beneficiat de o ardere
relativ profundă. fapt cc nu se datorează unor tehnici superioare de ardere
folosite, fată de ceramica grosieră, ci, mai degrabă. subţirimii remarcabile a
pereţilor. în medic de 0,5 cm. Cu toate acestea. arderea nu este unifonnă,
suprafeţele vaselor fiind expuse focului şi oxigenului în mod diferit. Arderea
ncunifonnă se poate datora şi folosirii vaselor pc foc, fiind o ardere secundară,
sau arderii odată cu distrugerea locuintelor.
De aceea. rezultă pe fondul culorii cenuşii numeroase pete mai negre
sau mai gălbui, în funcţie de prczen1a sau abscn1a oxigenului. Pasta arc de cele
mai multe ori o compozitic omogenă, lutul fiind bine epurat. De multe ori, la
Mihoveni, in paslă apare nisip fin sau chiar pietricele. Nisipul ar putea proveni
atât din lutul folosit cât şi din adăugarea lui intenţionată în pastă.
De altfel, nisip in compoziţia pastei se întâlneşte şi in uncie aşezări din
Ucraina sau Republica Moldova 2 ' uneori alături de materiale organice22 •
precum şi in cele din Polonia23 .
IH

H. Dumitrescu, .$"amier11I arheologic Trnia11 în SC/V, 6, 1955, ~-4, p. 466-467; H.
D11mi1rcscu. Smuierul arheologic Traian în Materiale, III, 1957, p.123; N. Vlassa.
C11lt11ra ceramicii liniare i11 Trmrsilwmia, în SC/V, X, 1959, 2, p.242; E. Comşa,
Consideraţii

c11 pri\'ire la c11l11tra c11 ceramică liniară de pe teritoriul RPR şi din
regiunile im•ecinate în SC/V, 11. 1960, 2, p.231-232; A. Kulczycka-Lccicjcwiczowa,
Tl1e Linear mul Stroked Po11ery C11l111res în The Neoli1l1ic i11 l'olancl, Ossolincum,
1970, p.38; E. Comşa. Aşezarea c11l111rii c11 ceramic<i liniar<i de la Gli'iwineştii Vechi
în lliera.ms, IX. 1994, p.82; O.Larina, Neoliticul pe teritoriul Rep11blicii Moldova în
TlrrDac, tom XV, 1-2, 1994, p.55-56.
19
N. Ursulescu. P. V. Barariuc. op.cit., 1979, p.277 ;N.Ursulescu, op.cit. • 1990, p.16;
20
H. Dumilrcscu, VI. DumiLrcscu, Sa11tier11I arheologic Traian în Mmeriale, VIII, 1962,
p.256-258; S. Marincscu-Bîlcu, U11ele probleme ale 11eolitic11l11i 1110/dovenesc i11
l11111i11a săpâlllrilor de la Tirpeşti in SC/V, 19, 1968, 3, p.397-398 ; Eadcm, Aspects
lardif'• de la ci1•ilisa1im1 aceramiq11e rulumee el sa co111rib111io11 ,; la ge11ese de la
cil'ilisation l'rtfc11c11te11i /,în PZ. XLVI, 1971, I, p.9.
21
T. S. Passek, E. K. Cerny~. l'amja111iki kul 't11ry li11ej110-le111oc11oj keramiki na teritorii
SSSR, în Arheologija SSSR. vypusk B 1-1 I, Moscova, 1963, p.22,29 ; N. Ursulcscu,
op. cit., 1990, p.16.
22
O. Larina. op. cit., 1994, p.55.
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Ceramica fină a fost întotdeauna netezită (fasonată) cu multă grijă atât
pc partea interioară, cât şi pc partea exterioară. Uneori, su prafetele, exterioară
mai ales. dar şi cca interioară. au fost lustruite după realizarea decorului incizat,
ceea cc a dus de multe ori la estomparea sau chiar ştergerea acestuia. Acest
fenomen este prezent şi în Slovacia de sud-vest în ultima fază a ceramicii liniare
mai noi şi în ceramica liniară târzie de tip Zcliczovcc~'. În unde cazuri a putut fi
constatată şi angobarca suprafeţelor cu o angobă cafenie ca în cazul vasului de
la figura 4/8.
Vasele din accastf1 categorie au fost decorate cu linii incizate întrerupte
de alveole de tipul notelor muzicale. Uneori vasele sunt nedecorate, iar în alte
cazuri sunt decorate cu proeminente simple.
Cum am mai spus. categol"ia intermediară (fig. 18) identificată în
urma studierii materialului ceramic de la Mihoveni arc caracteristici
asemănătoare în privinţa arderii, tratării suprafeţelor şi culorii. Singura diferenţă
fală de ceramica fină. o constituie prezenta in pastă alături de nisip şi pietricele
şi a unei cantităţi reduse de material organic, care face ca pereţii să nu fie la fel
de netezi ca cei ni speciei fine. Decorurile acestei specii sunt în general cele
caracteristice speciei fine, dar apar şi altele ca proeminenţele duble de exemplu,
ca la specia grosieră.
Categoria grosieră (fig. 19-24). cu un conservatorism bine cunoscut,
datorat funcţionalitf1ţii sale, nu a evoluat prea mult în cursul culturilor neoeneoliiice. Spre deosebire de ceramica fină. nu era un produs de lux, încât
interesul pentru aceasta, din punct de vedere artistic. era scăzut. Arderea acestei
specii este de cele mai multe ori superficială, miezul sfărâmicios al fragmentelor
fiind de o culoare mai închisă decât suprafeţele, până la negru. Acest fapt se
datorează grosimii mari a pereţilor. in medic de I cm, deci dublu fată de cele
anterioare. Arderea este însă şi neuniformă, mai ales că dimensiunile vaselor din
această categoric sunt de multe ori, mai mari decât cele ale speciei fine.
Culoarea pereţilor, deşi in general cenuşie, prezintă nuanţe şi pete ccnuşii
gălbui, ccnuşii-roşicticc. negre sau brune. Specia grosieră arc în compozi1ia sa o
cantitate mare de materii organice, în special pleavă. alături de nisip şi
pietricele. Am vrea să atragem aten1ia asupra faptului că la Mihoveni s-au
descoperit fragmente de vase de mari dimensiuni cu foarte multă materie
organică în compoziţie şi cu grosimea pereţilor de până la 14 mm, care s-ar
putea constitui într-o subspecie a ceramicii grosiere liniare.

23

A. Kulczycka-Lccicjcwiczow<1, op.cit„ 1970, p.37,50; N. Ursulcscu. op. cit., 1990,
p.16.
24
J. Pavuk, op. cit„ 1969. p.275: N. Ursulcscu, op. cit„ 1990, p.16.

49
https://biblioteca-digitala.ro

Sorin

Ignătescu

Spre deosebire de staţiuni din alte zone, ca cca de la Glăvăncştii Vechi
nu s-a observat prezenta boabelor de grâu în pasta ceramicii grosierc~ 5 şi nici ca
la Târpeşti 26 sau Traian 27 • prezenţa cioburilor pisate.
Suprafaţa vaselor din categoria grosieră era, în general, netezită, dar,
în unna arderii aceasta devenea. de regulă. poroasă, zgrunţuroasă şi aspră,
datorită arderii materiilor organice aflate în compoziţie. Decorul acestei
categorii ceramice constă din ciupituri cu unghia, impresiuni cu degetul,
proeminenţe, brâuri, alveole şi foarte rar linii incizate (fig. 23/6).
Formele vaselor culturii ceramicii liniare nu sunt foarte numeroase,
mai ales datorită retardării acesteia într-o zonă periferică cum este cca a
Podişului Sucevei. Astfel, uncie forme sunt deosebit de rare, iar altele abundă.
Nu am considerat necesară tratarea formelor pe categorii ceramice, întrucât
acestea sunt comune, chiar dacă la Mihoveni uncie forme nu sunt atestate la
ambele specii. Acest neajuns se datorea7.ă atât rarităţii lor. cât şi neccrcetării
integrale a staţiunii. Starea fragmentară a materialului nu a permis decât
stabilirea cu aproximaţie a unor forme, multe exemplare ceramice neput<înd fi
atribuite.
Dintre formele ceramice cc au putut fi identiticacc la Mihoveni, cca mai
bine reprezentată este castronul, cu variantele sale: castronul aproximativ
tronconic şi castronul semisferic.
Castronul tronconic (la) este cca mai veche fonnă din evoluţia
culturii ceramicii liniare atestată la Mihoveni. Caracteristica principală, după
care poale fi deosebit de celelalte tipuri de castroane, este faptul că diametrul
maxim este de fapt diametrnl gurii. Este o formă caracteristică ceramicii liniare
vechi, "uitată" pe măsura evoluţiei culturii şi depărtării de centrele de origine,
2
dar păstrată ca o formă rară pc tot parcursul accsteia ~. Dimpotrivă, N.
Ursulescu consideră că această formă este "mai târzie", invocând şi
29
caracteristici ale dccorului • Decorurile prezente pc castroanele tronconice de la
Mihoveni sunt fie timpurii fie mai t<îrzii ceea cc arată persistenta sa pe toată
durata culturii. Castronul tronconic este prezent atât în cadrul speciei fine (fig.
511-4, 6), celei intermediare (fig. 1811 O). cât şi celei grosiere (fig. 19/1 ).

n E. Comşa, op. cit., 1994, p.82.
26

S. Marincscu-Bîlcu, Q11e/q11es aspects d11 probleme de/ 'apport de/" ceramique
rubcmee et sll co11tributio11 ti '" ge11ese de '" civilisatio11 Precuc11te11i /, în Aktuelle
Frage11 der Ba11tlkeramik, Szckcsfchcrvar, 1972, p.165; N. Ursulcscu, op. cit., 1990,

p.17.
H. Dumitrescu. op. cit„ 1955, p.467 ; N. Ursulcscu, op. cit„ 1990, p.16.
26
J. J>avuk, op. cit., 1969, p.271,290.
29
N. Ursulcscu, op. cit., 1990. p.18 .
27
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Însă forma cca mai des întâlnită şi mai tipică a ceramicii liniare în

Podişul Sucevei este castronul semisferic (lb) derivat din cel tronconic~ 0 •
11
Apare pentru prima oară în etapa iniţială a ceramicii liniare noi • La rândul ci,
această formă are trei subtipuri cc ar putea fi considerate şi tipuri distincte.
Primul dintre ele. ca'itronul semisferic cu huza dreaptă (1 bi) este o
fonnă caracteristică etapei iniţiale a ceramicii liniare noi. Derivat direct din
castronul tronconic, arc totuşi diametrul gurii puţin mai mic decât diametrul
maxim, dispus în genere imediat sub buză. Acesta este prezent printr-un număr
destul de mare de fragmente la Mihoveni (fig. 1/2; fig. 5/5.7-9; fig. 611.3,5-9;
fig. 7/11; fig. 9/3,5 fig. 18/2: fig. 19/2-5). Ca şi in cazul castronului tronconic,
prezenţa castronului semisferic cu buza dreaptă sugerează o locuire destul de
timpurie a triburilor liniar ceramice la Mihovcni, dacă nu avem în vedere
retardarea.
Al doilea subtip, castronul semisferic cu huza puternic îndoită spre
interior (Ih2) derivă din primul, având diametrul gurii mult mai mic decât cel
maxim. Apar diferenţe mici de formă ce se datoreaz..1 dispunerii diametrului
maxim mai aproape sau mai departe de bu::t...1. Poate fi datat mai ales în etapa
mijlocie a ceramicii liniare noi, deoarece în cca ini\ială este rar întâlnitn. Însă
această formă se păstrcaz.'i şi în etapa finală a ceramicii liniare noi şi este
prezentă şi la începutul ceramicii liniare târzii. ceea cc explică numr1rul marc de
fragmente de acest fel la Mihovcni. în cadrnl speciei fine (fig. 1/5; fig. 2/1,3-4;
fig:. 4/1.5,8; fig. 6/2,4; fig. 711-10, 12-14; fig. 8; fig. 911-2.4,6-9). a celei
intermediare (fig. 18/4.8) şi a celei grosiere (fig. 2011-4: fig. 2111-4).
Al treilea subtip al acestei forme este castronul semisferic cu
tendintă de hilronconism (I b3) cu buza dreaptă sau încovoiată, fiind o specie
derivată din cele anterioare. J. Pavuk consideră că puţinele exemplare din etapa
iniţială a ceramicii liniare noi reprezintă o tradi\ie perpetuată din ceramica
liniară veche·;·; iar cele care apar in etapa Zeliefovce târzie îşi au originea in
cultura Vinca prin intermediul culturii Lcngyel 3 ~. Probabil, această varietate de
castron apare într-o etapă mai târLie a ceramicii liniare în Moldova, la Mihoveni
fiind descoperite numeroase exemplare din specia fină (fig. I O/ 1-2, 4-1 O; fig.
11 ), cea intermediară (fig. 18/6) sau grosieră (fig. 22/2-5). Uncie vase de acest
tip au marginea rotunjită şi bitronconism mai slab, iar altele margine ascu1ită şi
bitronconism mai accentuat cum a observat şi N. Ursulescu 35 •

30

31

32
33

34
H

J. Pavuk, op. cir.. 1969, p.271.
J. Pavuk, op. cir„ 1970. p.249.
Ibidem, p.249; Idem, op. cit., 1969. p.271.
Idem. op.cit., 1969, p.271.
Ibidem, p.277, 290.
N. Ursulescu. op. cir.. 1990, p.17.
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Evoluţia

castroanelor în cultura ceramicii liniare poate fi uşor
tipologic. Tipurile şi subtipurile prezente la Mihoveni reprezintă.
probabil. faze de evoluţie ale acestuia. În timp, castronul tronconic (I a) arc
pcre1ii din cc în cc mai drepţi cu buza uşor curbată (I b I), şi se bombeu.ă pc
diametrul maxim devenind castron semisferic cu buza puternic curbată (I b2).
Bineînţeles că aceste forme au coexistai în diferite perioade de timp. fonnele
iniţiale nefiind abandonate, lor adăugându-li-se şi altele, cum ar fi castronul cu
tendinţă de bitronconism (I b3).
Evoluţia formelor nu se opreşte aici ci duce la apariţia unei alte forme:
paharul cu început de prolil în S (2). Această formă derivă poate din castronul
semisferic, având în plus un gât mic, foarte puţin diferenţial. Interesant este
faptul că în aria sud-est slovacă, acest tip de vas apare foarte târziu. în faza
6
finală a grupei ZcliezovccJ , când. în Podişul Sucevei evolua deja cultura
Precucutcni. N. Ursulcscu considera, de aceea, că apariţia acestei forme în "S"
este în Moldova, o dezvoltare locală. sub influenţa culturilor Vinca sau Boian ;7 •
Din punct de vedere tipologic această formă este intermediară între castronul
semisferic şi oala cu gât. Forma este atestată la Mihoveni cu certitudine doar
pc ceramica fină (fig. 1/8; fig. 12/4.8-9, 12). Unele fragmente <lin zona gf1tului ar
putea proveni în egală măsură şi de la oale cu gât bine conturat şi de la pahare
cu început de profil în „S" (fig. 12/ 1.3; fig. 1317: fig. 23/3).
Oala cu gât bine conturat (3) reprezintă. tipologic, o dezvoltare a
vasului cu profil în S, dar ar putea fi şi o continuare din ceramica culturii Criş.
fiind atestată, cu precădere, la ceramica grosieră. Starea fragmentară a
materialelor ceramice nu permite cunoaşterea mai aprofundată a acestei forme.
Aceste vase au, de regulă. proeminenţe - toarte. dispuse pc diamctrnl maxim al
corpului, ceea cc face să credem că frag1_11cntclc cc prezintă astfel de
proeminenţe ar putea proveni de la oala cu gât 'x. Un exemplu, în acest sens, îl
constituie un fragment de vas din specia ceramică fină (fig. 16/13). Utilizarea
acestei forme în ceramica fină este un fenomen mai târziu apărut in Slovacia in
grupa Zelicfovcc şi in Polonia in faza a treia (ultima) a evoluţiei ceramicii
liniare de acolo.,., Gâtul acestei forme poate fi cilindric cu buza dreaptă (fig.
3/ 1), sau cu buza uşor evazată (fig. 22/ I).
Există şi o formă de vas evoluat probabil direct din castronul
semisferic cu bu1..a dreaptă, prin delimitarea clară a schimbării liniei profilului
10
numit de N. Ursulcscu pahar cu gât înalt şi corp bombat (fig. I 0/3)" .
reconstituită

]1>

17

J. Pavuk. op. cit .. 1969. p.288: Idem. op. cit., 1970. p.251.
N. Ursulescu. op. cit .. 1990, p.18.

'" Ibidem, p.18.
~9 Ibidem. p.18.
~ 0 Idem. op. cit., 1991. p.221. fig. 2/2A.
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O formă deosebită asupra căreia am dori să atragem atentia este un vas
cu picior. din care s-a păstrat doar un fragment din bază: pasta este grosieră cu
multă pleavă în compozi1ie. Piciorul este relativ scund. neputând fi decât partial
1
analog cu picioarele pline descoperite în Slovacia"' , şi mai degrabă cu cele din
42
Republica Moldova chiar dacă au piciorul gol (fig 20/5). Poate fi vorba în
aceeaşi măsură şi de o formă moştenitf1 din cultura Criş, cu care pun:itorii
culturii cemmicii liniare au intrat în contact în Moldova.
in afara formelor prezentate am dori să atragem atcn1ia asupra a două
vase miniaturale descoperite la Mihoveni (fig. 4/ I; fig. 7I I), care ar fi putut avea
o semnificaţie şi utilitate rituală. S-ar putea încadra ca formă în categoria
castroanelor semisferice cu buza puternic curbată spre interior.
Decorurile ceramicii liniare din Podişul Sucevei sunt realizate
asemănător, în marc pane. cu cele din alte zone, mai ales prin tehnica inciziei
(la specia fină. intermediară şi foa1te rar la cea grosieră), prin ornamente
plastice şi adâncite (mai ales la specia grosieră dar şi la celelalte) şi ca o
exccptic, prin real izarca. uneori. de caneluri.
Ornamentele incizate (A) au fost realizate sub formă de linii în
combinaţie. aproape întotdeauna. cu ··capete de note" imprimate. Ornamente
formate numai din linii se întâlnesc pc categoria grosieră (fig. 23/6). dar şi pe
cca fină (fig. I /8: fig. 4/5: fig. 6/3; fig. 7/2,11; fig. I I /4.6: fig. 12/ 12: fig. 15/56 }, fiind o caracteristică a fazelor mai evoluate ale culturii când se observă uncie
abateri de la stilul clasic al întreruperii liniilor de alveole. Nu putem li totuşi
siguri că pc restul vasului alveolele nu sunt prezente.
Liniile parnlelc cu buza I I) - orizontale, trasate de jur împrejuml
vasului, asociate sau nu cu alveole - constituie cel mai cunoscut ornament
incizat pc ceramica liniară nou[1, întâlnindu-se pc majoritatea vaselor din
categoria rină şi intermediară. Acest decor apare prima oară in etapa timpurie a
ceramicii liniare noi din Slovacia şi devine. apoi. ornament tipic al etapei
mijlocii"''. mentinându-sc pc toată perioada grupului Zclie:i.ovce~·•. Atunci când
liniile sunt estompate sau întrerupte (fig. 5/3). dovedesc apartcncn1a la o
perioadă târzie a ceramicii liniare.
La Mihovcni se cunosc mai multe variante ale acestui decor: o singură
linie (a). (fig. 6/8; fig. 7/9: fig. 8/5; fig. 9/2,4-6; fig. I0/8; fig. 1211; fig.18/4),
două linii (b). (fig. 5/3.6: fig. 6/4.9; fig.811.3: fig. 9/8-9; fig. 10/3,6; fig. 11/9;
fig. 12/3,12: fig. 17/11). trei linii (c), (fig. 1/8: fig. 4/8; fig. 611,7; fig. 7/13; fig.

11
•

J. Pavuk. op. cit. 1969. p.288.
O. Larina. op. cit., 1994, lig.4/44.
3
"' J. Pavuk, op. cit„ 1969, p.271: J. Pavuk. op. cit.. 1970. p.249: N. Ursulcscu. op. cit ..
1990, p.19.
"'~ Idem, op. cit„ 1970. p.251.
42
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8/4.7: fig. 11/5, 7: fig. 12/4: fig. I S/3.5), patru linii (d) (fig. 12/9) şi probabil
cinci linii (e), (fig. S/9 şi fig. 11110).
În multe cazuri, datorită stării fragmentare a materialelor ceramice
studiate nu putem spune cu exactitate câte linii paralele cu buz.a au fost trasate,
dar pe un fragment ceramic. care m1 păstrează bu7.a. apar şase astfel de linii
(fig.13/9). În general, de la liniile paralele cu buza pornesc celelalte decoruri de
pc suprafaţa vasului. acestea fiind foarte importante în a afla din ce parte a
vasului provin f ragmentcle ceramice cu decor. Există şi situa1ii când liniile nu
apar sub buza vasului, ceea cc constituie o caracteristică de decorare tipică
ceramicii liniare vechi, care se perpetuează până în ceramica liniară nouă.
Alteori. liniile înconjurătoare constituie singurul decor al vasului, fiind, de fapt,
un decor rectiliniu orizontal. dar neavând vase întregi, nu ne putem da scama
decât în puţine cazuri dacă e vorba de o asemenea situaţie (fig. 1/8: fig. 611.7:
fig. I I /6).
Unghiurile suspendate pornesc de Ia baza liniilor paralele cu buza.
Constituie unul din decorurile principale utilizate în ceramica liniară şi a fost
numit de .I. Pavuk .. decor în căpriori" apărând în fa7_a mijlocie a ceramicii
4
liniare noi s. Pot fi formate din mai multe linii unghiulare sau doar una singură.
prezentând mai multe variante. Una dintre ele este aceea a unghiurilor
suspendate alternând când cu deschiderea când cu vârful (2).
Acest decor apare, probabil. la Mihovcni , dar ar putea fi vorba, în
acelaşi timp şi de un alt decor. acela al unghiurilor cuprinse între zig-zag-uri
(3). În acest caz se pot afla în partea de sus a zig-7..ag-ului, dar şi în partea de jos
a acestuia. Această situaţie confuză este cauzată de starea fragmentară a
materialelor. neputându-se afirma cu certitudine despre care din aceste decoruri
este vorba (fig. 912; fig. 11/10; fig. 12/1.12; fig. 14/2.-8.11.13-15; fig. 15/5,10).
În mod sigur, poate fi vorba de unghiuri cuprinse între zig-zag-uri doar într-un
singur caz, (fig. 4/8) tinând scama de faptul că şi fragmentul de la fig. 4/6 face
parte din acelaşi vas.
Un alt tip de decor unghiular este acela al zig-zag-ului simplu (4),
lără a cuprinde unghiuri, care este atestat cu probabilitate destul de marc la
Mihoveni doar pc câteva fragmente (fig. 113; fig. 14110; fig. 15/3,12).
Clar atestat este decorul în care unghiurile se întretaie f armând
romburi (5) fără a forma o rc1ea tipică, putând fi vorba despre un decor cu
16
semnifica\ic antropomorfă (fig. 15/2).
Un decor unghiular deosebit. căruia nu i-am putut stabili nici o
analogie, este acela al unghiurilor suspendate dispuse între două linii
paralele cu buza (6). Deşi decorul ne-a parvenit în stare fragmentară, putem

45
46

J. Pavuk, op. cit., 1969, p.271.
lhidcm. p.271.
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presupune că unghiurile sunt suspendate cu ba7.a, alternativ. de cele două linii
(fig. 15114).
În uncie situaţii. unghiurile sau zig-7.ag-urile nu sunt suspendate de
liniile paralele cu buza, ci pleacă din apropierea acestora. Acest tip de decor.
prin abaterea de la regulă. se încadrează în perioada târzie a ceramicii liniare.
Fragmente ceramice cu decoruri de acest tip au fost descoperite tot la Mihovcni,
deşi nu putem specifica exact despre cc decor este vorba (fig. 14/4: fig. 15/5-6).
Multe din fragmentele ceramice decorate cu motive unghiulare nu prezintă linii
paralele cu buza, însă acest fapt m1 ne îndreptă\eşte să Ic considerăm ca fiind
independente. Multe alte fragmente ceramice prezintă decoruri unghiulare care
nu pot fi atribuite cu certitudine tipurilor prezentate mai sus.
De asemenea, un ornament rar este motivul cruciform (7), aplicat de
obicei pc fundul vaselor. sub forma a două linii întretăiate, cu capete de note la
47
49
colţuri şi în centru, ca la Traian • Târpeşti"x, Glăvăneştii Ycchi • La Mihovcni
(fig. 15/1) acest decor este prezent doar pe corpul unui vas. Din punct de vedere
cronologic, acest decor apar1ine etapei finale a ceramicii liniare noi. având
50
semnificaţie simbolică, putând fi o stilizare a siluetei mnanc .
Un decor mai deosebit este reprezentat prin liniile verticale (8), care
pornesc de la o linie paralele cu buza (fig. 9/8).
Fascicolele de linii izolate (9), fonrnînd unicul decor al vaselor,
reprezintă un ornament tipic pentru faza de început a ceramicii liniare noi.
Prezenla lor este destul de bine exprimată în staţiunea de care ne ocupăm,
confirmând măcar menţinerea unor tradiţii mai vechi, dacă nu o locuire timpurie
(fig. 5/2; fig. 9/1).
Arcurile de cerc formează un decor cu un rol foarte important prin
folosirea sa frccvcntiL Reprezintă, de fapt. arcuri de cerc dispuse în fascicole de
linii paralele terminate şi uneori întrerupte de ··capete de note". Se prezintă sub
forme diferite datorită îmbinării lor, sau poziţiei fată de liniile paralele cu buza.
Una din variante este aceea a arcurilor de cerc suspendate de linia paralelă
cu buza (10) care formează singure decorul vasului (fig. 18/3, 6; fig. 9/9).
Corespunde unghiurilor de cerc suspendate din dcconil unghiular. De multe ori.
acest decor se combină cu acela al meandrelor (11), fiind cuprinse între două
apexuri de pc aceeaşi parte a direcţiei meandrului. Situa1ia aceasta este clar
51
atestată la Mihovcni (fig. 18/4, 7), într-un decor cu similitudini la Sudiţi •

1-1. Dumi1rcscu. op. cit., 1955, fii?. 9/22: N. Ursulcscu, op. cit„ 1990. pi. 12/21.
•MS. Marincscu-Bilcu, op. cit., 1971, pi. 4/5 .
9
~ E. Comşa, op. cit., 1994, fig. 33/12.
0
~ J. Pavuk, op. cir.. 1969, p. 275.312; N. Ursulcscu, op. cit.. 1990. p.21.
51
V. Teodorescu, Date preliminare privind c11/t11ra cu ceramica liniarei din teritoriul de
la sud de Carpa/i al României, în SC/V. 17. 1966. 2, fig. 3/9 .
H
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Arcurile de cerc dispuse în ghirlandă au o răspândire redusă la
Mihoveni. Considerăm, în urma analizării materialului, că pot fi deosebite două
variante. În prima dintre ele, ghirlanda este suspendată cu partea concavă de
linia paralelă cu buza (12). Acest tip de decor. semnalat şi de Nicolae
52
Ursulcscu a putut fi observat şi la Mihovcni (fig. 9/7). Aparţine ceramicii
5
liniare noi continuând şi în ceramica liniară târzie '.
În cazul celei de-a doua variante, ghirlanda este suspendată cu
partea convexă de linia paralelă cu buza, atingând-o sau nu (13) (fig. 1/4; fig.
914). În uncie cazuri, acest decor este completat, la partea inferioară, prin
îmbinarea cu acelaşi decor dispus cu concavitatea spre partea superioară a
vasului, însă în cazul de fată nu îl avem reprezentat cu certitudine.
Arcurile de cerc îmbinate (14) constituie cel mai cunoscut şi mai
frecvent decor curbiliniar, (fig.1611. 10, 12). Aceste motive sunt redate pc
corpul vaselor, uneori putându-se lipi de ultima linie înconjurătoare. Utilizarea
acestui motiv în decoraţia ceramicii liniare începe în în faza veche şi continuă în
1
cea mijlocie a ceramicii liniare noi 5· •
Arcurile de cerc, care constituie singurul decor al vasului (15),
reprezintă. prin lipsa liniilor înconjurătoare, un decor mai vechi (fig. 9/3).
Numeroase alte fragmente ceramice au fost ornamentate cu arcuri de cerc şi nu
au fost cuprinse în această clasificare pentru că, neavând indicii asupra modului
de continuare a decorului, nu ne putem pronun1a cu sigurantă asupra lui.
Meandrele sau linia meandrată (16) independentă, este atestată la
Mihoveni, pe un singur fragment ceramic (fig. 18/4) ca o traditic probabil din
55
faza veche a ceramicii liniare noi, chiar şi acolo fiind o raritatc . Un alt
fragment ceramic, rupt chiar pc linia inciziei, a conservat un meandru mai
deosebit care nu are apexul inferior circular. ci marcat de o trecere bruscă de la
o buclă la alta (17) (fig. 5/6).
Înainte de a discuta ornamentele imprimate, considerăm că trebuie
făcute câteva preci7.ări în legătură cu combinarea decorurilor incizate cu cele
imprimate. În general, studierea atentă a fragmentelor ceramice ne-a permis să
observăm că, mai întâi, erau trasate liniile incizate şi apoi erau imprimate pc
linie sau alături alveolele de tipul notelor muzicale. De aceea, alveolele sunt, de
regulă, realizate pornind de la nivelul liniilor incizate, fiind. de aceea, putin mai
adânci decât acestea.
Am constatat şi prezenţa câtorva cxceptii. Pc un fragment de vas (fig.
7/5), două dintre cele trei alveole (de sus în jos, a doua şi a treia) au fost
realizate iniţial. după care au fost trasate cele trei linii paralele cu bu1.a încât
52

N. Ursulescu, op. cit., 1990, p.22.
J. Pavuk, op. cit., 1969. p.304.
1
~ Ibidem, p.273; Idem, op. cit., 1970, p.249.
55
Idem, op. cit., 1969, p.271.
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acestea au secţionat alveolele în jumătate, împingând lutul lateral şi întrerupând
contactul între linii şi alveole. Ulterior. a fost trasată a treia alveolă pc prima
linie paralelă cu buza. Alte fragmente ceramice ne sugcrcaâi că, după un timp.
decorurile se estompau sau se ştergeau, mai ales dacă erau lustruite, şi vasul era
redecorat.
Unul (fig. 15/4) a avut, iniţial, un decor cu linii inci1.ate largi. cu două
alveole de tipul notelor muzicale. Ulterior, acest decor s-a şters parţial, deşi se
mai observă pe suprafaţa vasului şi s-au trasat două arcuri de cerc cu un obiect
foarte subţire care înglobează în decorul lor şi cele două alveole existente
anterior. mai bine păstrate, fără a Ic traversa pentm a nu Ic distruge. Într-un alt
caz (fig. 15/3) se observă că zig- zag- ul suspendat de ultima linie paralelă cu
buza a fost trasat după estomparea unui decor anterior compus din două arce de
cerc suspendate şi ele de aceeaşi ultimă linie. Ca şi în cazul anterior, cel putin o
alveolă a fost păstrată şi integrată noului decor ca şi al doilea segment al zig zag- ului. de la dreapta la stânga, care făcea parte din arcul de cerc. Acestea sunt
singurele exemple pc care îl avem până acum de redecorare a vaselor,
redecorare care sugerează o rezistenţă suficient de marc, dar şi interesul pent111
aspectul artistic manifestat de membrii comunitălilor liniare.
Ornamentele imprimate (B) sunt specifice în majoritatl!a cazurilor
ceramicii grosiere dar şi ceramicii fine în cazul capetelor de note. După tehnica
de realizare există mai multe categorii.
Prima dintre acestea o reprezintă alveolele (I) organizate sau nu.
Atunci când sunt organizate. rcalizeaz..1 motive asemănătoare celor realizate prin
intermediul liniilor incizate, pc care Ic înlocuieşte uneori. N. Ursulcscu
consideră că aceste motive sunt de origine vinciană chiar dacă au ajuns în
spaţiul extracarpatic prin Slovacia şi Polonia56, în timp ce S. Marincscu-Bîlcu
7
Ic consideră de inspiratie Sarka ' • Alveolele participă la realizarea decorurilor
liniare ale ceramicii fine. întrerupând liniile incizate. În faza timpurie şi mijlocie
a ceramicii liniare noi, acestea sunt de regulă aliniate după linii verticale
imaginare, indiferent de decor. Din faza târzie a ceramicii liniare noi, alveolele
încep să fie dispuse mai dezordonat şi din cc în ce mai multe pe liniile incizate
.
. ~m a f ara Ior·58 .
ajung
c I11ar
Tipul cel mai cunoscut al acestui decor este şirul orizontal de alveole
dispus sub margine (a), destul de comun pc ceramica grosieră din Podişul
Sucevei. Acest tip de decor apare pc numeroase fragmente ceramice de la
Mihoveni (fig. 19/3; fig. 21/3-4: fig. 22/3; fig. 2311-4).

56

N. Ursulcscu. op. cit„ 1990, p.25.
n S. Marincscu-Bîlcu. C11llllra l'rec11cwe11i pe teritoriul României, 1974, p.118 ; N.
Ursulcscu, op. cit .. 1990, p.25 .
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J. Pavuk. op. cit„ 1969. p.275.

57
https://biblioteca-digitala.ro

Sorin

Ignătescu

Un alt tip este acela al dispunerii alveolelor în unghi (b) într-un decor
zig-zag-ul (fig. 20/1).
Ultimul tip (c) este cel al alveolelor dispuse dezordonat printre
liniile incizate. Aceste alveole. prin neglijenţa cu care sunt distribuite, prin
nerespectarea normelor decorative clasice. pledează pentru o încadrare în faza
finală a ceramicii liniare noi sau în tipul L:clicfovcc 59 (fig. 417; fig. 13/2,5,7, 14).
Un alt decor imprimat ii reprezintă ciupiturile de deget şi unghie (2)
care reprezintă, fără nici o îndoială. o moştenire din ceramica uzuală a culturii
Criş. Prezenta acestui decor în aşezări cert liniare dovedeşte că multe
descoperiri de acest fel. ce au fost considerate ca aparţinând culturii Criş. ar
putea fi liniare şi invers. Mai mult, acest decor a fost descoperit şi în contextul
culturii Prccucuteni, la Siliştea-Şcheii, liind realizat pc fragmente din pastă
60
prccucutcniană specifică, cu cioburi în compozitie • În mediul liniar ccramk
acest decor este atest<it la M ihovcni. în mai multe cazuri (fig.213: fig. 2115,9).
Ornamentele plastice (C) apar, în cele mai multe cazuri, pe ceramica
grosieră dar nu lipsesc nici pe cea fină. asociindu-se, de multe ori, cu
ornamentele incizate.
Cele mai cunoscute sunt proeminenţele. Proeminentele (1), de multe
ori, datorită faptului că au fost aplicate, s-au desprins. existând, ca dovadă a
acestui fapt. fragmentele cu locurile de unde s-au desprins (fig. 18/2; fig. 20/4).
Din punct de vedere tectonic, proeminenţele au fost dispuse fie în pm1ea de sus
a vasului, în apropierea buzei (fig. 211: fig. 19/5; fig. 20'2; fig. 21/2), fie în partea
inferioară, în apropierea fundului (fig. 21/5), fie în ambele zone ca în figura
2/3;, în partea mediană sunt mai rare, amplasarea fiind conditională doar de
forma vasului (fig. 1912).
Proeminenţele rotunjite simple (a) sunt deosebit de comune,
întâlnindu-se la Mihovcni (fig. 211,3; fig. 21/5; fig. 23/8,10.14) pc ceramică
grosieră dar şi pc ceramică fină (fig. 17/6).
La fel de răspândite sunt proeminenţele tronconice aplatizate (b)
care derivft din cele anterioare, dar au fost turtite, probabil pentru a fi mai uşor
de apucat (fig. 3/9; fig. 19/5; fig. 2317.11.15).
Menţionăm că pc o astfel de proeminenţă rotunjită sau aplatizată spartă
s-a făcut o observaţie interesantă. Această proeminentă avea înăuntru o piatră de
formă rectangulară care a fost probabil îmbrăcată în lut şi apoi aplicată având
rol de cep. Aşa se explică poate de ce proeminentele erau aplicate şi de ce se
desprind, nc~când corp comun cu vasu I.
Alte tipuri de proeminente sunt cele grup~1te (c), de regulă câte două,
(fig. 18/6; fig. 23/13). realizându-se prin alăturarea de proeminente simple
ce

59

60
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Ihidcm, p.275.
S. Ignăccscu. O descoperire precuc111enianii in apropierea oraşului Suceava în CC, 5,
2000, p.389-399.
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rotunjite. Tot din proeminentele simple rotunjite derivă şi procminenteletoartă (d) obtinute prin perforarea celor dintâi. Perforarea este, de regulă.
verticală şi rudimentară. De aceea m1 este vorba de torti în adevăratul sens al
cuvântului (fig. 16/3, I 2).
Proeminenţele
triunghiulare, sau aproximativ triunghiulare.
reprezintă capete de bovidee mult stilizate (e). Acestea sunt caracteristice fazei
mijlocii Zcliei:ovce în Slovaciab 1 şi fazei târzii a ceramicii liniare din Polonia 6=.
N. Ursulcscu consideră că acest tip reprezintă o influenţă din mediul Biikk prin
sudul Polonici 63 • Un astfel de exemplar, deşi fragmentar, parc a fi şi cel
descoperit la Mihoveni. (fig. 17/S) cu analogii mai apropiate spaţial la Traian~~
şi la Floreşti":1.
Cea mai cunoscută proemincn1ă cu caracter zoomorf este insă cca în
formă de corn de animal (f). Tipul cu un singur corn (I), în formă de limbă
ridicatf1 în sus, este prezent la Mihovcni în două cazuri (fig. 16/13: fig. 17/2).
Ele au numeroase analogii în Slovacia 66• fiind în forma lor schemati7.ată.
caracteristice grupei Zcliezovce, dar şi la Târpcşti 67 • Tipul cu două coarne (2)
este prezent şi el la Mihoveni (fig. 23/12) având analogii la Glăvăneştii Vechi 6M.
Un decor plastic mai deosebit este acela al unui brâu Ol' bucranii stilizate
puternic, care a fost descoperit recent. Animalele au botul bine realizat. dar mai
ales coamele (fig. 24/14).
În ceea cc priveşte rolul bucraniilor şi al cornului în viata spirituală a
purtătorilor culturii ceramicii liniare am dori să amintim prezenţa coarnelor de
bovine în complexele liniare A şi din şantul VII-VIII şi C în şantul I de la
Traian. care sunt dovada aceluiaşi cult69 • Acest cult al bucraniului sau al taurului
are numeroase analogii în toate culturile neo-cneoliticc. reprezentând una din
manifcstfirile cele mai cunoscute ale cultului tc11ilitătii şi fecundităţii.
Ornamentele plastice şi adâncite (D) reprezintă acea categoric de
decoruri care îmbină. în cadrul aceloraşi motive, cele două tipuri distincte. În
acest fel avem de-a face cu ornamente noi. deosebite şi specifice ceramicii
liniare. În general, este vorba de decor plastic pc care se aplică cel adâncit. în
speţă proeminente cu impresiuni şi bnîuri cu impresiuni.
61
6

J. Pavuk, op. cit., 1969. p.306; N. Ursulcscu, op. cit., 1990, p.26.

~ J\. Kulczycka-Lccic.icwiczowa, op.cit., 1970, p52.
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N. Ursulescu, 011. cit.. 1990, p. 27 .
H. Dumitrescu, op. cit., 1955, p.466, fig. 9/8; N. Ursulcscu, op. cit., 1990, p.26.
6
~ T. S. Passek. E. K. Ccrny~. op. cit., 1963, pi. XYll/6; N. Ursulcscu. op. cit., 1990,
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Proeminentele cu impresiuni (I) sunt de mai multe tipuri. Cea mai
este cea cu impresiune de deget în mijloc (a). familiară
ceramicii grosiere de la Mihoveni (fig. 2/4; fig. 3/4-6, I I; fig. 1912; fig. 20/2; fig.
2411-4, 6-7. 12-13). O astfel de proeminentă a fost descoperită şi pc un fragment
din categoria fină, în dreapta pârâului l-luşlcag (fig. 4/4). Derivate din acest tip
sunt: proeminenţa cu mai multe impresiuni (h), trei impresiuni dispuse
orizomal, (fig. 24/16), proeminenţa cu impresiuni aliiturate (c), două
impresiuni la stânga şi la dreapta ci, (fig.23/16) şi proeminenţa cu impresiuni
ccntr:lle şi l:atcralc (d), cu patru impresiuni în jurul ci şi una centrală (fig.
24/11).
Un alt tip, mai putin întâlnit în cultura ceramicii liniare este acela al
proeminenţei cu impresiune de deget trm1s\•ersală (c). La acest tip
impresiunea de deget o străbate de la un capăt la altul de regulă vertical lăsând
doi lobi de o parte şi de alta. Acest tip, destul de des descoperit la Mihoveni
(fig. 24/8-9.17), este de fapt. o variantă a proeminentei cu impresiune centrală
de deget. Un fragment ceramic a conservat o proeminentă deosebită apartinând
acestui tip. tratată naturalist. antropomorf, reprezentând fără dubiu un posterior
uman (fig. 24/15).
Brâurile cu impresiuni (2) de tip alveole s-au descoperit la Mihoveni
atât în şaniul nr. 5 din 1981 (fig. 1317.1 O). cât şi prin cercetări de suprafată (fig.
cunoscută proeminenţă

24/5.10).

Ornamentul canelat (E) s-a descoperit la Mihoveni pe un fragment
ceramic ornamentat la partea superioară cu linii incizate şi cu capete de note, iar
la cca inforioară cu canelură oblică. Fragmentul a fost descoperit în 198 I, în
urma unei cercetări de teren şi reprezintă un decor tardiv cu influente
meridionale. Nu am putut intra din păcate în posesia ilustratiei acestui
fragment 70 •
Astfel de decoruri au apărut. pentru prima oară. la Sudiţi. combinaţia
canelurii cu incizia ilustrând contactul comunităţilor liniare cu cele ale culturii
71
Dudeşti • În cazul de faţă, însă, nu poate fi vorba despre un contact cu cultura
Dudcşti. ci mai degrabă. cu purtătorii fazei Giuleşti a culturii Boian. care
formează, în Moldova <le centru-vest. cultura Precucutcni faza I. Considerăm că
elementele care au adus canelura la Mihoveni erau deja de factură Precucutcni
deoarece. ca şi în cazul situatiei identice de la Florcşti, semnalate de N.
Ursulcscu 72 , în zonă, cultura Precucutcni îşi face aparitia în faza a 11-a. Astfel,

;-ri
71

72

N.
V.
N.

Ursulcscu. op. cir., 1991, p.205.
Teodorescu. op. cir.. 1966, p.230.
Ursulcscu. op. cit.. 1990, p.28.
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putem postula finalul locuirii de la Mihoveni ca fiind contemporan cu cultura
71
Precucuteni, fa1.a I. situaţie întâlnită şi la Rzcszow-Piastchv, în Polonia •
Cercetările pericghetice de la Mihoveni Cahla Morii ca şi cele
sistematice au dus la descoperirea unei ceramici liniare bogate aparţinând
tuturor speciilor. Uncie vase sau fragmente ceramice prezintă decoruri sau
forme unice pentru Moldova, uncie prezentate şi în lucrarea de faţă. Din punct
de vedere cronologic este admis de către N. Ursulescu că sta1iunea liniară de
aici îşi încheie existenta la începutul ceramicii liniare târzii de tip ZeliezovcciJ.
Materialele prezentate în acest studiu m1 contrazic această afirmaţie. Însă
fragmentul ceramic descoperit în 1981 pc care este prezentă alături de decorul
liniar tipic şi canelura, pune problema persistentei locuirii liniare de aici până la
un nivel corespunzător fazei mijlocii a ceramicii liniare târzii şi fazei întâi a
culturii Precucutcni. În sprijinul aceleiaşi datări poate fi adusă o descoperire mai
veche, făcută la Mihoveni în 1973. În urma primelor periegheze efectuate aici, a
fost descoperit un fragment ceramic mai deosebit. Pasta din care a fost realizat
prezintă alături de lut doar nisip fin în compoziţie. Culoarea, rezultată în urma
arderii primare în cuptor, este roşie ceea cc a făcut ca descoperitorii să-l atribuie
culturii Prccucutcni, fa7_a a doua finală, reprezentată la Mihoveni şi de alte
descoperiri ;5 . Decoml este compus din linii incizate dispuse aparent dezordonat,
întrerupte în două situaţii de liniuţe scurte, ca în decoml tipului Sarka din
Slovacia. Pe acelaşi fragment, la capătul unei linii incizate poate fi observată şi
o alveolă ovală degenerată, tipic liniară. După opinia Silviei Marinescu-Bîlcu,
astfel de decoruri nu sunt caracteristice decât fazei I a culturii Precucutcni şi nu
finalului fazei a doua 76 • Deci fragmentul ceramic menţionat ar putea fi o dovadă
în plus că linalul staţiunii liniare de la Mihovcni a fost contemporan cu faza I a
culturii Prccucutcni, situaţie dovedită şi în cazul altor aşezări ca Florcşti 77 ,
78
19
Dănccni , Rzesz6w-J>iastow •

73

J. K. Kozlowski, Ober die U11tersuc/11111ge11 der usrlic/1e11 Peripherie11 des Li11ie11Bmul-Kern111ik-K11/111r, în AAC, XVI, 1974„ p.39; N. Ursulcscu, op. cit., 1990, p.28.
H N. Ursulcscu, op. cit., 1990, p.33.
1
~ N. Ursulcscu. P. V. Ba1ariuc, op. cit., 1978, p.91, lig. 3/19.
6
; S. Marincscu-Bîlcu, op. cir., 1974. p. 57, 66 : N. Ursulcscu, op. cit.. 1990, p.22 .
li Ibidem. p.119; N. Ursulcscu, op. cir .. 1991, p.205.
78
N. Ursulcscu, op. cir., 1991, p.205.
79
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La ceramique ruhance de Mihoveni Cahla Morii
rcsumc
L'ctude de la civilisation de la ccramiquc rubance du Plateau de Suceava a
etc lice de la dccouvertc CI de l'invcstigalion du sile Mihovcni Cah/<1 Morii. Les fouillcs
archcologiques dans celle rcgion c1an1 pcu nombrcuscs, Ies rcchcrchcs de surfacc onl un
role trcs important y compris inclusivcmcn1 ccllcs crfcc1uccs a Mihoveni.
La ccramiquc rubancc dccouvcrtc ici prcscnlc des formes ci des ornemcnts
communcs ct aussi d'autrcs uniqucs pour la Moldavie. Les analogies de la ccramiquc
rub:mce se rc1rouvcnt dans Ic sud- ouest de la Slovaquic, mais parce quc dans la rcgion
est- carpatiquc se manifestcnt des phcnomcncs de rctardcmcnt, sculcment Ies matcriaux
tardifs ont unc importance chronologiquc indiquant Ic moment (jnal de l'habitat. La
plupart des formcs ci des ornemcnls de la ccramique rubancc de Mihovcni indi4uc,
conunc on avai1 deja dit, Ic final de I'habi1a1ion dans unc clape corrcspondamc ~' la
phasc ancicnnc de la ceramique rubancedc typc Zeliczovcc. Mais deux fragmcnts
ccramiques suggcrcnt 4uc Ic moment final de l'habitation se si1uc a un nivcau
contcmporain de la phase moycnnc de la ccramiquc rubance de type 2elic'-.ovce ct de la
phasc premiere de la culturc Prccm.:ulcni.

Legende des figurcs
f-ig. I. Dol scmi-sphcriquc au bord droitc (2). au bord fortcmcnt courbc (5). a
tcndancc de hitronconismc (9). vcrrc aco111mcnccmcn1 du profil cn .,S" (8) ct fragmcnls
ccramiquc ( 1,3-4,6-7. IO) de la categoric fine (scction V/I 9R I).
Fig. 2. Bols scmi-sphcriqucs au hord fortemcm courbc ( 1-4) de la categoric
grossicrc (scc1ion V/1981 ).
Fig. 3. Pot au goulot hicn mis Cil evidcncc (I), bols tronconiqucs (2-3) ct
fragmcnts ccramiquc (4-12) de la categoric grossicrc (scction V/1981).
Fig. 4. Dols scmi-sphcriqucs au bord fortcmcnt courbc (1,5,8) ct fragmcnts
ccramiquc (2-4,6-7) de la categoric fine( versant droil de ruisscau l-loşlcag).
Fig. 5. Bols trnnconiqucs (1-4,6) ci bols scmi-sphcriqucs au hord droitc (5,79) de la categoric fine (passim).
f-ig. 6. Bols scmi-sphcriqucs au hord droitc (1.3.5-9) ct bols scmi-sphcriqucs
au bord forlcmcnt courbc (2,4)dc la categoric fine (passim).
Fig. 7. Bols scmi-sphcriqucs au bord droitc ( 11) ci bols scmi-sphcriqucs au
bord fortcmcnt courbc ( 1-10.12-14 )de la categoric fine (passim).
Fig. 8. Bols scmi-sphcriqucs au bord fortcrncnt courbc (l-7)dc la categoric
fine (passim).
f-ig. 9. Bols scmi-sphcriqucs au bord droitc (3.5) ct bols scmi-sph<!riqucs au
bord fortcmcnl courbc ( 1-2.4.6-9) de la categoric fine (passim).
Fig. I O. Dols scmi-sphcriqucs a tcndancc de bitronconismc (1-2.4-10) ct vcrrc
acol (3), de la categoric fine (passim).
Fig. I I. Bols scmi-sphcriqucs a tcndancc de bitronconismc (1-10) de la
categoric fine (p<1ssim).
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Fig.12. Vcrrcs a commcnccmcnt du profil cn „S" (4,8-9, I 2) verrc a
commcnccmcnt du profil cn „S" ou pots au goulot bicn mis cn evidcm:c ( 1.3) ct vascs
(2,5-7,10-11) de la categoric fine (passim).
Fig.13. Fragmcnts ccramiquc ( 1-15) de la categoric fine (pm·sim).
Fig.14. Fragmcnts ccramiquc ( 1-15) de la categoric fine (pt1ssi111).
Fig.15. Fragmcnts ccramiquc ( 1-15) de la categoric fine (passim).
Fig.16. Fragmcnts ccramiquc ( 1-14) de la categoric fine (pa.nim).
Fig.17. Fragmcnts ccramiquc ( 1-12) de la categoric fine (pt1ssi111).
Fig. 18. Bols scmi-spheriqucs au bord droitc (2), bols scmi-spheriques au
bord fortcmcnt courbc (4.8), bols scmi-sphcriqucs a tcndancc de bitronconismc (6), bols
tronconiquc ( 10) CI fragmcnts ceramiquc de la categoric dcmi-lînc (pt1ssim).
Fig. 19. Dol tronconiqucs ( 1) ct bols scmi-sphcriqucs au bord droitc (2-5) de
la categoric grossicrc (passim).
Fig. 20. Bols scmi-spheriqucs au bord fortcmcnt courbc ( 1-4) ct vase a picd
de la categoric grossicrc (passim).
Fig. 21. Bols scmi-sphcriqucs au hord fortcmcnt courbc (1-4) el vase (5)dc la
categoric grossicrc (passim ).
Fig. 22. Pot au col lcgcrcmcnt evase ( I) CI bols scmi-sphcriqucs a tcndancc
de bitronconisme (2-5) de la categoric grossicrc (passim).
Fig. 23. Fragmcnts ceramiquc ( 1-16) de la categoric grossicrc Cpassim).
Fig. 24. Fragmcnts ccramiquc ( 1-17 J de la caiegoric grossicrc (pa.uim).
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O NOUĂ AŞEZARE CUCUTENIANĂ PE TERITORIUL
SATULUI ADÂNCATA
(COMUNA ADÂNCAT A, JUDEŢUL SUCEA VA)
BOGDAN NICULICĂ

Dintre vestigiile arheologice neo-eneoliticc. semnalate, cercetate şi
introduse în circuitul ştiinţific. descoperite în paitca centrală a Podişului
Sucevei - respectiv teritoriul judeţului Suceava - cele aparţinând purtătorilor
civilizaţiei cucutcnicnc au interesat în mod constant pe specialişti. datorită
numărului important de descoperiri, amprentelor spirituale păstrate şi transmise
nouă, peste milenii. prin intermediul ceramicii pictate, plasticii antropomorfe
sau zoomorfe şi prin remarcabilele rcaliz..'iri ale meşterilor metalurgi.
Cu toate că în cuprinsul judeţului Suceava se cunosc numeroase urme
materiale aparţinând purtătorilor culturii Cucuteni. doar unele dintre acestea au
fost introduse în circuitul ştiinţific şi. mai puţine, au beneficiat de cercetări
arheologice de durată. De aceea, orice completări. cu date noi, trebuie
consider•.lle binevenite, chiar în cazul în care acestea nu sunt obţinute pc calea
cercetării sistematice, ci în urma unor investigaţii de suprafaţă, cu caracter.
desigur, limitat.
În cele cc urmca1I1 vom prezenta rezultatele recunoaşterilor arheologice
de suprafaţă întreprinse recent în cuprinsul satului Adâncata (comuna Adâncata,
judeţul Suceava). pc Dealul Lipo\'lmului, care au condus la recuperarea unor
interesante piese litice şi materiale ceramice cucutenicne. De asemenea,
precizăm faptul că din acest sit provine şi un fragment din bratul cu tăiş
orizontal al unui topor de aramă de tipul Jaszlad<iny. descoperit cu multi ani în
urmă. aflat în prezent intr-o colecţie particulară şi care ne-a fost pus rccem la
dispoziţie, cu multă bincvoinţă. de către descoperitor. pentru a fi introdus în
circuitul ştiinţific.
Aşezarea cucuteniană la care ne referim este amplasată în partea de
nord a satului Adâncata, chiar la limita acestuia cu satul Călugăreni (comuna
Adâncata), şi se desfăşoară de-a lungul promontoriului nordic al Dealului
lipo\'l11111/11i 1 (porţiunea sa sud-vestică fiind cunoscută de localnici şi sub
1

Aşezarea preistorică a fost descoperită de pasionatul investigator al trecutului local, d-l

economist Vasile Atănăsoaie, în anul 1984. Ulterior au mai efectuat cercetări de
suprafa\ă prof. M. Andronic ( 1985). dr. I. Mareş şi dr. P. V. Batariuc ( 1997, 1998), dr.
Dumitru Boghian şi semnatarul acestor rânduri ( 1995. 1997-200 I). La cercetările
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numele de Dealul Popii), care domină cu aproximativ 6-8 m valea pârâului
Şipot. din vecinătatea sa estică. Vestigiile arheologice sunt risipite şi au fost
reperate pc o supra fată de aproximativ 100 x 70 m. Pe direcţia NV-SE aşezarea
este străbătută de o linie de stâlpi de în<iltă tensiune.
Trecând la analizarea utilajului litic, precizăm că au fost
descoperite numeroase nuclee epuizate sau în diferite stadii ale desprinderii
lamelare, frecătoare şi percutoare. aşchii de prelucrare. în majoritatea cazurilor
din silex, uneori şi din silicolit. Pe lângă aceste dovezi ale prelucrării materiei
prime in siTU, amintim şi piese finite precum lame, gratoarc, împungătoare,
inserţii de seceră şi vârfuri de săgeţi. În majoritatea cazurilor s-a utilizat silexul
cenuşiu-negricios, de Prut, doar în puţine cazuri uncie lame şi gratoarc fiind
lucrate din silex de Nistru şi chiar volhino-podolian.
Vârfurile de săgeată sunt de dimensiuni cuprinse între 2,4 şi 3,3 cm.
Toate cele patru piese descoperite prezintă retuşc laterale şi pc suprafaţă, tine,
atent lucrate şi au secţiunea transversală lenticulară sau lenticulară neregulată.
Dintre acestea, unele au o bază dreaptă şi sunt retuşate doar pc marginile
alungite (fig. 1/1-2) sau se prezintă cu baza uşor concavă( fig. 111 ), sau concavă
evidentă (fig. 1/3). Două dintre aceste vârfuri au fost retuşate arcnt pc ambele
feţe (fig. 1/3-4). iar unul a fost spart la bază în timpul utili7.ării (fig. 1/1 ). Un
singur exemplar a fost lucrat din silex alb cu nuanţe cenuşii, probabil volhinopodolian (fig.1/4), pentru celelalte fiind utilizat silexul cenuşiu de Prut.
În privinţa uneltelor amintim o inscr\ie tic seceră, lucrată pe o lamă din
silex de Prut cu un vârf retuşat şi partea activă lustruită (fig. 117) şi un graloar
confecţionat din silex de Prut (fig. 116), precum şi numeroase fragmente de lame
de diferite dimensiuni, cu una sau două muchii mediane.
Ceramica descoperită pc Dealul Lipova1111l11i atrage aten\ia în mod
deosebit prin pictura păstrată. formdc şi tipurile vaselor pmând fi cu greu
reconstituite datorită stării fragmentare a materialului descoperit pe suprafaţa
silului.
Unele fragmente ceramice pictate cu negru-ciocolatiu pe fondul albcrcm al vasului apartin unui vas mare, probabil cu gâtul cilindric şi corpul
rotunjit (fig. 2/1,5), în timp cc altele aparţin unor vase de mari dimensiuni, cu
corpul rotunjit (fig. 2/3-4. fig. 3/2-3). Un fragment din buza evazată a unui vas
cu gâtul aproximativ cilindric (fig. 3/1), pictai cu negru-ciocolatiu pe fondul
alb-erem, indică, probabil, o cupă sau ceaşcă, de dimensiunii medii. Un vas, de
tipul cu umăr, a fost decorat cu benzi liniare şi spirale de culoare neagră pe
fondul alb-crem al vasului (fig. 3/4). Amintim şi un fragment din buza unei
noastre din anul 2000 au mai participat prof. Daniel Schlcy, iar în anul 2001 studcntii
Blaga Dorin, Davidcl Daniel şi George Posteucă de la Facultatea de Istorie şi
Geografic din Suceava. Vezi şi cotidianul sucevean Crai Nou, miercuri, 3 mai 2000,
miercuri. 21 martie 200 I şi Monirorul de Suceava, 2 aprilie 200 I.
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cupe, arsă secundar pc partea exterioară (fig. 4/2). Câteva fragmente ceramice
au fost pictate şi cu roşu pc fondul alb al vasului (fig. 3/5 ). În privinţa decorului
pictat amintim benzi liniare simple şi unghiulare (fig. 3/3), spirale (fig. 3/3-5),
cel plastic fiind reprezentat probabil printr-un şarpe reliefat pe un fragment
ceramic bmn-cărămiziu, cu profilul drept, apartinând speciei semifine. având
cioburi pisate ca degresant (fig. 4/6). Pc lângă ceramica pictată, până în prezent
a fost descoperit doar un singur fragment decorat cu incizii adânci, de tip
Drăguşeni (fig. 4/4). în timp ce numcrose fragmente ceramice nepictate sunt
tipice pentru faza Cucuteni B.
Din aşezarea cucuteniană provin mai multe statuete antropomorfe 2,
masculine şi feminine, lucrate dintr-o pastă fină, cărămizie, care pot li atribuite
cu greu unei singure faze a culturii Cucuteni, ţinând scama de contextul fortuit
al descoperirii lor şi de prezenta în aşezare a materialelor ceramice din toate
cele trei faze ale culturii.
Astfel, au fost identificate fragmente ale unor statuete antropomorfe
masculine, modelate cu picioarele depărtat, cu indicaţia sexului, nedecorate,
lucrate în aceeaşi manieră ca statuetele similare din faza Cucuteni A3 (fig. 5/5,
7). Un ah fragment provine de la un tors de statuetă feminină. cu modelarea
schematică a amorselor umerilor, fără indicaţia sânilor (fig. 513) iar altul
reprezintă piciorul unei statuete antropomorfe. probabil feminină (fig. 5/6). În
aşezare a mai fost identificat şi un fragment provenind de la o statuetă modelată
cu picioarele unite, lucrată în maniera sfârşitului fazei Cucutcni A şi începutul
fazei A-B (fig. 5/1 ). Reţinem. de asemenea, un fragment de idol conic. lucrat
din pastă fină cărămizie (fig. 5/2), un picior de statuetă decorat cu incizii adânci,
în maniera fazei Cucutcni A (fig. 6/2) precum şi un fragment care aparţine unei
statuete masculine modelată cu membrele inferioare depărtate (fig. 6/3).
Amintim şi torsul plat, al unei statuete antropomorfe feminine (fig. 5/4).
Statuete antropomorfe au fost descoperite şi în timpul cercetărilor de suprafaţă

2

Pentru plastica antropomorfă de pc /Jeallll Lipovr11111/11i vezi: Ruxandra Maxim Alaiba,
Le Complexe de culte ele la plwse C11cute11i A 1 de Dumeşti (Va.'i/ui), în voi. "'La
civilisation de Cucutcni cn contexte curopeen'', BAI, I, laşi, , 1987, p. 269-286.
figurine feminine fig. 1-6 şi figurine masculine fig. 7-12. Cornelia Magda Maniu,
Scnica Tudose, Scânteia. Cercetare şi restaurare, Ed. Helios, laşi, 1993, statuete
feminine fig. 206. 207. 357. 390, 392, 394 şi statuete masculine fig. 21 O. 212, 214,
216, 218, 393 (pictată). Cornelia Magda Maniu. Plastica amropomorfo a aşezcirii
C11c11te11i A.f de la Scânteiu ljud. laşi), în Arheologia Moldm•ei, XVI, 1993, p. 51-67,
statuete feminine fig. 6 şi statuete masculine fig. I0-11. Dan Monah, Plastica
antropomorfii a culturii Cuc11te11i-Tripolie, Piatra-Ncamt. 1997, capitolele referitoare
la plastica antropomorf.\ a fazelor A. A-B şi B. Statuetele de la fig. 7 ne-au fost puse la
dispoziţie, cu multă amabilitate. de dr. Paraschiva Victoria 13atariuc şi dr. Ion Mareş,
cărora Ic mulţumim şi pc această calc.
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întreprinse în anii 1997-1998 (fig. 7/1-3), una din acestea fiind decorată cu
incizii punctiforme (fig. 7/2).
O interesantă descoperire o constituie fragmentul de măsută-ahar cu
1
orificiu central (fig. 8/3), cu analogii apropiate în aşezările de la Hăbăşeşti şi
Drăguşeni. Acest tip de măsuţă-altar este bine cunoscut în neo-eneoliticul de pc
teritoriul României, în literatura de specialitate fiind men\ionatc numeroase
astfel de piese. Altarul la care ne referim arc patru picioare cu sectiunea
circulară, este pătrat, având latura de 14 cm. înălţimea de 5, I cm iar diametrul
deschiderii centrale de 6,3 cm. În colecţia particulară a d-lui Vasile Atănăsoaic
din Suceava se mai află un fragment dintr-o măsu{ă-altar de acelaşi tip (fig.
911 ), pătrată, cu latura de 13 cm şi platforma uşor concavă. Din aceeaşi aşezare
de pe Dealul lipova1111/ui provine şi un fragment din partea inferioară a unui vas
miniatural cu patru picioare (fig. 4/3) aflat în prezent în colectia particulară
amintită mai sus.
Din cuprinsul aşezării cucutenienc provine, după cum am mcntionat
mai sus, şi un fragment dintr-un topor de aramă (fig. I O/l ), păstrat într-o
colcqic pa11iculară. Acest fragment este bine conservat, prezintă patina
caracteristică, verzuie, a pieselor de aramă şi reprezintă o parte a tăişului unui
topor cu bratele în cruce, tipul Jaszladany, probabil varianta Brad. Dimensiuni:
6,3 cm înăltime, 5,6 cm deschidere tăiş. Greutatea fragmentului este de 0,236
kg. Analiza spectrală nedistructivă (vezi anexele 1-11), a relevat faptul că piesa a
fost turnată din cupru nativ, compoziţia chimică fiind următoarea: Cu 99.7%: Sn
0,02%;Zn 0,08%; Ni 0,031%: Al 0,009%; Si 0,027%; Mn 0,003%; Pb 0.005%.
Analiza metalografică a confirmat turnarea piesei într-un tipar fară suprafaţă de
separaţie, aşadar prin metoda <i cire perdue', puritatea sa putând fi pusă pc
scama retopirii unor fragmente elaborate anterior.
Trecând în revistă principalele rezultate 11le cercetărilor de suprafată
întreprinse pc Dealul Lipova111tl11i, putem afirma faptul că ne aflăm în fa1a unei
aşezări pluristratificate, cu materiale arheologice amestecate. aparţinând celor
trei faze ale culturii Cucutcni. Prezenta a numeroase nuclee şi desprinderi

J

4

A. Crîşmam, Drăguşeni. Contribu/ii la o monografie arheologică, Bacău, 1977, p. 92
şi fig. 66/3 - fragment 111ăsu1ă altar din faza Cucuteni A-B, pictată cu două dungi roşii;
VI. Dumitrescu şi colab., Hăbiişeşti. Monografie arheologică, Bucureşti, 1954, p. 496
şi pi. CX/ 1-4; E. Comşa, De.-;pre obiectele de mobilier din epoca neolitică de pe
teritorirll României, în Pontica, XIII. 1980, p. 50-52; Cornelia Magda Maniu, Senica
Tudose, op. cit., altar pictat fig. 168, altare nepictate fig. 176-178.
Analiza spectrală a fost efectuată in laboratorul spectral '·Polyvac" al S.C. Romups
S.A. Suceava de către dl. ing. Narcis Petrescu, iar cca metalografică de dl. ing. llie
Cojocaru de la Laboratorul Zonal de Rest11urare şi Conservare - Suceava. Fragmentul
de topor se păstreaz.:'1 în coleqia d-lui Vasile Atănăsoaic din Suceava. Pentru
încadrarea corectă a acestuia mul\umim d-lui dr. Ion Mareş şi pc această calc.
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(aşchii şi lame) denotă prelucrarea in situ a materiei prime. Fragmentul ceramic
de tip Drăguşcni precum şi o parte a plasticii antropomorfe aparţin fazei
Cucutcni A, în timp cc, chiar dacă repertoriul formelor ceramicii pictate este
dificil de precizat, datorită stării fragmentare a materialului arheologic, acesta
trădează prezenta, pentru prima dată pc teritoriul judeţului Suceava. a fazei
Cucuteni A-B. Ceramica pictată este cea care conferă ineditul descoperirilor
noastre în aşezare. Decorul pictat cu negru-ciocolatiu şi roşu pe fondul alb sau
alb-crem al vasului sugerează atribuirea ceramicii pictate fazei Cucuteni A-Bi.
5
reprezentată prin subgrupa stilistică B1 . De asemenea, precizăm că în colecţia
particulară a d-lui Vasile Atănăsoaic au fost identificate fragmente ceramice
pictate cu benzi liniare roşii pc fondul alb-crem al vasului, apartinând subgrupei
stilistice ul. Reforitor la aceasta precizăm faptul că aşezarea de pe Dealul
Lipovamtlui este prima din cuprinsul judeţului Suceava, cu ceramică pictată,
tipică pentru faza Cucutcni A-B şi se plasează cronologic într-o etapă
posterioară celei definite de materialele pictate de la Prcutcşti - Cetate 6 • În
acelaşi timp. prezenţa unor altare miniaturale constituie o dovadă a practicilor
magico-religioase în aşezare, nefiind exclusă prezenta unei locuinţe de cult în
cuprinsul acesteia.
Considerăm că cercetările sistematice de la Adâncata - Dealul
Lipovamdui, imperios necesare, vor contribui cu noi date şi vor completa
tabloul cronologic al culturii Cucuteni în pa11ea de nord-vest a Podişului
Moldovei, în mod deosebit în Podişul Sucevei, ţinând scama de stadiul lacunar
al datelor referitoare la fazele A şi A-B a culturii în regiunea asupra căreia am
stăruit in rândurile de faţă. •

s A. Ni\u, Formarea şi clasificarea grupelor de stil AB şi B ale ceramicii pictate
Cuc11te11i-Tripolie, Iaşî, 1984, p. 25-27 şi fig. 7-9.
6
N. Ursulcscu, Aşezările omeneşti de pe teritoriul Sucevei pâmi in secolul al Vl-lea, în
Studii şi Materiale - Istorie, III, 1973, p. 52, arăta că în acel moment nu era semnalată
nici o aşezare Cucuteni A-B pc teritoriul oraşului Suceava. Trecerea graduală spre
faza A-B a unor materiale Cucuteni A este dovedită de ceramica descoperită la
Prcuteşti - Cetate. vezi N. Ursulcscu, Contribuţia cercetărilor arheologice din j11de/11I
Suceava la cunoaşterea evolu/iei 11eo-eneolitic11/11i din Moldova, în Suceava, XIIJXIV. 1986-1987. p. 71. D. Boghian. Evo/11/ia hahitat11/11i 11ma11 pre- şi protoistoric în
zona oraşului Suceava. în Codrul Cosmi1111l11i, S.N., 3-4 (13-14 ), 1997-1998, p. 7,
arăta că pentru faza A-B a culturii Cucutcni nu s-au precizat deocamdată aşezări, deşi
acestea sunt cunoscute în jude1ele limitrofe Botoşani şi Ncam1, fiind de părere ca lipsa
acestora, la acea dată, trebuia pusă pc scama unei lacune de cercetare.
*Pentru încadrarea corectă a materialelor ceramice pictate descoperite la
Adâncata - Dealul Lipovanului mulţumim, şi pe această cale, d-lui lcct. univ.
dr. Dumitru Boghian (Facultatea de Istoric şi Geografic - Suceava).
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ANEXA I

Buletin de analiză chimică şi metalografică
nr. 3.228 din 4.10.2000

Laboratorul Zonal de cercetare.
restaurare şi conservare - Suceava

Obiectivul:
Topor aramă, tipul Jasladany. varianta Brad
Beneficiar:
MNB - Suceava
Prelevare:
ing. Ilie Cojocaru
Analizat:
ing. Ilie Cojocaru
Scopul analizei:
determinarea compoziţiei chimice
determinarea structurii metalografice
determinarea tehnologiei de ob\inere
Metoda folosită:
analiza chimică spectrală (laborator Polyvac, S.C. ROMUPS
S.A. - Suceava)
analiza metalografică (MNB - Suceava. str. Dragoş Vodă. nr.
12)

Rezultatul analizei spectrale:
Cu
99,7

Sn
0,02

Zn
0,08

Ni
0,031

Al
0.009

Si
0,027

Mn
0,003

Ph
0.005

Nu au fost detectate elementele: fier, fosfor. crom. sulf. Diferenţa
procentuală rămasă trebuie pusă pc seama prezenţei, în cantităţi foarte reduse, a
unor elemente nedetectabile de aparatul spectral.
Piesa reprezintă un fragment din tăişul orizontal al unui topor de tip
Jasladany, varianta Brad, de mari dimensiuni.
Din analiza spectrală se pot deduce următoarele:
procedeul de elaborare a fost complet (sortare, turnare, finisare)
se observă finisarea în zona tăişului, posibil după deformarea
plastică la rece, în scopul durificării structurale (ecruisaj)
elementele fosfor şi sulf nu s-au pus în evidenţă prin acest
procedeu
Observaţii:

elementele fosfor şi sulf provin în metal din combustibilul
utilizat la elaborare
se poate trage concluzia că s-a utilizat un mangal de foarte bună
calitate, totuşi, absent.a celor două clemente se poate pune pe
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seama utilizării ca metal a unor alte fragmente de cupru
elaborate anterior; rafinare termică prin pers!lj
structura metalogra fică este constituită din dendrite pe un font!
de soluţie solidă a nesaturată în faze intermetalice solubile
turnarea s-a efectuat tără alte tratamente termice
nu s-a efectuat analiza metalografică în zona tăişu lui , în sc·~ pul
ev idenţierii maclelor mecanice care să justifice ideea deformării
plastice la rece a tăişului înainte de finisare (ascuţire)

Alte defecte:
excrescenţe

pe suprafata piesei datorate fisurării formei de
turnare la uscare (turnarea s-a efectuat într-o formă închisă fă ră
suprafaţă de separaţie. realizată dintr-un model uşor fuzibil, din
ceară. fiind vorba de metoda cire perdue)

a

ANEXA li

1. Topor aramă Adâncata.

Excrescenţe .
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2. Topor a ramă Adâncata. Grciunti poligonal i şi
structură den d ritică

de turnare.

3. Topor aramă Adâncata. Detaliu

tăiş.

Un nouveau habitat cucutcnien sur le territoirc de village Adâncata
(commune de Adâncata, dcpartement de Suceava)
Rcsumc
Les rcchcrchcs archeologiqucs de surfacc cnlrcpriscs rcccm mcnl sur Dealul
Lipom11ului (la communc Adânca1a, Ic dcpancmcnl de Suceava), ont permis
l'idcn1ifica1ion d'un nouvcau i!1ablisscmcn1 appar1enan1 a la culture de Cuc utcni.
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Les matcriaux archeolugiques dccouveries apparticnl aux ctapes A. A-B ci B,
ii s'agissant Je la premiere statiun cucutenienne :1 ccramique peinte typique pour !'etape
A-B de la culturc ele Cucuteni Ju l'ctcnduc du dcpartemcnt ele Suceava.

Explications des figurcs
Fig. I Adâncala - Dea/rit LiptJ\'a1111l11i. Picccs lithiques en silex ( 1-4). pointcs
ele ncchc (5), lame (6). grattoir (7).
Fig. 2 Adâm.:ata - Dea/11/ Lipov01111/11i. Ccramique pcintc appartcnant a la
phasc Cucutcni A-B.
Fig. 3 Adâncata - Dea/11/ Lipor01111/11i. Ceramique pcinte appartenant a la
phasc Cucuteni.
Fig. 4 Adâncata - Dca/111 Lipow11111/11i. Ccramiquc pcinte avec rougc sur Ic
fond hlanc - creme ( 1-2). fragmelll de vase miniature aquatrc picds (3), fragment
ccramique incise, typc Drllguşcni (4), fusarollc (5), fragment ccramique avec la
rcprcsentation d"un scrpcnt (6).
Fig. 5 Adâncata - Dea/11/ Lipm 1tm11l11i. StalUCllCS lcminines (1,3-4.6) conc (2),
statucncs masculincs (5,7).
Fig. 6 Adi\ncata Dea/11/ Lipon11111/11i. Fragmcnts de statucnes
anthropomorphcs.
Fig. 7 Adfmcata - Dealul l.ipol'l11111/11i. Fragments de statuellcs
anthropomorphes.
Fig. 8 Tables miniature Drăguşeni Ocoale (aprcs A. Crîşmaru, Drăg11şeni. fig.
66/3) (I). Motca (aprcs V. Chiriea, M. T~masachi. Reperturi11I arheologic al jude/11/ui
laşi, voi. I. fig. 5/3) (2), Ad:încata - Dca/11/ Lipo1 1a1111/ui (3).
Fig. 9 Adâncata - Dea/11/ Lipow11111l11i. Fragment de table miniaturc avcc
recipient central (colecţia Vasile Atănăsoaie).
Fig. 10 Adâncata - Dealul Lipova1111/rti. Fragment d'hachc cn cuivre.
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5

3

6

Fig. I. Adâncata Dealul Lipow11111l11i. Piese litice <lin silex. 1-4. vârfuri de
6, gratoar; 7. inserţie seceră 6. gratoar; 7, inserţie seceră.

lamă;
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3

s
Fig. 2. Adâncata Dea/11/ Upol1a1111/11i. Ceramică pictată aparţinând fazei Cucutcni A-B.
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Fig. 3. Adâncata Dealul L1iJOw11111/11i. Ceramică pictată aparţinând fazei Cucuteni A-B.
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2
2

J

6

Fig. 4.Adâncata Dealul Lipova1111l11i. 1-2, ceramică pictată cu roşu pc fondul alb-crcm al
vasului; 3, fragment de vas miniatural cu pmru picioare; 4, fragment ceramic decorat cu
incizii adânci, de tip Drăguşcni; 5, fusaiolă; 6, fragment ceramic cu reprezentarea plastică a
unui şame.
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Fig. 5. Adâncata Dea/11/ Lip01·a1111/11i. 1. 3-4.6. statuete feminine; 2, idol conic; 5, 7, statuete
masculine
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Fig. 6. Adâncata Dealul Lipovanului. Fragmente de statuete antropomorfe.
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Fig. 7. Adâncata Dealul Lipovanului. Fragmente de statuete antropomorfe.
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Fig. 8. Măsuţe-altar. I, Drăguşcni Ocoale (după A. Crîşmaru , Drăguşeni, fig. 66/3 ); 2,
Motca (după V. Chirica, M. Tanasachi. Repertoriul Clrlwolvgic aljudefului laşi, voi. I, fig .
513 ); 3, Adâncata Dealul Lipova1111/11i
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Fig. 9. Adâncata Dealul Lipova1111l11i. Fragment de

măsuţă-altar

Colecţia Vasile Atănăsoaie.
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Fig. I O. Adâncata Dealul Lipm·w111/11i. Fragment de topor din aramă .
Vasile Atănăsoaie.

Colecţia
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PLASTICA ANTROPOMORFĂ DE LA MIHOVENI - CAHLA
MORII
PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC.
SORIN IGNĂTESCU,
BOGDAN NICULICĂ
Aşezarea de la Mihovcni - Cahla Morii, comuna Şcheia, jude1ul
Suceava a fost descoperită cu trei decenii în urmă, în vara anului 1971 1, timp în
care au fost întreprinse patru campanii de săpături arheologice sistematice, in
anii 1973, 1975, 1981 şi 19901 , dar şi numeroase cercetări perieghetice, cu
rezultate notabile3 •
Situată la mijlocul drumului jude1ean DJ 178 A, între satele Şchcia şi
Mihoveni, pe terasa înaltă, de dreapta. a râului Suceava, aşe7.area de la Cahla
Morii a fost intens locuită începând din preistorie şi până în primele patru
decenii ale secolului XV. Succesiunea nivelurilor de locuire, într-un perimetru
restrâns. de circa 1,5 ha este remarcabilă. fiind descoperite vestigii datând din
paleoliticul superior (graveuian), neo-eneolitic (culturile ceramică liniară cu
capete de note muzicale, Precucuteni III, Cucutcni B), tranzi1ic spre epoca
bronzului (cultura I lorodiştea-Erbiceni-Gordineşti), epoca bronzului (culturile
Komarov şi Noua), J-lallstatt-ul timpuriu (cultura Gava Holihrady, grupul

N. Ursulcscu, M. Ignat. Cercetări arheologice în zona 1111micipiului Suceava
(paleoliticul şi 11eoliticul), comunicare susţinută la Sesiunea ştiinţifică a Institutului
Pedagogic Bacău, noiembrie 1971.
~ N. Ursulescu, P. Batariuc, Cercetările arheologice de la Mihoveni (Suceava) - 1973,
in Suceava, V, 1978, pp. 89-107; idem, Aşezarea culturii ceramicii liniare de la
Mihol'eni (jud. Suceava). in SC/VA, 30, 1079, 2. pp. 271-284; idem, L 'idole
a11drogy11e de Mihoveni (dep. de Suceava), în voi. u1 civilisatio11 de Cuclllmi e11
contexte e11rop<ie11. Session scientifique laşi-Piatra Neam/ 198.f, laşi, 1987, pp. 309312; idem, Un nou tip de idol i11 c11lt11ra C11c111e11i, în CC, S.N. 1(11), 1995, pp. 191194: idem, Cercetările arheologice de la Mihoveni (com. Şcheia, jud Suceava), 1981,
comunicare susţinută la cea de a XVI-a Sesiune anuală de rapoarte, Vaslui, 1982; P.
V. Batariuc, Şantierul arheologic Mihoveni, puncllll „Cahla Morii", jud Sucem•a,
comunicare prezentată la cca de a XXV-a Sesiune anuală de rapoarte arheologice
privind rezultatele cercetărilor arheologice din anul 1990, Piatra Neamţ, 2-5 mai 1991.
1
B. P. Niculică, O seceră de bronz descoperită la Mihoveni (com. Şcheia, jud
Suceava), în CC. S.N. 5(15), 1999, pp. 215-220; P. V. Batariuc, S. Baimovici, B.
Niculică, Plastica zoomorfă cuc11te11ia11ă de la Mihoveni-Cahla Morii, în ArhMold,
2000, sub tipar.
1

xxnr.
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Grăniccşti), La Tcne (cultura Poiencşti-Lukaşcvka). secolele 11-111 şi IV d. Ch.,
secolele XIII-XV.
În cursul cercetărilor arheologice sistematice au fost descoperite atât
vestigiile unor locuinţe, care se încadrează cronologic în culturile ceramicii
liniare cu capete de note muzicale şi Cucutcni B, gropi cu resturi menajere
datând din timpul culturilor Cucutcni BI şi 82 şi Noua. precum şi numeroase
obiecte arheologice: unelte de piatră. silex, os, vase şi fragmente de vase,
statuete zoomorfe şi antropomorfe. Uncie dintre aceste obiecte au fost
descoperite cu ocazia săpăturilor sistematice, în cuprinsul unor complexe
precum locuinţe sau gropi. dar şi în stratul de cultură. după cum multe provin în
urma cercetărilor de teren, efectuate mereu, de-a lungul celor trei decenii de
când este cunoscută aşezarea de la Mihoveni - Cahla Morii.
Ne propunem. în paginile care urmează, prezentarea plasticii
antropomorlC dat;lnd din timpul culturilor Precucuteni faza III şi Cucuteni,
etapele BI şi 132 4 . descoperite în aşezarea de la Mihoveni - Caii/a Morii, atât în
timpul săpăturilor arheologice, l:ât mai cu scamă a cercetărilor de teren.

*

*

*

Plastica amropomorfă descoperită la Mihovcni şi încadrată cronologic
în culturile Precucuteni III şi Cucutcni B, precum întreaga plastică
antropomorfă aparţinând culturilor mai sus menţionate poate fi grupată în
funcţie de criterii tehnice precum pastă, modelare. ardere, dar şi de durata de
utilizare în două mari categorii. denumite conven1ional figurine şi statuete5. În
categoria figurinelor pol fi situate acele obiecte modelate sumar, neglijcnl, dintrun lut de calitate mediocră. insuficient arse. Este posibil ca modelarea să fi fost
făcută de persoane mai puţin experimentate şi fără a fi dăruite cu un talent
artistic deosebit. S-a emis ipoteza că figurinele au fost confecţionate pentru un
anumit ritual. după a cărui săvârşire erau abandonate ori sparte ritua1 6 .
Statuetele formează cca de a doua mare categoric a plasticii antropomorfe. fiind
modelate din pastă fină. identică în cele mai frecvente cazuri cu pasta din care
erau lucrate şi \'asele pictate. iar arderea. uniformă. era de bună calitate.
Modelarea statuetelor a fost făcută cu grijă şi îndemânare, de meşteri în cel mai
bun sens al cuvintelor, care şi în cazurile unei stilizări excesive, au dat dovadă
4

N. Ursulcscu, P. V. Batariuc, Cercer,irile arheologice de la Mihoveni (com. Scheia,
jud. Suceal'll). comunicare prezentată la cca de a XVI-a Sesiune anuală de rapoarte.
Vaslui, 1982; C. M. Maniu, C11/r11ra Cucureni. E\•0/11/ie, cronologie, legtiruri, Piatra

Neamţ. 1998. pp. 82, 127-128.
D. Monah, Plastica al1fropomorfă u culwrii C11c11teni-Tripolic, Piatra Ncamt. 1997.
pp. 68-69.
6
Ibidem. pp. 68. 202-203.
5
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de măiestrie. Statuetele nu erau destinate unei singure utilizări, precum
figurinele; despre această categorie de obiecte fonnulându-se ipoteza că au fost
folosite un timp îndelungat, un ciclu temporar - greu de detcnninat cu durată -,
după care erau sparte ritual şi apoi aruncate'.
Caracteristicile tehnice ale plasticii antropomorfe sunt diferite, atât în
funcţie de apartenenţa lor la categoria figurinelor ori a statuetelor, dar şi de
dalarea lor. Astfel, figurinele care se încadrează cronologic în cultura
Precucuteni III au fost modelate fie dintr-o pastă de calitate inferioară, având
drept degresant necesar pentru a reduce plasticitatea argilei cioburi mărunt
pisate, fie o alta, fină, în compoziţia căreia se găseau seminţe de plante, gest
8
încărcat de o semnificaţie rituală apartc • Alte figurine au fost modelate dintr-o
pastă fină. cu nisip cernui. Pasta din care au fost lucrate statuetele nu este nici ca
uniformă din punct de vedere al caracteristicilor tehnice. Predomină o pastă
fină, cu mult nisip, ceea ce îi conferă suprafeţe uşor aspre, alături de care se
întâlneşte o alta având în compozit ie pc lângă nisip şi cioburi pisate.
Aceeaşi diferenţiere se constată şi în cazul plasticii antropomorfe
cucutcnicnc. Cel mai frecvent întâlnită, atât în cazul figurinelor cât mai ales în
cel al statuetelor, este o pastă fină, cu mult nisip. ceea ce conferă suprafeţelor o
uşoară asprime. dar şi o alta. foarte fină, identică cu aceea a ceramicii pictate. În
cadrul pastei fine se detaşează o categoric aparte. cu semnificaţie rituală, aceea
în care au fost amestecate seminţe de plante, între care au fost identificate
.
9
amprente Ic unor cariopse .
Arderea figurinelor şi a statuetelor a fost, în cele mai frecvente cazuri,
de bună calitate. Cele mai numeroase figurine şi statuete care se încadrează
cronologic în culturile Precucutcni 111 şi Cucuteni Bau suferit o ardere oxidantă
de bună calitate, dar se întâlnesc şi exemplare mai puţin bine arse, cu suprafeţe
acoperite cu pete divers colorate. de la galben la cenuşiu. În cazul figurinelor şi
statuetelor datând din cultura Precucuteni III se cunosc şi exemplare care,
asemenea ceramicii uzuale, au fost arse în atmosferă reducătoare.
Starea de conservare a statuetelor datând din cultura Precuculeni III
pcm1itc efectuarea unor observaţii deosebit de interesante legate de felul în care
au fost modelate. Astfel se poate constata că partea inferioară a celor mai multe
dintre statuete a fost alcătuită din două jumătăţi cvasiegalc, modelate separat,
dintr-o pastă densă, jumătăţi ce erau mai apoi lipite, întregul rezultat fiind
acoperit cu un strat de lut fin. La Mihovcni se cunosc două jumătăţi componente
ale părtii inferioare a unor statuete diferite, netede, fără a se observa însă
amprentele vreunui ax de lemn care să fi asigurat fixarea, situa1ie întâlnită în
7
8

9

Ibidem, pp. 69, 203.
Ibidem, pp. 53-55.

Determinarea tuturor amprentelor de plante o datorăm doamnei dr. Felicia Monah,
clreia îi mulţumim şi pc această cale.
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cazul unor statuete descoperite la Drăguşcni-Săvcni 10 . Este posibil ca în cazul
unui fragment să ne găsim în fala modelării unei statuete cu o cavitate în zona
11
abdominală • Alături de maniera de obţinere a statuetelor descrisă mai sus se
întâlneşte şi un alt tip de modelaj, realizat de asemenea în două etape: un miez
lucrat din pastă fină, foarte densă, peste acest miez, modelat în forma dorită, în
cazul nostru, partea inferioară a unei statuete feminine, a fost aplicat un strat
sub1ire de lut, bine netezit, care îmbracă structura interioară. După aplicarea
stratului de lut, corpul statuetei a fost acoperit cu angobă de culoare ccnuşic
deschis12.
Au fost făcute şi observaţii privind modelarea figurinelor şi statuetelor
antropomorfe care se datea7.ă în cultura Cucuteni B. Astfel s-a văzut că în cele
mai dese cazuri aceste obiecte au fost lucrate unitar. dintr-o singură bucată de
lut. Dar. la Mihoveni. a fost descoperită şi o statuetă feminină, cu decor pictat.
care a fost modelată din trei straturi succesive de lut, care se suprapun: unul care
constituie partea ventralii, al doilea, la mijloc. lipit de primul şi având o cavitate
rezultată din apăsarea degetului arf1tător de la mâna dreaptf1 a unei femei în lutul
moale 1', care i-a conservat peste milenii amprenta, şi cel de al treilea ce forma
partea dorsală. Aceste straturi succesive se disting perfect după ardere.
O dată cu faza Precucuteni li se creează în plastica antropomorfa ceea
cc a fost numit „canonul" prccucutenian în tratarea corpului uman. „canon" care
presupune respectarea unor anumite principii de modelare şi care. în cele mai
dese cazuri face abstracţie de rcalitate 1"'. În etapa Precucutcni 111 în modelarea
corpului uman erau respectate, mai mult sau mai pu1in. o scrie de reguli: capul
abia schi1at, situat în continuarea unui trunchi subţire, tratat sub forma unui
cilindru, iar şoldurile şi fesele. generoase, arcuite exagerat 15 , se continuau direct

A. Crişmaru. Druguşeni. Contrihufii la o monografie arheologicei. Bacău, 1977, p.
69, fig. 58/3; D. Monah, op. cit .. pp. 58-59.
11
Ibidem. p. 59.
12 R. Vulpe. Izvoare. Săptil11rile din 1936-1948, Bucureşti. 1957. p. 103. fig. 74/13;
7711-3. Profesorul Mircea Petrescu-Dimboviţa este de părere că această observa\ie
!acută pc fragmente de statuete descoperite la Izvoare nu este plauzibilă (M. PetrescuDimbovita, M. Florescu, A. C. Florescu, Truşeşti. Monografie arheologicei,
Bucureşti-laşi, 1999, p. 497.
IJ Analiza dactiloscopică a fost 11\cut:! de domnul maior Romică Pogoreanu de la
Serviciul criminalistică al Inspectoratului Jude1ean de Politic, Suceava. căruia îi
aducem mulţumirile noastre.
14 S. Marincscu-Bilcu. C11l111ra Prec11c11te11i pe teritori11l României. Bucureşti, 1974, p.
10

93.
15

Suntem întru totul de acord cu observatiilc pertinente făcute de cercetătorul ieşean
Dan Monah referitor la aşa-zisa „stcatopigie" a statuetelor nco-cncoliticc europene.
Cf. D. Monah, op. cit., p. 71, nota 38.
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cu picioarele figurate precum un trunchi de con, despărtite vertical prin câte o
linie incizată.
Principiile de modelare a statuetelor care se constituie în „canoane",
deşi au fost respectate, s-au schimbat de-a lungul celor trei faze de evolutie a
culturii Cucuteni, în aşa fel încât plastica antropomorfă a fazei A nu poate fi
confundată cu aceea din fa7..a B. ln faza B, cea mai mare parte a statuetelor
prezintă capul modelat sub forma unui disc cu partea dorsală plată şi cu cea
ventrală cu o nervură mediană, ce sugerează nasul „en bec d'oiseau", cu câte
una sau mai multe orificii de fiecare parte, corpul zvelt, elegant, cu torsul plat,
bratele sub fomia unor „amorse" umerale, partea inferioară cu şolduri uşor
rotunjite şi picioarele unite, alungite şi terminate într-un vârf unic 16 • Dar nu
întotdeauna aceste norme de modelare au fost respectate cu strictete.
cunoscându-se şi forme care nu se încadrează în „canonul" plastic al etapei
cronologice respective.
În cadrul plasticii antropomorfe precuculeniene de la Mihoveni, - Cahla
Morii, se întâlnesc atât figurine, cât şi statuete.
Dimensiunile statuetelor şi figurinelor descoperite la Mihovcni care se
încadrează cronologic în etapa a lll-a a culturii Precucutcni sunt diferite, alături
de exemplare miniaturale se întâlnesc cele a căror parte inferioară, singura
păstrată, măsoară între 43 şi 54 mm.
Atât figurinele cât şi statuetele antropomorfe precucutcniene se pot
grupa în două mari categorii, definite de pozitia pe care o au: A), în picioare, în
17
poziţie verticală şi B), şezânde •
Din categoria figurinelor considerăm că fac parte trei piese descoperite
întâmplător, în anii 1981 şi 2000. În anul 198 I au fost descoperite două figurine
antropomorfe fragmentare, în zona numită conventional „B" (fig. I). Prima
dintre aceste figurine a fost sumar modelată dintr-o pastă fină, cu nisip cernut,
în care au fost amestecate seminţe de plante, dificil de detenninat ca specie, a
căror amprente se observă pc întreaga suprafaţă. Fragmentul păstrat reprezintă
partea inferioară a unei figurine feminine figurată în picioare, cu şoldurile ample
şi un singur picior, tronconic, neseparat virtual de o linie incizată, picior
terminat printr-o suprafaţă rectangulară (fig. 2/3). Cel de al doilea fragment de
figurină, de asemenea sumar modelată dintr-o pastă fină şi care a fost arsă într-o
atmosferă reducătoare, prezintă un picior unic, tronconic, având la partea
inferioară o perforaţie care îl străbate pe toată grosimea, perforaţie cc sugerează
că această figurină era suspendată de ceva, fiind purtată probabil ca amulctă 1 H
(fig. 2/2). Fragmentul descoperit în anul 2000 reprezintă piciorul drept al unei
figurine masculine, modelată neglijent dintr-o pastă cu cioburi pisate. Felul în
16

VI. Dumitrescu, Arta culturii Cuc11teni, Bucureşti, 1979, pp. 74, 85.
S. Marinescu-Ilîlcu, op. cit., pp. 89-98.
18
H. Schmidt, C11c11te11i i11 der oberen Mofdu11. Ru111ii11ien, Berlin-Leipzig, 1933, p. 64.
17
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care au fost tratate uncie detalii anatomice ne indică faptul că ne găsim în fata
unei figurine reprezentate cu picioarele dcpf1rtatc. Modelarea acestei figurine,
respectând trăs.'ilurile somatice masculine, se îndepărtează de „canonul" plasticii
antropomorfe precucutenicne: zona centurii pelviene a fost figurată fără acea
amplitudine exagerată a şoldurilor şi a feselor ce caracterizează şi staLuctclc
1
masculine din acea perioadă' • Fragmentul de figurină de la Mihovcni este o
dovadă că, încă din etapa a 111-a a culturii Prccucuteni „canonul" de modelare al
corpului uman nu era respectat cu stricteţe, întâlnindu-se şi exemplare cc nu se
încadrează în tiparele obişnuite (fig. 217).
Cele mai numeroase exemplare ale plasticii antropomorfe descoperite la
Mihovcni - Cahla Morii şi datând din tipul fazei Prccucuteni III reprezintă
statuete feminine, mai precis spus. părţile inferioare ale acestora, excepţie
făcând două piese: o statuetă întreagă, găsită în stratul de depuneri arheologice
în secţiunea S V în anul 1981 şi partea superioară prezentând capul, torsul şi o
parte din zona bazinului, aflată întâmplător în anul 1997.
Statueta întreagă se încadrează în tipul B: în pozitie şczândă. Statueta a
fost modelată dintr-o pastă lină. cu mici cioburi pisate şi nisip cernut în care se
găsesc accidental fragmente de cochilii de scoici. Capul, rotund, arc ochii
figuraţi sub forma a două linii incizate, nasul abia schiţat, gura larg deschisă,
gâtul cilindric se continuă cu un tors plat, cu „amorse" umerale abia pronunţate.
cu sânii mici indicaţi de două mici proeminente. ombilicul a fost plasat
excentric şi mai sus decât poziţia anatomică reală. Talia a fost marcată cu o
excizie, şoldurile şi fesele, generoase, arcuite exagerat. se continuă direct cu
picioarele tratate sub forma unui lnmchi de con. genunchii fiind sugeraţi de o
uşoară proeminentă (fig. 3/1 ).
Statueta fragmentară, de mici dimensiuni, a fost lucrată dintr-o pastă
fină. cu nisip cernut, prezentând suprafeţe netede la pip<iit: a fost bine arsă, în
atmosferă oxidantă. Capul, abia schiţat, „e11 bec d'oiseail', cu ochii marcaţi de
două crestături şi gura deschisă, se continuă cu un gât cilindric, un tors plat şi
şolduri frumos arcuite, dar fără acea amplitudine cc caracterizează „canonul"
plasticii prccucutenicne din faza a III-a de evoluţie a acestei culturi 20 (fig. 211 ).
Cele mai numeroase exemplare de plastică antropomorfă
precucutcn iană descoperite la M ihoven i - Cahla Morii sunt reprezentate de
părţile inferioare ale unor statuete, sau mai exact spus, de câte un picior, dreptul
ori stângul. întâlnindu-se şi câteva fragmente prezentând întreaga zonă pelviană
şi ambele picioare.

P. V. Batariuc, Aşezarea precucutenianii de la Bosanci (jud Suceava), în Suceava,
VI-VII, 1979-1980, p. 38, fig. 5/8.
20
S. Marincscu-Bîlcu, op. cit .. pp. 95-99, fig. 73/2-4, 6; 74/1-10; 75/l-6; 76/1-8; 77/l-9;
78/1-7; 79/1-7; 80/1-11.
19
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Un fragment dintr-o statuetă şez,ind a fost descoperit în anul 1980.
Statueta a fost modelată în două etape: în prima fază a fost realizat un miez
dintr-o pastă omogenă, foarte densă, peste care într-o a doua fază a fost aplicat
un strat superior dintr-o pastă cu cioburi pisate. Stratul superior, ce înveleşte ca
o coajă miezul interior a fost neglijent modelat. Statueta a fost arsă în atmosferă
reducătoare. Se mai păstrează, din torsul cilindric extrem de subţire, zona
abdominală unde o proeminentă străpunsă de un orificiu figurează ombilicul.
Fesele şi şoldurile mari, frumos arcuite. se continuă cu un picior unic, tronconic.
Zona inferioară a corpului a fost decorată pc pai1ca ventrală cu o succesiune de
linii în V; o astfel de linie se găseşte incizată şi pc partea dorsală, în lalie (fig.

3/3).
În anul 1981 a fost descoperită întâmplător partea inferioară a unei
statuete în poziţie şczândă. Statueta a fost modelată in cel putin două etape,
dintr-o pastă fină. Într-o primă etapă. dintr-o argilă în care se găseşte un
fragment ceramic de mari dimensiuni, a fost modelai miezul slatuetei, dintr-o
singură bucată de lut foarte fin. strat ce a fost lustruit cu grijă. Statueta a fost
mai apoi acoperită cu o angobă albă-galbenă, lustruitft şi accas1a. Statueta a avut
torsul aproape cilindric, foarte subtire in raport de şoldurile ample, generoase,
cu fesele rotunjite, fără a fi exagerate. Picioarele. unite, sunt separate virtual
prin câte o linie verticală adânc incizată pc ambele părţi, având baza tratată
rectangular, cu o crestătură corespunzând fie cărui picior, cc indică degetele.
Statueta prezintă pe abdomen două benzi de lui suprapuse. în relief faţă de corp.
care ar putea sugera mâinile. alipite (fig.312).
În anul 1987 a fost descoperit un fragment de statuetă care a fost
modelat de asemenea în două etape: un miez comun pentru zona abdominală şi
picioare. din pastă cu cioburi pisate şi un strat exterior de lut. Miezul nu se
prezintă compact ci a fost obţinut prin suprapunerea unor straturi de lut. care nu
aderă perfect unul la celălalt, astfel că intre ele se observă un spatiu gol. Peste
miezul interior a fost aşternut un strat de lut foarte fin, lustruit. Statueta a fost
arsă reducător. După amprenta păstrată, torsul cilindric, extrem de subtire în
raport cu partea inferioară, a fost rupt din vechime. Şoldurile. frumos arcuite. cu
fesele bombate, rotunde. se continuă cu picioarele modelate împreună şi
separate de o linie verticală, dorsală şi ventrală. În zona pelviană a fost figurat
un triunghi care indică un pliu pc care ii face pielea în zona inghinală. În vârful
acestui triunghi un orificiu neregulat sugerează ombilicul, plasat mult mai jos
decât poziţia anatomică reală (fig. 2/5).
Cele mai
numeroase fragmente de
statuete anlropomorfe
prccucutenicne provenite în urma descoperirilor întâmplătoare de pc teritoriul
aşcz..'irii Mihovcni - Cahla Morii se dovedesc a fi picioarele, fragmentare cc s-a
produs în unna modului în care au fost ob1inute, prin îmbinarea celor două părţi
constitutive.
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Un frae,menl de picior drept, descoperit în anul 1986, modelat dintr-o
cu nisip cernut în care se găsesc accidental şi paiete de mică, prezintă
in zona coapsei. frumos arcuită, un gol la interior, ceea ce ne face să ne
întrebăm dac;i nu cumva ne găsim în faţa unei slatucte având în zona
21
abdominală o cavitate (fig. '2/6 ). Un alt picior de statuetă a fost modelat dintro pastă cu cioburi pisate şi ars în atmosferă rcJucătoare. Fragmentul reprezintă
piciorul drept cu şoldul frumos rotunjit, zvelt, picioarele au fost unite, dar
modelate separat. o incizie indică degetul marc de la picior (fig. 2/4).
Alte fra~mente reprezintă coapsa şi piciorul stâng al unor statuete
fornininc, modelate din cel puţin două părţi cvasicgale, care mai apoi au fost
asamblate prin presare, c;il argila era încă moale şi acoperite cu un strat de lut
foarte fin. Este vorba de statuele feminine care se încadrează în ,,canonul"
precucutenian de modelare a corpului uman: cu şoldurile ample, rotunjite, cu
fesele bombate. fără a fi exagerate şi tăr:l a prezenta aşa numita „steatopogie" şi
picioarele redate unite, separate doar de câte o linie vcrlicală incizată (fig. 4/1pa~:ta fină.

4).

Din timpul culturii Precucuteni datează şi două fragmente ceramice care
fac parte din câte o aşa-numită „horă", vase suport antropomorfc22 • Unul din
fragmente. descoperit în anul 1978 a fost modelat dintr-o paslă fină. cu cioburi
pisate şi a fost ars în atmosferă reducătoare. Fragmentul în cauză reprezintă
partea superioară a piesei. cu zona umerilor uşor lătită. corpul convex şi o
nervură mediană. Suprafata exterioară a fost decorată cu grupuri de linii
incizate. curbe în partea superioară, drepte şi grupate câte trei pe ceea cc
constituie corpul propriu-zis (fig. 5/5). Cel de al doilea fragment, desL:operit
întâmplător în anul 1995 ln zona denumită convenţional „B" a fost modelat
dintr-o pastă fină. cu nisip cernut şi cioburi pisate, arderea având loc în
atmosferă reducătoare. Fragmentul respectiv, tronconic, uşor convex prezintă
suprafata exterioară decorată cu un triunghi în care au fost înscrise linii drepte,
precum şi cu grupuri de linii dreple, scurte (fig. 5/4).
Un alt capitol al plasticii antropomorfe descoperite în aşezarea de la
Mihoveni - Calrla :'viorii se încadreaz.ă cronologic în etapele BI şi B2 ale
culturii Cuculeni.
După cum s-a observat, în faza Cucuteni B figurinele sunt mai putin
frecvente decât în celelalte două etape de evoluţie a acestei culturi 23 , situatic
care se întâlneşte şi în cazul aşe1.ării de la Mihoveni.

21
!l

O. Monah, op. cir„ p. 88. fig. 22/6; 23/6; 8211; 94.
S. Marincscu-Bîlcu, op. cit„ p. 94 şi nota 21, fig. 86/3; 87/8; D. Monah, op. cit., pp.

163-166.
~·Ibidem, pp. 111-112: M. Pctrcscu-Dîmbovita. M. Florescu. A. C. Florescu, op. cit„ p.
531.
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Dimensiunile figurinelor şi statuetelor cucutenit:nc provenite din
de la Mihoveni sunt diferite, întâlnindu-se mai cu seamă exemplare ce
se încadrează în categoria celor medii, cu dimensiuni cuprinse fotre 40-70 mm.
Au fost descoperite şi câteva fragmente de gambe, dime11si1:nile acestora
permiţând ipote1.a confonn căreia cel pu1in unele dintre ~laluetele de le1
Mihoveni depăşeau 25-30 cm.
În monografia dedicală plasticii antropomorfe cucutenicne cercetătorul
Dan Monah propune mai multe criterii de tipologizare a acestei categorii de
obiecte24 • Din punctul de vedere al poziţiei pieselor care se încadrează în
plastica antropomorfă se pot grupa în două categorii distincte: A) figurine şi
statuete verticale, cele mai numeroase şi cunoscând diverse variante 2' şi BJ
figurine şi statuete şezânde 26 •
Din categoria figurinelor considerăm că fac parte trei piese descoperite
întâmplător, în anii 1980, 1989 şi 2000.
În anul 1980 a fost descoperit un fragment de figurină - partea
inferioară -. care se încadrează în tipul Al, în picioare, conform clasificării
propuse de D. Monah 27 . Pasta din care a fost modelată figurina este fină, cu
nisip în care se găsesc accidental şi paiete de mică; arderea este de bună calitate,
oxidantă. A fost reprezentată o figurină feminină, sumar modelată, un simplu
cilindru de lut, unde o linie verticală adânc incizată separă fesele asimetrice,
abia schiţate (fig. 61 I).
În anul 1989, în zona numită conven1ional „A" a fost descoperită
întâmplător o figurină sumar modelată, dintr-o pastă fină, prăfoasă, arsă oxidant.
Este vorba despre torsul unei figurine posibil acefale, şe1..ândc, zona unde ar fi
trebuit să se afle gâtul fiind tratată sub forma unei suprafeţe cvasirectangulare.
cu o proeminenţă în partea dreaptă, o crestătură mediană şi o proeminenţă abia
pronunţată în stânga. Braţele au fost figurate sub forma unor „amorse" umerale,
asimetrice, cel din dreapta fiind abia schiţat, iar cel din stânga proeminent.
Torsul, prelung, uşor concav, sugerând poziţia şezând a figurinei se continuă cu
zona şoldurilor, abia pronun1ate. Figurina a fost prezentată fără atribute sexuale.
fără sâni şi făr;t a avea indicat sexul (fig. 6/2).
Cea de a treia figurină a fost descoperită întâmplător în anul 2000, în
zona numită convenţional „E'', unde, cu un deceniu în urmă s-a profilat conturul
unei gropi cu resturi menajere şi unde au fost descoperite şase statuete zoomorfe
28
reprezentând bouri . Figurina a fost modelată dintr-o pastă fină cu mici
fragmente de scoică aflate accidental în nisip şi a fost arsă oxidant. Piesa,

aşezarea

24

D. Monah. op. cit .. pp. 67-68.
Ibidem, pp. 113-116.
26
Ibidem. pp. 116-119.
27
Ibidem, pp. 113-114.
28
P. V. Batariuc, S. Haimovici, B. Niculică, op. cit.
25
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purcate de personajul respectiv·;' (fig. 9/4). Pe picior se află imprimată amprenta
degetului unui copil, ceea ce ar putea să constituie o mărturie privind identitatea
celui care a modelat statueta.
În anul 1999. pc cuprinsul aşezării de la Mihoveni - Cahla Morii, a fost
descoperit întâmplător un fragment de statuetă feminină. care se încadrează în
subtipul A 1: statuete verticale cu membrele inferioare unite într-un singur
picior; 2• Fragmentul păstrat cuprinde o parte a torsului, cu abdomenul
proeminent, ceea ce sugerează că s-a dorit reprezentarea unei sarcini". într-un
stadiu mai pu1in evoluat de evoluţie; şoldurile şi fesele sunt abia schiţate: fesele.
modelate separat fiind asimetrice. Membrele inferioare au fost tratate unitar, sub
forma unui trunchi de con. Picioarele sunt rupte în zona genunchilor, marcaţi de
o uşoară proeminenţă. Şoldul stâng a fost străpuns de o perforaţie (fig. 10/1 ).
În aceeaşi categoric a statuetelor figurate în picioare pot fi încadrate şi
două gambe fragmentare, modelate separat.
În anul 1973 a fost descoperit întâmplător un picior modelat dintr-o
pastă fină. cu nisip cernut şi rare cioburi pisate, dar şi cu o cariopsă, a cărei
amprentă este vizibilă pc suprafaţa atent şlefuită: este o pastă de foarte bună
calitate. folosită pentru obtincrea ceramicii pictate. Fragmentul descoperit
reprezintă piciorul stâng, modelat realist. cu talpa unde se observă scobitura de
la mijlocul plantei (fig. 6/6). Realizarea acestui picior ne face să ne întrebăm
dacă nu ne găsim în faţa reprezentării unei statuete modelate cât mai aproape de
realitate, fără a se respecta „canonul" epocii.
În anul 1995 a fost descoperită. de asemenea îmâmplător. o altă gambă
de statuetă, modelată realist dintr-o pastă cu mult nisip, cu suprafaţa aspră şi
bine arsă în atmosferă oxidantă. Este vorba de gamba stângă a unui picior având
figurată maleola. O dungă incizată la circa o treime de la talpa piciorului ne
1
indică că s-a dorit reprezentarea unei cizme având carâmbul îna11 '· (fig. 6/5).
Din aşezarea de la Mihoveni - Cahla Morii. provin şi câleva slatucle
fragmentare şe1.ânde, care se pot încadra în grupa B, conform tipologiei propuse
de D. Monah. 35
O reprezentare similară se întâlneşte în aşezarea cucuteniană de la Frumuşica. Cf. C.
vi/lage prehistorique acerami quc pcintc dans la Moldavie du
Nord, Roumcmie, Bucureşti, 1946, p. 81, fig. 421.
n D. Monah, op. cit., p. 113.
~ 3 C. N. Mateescu, I. Voincs<.:u, Rcpn·z.e11wtio11 of Pregmmcy 011 certai11 Neolitliic Clay
Fig11ri11es 011 wwer am/ Middle Da111tbe, în Dacia, N. S., XXVI, 1982. 1-2, pp. 4758; D. Monah, op. cit., pp. 87-88, 126-127.
JI Eug. Comşa, Unele dare c11 privire la incălţămintea din epoca neolitică de pe
teritoriul Româ11iei, în SCIVA, 43, 1992. I. pp. 35-39: D. Monah, op. cit .. pp. 198199.
35
Ibidem, pp. 116-119.

31
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În anul 1975, în cuprinsul locuinţei LS, fără platfonnă şi având un
contur circular delimitat de mari pietre de râu. în preajma vetrei, a fost făcută o
descoperire de excepţie: o statuetă reprezentând un androgin 36 • Statueta
androgină de la Mihovcni a fost modelată dintr-o pastă fină, cu nisip cernut în
care se află accidental scoici sfărâmate şi cioburi pisate, prezentând suprafeţe
uşor prăfoase şi fiind bine arsă în atmosferă oxidantă. Capul statuetei, rotund, cu
urechile sugerate prin două mici proeminenţe, orbite adânci, nasul puternic, in
relief şi gura marcată de o excizie largă, se continuă cu un gât gros. Torsul,
masiv, pc care sânii au fost indica\i prin două ,.pastile" de lut. prezintă umerii
largi, rotunj iti, şi bra\cle real ist figurate, modelate depărtate <le corp într-o
poziţie ce va rămâne necunoscută, deoarece au fost rnptc din vechime. Corpul
se continuă cu şoldurile largi. rotunjite generos şi cu picioarele modelate
separat. dar unite în zona de contact, îndoite de la genunchii astfel figuraţi
pentru a transmite grija celui care a realizat statueta în surprinderea poziţiei
şezânde

(fig. 12).

În anul 1995 în zona numită convenţional •. A" a aşezării de la - Cahla
Morii a fost descoperită fortuit o statuetă feminină fragmentară, în poziţia
şezândă. Pasta din care a fost lucrată statueta conţine nrnlt nisip şi cioburi
pisate, cât şi seminţele unor plante. greu de determinat din punct de vedere
botanic, amprentele acestora fiind vizibile atât în pastă, cât şi pc întreaga
suprafaţă. f-ragmentul păstrat reprezintă partea inferioară stângă a unei statuete
feminine, cu şoldurile abia schiţate, fesele moderat figurate, separate de o linie
adânc incizată. Abdomenul proeminent ne indică că ne găsim în faţa
reprezentării unei sarcini aflate la începuturile sale (fig. 6/3).
Din aceeaşi zonă „A" a aşcz;irii de la Mihovcni provine un alt fragment
de statuetă feminină şezândă, <lcscoperită înt[11nplător în anul 1997. Statueta a
fost modelată din pastă fină. cu nisip cernut în care se află acci<lental paiete de
mică, dar şi scmintc de plante, greu de determinat ca specie, ale căror amprente
sunt vizibile pc suprafa1a piesei. Se păstrează doar partea inferioară a statuetei,
cu zona abdominală plată, ombilicul marcat de un orificiu circular superficial,
şoldurile abia schi1atc şi fesele aplatizate. Membrele inferioare au fost tratate
unitar, sub forma unui cilindru concav, cu o incizie verticală ce separă virtual
cele două picioare, genunchii fiind marcati de o proeminentă (fig. 9/2). Faptul
că membrele sunt rupte imediat după zona genunchilor face dificil de precizat
poziţia acestora.
În aşezarea de la Mihoveni-- Cahla Morii au fost descoperite şi câteva
părţi superioare de statuete, care datorită stării de conservare şi mai cu scamă a
J~ N. Ursulcscu, P. V. Barnriuc, L'idole mulrogy"e de Milwveni (dep. de S11ceava/, în
voi. la civilisation de Cuc111eni en contexte europeen. Session scientifique laşi-Piatra
Neam/ 1984, laşi, 1987, pp. 309-312; idem, ll1111011 tip de idol în c11/111ra C11cure11i, în
CC. S.N .. 1(11). 1995. pp. 191-19·1.
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dimensiunilor nu pot fi încadrate în cele două mari categorii cunoscute: A)
statuete în picioare şi B) statuete şezânde.
În anul 1975 a fost descoperită partea superioară a unei statuete
feminine. Fragmentul a fost găsit aşezat cu fata în jos între pietrele cc formau
suportul vetrei mozaicate din locuinţa cucuteniană nr. S, fără platformă şi având
un contur circular delimitat de mari lespezi de râu. Pasta din care a fost
modelată statueta este de bună calitate, cu mult nisip, aspră, cu cioburi pisate cu
granulaţie marc şi cariopsele unei graminee din llora spontană, ale căror
amprente sunt vizibile la suprafaţă. Capul. reprezentat de un disc divizat de o
nervură mediană cc sugerează nasul, în două părli egale. în care se găsesc ochii
ligura1i sub forma unor orificii circulare de mari dimensiuni, se continuă cu un
gât masiv. Torsul. aplatisnt, prezintă bratele modelate sub forma unor „amorse"
umerale conice. stânga ruptă. şi sânii mici şi fermi, traşi din pastă, cu talia
zveltă, marcată. Şoldurile nbia schilatc se arcuiesc elegant, iar abdomenul este
u~or proeminent; şoldul stâng a fost perforat. În jurul gâtului, în partea ventrală,
o linie incizată în forma literei ,.V" sugerează existenţa unui colier';. uşor
asimetric în partea stângă (fig. I 0/2).
Din cele şase statuete frngmcntare descoperite întâmplător în anul 1997
în zona numită convcn{ional „A''. trei reprezintă părţi superioare.
Dintre acestea cel mai spectaculos se dovedeşte a fi un fragment masiv,
modelat dintr-o pastă fină, cu nisip cernut, cu suprafaţa ntcnt lustruită şi pictat
cu bnm ciocolatiu pc fond roşu, rezultat al unei arderi de calitate, în atmosferă
oxidantă. Felul în care această statuetă s-a spart permite efectuarea unor
obscrva\ii interesante legate de modul în care a fost lucrată. Statueta a fost
modelată prin suprapunerea a trei straturi de lut. straturi care nu au fost
omogenizate prin modelare. ci numai atipice unul de altul prin presare şi care se
discing perfect după ardere. Din statuetă se păstrează doar torsul, lară cap,
modelat masiv, cu „amorsele" umerale rupte şi sâni „pastile" cc au fost aplicaţi
după realizarea decorului pictat. Abdomenul bombat sugcrca1.ă că s-a dorit
reprezentarea unei femei gravide, posibil având zona interioară „umplută" cu
hi le de lut'•. Toată partea ventrală a fost acoperită cu un decor pictat realizat din
unghiuri concentrice, adosate. care se unesc puţin mai sus de zona pântecului; se
parc că acelaşi decor unghiular se află şi pe spatele statuetei (lig. 9/3).
Un alt fragment a fost modelat dintr-o pastă foarte fină, cu nisip cernut,
atent lustruită; este pasta caracteristică ceramicii pictate. Din statuetă se
păstrează torsul, fără cap. cu „amorsele" umerale abia schiţate, talia zvclti1
marcată şi şoldurile frumos arcuite. Statueta nu arc sâni, în locul lor găsindu-se
două orificii circulare. asimetrice, cel stâng fiind plasat mai sus decât cel drept.
Întreaga suprafaţă ventrală a torsului este uşor bombată pe linia mediană.
•: D. Monah. op. cit .. pp. 127. 199.
Ibidem, p. 88, fig. 22/6; 23/6; 82/1; 94.
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Ombilicul, plasat pc proeminenta mediană a fost marcat printr-un orificiu
circular. Şoldurile au fost perforate de orificii rectangulare. În partea superioară
a torsului. între orificiile care marchează locul sânilor a fost incizată o linie în
forma literei „v··. care indică un colier (lig. 1/3).
Cel de al treilea tors. de asemenea fragmentar, s-a păstrat doar partea
dreaptă. a fost modelat dintr-o pastă cu nisip în care se găsesc accidental paiete
de mică, dar şi rare cioburi pisate. Partea păstrată sugerează că statueta a avut
capul modelat sub formă de disc, continuat de un gât scurt şi gros. Bratele,
tratate schematic, se prezintă ca nişte simple ..amorse" ascutitc. sub formă de
con. Torsul a fost modelat cu o proeminentă mediană. cu talia zveltă,
accentuată. şi şoldurile abia conturate. Statueta a fost figurată fără sâni. ceea ce
ar putea indica faptul că ne găsim in fata unei reprezentări masculine (fig. 11/5).
În anul 1999. în umplutura gropii cu resturi menajere de unde provin şi
cele şase statuete zoomorfe reprezentând bouri, a fost descoperită partea
superioară a unei statuete antropomorfe modelată dintr-o pastă aspră, cu mult
nisip şi paiete de mică. Se păstrează doar gâtul. precum şi o parte infimă de tors,
figurat plat. cu cele două „amorse" umerale. Pc partea dorsală, <lin zona stângă a
gâtului pleacă o incizie oblică (fig. 11/12).
În primăvara anului 200 I în aşezarea de la Mihovcn i - Caii/a Morii au
fost descoperite întâmplător alte două fragmente de statuete antropomorfc.
Primul fragment, aflat în zona numită convenţional „A", reprezintă
capul unei statuete. realizai dintr-o pastă Îlnă. cu nisip cernut. Capul, rotund,
uşor asimetric, cu partea dorsală bombată prezintă fata modelată schematic,
împf1rţită în două jumătăti inegale de nasul proeminent. tratat sub formă de
nervură mediană. Ochii au fost rcda1i prin două orificii cvasicircularc. inegale
ca mărime. de mari dimensiuni, cc străbat întreaga suprafală a capului. Gâtul
este masiv. gros (fig. 11/ I).
Cea de a doua statuetă provine din zona numită convcntional „B''.
Fragmentul, care reprezintă partea supcrioarit a unei statuete antropomorfe a
fost modelat din pastă fină, cu nisip cernut şi a suferit o ardere oxidantă
incompletă, cc a avut drept rezultat o culoare roşietică-ccnuşie cu pete. Capul.
cvasirotund reprezintă o simplă prelungire a corpului, friră nici un detaliu
anatomic. Gâtul prezintă o proemincnlă abia schifatii în partea dreaptă. Torsul,
trapezoidal, cu „amorsele" umerale rotunjite, abia pronun1ate. este plat pe partea
dorsală şi uşor bombat pe cca ventrală. Sânii nu au fost marca1i; este posibil să
ne găsim în fata unei statuete masculine (tig. 11/4).
Din locuinta L8, descoperită în anul 1981 provine şi un „idol„ conic,
modelat dilllr-o pastă aspră, cu mult nisip (fig. 5/ I).
În cuprinsul aşezării de la Mihoveni a fost descoperit şi un fragment de
braţ (?), modelat dintr-o pastă de bună calitate. cu nisip cernut. Dimensiunile
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despre el decât

că

este vorba de

*

rezultate in urma studierii lotului de figurine şi statuete
antropomorfe datând din timpul culturiilor Prccucuteni III şi Cucutcni B
descoperite la Mihovcni - Cahla 1Horii nu sunt inedite, ci se înscriu în contextul
constafftrilor generale efectuate de-a lungul timpului de cei care s-au ocupat de
1
această problemă '' • Recent a fost publicată o amplă monografic dedicată
plasticii antropomorfe a culturii Cucuteni-Tripolic. unde au fost dezbătute pc
40
larg problemele ridicate de această categoric de obiecte • Nu vom relua
discutarea acestor probleme. Se poate face doar precizarea că studierea plasticii
neo-eneoliticc de la Mihoveni - Ca'1la Morii permite nuan1arca unor concluzii
deja formulate.
Deşi redusă numeric, '11 de exemplare mai mult sau mai puţin
fragmentare. plastica antropomorfă apariinând culturilor Precucuteni III şi
Cucuteni 13 descoperită în aşezarea de la Mihoveni - Cahla Morii este
diversificată. cuprinzând atât figurine cât şi statuete care se încadreadl în marile
catcgori i tipologice cunoscute.
Figurinele şi statuetele antropomorfe care datează din timpul culturii
J>recucutcni 111 se grupează în cele două mari tipuri cc caracterizează plastica
acestei perioade: A) statuete în picioare - cele mai numeroase - şi B) statuete
1
şczânde~ • În modelarea ambelor categorii formale a fost respectat „canonul"
prccucmenian în tratarea corpului uman 42 • Dar, încă în etapa Prccucutcni III
acest „canon" nu a fost respectat cu strictele. cel ce a modelat figurina
masculină în picioare încercând să reproducă corpul uman cât mai aproape de
realitate.
Mai evidentă devine rcnun1arca la „canoane" în timpul culturii Cuculcni
B"''. Se poate face remarca potrivit căreia meşterii cucutcnieni au respectat în
uncie cazuri „canonul'' de modelare al corpului uman, dar, in acelaşi timp au
rcali:r..at şi statuete care nu se încadrează în nici un tipar cunoscut şi cel mai
concludent caz ii constituie reprezentarea androginului. Pc aceeaşi linie de
renunţare la schematismul impus de canoane se înscrie şi torsul statuetei
feminine cu suprafaţa pictată. fragmentele de membre inferioare modelate
realist. precum şi cele două figurine acefale. De fapt. în mai toate aşezările fazei
w Ibidem, cu hibliogralia problemei.
lint· /em. pass1111.
·
u S. Marincscu-Bilcu. 011. cit., pp. 95-99.
~ 2 Ibidem. pp. 95-99, lig. 7312_4.6; 75/1-6: 7711-9; 78/1-7; 79/1-7; 80/1-11.
1
' D. Monah. op. cit., pp. 130-133.
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B a culturii Cucutcni, pc lângă sutele de fragmente de statuete care se aliniază în
tiparele „canonului'" de modelare al perioadei respective au fost descoperite şi
câteva reprezentări deosebite. care nu se incadrcaz.'i în normele cunoscute:
„,~
. 46, M-arg111en1
.
.41 Rstatuete Ie dc I a Cucutc111.4.i . D raguşe111
-, F·rumuş1ca
. auccşt1..i~ ,
1
49
50
51
Branzem
~
. IX , Koccr111cy
. . ~-' . Va 1·Jana·~ -,
~ 111et ,
Mo Id ova , I'...) uscm-. Ed"
54
Koszylowce . Tocmai prezenta acestor reprezentări deosebite, între care
încadrăm şi statueta androgină de la Mihovcni suni. considerăm noi. mărturii ale
talentului celor care le-au modelat. dar în acelaşi timp se constituie în tot atâtea
dovezi ale multiplelor faţete pc care Ic putea îmbrăca divinitatea. Despre
statuetele modelate cu trăsături realiste s-a formulat ipoteza că ar reprezenta
portretele unor oameni care au existat în realitate sau ilustrează pc strămoşii
morii ori pc conducătorii de trib 55 .
Din punct de vedere tehnic, cca mai mare parte a statuetelor descoperite
la Mihoveni - Cahla Morii a fost modelată dintr-o pastă fină. cu nisip cernut în
care se găsesc paiete de mică şi rare cochilii de scoici slărâmate. amănunt ce
caracterizează şi plastica zoomorfă, dar şi cca mai marc parte a ceramicii de uz
comun. Este un detaliu care ne face sit considerăm că. atât o parte a plasticii
antropomorfe şi zoomorfe, cât şi olăria de uz comun. nepictată. erau lucrate în
aşez.arc, pc loc. pentru că este dificil de crezut că marca majoritate a vaselor
simple, cu de st inat ie gospodărească sau menajeră, nedecorate, erau produse in
altă parte şi obţinute pc calea schimbului.
Păstrarea, imprimate în pasta moale a două statuete fragmentare a unor
amprente de degete, una care a apartinut unui copi I şi o a doua a unei femei,
ridică o datii în plus problema celor care lucrau electiv aceste obiecte. Dacă
amprenta degetului de copil. superficială. s-a putut imprima în argila încă moale
după modelarea statuetei. în mod accidental, în schimb prezenţa amprentei
degetului arătător ele la mâna clreaptii a unei temei pc unul din cele trei starturi
care formează statueta pictată - este vorba de stratul interior, al doilea - , este
44

VI. Dumitrescu, op. cit„ lig. 177; D. Monah, op. cit .. fig. 167/4.
~ VI. Dumitrescu. op. cit„ fig. 178: G. Luca, Stat11eta antropomorfă c11e11tc11ianii de la
Driig1tşl!11i-Fălticc11i. în Cercetlst, XII-XIII, 1981-1982. pp. 113-115, fig. I.
46
D. Monah. op. cit .. fig. 170/1.
41
Ibidem, fig. 144/1; 181/1.
48
Ibidem, fig. 16211.
49
Ibidem, fig. 180/1.
50
Ibidem, fig. 175/1-2.
51
/IJidem,
176/6.
~ 2 Ibidem, fi;. 176/1.
~ 3 Ibidem, fi;. 175/5.
5
~ Ibidem.
182/I: 20512.
~~V. A. Marchcvici. Pozdnetripo/'skie plemnw Sevemoj Moldavii, Chişinău. 1981. pp.
4

li;.

fig.

152-153.
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dovada clară că aceasta aparţine „meşterului" care a lucrat obiectul respectiv. Se
impune inventarierea şi apoi analizarea tuturor amprentelor digitale păstrate pc
obiectele de lut datând din timpul culturii Cucuteni, pentm a afla cine erau cei
care modelau aceste obiecte.
Prin descoperirea fragmentului de figurină datând din cultura
Precucuteni III şi a celor trei fragmente de statuete aparţinând culturii Cucuteni
B cc au fost modelate dintr-o pastă în care, alături de agregatele necesare pentru
reducerea plasticităţii argilei, au fost amestecate seminţe de plante, cariopse,
este confirmată o dată în plus practica încărcată de semnificaţii rituale, atestată
56
pentru prima oară în aşezarea tripoliană de la Luka-Vmbleveckja • Recent
această practică a amestecării în pasta figurinelor şi statuetelor a cerealelor
întregi sau sfărâmate, dar şi a tăinii. documentată în mai multe aşezări din
Moldova ~ 7 , a fost considerată un adevărat ritual interpretat ca o dovadă a
8
existenţei la „cucutenieni" a ideii de transsubstantiere~ •
Modelarea statuetelor din două sau trei părţi, departe de a constitui un
simplu procedeu tehnic este încărcată de o profundă semnificaţie rituală,
59
probând existenta unor credinţe dualiste. a acelei coi11cide111ia oppositorum ,
reflectată de principiile antagonice, dar în acelaşi timp complementare,
cunoscute din mitologia şi lilosofia chineză sub numele de yang şi yin.a.
Inedită, la prima vedere, este modelarea figurinelor acefale, dacă
interpretarea noastră este cca corectă. Nu putem însă să facem abstracţie de
faptul că în aşezarea tripoliană târzie de la Mcreşovka li a fost descoperit un
fragment ceramic din specia „de bucătărie" pe care se afia aplicată o figurină
acefală61 , cât mai ales de anarea în cuprinsul unor complexe rituale precum cele
62
63
din locuinţa LS de la Ghclăieşti-Nedeia sau de la Buznea-Târgu Frumos a
unor statuete având I ipsă capul. Statuetele descoperite în complexele de la
Ghelăieşti-Nedeia şi Buznea au fost raportate la „cele patru direcţii ale spaţiului

56

S. N. Bibikov, Po:;ele11ie l.11ka· \lrubleveckaja na fJ11estre, în MIA, 38, 1953, pp. 206210.
57
D. Monah, op. cit.. p. 53.
SM Ibidem, pp. 54-55: 206-207.
59
lbi<Jem, pp. 59-60.
r.o Ibidem, p. 61. 204-205.
61
Ibidem, p. 176, fig. 243/4.
62 Şt. Cucoş, Un complex c11c11te11ia11 descoperit la Ghelciie.şti (jud Neam(), în SC/V, 24,
1973, 2. p. 211. fig. 8; D. Monah, op. cit., pp. 41-42, fig. 7/4.
61
C. Mihai, O. Boghian, Complexul c11cwe11ia11 de c11lt descoperit la B11v1ea (com.
Târg11-Fmmos), în MemA11tiq, IX-XI, 1977-1979, p. 431, fig. 9/1: I0/2; idem, Le

complexe de culte et le vase a decor omitlwmorphe peint decou~·ertes a H11mea (dep.
de la.şi), în voi. LJ; cil'lisatio11 de C11c11te11i e11 co11te:cte europeen. Session scie11tijiq11e
la.şi-Piatra Neamţ, 1984, laşi, 1987. p. 314, fig. 4/1 a-c.
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şi cu cele patru anotimpuri" , în timp cc statuetele decapitate au fost legate de
existenta unor ritualuri cosmogonice6S. dar şi de o anumită structurare a
panteonului cucutcnian, din care nu este exclus să fi făcut parte o zeitate ori un
66
erou mitic decapitat , sau, de cc nu, acefal.
Practica incorporării in structura vetrei sau a cuptorului, spatiu sacru
prin excelenţă, a unor obiecte fragmentare de asemenea sacre, cu scopul
consacrării acestei zone speciale a casei a fost observată în cazul instalaţiei de
încălzit a locuinţei LS de la Mihoveni, locuinţă lipsită de platformă, prezentând
un contur circular delimitat de mari lespezi de râu. O situaţie similară a fost
întâlnită în locuinta precucuteniană L6 de la Târpeşti, unde se consideră că
statueta fragmentară prinsă în gardina cuptorului avea rolul de protectoare a
67
vieţii şi a mortii • Descoperirea de la Târpcşti a fost coroborată cu o alta, făcută
în nivelul Cucuteni B 1, în Ll4 de la Poduri - Dealul Ghindaru, unde
fragmentele unui vas pictat spart au fost înglobate în miezul unei vetre
cmciforme6.~. Cum vatra era un spaţiu sacru nu este exclus ca statuetele
fragmentare care erau încorporate in structura sa să personifice o anumită
divinitate a focului sau chiar a vetrei. de tipul 1-lcstia/Vesta, prezentă în cadrul
panteonului cucutenian.
În cele mai frecvente cazuri, figurinele şi statuetele datând din timpul
culturilor Precucuteni III şi Cucuteni B descoperite la Mihoveni - Cahla Morii,
cu stilizările cerute de respectarea canoanelor proprii fiecărei etape se constituie
in reali1.ări modeste, care cu greu pot fi considerate adevărate opere de artă.
Pentru noi este limpede că meşteşugarii care modelau figurinele şi statuetele nu
îşi doreau să creeze „opere de artf1", cum suntem tentaţi să interpretăm,
judecând după criteriile estetice ale epocii noastre, plastica antropomorfă şi
zoomorfă nco-cneolitică: aceste obiecte aveau o destinaţie rituală precisă,
reprezentau divinitatea, dar, în unele cazuri. expericnta şi talentul celor care Ic
lucrau îşi spuneau cuvântul.
Cele mai numeroase reprezentări antropomorfe datând din perioada
culturilor Prccucutcnu III şi Cucuteni B descoperite în aşezarea de la Mihoveni- Cahla Morii sunt feminine. dar nu lipsesc nici cele masculine şi chiar
androgine. Despre semnificaţia acestor obiecte au fost formulate de-a lungul
64

64

65
"

6

Şt. Cucoş, op. cit., p. 213: C. Mihai, D. Boghian. Complex11/ c11rnte11Îl111 de c11/1
descoperit la Buznea (co111. Târg11-Frumos), în Me111A111iq, IX-XI. 1977-1979, pp.

433-434.
D. Monah. op. cit„ p. 203.

Ibidem.

1

S. Marincscu-Bîlcu. Tirpeşti. From Prehistory to HislOIJ' in Eastern Roumania, în
HAR. ln1erna1ional Serics, 107. Oxford, 1981, p. 26. fig. 93/3; 103/11.

68

D. Monah ct alii. Scipăturile arheologice din teii-ul cucutenitm „Dea/11/ Ghindaru",
com. Poduri.jud. Bacău, în CAMNI. VI. 1982, p. JO; D. Monah, op. cit„ p. 31.

"
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timpului ipoteze, considerându-se de cei mai mulţi cercetători că plastica
- figurine şi statuete - reprezintă divinitatea sau divinităţile
69
panteonului cucutenian . Astfel, despre statuetele feminine s-a avansat ipoteza
că reprezintă divinitatea, „Marea Zeiţă", cu atribute de ,,marea Mamă", zeitate a
vieţii şi a mor\ii cu atribute contradictorii din a căror combinaţie iau naştere
70
numeroase ipostaze • În modul de tratare al corpului statuetelor feminine au
fost observate câteva etape legate de vârsta zeităţii: tânără fecioară nubilă,
având corpul zvelt şi sânii mici, simple „pastile " de lut; femeie gravidă;
71
bătrână, ,.strămoaşă" figurată cu sânii căzuţi, atârnând pe piept • În cadrul
plasticii antropomorfe Cucuteni B de la Mihoveni predomină reprezentările de
tinere fete, zvelte, cu talia puternic marcată şi şoldurile abia schitate, dar se
întâlnesc şi femei gravide. masive. cu pântecul bombat şi zona dorsală arcuită semn caracteristic de sarcină.
Reprezentările masculine, relativ numeroase în aşezarea de la Mihoveni
- Cahla Morii, apartin şi ele panteonului cucutenian. figurând fie o zeitate
războinică, fie pe acolitul divinităţii feminine. „Marea Zeiţă" sau „Marca
Mamă" 72 •
Androginul, departe de a constitui un unic.:11111, este prezent în plastica
71
antropomorf3 cucuteniană , semnificând existenta unui personaj mitologic, a
11
unei divinităţi bisexuate, ce reflectă coi11cidenfa oppositorum • Se consideră că
reprezentările androgine pot constitui ipostaze ale „Marii Zeiţe", dar şi
personaje distincter.;.
Cu o singură excepţie, statueta feminină şezândă datând din timpul
culturii Precucutcni III (fig. 3/1 ), toate figurinele şi statuetele antropomorfe
descoperite la Mihoveni - Cahla Morii sunt fragmentare, situaţie care nu poate
fi pusă pe scama hazardului, cele mai multe dintre aceste obiecte fiind sparte
intentionat, în mod ritual. Figurinele. create în mod intenţionat în vederea
săvârşirii unui anume ritual care avea un caracter magic, erau sparte imediat
antropomorfă

69

Ibidem. pp. 203-204.
Ibidem. p. 204.
71
N. Bcrlcscu. Plastica c11c11teniană din vechile colec/ii ale Muzeului de istorie a
Moldovei, în ArhMold. li-III. 1964. p. 74; S. Marincscu-Bîlcu. Unele probleme ale
plasticii amropomorfe neo-eneolitice din România şi rela/iile ei cu Mediteranu
Orientală, în Pomica, X. 1977. p. 42.
n D. Monah, op. cir„ pp. 127-128; 208-209.
71
Ibidem, pp. 128-129, 209-210.
74
Ibidem, p. 209.
75
D. Monah. Grande Mere - le persistance cl'1m archetype, în voi. la ge11ese er
l'evol111io11 des c11l111res pa/eulithique.f sur le terriroire de la Ro11ma11ie, în BAI, li,
1987, pp. 190-191; idem, Plastica amropomorfo a culturii Cucuteni- Tripol ie, Piatra
Neamt. 1977, p. 210.
70
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după terminarea acestuia"'. În cazul statuetelor, obiecte sacre cc aveau o via1ă

mai lungă, spargerea acestora avea loc la anumite intervale de timp, greu de
precizat. la încheierea unui ciclu, care se repeta periodic, sau în situaţii
ceremoniale când se recrea lumca77 •
Putem să presupunem o atitudine ambivalentă a „cucutenienilor" faţă de
figurinele şi statuetele sparte ritual. Figurinele şi statuetele antropomorfe de la
Mihoveni - Cahla Morii au fost descoperite pe tot cuprinsul aşe7..ării: în
locuinţe, gropi cu resturi menajere, dar şi în stratul cu depuneri arheologice.
Despre statuetele aflate în locuinţa L5 se poate face precizarea că se găseau întro anume relaţie cu un spaţiu sacru al casei: vatra. Statueta androgină se afla în
imediata apropiere a vetrei, iar cca feminină a fost folosită la chiar construirea
acesteia. Cel puţin pentru statueta aflată în componenţa vetrei putem să
presupunem că, în momentul montării sale era încărcată cu puteri supranaturale,
altfel prezenţa sa in structura unuia din locurile sacre, consacrate, ale casei nu
îşi avea rostul, Însă cele mai multe dintre figurinele şi statuetele de la - Cahla
Morii au fost aruncate în gropi cu resturi menajere sau abandonate în spaţiul
dintre locuinţe, semn că îşi pierdust:ră caracterul de obiecte de cult. Expirarea
ciclului temporal pentni care au fost create, terminarea ceremoniilor magice sau
de cult la care fuseseră folosite, descărcau de sacru figurinele şi statuetele ce
ajung astfel în locuri lipsite de orice semnificaţie culturală, semn că îşi
"
•
78
mcctasera- me111rea
.
La plastique anthropomorphc de Mihovcni - Cahla Morii
Re sume
L'habitat de Mihoveni. Cahla Morii, la communc Şchcia, Ic departcmcnl de
Suceava, a etc dccouvcrt trois dcccnnies auparavant. cn 1971 el pcndant cc temps-la on
a organisc quatrc campagncs de fouillcs archcologiqucs systcmatiques cn 1973, 1975,
1981 ct 1990. mais aussi de nombrcuscs rcchcrchcs de surfacc. avcc des rcsultats
rcmarquablcs.
Situc sur la hnutc 1crrnssc de la riviere de Suceava. qui traverse Le Platcau de
Suceava. l'ctablissemcnt de Mihovcni - Cahla Morii a etc imcnscmcnt habite dcpuis la
prchistoirc jusqu'aux prcmicrcs dcccnnics du XV' siccle. Au cours des rcchcrchcs
archcologiqucs systcmatiqucs ou de surface ont cte dccouvcrts de nombrcux vcstiges
qui appartienncnt aux civilisations Prccucutcni IlI ct Cucute ni. Ies phases B1 el B2: des
habitations, des fosscs avcc des rcstes mcnagcrcs, mais aussi des objets cn pierrc, cn os,
cn silex, des vascs ci des fragmcms de vascs, statucttcs zoomorphcs ct
anthropomorphcs.
'b Ibidem, pp. 202-203.
'" Ibidem, p. 203.
78
Pe parcursul elaborării acestei lucrări am beneficiat de sfaturile competente ale
domnului dr. Dan Monah. ii muliumim şi pc această calc pentru ajutorul dat.
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Panni Ies nombrcux objcts archeologiqucs dccouvcrts a Mihovcni - Cahla
Morii unc place importante est occupcc par la plastiquc anthropomorphc, qui apparticnt
chronologiquemcnt aux civilisations Prccucuteni ct Cucutcni B.
La plastique anthropomorphe dccouvertc a Mihovcni peut ctrc classifiC en
fonction de ses carm:tcristiqucs tcchni4ucs commc: la pâlc, Ic modelage, la cuisson,
mais aussi cn fonction de la durce d'utilisation cn deux grandcs catcgories: des figurines
et des statuettcs. Dans la categoric des figurines on peut inclurc Ies objcts
sommaircment modclcs, pcut soignc, de terrc de qualitc mediocre, insuffisamment cuits.
CI qui ont CIC confcctionncs pour un certain ritucl, aprcs lcqucl ils Ctaicnt abandonncs.
Les statucltcs qui constituent la dcuxicmc categoric de la plastiquc anthropomorphc sont
cxccutccs d'unc pâtc fine. dans la plupart des cas identique avcc la pâlc utiliscc pour Ies
vases pcints, la cuisson uniforme ..!tait d'unc bonne qualite. Le modclagc a etc
soigneuscment execute. cn rcspcc1an1 certaincs mcthodes de travail. miscs cn rclation
avec des croyanccs rcligieuscs de celle cpoquc - la, par des contre maîtres, au sens
proprc des mots. qui. mcmc dans Ies cas d'unc stylisation cxccssivc, ont fait preuve de
maîtrisc. On a avancc l'hypothcse quc ces statucucs ont etc longucmcnl utilisces, un
certain circuit temporal. difficilc a dclimiter, aprcs lequel clles etc cassccs rituellcmcnt
el abandonnces.
En general Ies figurcs CI Ies statucucs qui apparticnt a la civilisation
Prccucutcni III ont etc modele en conformitc avec un „canon" proprc a celle pcriodc.
ctant inclues cn dcux catcgorics en fonction de la maniere de la reprcscntation: en
position verticale. Ies plus nombrcuses (fig. 2/2-7; 3/2;4/1-4) ct assisc (fig. 211; 3/1,3).
On rcncontrc la mcme classification dans la plastique anthropomorphe cucuteniennc: cn
position verticale (fig. 6/1,3,5-6; 7/1-2; 8/1-2; 9/1,3; 1011; 11/6) et assisc (fig. 9/2; 12).
On a respecte un cer1ain „canon" dans Ic cas de la plastique cucutenicnnc aussi
concernant Ic modelagc du corps humain. mais on peut identifier des cxcmplaire qu'on
ne peut pas inclurc dans unc ccrtaine typologie (prcctablic), commc Ies deux figurines
accphalcs (fig. 6/2,4). II faut rcmarquer quc Ies figurincs et Ies statuettcs fcminincs sont
Ies plus nombreuses, pcndant quc Ies reprcscntations masculincs semi moins frequentes
(fig. 2n; 8/1-2). Parmi Ies .. raretcs" qui existent dans la plastiquc de Mihovcni on peut
notcr la prcscncc d'un fragment de statuette feminine, peintc avcc brun - chocolat ct
modele par trois couchcs succcssives de tcrre, l'un, celui moycn. ganlant cncorc
imprimce l'cmprcint de J'mdcx qui appartient a unc fcmme (fig. 9/3), et surtout la
statucttc rcprcscntant un androgync.
Exccutces d'unc pâre fine. certaines figurincs et statuc1tcs dccouvcncs a
Mihovcni prcscntcnt sur lcur surfacc cnticrc Ies traccs des certaincs grains de plantcs,
difficilemcnt adetcrmincr du point de vue botaniquc.
Sans ctrc trop nombrcuscs, Ies figurincs Cl Ies statucttcs dccouvcrtcs dans
l'habital de Mihovcni, dans des habitations, dans des fosscs avcc des rcstcs mcnagers,
mais aussi dans la couchc avec dcpot archcologiqucs sonl divers commc maniere de
traitcment ct rcprcscntcnt des tcmoignagcs conccrnanl Ies qualitcs artistiques des
portcurs des civilisations Prccucutcni III ct Cuculcni B, el nous offrcnl cn mcme tcmps
nouvellcs informations sur Ies croyanccs ct Ies praliqucs rcligicuscs specifiqucs aux
tribus cneolithiqucs de 1·cs1 de Carpatcs.
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Explications des figurcs
Fig. I Plan de l'hahitaiion de Mihovcni, Cafr/a Mnrii.
Fig. 2 Figuri nes anthropomorphcs fragmcntaircs, la ci vilisation de Prccucutcni
III (2-3,7); statucucs anthropomorphcs fragmcntaircs, la civilisation de Prccucutcni III
( 1,4-6).

Fig. 3 Statucltc anthropomorphe ct fragmentcs des statucttcs , la civilisation de
Prccucutcni 111.
Fig. 4 St:uuettcs anlhropomorphes fragmcntaires. la civilisation de Prccucuteni
III ( 1-4 ).
Fig. 5 Fragmcnts de vascs anthropomorphcs de typc horei Precucutcni III (4.5);
c<">nc de tcrrc cuitc (I). fragment de bras (2), fragment de statuclh: anthropomorphc (3).
la civilisation de Cucutcni B.
Fig. 6 Figuri nes anthropomorphcs fragmcntaircs ( 1-2,4 ), statucltcs
anthropomorphcs fragmcntaircs (3.5-6). la civilisation de Cucutcni.
Fig. 7 Statucttcs anthropomorphes fragmcntaircs, rcminincs, la civilisation de
Cucutcni. phasc B.
Fig. 8 Statucttcs anthropomorphcs fragmcntaircs, masculincs, la civilisation de
Cucutcni, phasc B.
Pig. 9 Statucues anthropomorphcs fragmcntaircs, la civilisation de Cucutcni,
phasc B.
Fig. 10 Statueucs anthropomorphes fragmcntaires. la civilisation de Cucutcni,
phase B.
Fig. 11 Statuettcs anthropomorphcs fragmcntaires. la civilisation de Cucu1cni.
phase B.
Pig. 12 S1a1ucncs androgyncs fragmcn1airc, la civilisation de Cucuteni. phasc B.
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de la Mihovcni. Cahla Morii .
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Fig. 2. Figurine antropomorfe fragmentare, cultura Precucuteni III (2,3,7); statuete
antropomorfe fragmentare, cultura Precucutcni III ( 1,4-6).

133
https://biblioteca-digitala.ro

P. V. Batariuc, S.

lgnătescu,

B.

Niculică

2

Fig. 3. Statuetă antropomorfă şi fragmente de statuete, cultura Precucuteni 111 (fig.3/1-3)
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Fig.4. Statuete antropomorfe fragmentare, cultura Prccucuteni 111 ( 1-4)
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2
Fig. 7. S1atuete antropomorfe fragmentare, feminine, cultura Cucutcni B (I ,2)
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Fig. 8. Statuete antropomorfe fragmentare, masculine, cultura Cucutcni B( 1,2)
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I

L

Fig. 9. Statuete antropomorfe fragmentare, cultura Cncuteni B ( 1-3)
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2
Fig. I O. Statuete antropomorfe fragmentare, cultura Cucuteni B ( 1,2)
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Fig. 11. Statuete antropomorfe fragmentare, cultura Cucutcni B (fig.1-6)
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Fig.12. Statuetă androgină, fragmentară. cultura Cucuteni B.
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STUDIUL ARHEOZOOLOGIC AL RESTURILOR GĂSITE ÎN
SITUL CUCUTENIAN DE LA MIHOVENI, CORELAT CU
FIGURINE ZOOMORFE DESCOPERITE ÎN ACEEAŞI
STAŢIUNE.

SERGIU HAIMOVICI

Materialul faunistic provine dintr-un sit descoperit prin prăbuşirea unui
mal. Acesta se găseşte în apropiere de satul Mihovcni (comuna Şcheia - jud.
Suceava), în zona nord-vestică a Podişului Moldovei (Podişul Sucevei), puţin
către est găsindu-se râul Suceava, apă care, la acest nivel prezintă o albie majoră
cu terase, dar nu şi-a alcătuit încă o luncă închegată. Altitudinea medie bate spre
400 m, peisajul este astăzi descoperit. existând însă spre NV o mică zonă
împădurită. Pedologic, găsim ca majoritar solul cenuşiu de pădure, cu
pătrunderi de sol brun de pădure (deci soluri subfosile). Considerând altitudinea
locului, suntem în plin etaj nemoral şi este evident că, la mijloculu eneoliticului,
când se mai făcea simţit optimul climateric postglaciar. zona era acoperită de
codri mari, probabil de Quercetum mixtum, dominând gorunul (Quercus

petrea).
II
Materialul animalier este în cantitate foarte mică: 116 resturi. destul de
fragmentare, existând chiar unele doar sub forma unor mici aşchii; au putut fi
determinate 98 (84,48%), destul de numeroase, considerând că suntem în fata
unui material evident menajer, cu totul neselectat, ceea ce este un lucru pozitiv,
care suplineşte într-un fel penuria resturilor. În cadrul materialului determinat
am ajuns până la nivelul de specie pentru 95 resturi. iar pentru 3 (3, 15%),
reprezentate prin unele fragmente de coaste putem doar spune că aparţin la
specii de talie mare: Bos/Cervus (vezi şi tabelul alăturat).
Urmărind tabelul I, putem observa că au fost găsite cele 5 specii de
mamiforc domestice, tipice pentru aşezările cucutenicnc: taurinele, porcinele,
ovinele, caprinele şi câinele, la care se adaugă şi 5 specii sălbatice, 3 mai
comune, precis determinate: bourul, cerbul, mistreţul şi 2 asupra cărora avem un
oarecare dubiu: vulpea, dar şi un şoarece, care însă, prin cantitatea lor mică şi
fiind totodată necomestibile, nu au oricum vreo importantă economică.
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Mamiferele domestice

Bos ta11r11s (vita domestică) prezintă mai bine de jumătate din întregul
material determinat, încât avem posibilitatea ca prin ci să putem generaliza
uncie probleme. Astfel în cadrul celor 52 de resturi se găsesc reprezentate cele
mai multe segmente care alcătuiesc scheletul unui mamifer oarecare (vezi
tabelul I), arătând şi prin aceasta că materialul osos avut la dispozilie nu este
reprezentat prin resturi selectate; totodată. având în vedere şi aşchiile rămase
ncderminabile, cc apatin şi ele. în totalitate, tot mamiferelor, cu precădere unor
indivizi de talie mare (deci tot Bos), putem considera astfel că suntem precis în
fala unor resturi menajere, cele mai multe reprezentând resturi de bucătărie şi
doar foarte pu1ine fiind deşeuri rezultate de la confcc1ionarca unor unelte de os,
sau pur şi simplu uncie unelte sau păqi din ele uzate şi aruncate.
Somatoscopic, cât şi din pu1inclc măsurfllori cc au putut fi executate
rezultă prezcn1a unor vite relativ masive, de talie marc. să Ic spunem de tip
"primigcnius'', cc mai păstrează un dimorfism sexual destul de evident.
Dcascmenea, luând în calcul atât clintii cât şi oasele lungi, putem afirma că nu
există. în materialul avut la dispoziţie indivizi tineri. ci doar cel putin adul1i; nu
apar însă nici exemplare bătrâne.
Sus domest. (porcinele) are resturi mai putine şi totodată mai
fragmentate. Mai muh somatoscopic decât biometric se poate constata prczcn1a
unui porc de talie relativ mică, aşa numitul tip "palustris". Este interesant de
semnalat că şi printre porcine (având în vedere uncie caracteristici ale craniului,
dintilor şi a oaselor lungi) nu se găsesc deloc indivizi tineri, ci mai cu seamă
exemplare având cu ceva mai puţin de 2 ani sau cu ceva peste această vârstă.
Ovicapri11ae-le cc cuprind oile şi caprele, pentru care nu întotdeauna
este posibil de a se asigura o diagnoză difercntială, au frecventă relativ joasă.
Am putut constata cu precizie existenta ambelor genuri. dar este imposibil,
pentru o cantitate atât de mică de material osos, de a stabili exact raportul
numeric între oi şi capre. Nu putem, de asemenea, din acelaşi motiv, de a da
vreo relaţie referitoare la talie şi alte caractere morfologice ale celor două
gi:muri. Considerând vârsta de ~acrificare putem menţiona existenţa unui caprin
adull (fragment de craniu cu sutura occipito-parictală deschisă), provenind
probabil (datorită grosimii oaselor) de la un ţap: nu există. după clinti şi oase
lungi. indivizi tineri, ci de la circa 15 luni până la 3 - 4 ani.
Ca11is familiaris (câinele) are doar un singur rest. o coastă fragmentară,
aparţinând unui exemplar relativ mic, probabil aşa numitul tip "palustris".
Menţionăm că această specie a mai putut li pusă în evidentă şi indirect, existând
o epifiză superioară fragmentară de metacarp de Bos ta11rus cu urme de roadere.
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Mamiferele sălbatice

Bos pri111ige11ius (bourul), strămoşul vitelor domestice, apare ca cel mai
frecvent, el deosebindu-se de Bos taums doar prin dimensiuni şi masivitate.
Considerăm că diagnoza difcrentială între el şi vitele domestice s-a făcut
satisfăcător. Nu am putut, desigur datorită penuriei materialului, să surprindem
dimorfismul sexual, care se ştie că este la bour destul de puternic. Resturile
osoase apariin unor maturi; un M 3, situat "in situ", într-un fragment de maxilar
superior, arată o vârstă de circa doi ani.
Cerv11s elaplms (cerbul) are doar două resturi, unul din ele măsurabil;
nu putem da nici o relatie cu privire la caracterele morfologice ale speciei. dată
fiind cantitatea mică de material ce-i aparţine. Specificăm că cele două
fragmente apartin unor maturi.
Sus sero/a ferus (mistre\ul), strămoşul porcinelor, este reprezentat doar
printr-un singur rest şi anume: falangă I puternic deteriorată, deci nemăsurabilă,
dar masivă, provenind probabil de la un mascul.
V11/pes (vulpea) are deasemenea doar un fragment şi anume o bucată de
coastă; osul fiind mai gracil decât al câinilor de tip "palustris" îl considerăm
apartinând, cu o doză de dubiu, acestei specii sălbatice a familiei Canidae.
Rozător mic - o vertebră cervicală fragmentară (cu patină, deci nu
actuală) apar\ine unui individ de talie foarte mică, probabil un şoarece de câmp,
dar de cc nu unuia devenit de acum comensal.
În ceea cc priveşte speciile de mamifere sălbatice, considerând biotopul
respectiv, ar trebui să fie mai numeroase, nu doar în număr de cinci; trebuie să
menţionăm în primul rând căpriorul (Capreo/us capreolus), dar şi castorul
(Castor fiber), legat direct de apa Sucevei, chiar ursul (Ursus aret os), relativ
comun şi ci în aşezări cucuteniene situate în etajul nemoral, dar şi alte
carnivore, fie ele curioccc sau stcnoece. Penuria lor se datorează evident
cantită\ii mici de material faunistic. Aceeaşi cauză stă şi la originea unor resturi
provenite de la păsări (mai ales de apă), cât şi de peşti, care, sporadic, apar şi ele
în biotopul sus mentionat, alături uneori şi de moluşte (melci şi scoici).
Amintim că şi ecvidcle devin în eneolitic ceva mai comune, dar din păcate, nu
putem, la ora actuală, să discernem dacă Equus caballus era sau nu domesticit.
Ul
Considerând datele de mai sus, având în vedere şi frecventele speciilor
studiate (conform tabel I), putem face unele aprecieri, cu relativitatea de
rigoare, dată fiind cantitatea mică de resturi, cu privire la uncie caracteristici ale
economiei animaliere a locuitorilor sitului. Astfel se poate constata că ocupaţie
de bază - alături probabil de agricultură, pentru care, din păcate, există puţine
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date care nu se pot cuantifica - era creşterea animalelor: taurine, porcine,
ovicaprinc, câinele neavând vreo importantă directă de ordin economic.
Pc primul loc se aşează vitele domestice. având în vedere caracterul lor
polivalent, dar totodată talia lor specifică. Faptul că se sacrificau doar
exemplare adulte, dar mai ales mature. arată o justă folosire planificată a lor,
deşi nici un clement de ordin morfologic, nu vine să stabilească exact dacă se
întrcbuintau pentru producerea laptelui (cu toate derivatele sale) şi dacă serveau,
într-un fel sau altul, ca motor animal. Singurul fapt care apare ca evident, este
acela că ele erau tăiate pentru a li se folosi carnea (odată cu grăsimea) şi pentru
a se întrcbunţa şi unele aşa-zise subproduse, precum coarnele, oasele. picile
pentru diverse scopuri utilitare economice. Evident prin talia lor specifică
corelată şi cu frecventă înaltă, ele reprezentau cca mai importantă sursă de
proteine animale, neegalată nici măcar de suma dată de toate celelalte specii de
mamifere comestibile.
Ovicaprinclc şi ele relativ polivalente (este posibil ca oile să nu fi avut
încă „lâna" exploatabilă, sau ca era de foarte proastă calitate neputându-se
toarce în mod mul~umitor) produceau lapte (şi derivatele sale), dar şi pentru ele,
se pune aceeaşi problemă ca şi pentru vite: polivalenta nu poate fi dovedită pc
baza resturilor osoase, deşi vârstele de sacrificare arată că, aproape sigur, sc
folosea în exploatarea lor o strategic de înaltă eficienţă. Dealtfel, în regiunile
noastre, ca şi pentru alte zone ale Europei est-centrale, adică la latitudinile
mijlocii ale continentului, în plin etaj nemoral. cornutele mici prezentau,
aproape întotdeauna, o frecventă destul de scăzmă, rolul lor în acoperirea
neccsitătilor de proteine animale fiind cu totul minor, avându-se în vedere şi
talia lor specifică
Porcinele, clasificate ca frecventă pc locul al doilea, spre deosebire de
cornutele mari şi mici, sunt cu claritate monovalente, dând doar carne şi grăsime
(aceasta din urmă e posibil să fi fost folosită nu numai în alimentaţie ci şi în alte
scopuri utilitare); ele se clasează cu mult mai jos decât taurinele în asigurarea
necesităţilor de proteine animale, considerând nu numai frecvenţa ci şi talia
specifică. Este interesant că se prczc1va şi la porcine tineretul. dar acest lucru
arc probabil o altă cauză şi anume porcul eneolitic apartinca unui tip primitiv,
cu creştere înceată (rasă tardivă), încât ci atingea greutatea optimă pentru
sacrificare abia către doi ani.
Câinele, aşa cum am arătat, era fără importanţă economică directă (nu
era folosit în alimentaţie) dar probabil, dată fiind talia sa mică, nu prea făcea
treabă bună nici ca animal de pază şi nici ca însotitor la vânătoare; credem totuşi
că ci nu erau încă de pe atunci !inuţi pentru divertisment, ca animal de
companie.
O ocupaţie de mult mai mică importanţă, dar nu cu totul neglijabilă,
trebuie socotită vânătoarea, ca frecventă ea reprezentând doar 12,64% din
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resturile determinate. Prin speciile găsite avea un evident caracter alimentar,
asigurând o cotă relativ mică de proteine animale, dar prin aşa zisele
subproduse, ca de altfel şi toate speciile de animale domestice, contribuind din
plin la unele necesităţi utilitare. Menţionăm faptul că bourul, cel mai frecvent
dintre speciile vânate era un animal foarte puternic, foarte greu abordabil, deci
foarte periculos, necesitând modalităţi speciale pentru a li doborât.
Probabil cantitatea mică de resturi animaliere găsite în sit face să nu
apară ca prezente şi alte ocupaţii: pescuitul, vânarea de păsări sălbatice, culesul
moluştelor şi nu numai etc., care aveau, credem însă un caracter cu totul
sporadic cu o importanţă economică minimă.
Trebuie să arătăm că tabloul reprezentat mai sus. privind viaţa
economică a locuitorilor sitului, este aproape cu totul asemănător cu cel
prezentat de noi. într-o lucrare de sinteză. privitoare la economia animalieră şi a
caracteristicilor speciilor de animale pentru cultura Cucutcni luată în ansamblul

ci.'
lY
Întrucât materialul faunistic studiat a rezultat din manipularea sa de
om, fie cu un scop bine definit, fie tlră să-şi dea pur şi simplu seama,
acesta şi-a lăsat amprenta, mai mult sau mai puţin conturată pe el, încât putem
trage uncie concluzii legate de activităţi concrete ale fiinţei noastre şi a
translitera în domeniul socio-uman, detalii de ordin divers, ce apar parcă
inscripţionate pc resturile osoase.
Trebuie să arătăm că, dacă uneori. forma fragmentelor osoase,
sau modul în care ele s-au obţinut, nu ne spune mare lucru, alteori aceste
elemente pot fi cu totul definitorii. Astfel menţionăm, cu privire la materialul
nostru. că aproape nu apare pe aceste resturi osoase vreo urmă de tranşare şi
descărnare, iar pe extremităţile neîmbrăcate în carne, urme date de jupuirea
(desprinderea) pielii (blănii). Uneltele şi intrumcntclc folosite crnu probabil
neascuţite şi credem că îmbucătăţirea segementelor corpului se fkea, nu atât
prin tăiere propriuzisă, ci mai degrabă prin exercitarea unei presiuni puternice,
ce determina o rupere cu margini zigzagate a osului, ca rezultantă a aranjării
după liniile de rezistentă minimă, a rupturii segmentului supus presiunii. De
asemenea dintre toate resturile (inclusiv cele trecute la grupa nedeterminabile),
doar patru au urme de ardere şi nu există vreun fragment calcinat. Se pare deci
că pregătirea hranei se făcea, cu precădere, prin fierbere, necesitând astfel
recipiente adecvate, corelate cu porţionarea ci.
căire

1
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Apar, în cadrnl materialului faunis1ic. unele fragmente osoase. care
urmau a fi transformate în obiecte. sau reprezintă, fie deşeuri, fie rebuturi ale
unor unelle din os.
S-a găsit astfel o poniune din diafiza tibiei. provenită de la ovicaprine, cu o
rupturf1 neregulată către epifiza superioară a osului, iar spre partea interioară,
fiind lucrată. în sensul că osul este tăiat cu grijă 1ransvcrsal. pe aproape o
jumătalc a conturului său, cealaltă jumătate. fiind ruptă prin smulgere
(presiune), încât marginea apare mai rugoasă; deasemcnca tot de ovicaprine, un
os lung (probabil diafiză de tibie), este tăiat transversal spre în sus, prezentând
pc seqiunc şi urme de ardere; spre în jos este transfonnat prin ascu\ire într-un
împungător.

Alte segmente, mai masive provin de la /Jos: unul rcprezinlă porţiunea
superioară a osului sacrum şi anume vertebra unu sacrală, care este ruptă spre în
jos, la nivelul primelor găuri sacrale , încât poate fi uşor cuprinsă cu mâna;
corpul verlebrci (care se articulează la ultima lombară) apare lustruit prin
folosire. in uncie por\iuni compacta fiind de acum roasă până la nivelul osului
spongios. Probabil reprezintă o unealtă cu care se răzuiau şi se întindeau picile
de animale mari. Un altul este reprezentat printr-un fragment de diafiză
(proba bi I de femur). care. spre în sus, deja în zona unde osul devine pe partea
internă spongios. este tăiat sub forma unei spatule şi arc o lărgime de circa 45
mm; spre în jos osul m1 este prelucrat, ci doar uşor îngustat. încât poate li \inut
în pumn. in line, un rest reprezentând o porţiune prelungă şi îngustă din
compacta unei diafize cu început de prelucrare.
in materialul studiat, am mai găsit o piatră (o gresie fină, cu originea în
flişul carpatic şi adusă de apa Sucevei), care ar putea li o unealtă, sau este pur şi
simplll un galet şlefuii de apă, însă manipulat de om, întrucât a fosl găsit în sit.
Are forma de 1riunghi. aproape isoscel, cu mediana cam de 80 mm şi lărgimea
bazei de circa 34 mm. evident cu două fe\e relativ plane şi cu marginile
rotunjite.
V
A vând în vedere caracterele etoecologice ale speciilor de mamifere
în materialul din sit. frecven1a lor, cât şi unele date actuale ale
ambientului din jurul statiunii, putem să alcătuim, evident cu o oarecare
relativitate, tabloul ce caracteriza cnvironmentul în perioada existenţei sitului
cucutenian, lucm foarte important, întrucât în timpurile vechi, mediul geografic
avea o importan\ă covârşitoare asupra dezvoltării şi chiar existentei societăţii.
Aşa cum am arătat mai sus, prin latitudinea şi altitudinea locului sitului,
el se încadrează în etajul nemoral, anume în cel al stejărişurilor amestecate, în
care domina gorunul; pedologic, chiar dacă azi solurile de pădure sunt mai mult
găsite
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sau mai puţin podzolite, iar piesajul este deschis. apare evident faptul că în
eneolitic situl era înconjurat de păduri imense şi închegate, dar fiind formate din
stejărişuri. ele erau. ca şi cele de azi, luminoase, cu multe poieni, subarboret,
liziere chiar vegetaţie ierboasă şi din loc în loc, zone deschise. rezultate din
activitatea societătii umane, care era desigur şi agricolă şi astfel. în continuă
luptă cu pădurea, ce era eliminată, datorită nu numai defrişărilor din neccsităli
agricole. clar şi a consumului marc de lemn. atât pentru diferite activităţi casnice
cât şi pentru încălzit. Totuşi. pădurea avea posibilitatea naturală de a se regenera
continuu, regiunea în sine rămâmînd mereu cu o vegctarie preponderent
lemnoasă. Într-adevăr cerbul şi mistretul sunt specii din grupul ecologic ··de
pf1durc", iar bourul (cu frecventa cca mai înaltă în sit) era o specie de margine
de pădure. de zone de lizieră. de pădure puternic poicnită. Dintre animalele
domestice, atât taurinele. cât şi porcinele, iubesc de asemenea pădurea (la acea
vreme ele erau ţinute în semilibertate şi nu in stabula1ie), avându-şi dealtfel
strămoşii dendrofili; caprinele sunt la largul lor mai ales acolo unde se găseşetc
vegetatie arbustivă, cc exista din plin. în zone în care pf1durca se regenera. după
ce terenurile respective erau scoase din ciclurile agricole. Dacă râul Suceava nu
avea nici atunci o luncă constituită. totuşi. datorită pădurilor. regimul hidric era
mai constant, fără difcrcn1e atât de mari ca azi intre anotimpuri. pluviozitatca
mai ridicată, clima nu atât de riguroasă. prezentând deasemenea variaţii mai
mici. vânturile mai atenuate, toate ca urmare a acoperământului păduros.

VI
Titlul lucrării arată ca 111 situl de la Mihoveni. printre alte vcst1g11
arheologice, au fost găsite şi un număr de figurine zoomorfe din lut ars, uncie
chiar întregi, altele nu prea fragmentare. Noi ne vom miirgini a prezenta cu
privire la ele o problematică mai cu scamă de ordin biologic. lăsând
arheologilor ce au frlcut descoperirea interpretarea lor ca obiecte de importan1ă
socio-culturală şi mai ales cultuală.
De la început trebuie să spunem că toate figurinele reprezintfl un animal
din genul Bos, luat în sens restrfins. adică referindu-ne la fauna regiunilor
noastre (cxcluziind eventualii reprezentan!i asiatici sau africani) şi că ele sunt
destul de conforme, pentru a trage această concluzie (se ştie că uneori figurinele
zoomorfe apar atât de "stilizate". încât este imposibil a se preciza nu genul. dar
nici măcar familia sau chiar ordinul). Astfel la toate se observă un cap
propqionat, un gât scm1 şi masiv, un trunchi relativ dreptunghiular, dar nu
alungit. greabănul nefiind aproape cu nimic mai înalt decât crupa, încât linia
spatelui apare aproape dreaptă. Capul arc fruntea plană (dreaptă) şi îngustf1, linia
intcrcornuală dreaptă, nebombată. Coada. într-o oarecare măsură neconformă.
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căci

nu apare smocul de păr mai voluminos din vârful acesteia. ca arc forma
unui triunghi foarte alungit, cu baza relativ mai largă decât realul (ce acoperă
complet vulva - de fapt probabil nici cu gândul de a fi reprezentată pe ligurinc
pentru sexul fomcl). dar bine dimensionată, genul Bos neavând o coadă prea
lungă. Cele pairu membre apar însă neconforme. fiind propor1ional foarte scurte
şi tară a se distinge pe ele clar segmentele din care ele ar fi trebuit să fie
constituite (ele fiind considerate probabil de către artist, doar cu rol de sprijin
pentru figurine). Totuşi trebuie de consemnat, pc de o parte, că în raport cu
trnnchiul, genul Bos nu arc membrele cu foarte mult mai lungi decât cele
reprezentate, iar pc de altă parte, faptul că, pc toate ligurinele zoomorfe, nu
numai cucutcnienc. dar şi din nite culturi, membrele apar neconforme. scurte, cu
segmentele nereliefate, deci se neglijează cu totul caracterul lor conform, în
general, ele neputând fi luate în considerare. pentru a se putea stabili prin
acestea apartenenţa tigurinii la un grup sau altul (copitate, carnivore etc).
Men\ionăm că la o figurină (fragmentară de altfel), trunchiul apare cu ceva mai
alungit, dar tot oarecum dreptunghiular, fără a avea greabănul înalt şi nici nu
este prea elansat (încât nu poate fi confundat cu trnnchiul unui zimbru. pc de o
parte şi nici de cerb roşu, pe de alta). Ca alte elemente cc ar trebui luate în
considerare, amintim că uncie figurine prezintă la cap urechi (lobul lor) care
este proponionat în raport cu capul ,semăn:înd bine cu cel de Bos, dar că uneori
ci este găurit (evident acest lucru este un artefact). Oe asemenea în cc priveşte
organele sexuale externe. ele nu sunt reprezentate la toate figurinele. încât nu se
poate determina sexul. Aşa cum am arătat mai sus vulva nu apare la nici una. ca
tiind de fapt acoperită cu totul de coadă - probabil nu era în intenţia artistului de
a o reprezenta. La o figurină fragmentară, se observă în regiunea pelviană o
formatiunc care poate fi asimilată, relativ bine, cu un scrot şi deci putem stabili
astfel sexul mascul. Nu apare nicăieri penisul, dar trebuie remarcat că dacă la
om ci se evidenţiază foarte uşor - marcând imediat sexul - deoarece acesta are
un "penis pcndulus'", moştenit de la celelalte primate - la cele mai multe
mamifere, penisul este îmbrăcat totalmente, de o pungii, de obicei acoperită de
păr. cc prelungeşte spre anterior scrotul şi care arc o poziţie orizontală,
întinzându-se pe partea ventrală a trunchiului la nivelul abdomenului, încât nu
este atât de vizibil şi de aceea considerăm că artistul a neglijat reprezentarea sa.
după cum a tăcut-o şi pentru vulvă. O altă problemă este aceea a ugerului cu
mameloane, situat la Bos femele tot în regiunea pelviană - nici acesta nu apare
la figurinele găsite la Mihoveni - Jar lipsa sa nu avea de fapt, în acele timpuri
vechi. probabil vreo legătură cu stabilirea sexului. Se ştie că vacile domestice de
azi, apartinând unor rase ameliorate, uncie dintre ele constituite exclusiv pentru
a li producătoare de lapte. ce pot da până la 40 litri pe zi, au evident un uger
foarte dezvoltat cu patru mameloane mari; rasele primitive (endemice la noi
până de curând) au ugerul mult mai mic cu mameloane scurte şi subţiri. Aceste
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vaci dau doar câ\iva litri de lapte pc zi, perioada de lactaţie a lor este relativ
scurtă, dar in perioada când viţeii nu sug, acest uger mic se păstrează totuşi ca
atare. Studii actuale vin să aracc că ugerul este doar o formaţiune apărută prin
domesticire şi că volumul lui creşte odată cu îmbunătăţirea rasială. Specii de
mamifere sălbatice, dar chiar şi unele domestice - carnivorele de exemplu
(câinele, pisica) nu au această neoformaţiune. ci doar în perioda de lactatie
glandele lactarc se hipcrtrofiază. iar mameloanele deascmenea se măresc,
cunoscându-se astfel că femelele au pui. După perioada de lactaţie atât glandele
cât şi mameloanele revin la starea initială şi aproape că nu se mai disting la
prima vedere. Se poate pune deci problema: fie că artistul a neglijat să
reprezinte ugerul la femele - aşa cum a făcut-o aproape la toate figurinele şi cu
organele sexuale externe - fie că suntem în faţa strămoşului sălbatic al vitelor
domestice, adică Bos primige11i11s (bourul). Noi credem că a doua ipoteză este
cea reală.
Deşi de la început, când am vorbit despre cap ar fi trebuit să considerăm
şi coarnele, am lăsat acest subiect la sfârşit, pentru că prin ci se rezolvă uncie
din problematicile arătate mai sus. Printre figurine există două cu totul întregi.
la care, coamele apar cu totul caracteristice: ele suni foarte mari. lungi.
îndreptate înainte şi totodată în sus şi, cu toate că nu se găsesc pc întreaga lor
lungime pc un acelaşi plan se distinge perfect dubla spiră tipică lui Bos
primige11i11s, nefiind nici un dubiu că ele aparţin bourului. Una are aceste coarne
mai viguroase, mai groase, circumferinţa bazei lor este mai mare şi considerăm
că această figurină aparţine unui mascul; cealaltă. prezintă coarnele chiar mai
lungi, dar ele sunt mai subţiri. în amsamblu mai gracile. cu circumferinţa bazei
mai mică şi de aceea spunem că figurina reprezintă o femelă (se vede clar
existenţa dimorfismului sexual care apare foarte marcat la strămoşul taurinelor).
Menţionăm că această figurină de femelă de Bos primige11i11s este cca mai
reuşită dintre toate, arc reprezentată la cap, pe bot, fanta bucală şi totodată
pavilioanele urechilor şi. prin armonia ei, dacă nu ar fi membrele, cu totul
neconforme. ar putea reprezenta un bibelou, cc merită să fie expus într-un
muzeu de artă. Între figurine, mai există una la care coamele sunt în parte rupte,
dar după ele se constată că provine de la un mascul. Aşadar, figurinele aparţin
clar, uncie la masculi, altele la femele de Bos primigenius şi nu reprezintă vite
domestice (Bos raurus), care au coarnele mai scurte şi chiar mai gracile, cu toate
că mai păstrează un dimorfism sexual (mai cu scamă în epocile preistorice).
Figurinele, executate din lut şi apoi arse, aşa ca toată ceramica
cucuteniană sunt colorate, însă ele apar doar uni roşu-brun. Se consideră că
bourul. azi stins, avea o culoare mult mai închisă, aproape neagră la mascul, mai
clară la femelă. Evident avea şi păr, mai marc pc gât (fără a avea coamă şi
barbă), pc spate, pe flancuri şi. aproape ca la toate mamiferele, burta apărea mai
deschisă la culoare şi cu păr mai scurt. Ar fi fost prea mult ca artistul cucutenian
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să prezinte aceste detalii. totuşi. poporul a păstrat imaginea superbului animal:
într-un descâmec, cules pe meleagurile Bucovinei (poate chiar în zona
Mihoveni) cu rolul de a îndcpă11a urmările sperieturii la copii se vorbeşte despre
alungarea unui "bohor negru", cu coarne (pe care unii îl asimilea1.ă cu
necuratul). care este tocmai bourul, fiară de fapt foaite primejdioasă, cc putea
nu să sperie. ci chiar să omoare deodată mai mul\i oameni, vânarea lui fiind
foarte primejdioasă, mai ales în vechime. când nu exista puşcă cu glont pentru
a-1 nimeri de departe.
Ar fi nimerit ca odată cu descrierea acestei frumoase descoperiri să
ridicăm şi o altă problemă care nu este nici astăzi cu totul rezolvată. Este
cunoscut că pc herbul Moldovei istorice şi apoi pc stema României întregite,
tocmai şi pentrn a arăta unirea provinciilor istorice româneşti, este reprezentat
un bour. chiar dacă el apare stilizat. Bourul era un animal caracteristic zonelor
de joasă şi medie altitudine din 1ara noastră şi de aceea el apare aproape curent,
în materiale arheozoologice, chiar până prin secolul XIV. in legenda cu
descălecatul lui Dragoş Vodă trebuie să fie vorba nu de un zimbru ci de un bour.
Primul era o specie, la noi, mai ales montană, comună în Maramureş şi zonele
carpatine adiacente. chiar până la începutul secolului al XIX-iea, sigiliul
oraşului Sighct (şi al Maramureşului) av;înd pc el reprezentat un cap de zimbru~
( a cărui coarne apar mici şi îndreptate cu totul altfel decât cele de pc capul
animalului, chiar stilizat, de pc herbul Moldovei, dar şi de pe stema României).
Dcaltfcl, dacă Dragoş a omorât întradevăr un animal cavicorn de talie mare.
într-o zonă nu montană. ci cel mult precarpatică (se parc că legenda respectivă
nu ar reprezenta decât un mit. după cum arată şi mareic specialist Mircea
El iade. care vorbeşte despre o vâni'itoare rituală de punere in posesie, încât ea nu
trebuie să fie numaidecât reală). acest animal nu avea nici un rost să fie un
zimbru, atât de bine cunoscut lui şi soţilor săi, ci unul chiar mai puternic şi
fioros, cu totul aparte, necunoscut lor, pentru a se lăuda cu acestă ispravă şi a-i
pune capul pc herbul 1inutului unde au tacul descălecarea; ne întrebăm ce rost
avea să se reprezinte, pe stema noului domeniu. animalul cc se găsca pe cea a
principatului de unde au descins.
Am deschis această problemă tocmai pentru faptul că în centrul oraşului
Câmpulung Moldovenesc se găseşte o statuie (reuşită dealtfel) în care este
reprezentat Dragoş Vodă cu zimbrul şi nu cu bourul ,cum ar fi trebuit, dacă am
respecta adevărul istoric.

2

Filipaşcu. Al.. Sălbăticiuni di11 vremea strămoşilor noştri. Editura. Ştiinţifică 1969, p.

66-68, 97.
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Mihoveni, tabel cu

M

3

=32

măsurători

(în mm)

Bos

M1=37

Radius
Lărg.

cpif. infcr. 95
Diam. ani.post 62
B.p.

Astragal
Lung. max
Lărg.

80

trochl. 54
B.p.

Falanga I
Lung. max
Lărg cpif. sup.
Lărg, min. diaf.
lnd. gracil

2

I
70
36
31
44.28

72
33

26
36,11

3
77
36
30
38,96

Falanga II
Lung.max
5
Lărg. cpif. sup.
37
Lărg.min diaf
30
lnd.gracil
60,00
Exemplarele cc au sigla B.p aparţin la Bos primigeflius, toate cclelahc provin de
la Bos tat1rt1S
Sus domest.
Omoplat lărg min gît
Cubitus
lărg. supr. radiale
Coxal
diam. acctab
Ovicapri11ae
Omoplat
Lung. cap art.
Lung. supr. artic
Lărg. min. gât

23
22;22
34

32
27
20

o
Astragal
Lung max
Lărg

trochl.

34
19

o
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Craniu neural
Lărg max. occipit.
Înălt. max occipit
Foramen magnum

( 80)
53

Lărg.

22
20

lnălt.

Sigla o=gcn Ovis, sigla c=gen Capra

Cervus e/ap/111s
Metatars

Lărg.

epif. inf.
Diam. ant.post

44
31

L'ctudc archcozoologiquc des rcstcs trouves dans Ic site cucutcnicn de
Mihovcni, corele avcc Ies ligurinc.'i zoomorphcs dccOU\'Crtcs dans la memc
station.
Resume
Le materiei animalier trouve et dctcnnine est en petite quantitc: 95
fragmcnts osseux tous appartenant au mammifores, conformement au tableau I.
On fait unc description morphologiquc et on donnc aussi quelques mensurations
pour chaque espece. En considcrant Ies frcquenccs (aussi tableau I) on constate
Ies caractcristiqucs de l'economie animaliere des habitants de la station.
L' elcvage etait une occupation de premier ordrc, mais on ne ncgligcait pas aussi
la chasse, speciallemcnt de l'aurochs. Finalcment on suppose Ies
carncteristiques de l'environcmcnt duram l'cneolitique. En ce qui concerne Ies
figurines, etant donne lcurs caractcres morphologiques nous considerons
qu' clles appartienncnt au Bos primigenius.
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CONSIDERAŢII

ASUPRA SCEPTRELOH. TRONCONICE DIN
PIATRĂ DESCOPERITE PE TERITORIUL ROM.~NIEI
CONSTANTIN-EMIL URSU
IOAN MITREA

Sceptrele de piatrf1 de formă tronconică au fost luate în discuţie în
diverse studii şi notc 1• mai ales cu ocazia publicării unor noi descoperiri. Cu
aceste prilejuri. alături de prezentarea noilor piese descoperite. s-au tăcut
consideratii, mai mult sau mai puţin ample, atât asupra apartenenţei culturale.
cât şi asupra rolului uzual al acestora, fără a se propune, cu uncie cxccptii. o
tipologie a lor şi a se încerca rezolvarea utilizării unei terminologii adecvate;.
Abordarea de fată îşi propune prezentarea a încă trei sceptre troncon icc
recent descoperite. precum şi re ana Iizarca vechi lor descoperiri in vederea
stabilirii unei tipologii a acestei categorii tle inventar arheologic.
Pentru început. considerăm că este necesarii o rectificare terminologică.
respectiv folosirea unui termen distinct pentru accast<i categoric de sceptre.
pentru o mai bună diferenţiere intre piesele tronconice şi celelalte tipuri
existente. Ca atare, noi propunem folosirea sintagmei de "sceptre tronconice".
mai ales din pricina morfolog.ici preponderente a pieselor in disculie,
morfologic care le diferentiază net de celelalte categorii de sceptre.
În privinta pieselor noi descoperite, amintim sceptrul de la Suceava"I1cani" şi două fragmente - unul la Davideni. şi unul în comuna Roma. judetul
Botoşani • Prima piesă (fig. 2/7). a fost descoperită in 1994, în albia majoră a
râului Suceava, în dreapta autostrăzii E85, în curtea lui Gh. Mărănduca. cu
ocazia unor lucrări mecanice. Piesa este din şist cuarţito-cloritos cu granaţi 4 , şi
arc o lumgimc de 25.5 cm. Arc o formă tronconici\, cu un capăt asc111it şi cu
celălalt modelat cu un ··umăr·· pronunţat. La partea superioară, capătul gros,
circular. este uşor alveolat. Sceptrul prezintă urme de lustru. dispuse inegal pc
toată suprafaţa, probabil din cauza rulării în râu sau chiar a folosirii sale
ulterioare. Alături nu a fost găsit nici un alt material arheologic care să ajute la
datare. Tincm să precizăm că în imediata apropiere se găsesc staţiuni ale culturii
1

1

Vezi bibliografia.
; Cu exccp\ia sceptrelor mai vechi denumite generic "în fonnă de cap de cal".
' Mulţumim şi pc această calc dr. Paul Şadurschi.
'Mul1umim şi pe accas1â calc. prof. Dr. Univ. Constantin Catan:I care a l"hcut
detcm1 inările petrogr::ificc
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Noua. respectiv Mihovenî-''Cahla Morii"~. Şcl1Cia-·'Silişte'" 6 şi lţcani-"Fcrma
7

zootchnică" .

A doua

piesă. fragmentară,

a fost

descoperită

la Davideni (fig.2/6), în

1985. în marginea de NE a aşezării de tip Noua. la est de şanţul de irigaţii.
Descoperirea a fost fâcuUi de Daniel C. Grădinaru, şi predatf1 nouă în august
1988. Fragmentul este din granit şi arc 8,2 cm lumgime. A avut probabil o
formă tronconică, însă se păstread1 doar partea superioară. Capătul, circular.
este lenticular-convex, şi arc pre\ ăzuţi patru butoni dispuşi circular şi simetric.
Oin zona în care a fost găsit sceptrul s-au recuperat şi c:itcva fragmente
ceramice de tip Noua. Este posibil ca piesa, precum şi fragmentele ceramice, să
fi fost scoase la suprafaţă cu prilejul săpăturilor pentru consolidarea digului din
apropiere. Mcn!ionăm că în cei aproape 30 de ani de cercetări arheologice
sistematice, care au cuprins o suprafaţă de teren apreciabilă , singura civilizaţie
a epocii bronzului prczentf1 în zonă este cultura Noua. a cărei vestigii au fost
identificate prin numeroase materiale arheologice: fragmente ceramice, obiecte
din bronz, lut şi piatrf1.
Ultimul sceptm pc care-l prezentăm (fig. I/2), tot fragmentar, a fost
lucrat dintr-un andezit cu structură porfirică, cu fcnocristalc. A fost descoperit
întâmplător, în 1984, în zona comunei Roma. judeţul Botoşani, împrcunf1 cu
fragmente ceramice apartinând culturii Noua. Arc o lumgimc de 7,2 cm şi o
lăţime maximă de 5, 15 cm. Se păstrază numai partea superioară. modelată.
Capătul, circular, arc o formă lenticular convexă. iar corpul a fost probabil
tronconic.
Pentru analiza noastră am inventariat încă 27 de piese, descoperite în
diverse arii culturale, pc teritoriile Moldovei. Dobrogei şi Munteniei estice (vezi
corpus-ul. tabelul I şi ha11a). O parte dintre acestea au fost publicate incomplet
în sensul că au fost doar vag amintite, fără determinare geologică, fără desen
sau fotografic, sau fărf1 prezentarea condi\iilc de descoperire şi a apartenenţei
culturale. Din păcate, avem 5 piese pc care nu Ic-am încadrat datorită stării
fragmentare, precum şi 12 P.tră atribuire culturală. Pcntrn o anali1.ă mai eficace
am întocmit un tabel (tabelul I), în care. pc lfingă tipurile identificate de noi, am
adăugat rubrici cuprinzând şi materialul din care au fost confec\ionatc, precum
şi atribuirea culturală.

~ N. Ursulcscu, Paraschiva V. Batariuc, CercC!tcirile arheologice de la Mihowni
(S11cc•e11 1a)- 1973, în Succa\•a. V, 1978. p. 89.
6
M. Andronil:, Paraschiva-Victoria Batariuc, Contrib11ţi1 la cunoaşterea evo/11/iei
i11 :011a limitrofo a oraşului Suceava, în Suceava, XVII-XIX. 1992, p.
13, pt. nr. XXIX cu bibliografia.
1
Săpături M. Ignat. I. Mareş, B. Niculică, M. Gogu. 1998. M. Ignat, I. Mareş. 13.
Niculică. Constantin-Emil Ursu, O. Cotoi. 1999.

habitatul11i 11111011
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Consideraţii

asupra sceptrelor tronconice din

piatră

În privinta rocilor folosite pentru confeqionarea acestor piese,
predilec1ia pentru cele dure, cu mult siliciu. in special magmatice şi
vulcanice, însă nelipsind cele metamorfice. uneori chiar mezo-metamorfice.
Astfel, .se poate observa folosirea gresiei silicioase (6 cazuri). a granitului (4
cazuri). amlczirului. bazaltului, dioritului, marmurei. scrpcntinitului şi şisturilor
cuartiticc. Acest tablou m1 poate fi din nefericire complet. din cauza faptului că
avem 12 piese lară determinări geologice.
Morfologic, toate piesele au corpul cilindric şi, cu excepţia celui de la
Suceava, au cap;uul mai sub\irc modelat. Toate au fost lucrate cu grijă şi
lustruite, probabil şi datorită rolului pc care l-au avut in epocii.
Referitor la I ipologia acestei categl)rii de inventar arheologic, două
studii 11 ne rctin atcn1ia. ambele datorate ccrcctiHorului Eugen Sava. Acesta
inventariază pi..:scle descoperile pe teritoriile Rorrnînici ~i fostei URSS. ~i le
împarte în 5 tipuri. luând în considerare capătul modelat şi forma pieselor. fâră a
merge însă la detalii. dar pe care Ic consideră ca putiind li criterii de definire
lipologic:"1. astfel încât um·lc piese nu se regăsesc în tipologia sa.
În ceea cc ne priveşte. plecând de la tipologia cen.:etătornlui basarabean.
am deosebit tot cinci tipuri. diferite însă de ale acesluia. după cum urmeazi1:
I.
sceptre simple cu capătul subţire uşor evazat (ex. Parcheş);
li.
sceptre simple cu capătul suhtire lenticular-convex (ex.
Cotofonca);
III.
sceptre cu capătul subţire lenticular-convex şi CI.I "umăr".
pronun\at (ex. Căndcşti);
IV.
sceptre cu capătul subţire lenticular convex şi cu "umăr".
decorat c.u butoni dispuşi simetric (ex. Yoineşti)_
V.
scepl re pisi1log. cu capătul gros marc al de un "umf1r" şi cu
capătul subţire ascuţit (Suceava).
Analizând corpusul şi tabelul nr. I constatilm preponderenta tipului IV
(7 piese), respectiv sceptre cu corpul tronconic. cu capatul modelat lcmiculurconvcx. cu ';umi1r·· şi butoni dispuşi simetric. Toate aceste piese apanin culturii
Noua. Urmeazr1 în ordine tipul III (5 piese). care aparţin culturilor Monteoru şi
Coslogeni, tipul li 14 piese) apaqinînd culturii Coslogcni şi tipul I (I piesf1). Ca
atare este evidentă o perpetuare a acestora din bronzul mijlociu în cel târziu,
însă cu o îmbunătătirc a aspectului şi modului de 1rmarc. Astfel, în cultura Noua
apar sceptrele cu butoni, tără ca cele simple să dispară, piese care se întâlnesc în
aceeaşi perioadă şi în spaţiul fostei URSS. De ahkl. cele mai multe descoperiri
constatăm

R E.N. Sava, K l'Oprasu o pes1ali-sJ..-yi11ctrax epoliyi 110:.d11eyi bro11z._ri i:. ce1•cmogu
prikt•er/wmory:ia, în l:f.n•slija, Chişinău, I. 1987. p. 62-11; N_ Boroffka. E. Sava. Z11
tle11 steit1cmc11 .. Zeptenr!St0ssel-Zep1re11 „_ ,. Mi11if1111rsâ11lc11" 11111/ „ /'lwlli ·· der
llm11z.ezei1 F.11msie11s, în An:haologischc Mittcilun~cn aus Iran mul Turan. 30.
Berlin, 1998, p.17-113.
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aparţin

culturii Noua, ceea ce ne duce la ipoteza că abia acum ele vor fi fost
folosite pe scară mai largă, fiind probabil produse şi local, însă tot sub influenţe
culturale estice. Dacă urmărim spaţiul in care sunt răspândite aceste sceptre,
constatăm prezenta lor pe o arie foarte largă. până în Iran (la Susa) şi Pakistan
(la Quettaf, majoritatea descoperirilor concentrându-se însă în stepele nordpontice şi în zona bugo-nistriană.
Referitor la rolul uzual al acestor piese deocamdată rămânem la ipoteza
mai veche, :iceea a folosirii lor ca însemne ale puterii, însă nu excludem şi
utilizarea lor ca arme.

CORPUS-UL DESCOPERIRILOR

jud. hlşi
in zona centrală a vetrei satului (grădina şcolii), pe terasa medic din
stânga Jijiei ;
b. Un fragment de sceptru din piatră şlefuită cu capătul subţire de formă
lenticular convex ;
c. florescu, 1991, p. 25, nr. 15/N.3. fig. 158/3 : Boroffka. Sava. 1998. p.
78, nr. 5. fig. 8/4.
2. Băicşti-Alclcni, com. Ccrnătcşti. jud. Buzău
a. Descoperit în punctual "Muchia Vulturului";
b. Un fragment de sceptru din piatră şlefuită;
c. Morintz. 1978, p. 147, fig. 67/4; Oancea, 1976, p. 220; Oancea, 1981. p.
184: L:mrrcă. 1977, p. 304. fig. 2/9~ Boroffka. Sava, 1998, p. 78. nr. 6,
fig. 28/1.
3. Căiata, com. Rugineşti, jud. Vaslui
a. b. Un sceptru din piatră ;
c. Bobi, 1981. p. 53; BorofOca. Sava, 1998, p. 79. nr. 11.
4. Cândeşti, com. Dumbrăveni, jud. Vrancea
a. b. Un sceptru din piatră descoperit în mormântul nr. 3 de tip « zolniki »
apartinând culturii Noua;
c. M. Florescu, A. Florescu, 1983, p. 119; BorofOca, Sava, 1998, p. 79, nr.
12.
5. Capidava, com. Topolu, jud. Constanţa
a. În incinta cetăţii medievale;
b. Sceptru lucrat din diorit cu h = 19, I cm, diam. bazei = 6,2 cm, diam.
max.= 6,5 cm, şlefuit. prevăzut cu patru butoni dispuşi simetric;
I.

Andrieşcni.

a.

·i

N. Boroffka. E. Sava, op. cit., passim.
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Cios, 1986, p. 219-241.
coiu. Gnrbăneşti, jud. Ilfov
a. Descoperit pe Valea Mostiştei;
h. Sceptru lucrnt din piatră(?) cu h = 23 cm. diam. bazei = 7.2 cm, diam.
max.= 7.7 cm, cu capătlll subtire de formă lenticular-convex;
c. Morintz. 1978. p. 147. fig. 67/2; Şerbănescu, 1993. p. 157. pi. I/I.
7. Davideni, com. Ţibncani, jud. Neamţ
a. În punctul .,La Izvoare Spicşti''
b. Două sceptre din granit, dintre care unul fragmentar. Primul. întreg. are
h = cm. diam. hazei = cm. diam. max. = cm, iar al doilea. fragmentar
are paitca mai sub1itre prevăzută cu patru butoni dispuşi simetric pc
c.

6.

Coţofonca,

umăr.

c.

Mitrea. 1989. p. 28: Dumitroaia. 1992, p. 127, nr. 15.
jud. lalomi!a
a. b. Un fragment de sceptru din piatră. şlefuit. apar1inând culturii Coslogcni.
cu capătul subtire de formă lenticular convexă;
c. Lazurcă, 1977, p. 304, nr. 12, pi. 11; Morintz, 1978. p. 126. fig. 6 7/3;
Boroffka, Sava. 1998, p. 81, fig. 8/2.
9. Fitioneşti, jud. Vrancea
a. h. Un sccptrn din piatră. şlefuit, descoperit în nivelul Noua. cu capătul
suhtire lenticular-convex şi umăr pronunţat;
c. Mitrea, 1969. p. 314. fig. 3/2; Morintz, 1978, p. 148, fig. 6717:
Boroffka. Sava, 1998. p. 81, nr. 30.
IO. Găiccana, jud. Bacău
a. b. Sceptru din granit (andezit'?) cu lung. = 24,2 cm. cu capătul subtire
lenticular convex şi cu umăr pronuntat:
c. Lazurcă. 1977, p. 304, fig. 217; Şerbănescu, 1993, p. I 58. fig. 2/8;
Boroffka. Sava. 1998. p. 81, nr. 31. fig. 717: 4211.
I 1. Galaţi
a. Pc malul sudic al băllii Cătuşa, la marginea oraşului Galati:
b. Un sceptru din bazalt. cu 16 suprafeţe. Dimensiuni: h = 2,3 cm. diam.
max. = 6.5 cm. Este lustruit. are capătul subţire lenticular-convex şi este
prevăzut cu patru butoni dispuşi simetric;
c. Dragomir. 1967. p. 662, fig. 2/1.
12. Gălăfui, com. Nicolae Bălcescu, jud. Căliiraşi
a. b. Un sceptru din piatră, şlefuit;
c. Şerbănescu, 1993, p. 158. fig. 2/9: l3oroffka, Sava, 1998. p. 81, nr. 33.
8.

Dorobanţu,

163
https://biblioteca-digitala.ro

Lonstantm-~mil

Ursu, Ioan Mitrea

13. Giurcani, com. Găgcşti, jud. Vaslui
a. La sud-vest de sat. î111r-o aşezare de tip Noua:
b. Un sceptru din rocă vulcanică de culoare neagră-cenuşie cu h == 181 cm
şi diam. max. = 6,7 cm. Are corpul aproape cilindric, umărul inelar şi
capătul superior bombat;
c. Rotaru. 1999. p. 126, fig. I.
14. Huşi, jud. Vaslui

a. b. Un fragment de sceptru din piatră;
c. Lazurcă, 1977, p. 304; Boroffka, Sava. 1998. p. 83, nr. 39.
15.

Măcin,

jud. Tulcea
La nord de Măcin, în punctul „Urliga";
Un sceptru din gresie silicioasă, nefinisat complet, cu h = 24 cm, diam.
max.= 7.5 cm. cu capătul subţire lenticular-convex şi umăr pronunţat;
c. Lazurcă, 1977, p. 303, fig. 1/3; Şerbănescu, 1993, p. 158, fig. 2111;
Boroffka, Sava, 1998, p. 85, nr. 60, fig. 6/5.
16. Murgeni, jud. Vaslui

a.
b.

a. Un sceptru fragmentar din gresie silicioasă, cu diam. max.== 7 cm:
Marin. 1999. p. 122, fig. 2.
17. Năcni-Zănoaga, jud. Buzău
a. b. Un fragment de sceptru descoperit într-o aşc7.are a culturii Monteoru.
faza lib;
c. Boroffka, Sava, 1998, p. 86, nr. 72, fig. I0/9.
18. Parchcş, jud. Buzău
a. Pc teritoriul satului;
b. Un sceptru din gresie silicioasă. bine lustruit, cu h = 20 cm, diam. max.
= 6,5 cm. cilindric. cu capătul subţire uşor eva7.at;
c. Lazurcă, 1977, p. 304, pi. 1/4: Boroffka. Sava, 1998. p. 87, nr. 80. fig.
10/12.
19. Petrişoru, com. Racoviteni, jud. Buzău
a. b. Un sceptru din piatră, lustruit;
c. Boroffka, Sava, 1998, nr. 82.
20. Roma, jud. Botoşani
a. Lângă pârâul Botoşanca;
b. Un fragment de sceptru de andezit capătul subţire, de formă lenticulară,
cu h = 7,2 cm şi diam. max.= 5, I 5 cm;
c. Informatic P. Şadurschi, căruia îi mul1umim şi pe această cale.
21. Suceava
b.
c.
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În cartierul 1\cani, în albia majoră a râului Suceava, în curtea lui Gh.
Mărănduca:

Un sceptru din şist cuariito-cloritos, lustruit, cu h = 25.5 cm, diam. max.
= 8,5 cm. cu un capăt ascuţit şi cu celălalt marcat de un umăr
proeminent.
c. Cercetare de suprafaţă. Constantin-Emil Ursu, 1995: Boroffka. Sava,
1998, p. 90. nr. I 00 (fără încadrare tipologică şi culturală).
22. 'ferm, jud. Galaţi
b.

a.

-

Un sceptru din piatră;
Basoc, 1981, tig. 3/3; Şerbănescu, 1993, p. 158, fig. 2/13: Boroffka,
Sava, 1998,p.91, fig. 109.
23. Vaslui
a. Fostul Obor de vite;
b. Un sceptru tronconic din gresie silicioasă. lustruit, cu h = 18 cm şi
diam. max.= 5,7 cm.
c. Marin. 1999, p. 122, fig. I.
24. Vânători, jud. Galaţi
b.
c.

a.

-

Un sceptru fragmentar din marmură:
Bmdiu, 1970, p. 513, fig. 415: Boroffka. Sava. 1998. nr. 125. fig. 26/3.
25. Vlălliccasa, com. Valea Aq~o,·ei, jud. llfo\'
u. Pc terasa pârâului Vlădiccasa, în punctul „Ostrov";
b. Două sceptre din piatră. lustruite. Primul, din andezit, arc capătul
sub1ire lenticular-convex, marcat de un umăr pronunţat; arc h = 22,4
cm. diam. max. = 4.5 cm. Al doilea. descoperit în aşezarea aparţinând
culturii Coslogcni din punctul Ostrov, este lucrat din scrpcntinit şi are
capătul subţire lenticular-lat, gâtul lung şi umărul pronunţat; h = 9.7 cm,
diam. max. =4.5 cm.
c. Şerbănescu, 1993. p. 157, pi. 112,3: pi. 11/15,16; Boroffka, Sava, 1998.
nr. 126. fig. 6/6,8.
26. Voincşli, jud. Vaslui
a. Pe panta sud-vestică a Dl. Bulbuceni;
b. Trei sceptre din piatră, şlefuite. Primul, din gresie silicioasă. are h = 21
cm şi diam. max. = 6,4 cm; capătul subţire, lenticular-plat, are umărul
pronunţat. Al doilea, din gresie silicioasă are h = 19,3 cm şi diam. max.
= 6.8 cm: capătul subţire este lenticular-convex. Pc nervura umărului
arc patru butoni dispuşi simetric. Cca de-a treia piesă, fragmentară, tot
din gresie silisioasă, arc h = 17 cm şi diam. max.= 6,2 cm; pc nervura
umărului are trei butoni dispuşi simetric.
b.

c.
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c.

Mitrea, 1989. p. 27-32; Boroffka, Sava, 1998. p. 93, nr. 127, fig. 7/2;
41/3.
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Considerations sur Ies sceptrcs tronconi<1ues en pierre
decouverts sur le territoire de la Roumanie
Re sume
Les auteurs prcscnlcnt lrois sccp1rcs dccouvcns a Suceava ,.l1cani", Davîdcnî,
Ic departemcnt de Ncam1 ct Roma. Ic dcpancmcnt de Boloşanî, qui compli!1cnt l'imagc
des dccouvcrles parcillcs de Moldavic. A celle occasîon on proposc pour cc lypc de
pîcccs Ic terme de .. sccplrcs tronconîqucs", on fai1 unc analysc du poinl de vuc
quanlitativc ct qualitativc de toulcs Ies picccs dccouvcrtcs sur Ic 1crri1oîrc de la
Roumanic. on chtborc un corpus CI on rcalîsc unc lypologic.
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Fig. 2. l.Andricşcni; 2,Năieni; 3,Roma; 4,Murgeni; 5,Fitioncşti; 6,
8,Giurcani; 9,11,Vlădiccasa; 10 ,Parcheş; 12,Găiceana; 13,Măcin.
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Fig. 3. I ,Doroban\u; 2,Davidcni; 3,Capidava; 4,6-7, Voineşti; 5,Vaslui; 8, Gala1i; 9,Suceava.
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REZULTATELE CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE
REFERITOARE LA AŞEZAREA GETO-DACICĂ DIN ORAŞUL
SUCEAVA -DEALUL ZAMCA (1996 - 1997)
ION MAREŞ. MIRCEA IGNAT,
CONSTANTIN-EMIL URSU. BOGDAN NICULICĂ
În partea de nord-vest a oraşului Suceava se află Dealul Zamca pe
platoul căruia este amplasată Mănăstirea Zamca şi. la circa 300 m spre est de
aceasta. turnul de apă (fig. I). În acest loc, în urma cercetărilor arheologice de
suprafată, la aproximativ 150/200 m nord - vest de turnul de apă, au fost
semnalate materiale ceramice <lin cultura ceramicii liniare, Hallstatt (?),secolele
XVI - XVJl 1 şi Latene2•
Prin efectuarea unor lucrări edilitare în anul 1993 (săparea manuală a
fundatiilor unei construqii, la circa 50 m spre vest de turnul de apă, aproape de
capătul străzii Rezervorului). a fost distrus un mormânt plan de inhumatie (cu
un schelet uman chircit pc latura dreaptă) care avea ca inventar funerar un
topor-ciocan perforat, confecţionat din graniodiorit. Mormântul a fost datat. mai
larg, în perioada de tranziţie la epoca bronzului şi ln bronzul timpuriu.'
Pentru cunoaşterea stratigrafiei şi a succesiunii civilizatiilor de pc latura
dl! nord-est a platoului Dealului Zamca au fost efectuate două sondaje
arheologice ln anii 1996-1997.'1 Aproape de marginea de nord-est a platoului
Dealului Zamca. aproximativ în zona centrală. au fost practicate două scctiuni
paralele (orientate pe direcţia NNS - SSV): S. 1/1996 (cu lungimea de 30 m şi
lătimca de 1.5 m) şi S. 111/1997 (dispusă paralel cu S. U1996, la un metru
distanţă de aceasta, cu lungimea de 50 m şi lăţimea de 1,5 m). Pentru cercetarea
unui complex de locuire dezvelit part ia I în S. 11111997 (între m 5, 70 - 7.30,
1

Mugur Andronic, Paraschiva-Victoria Batariuc, Co11trib11ţii la cunoaşterea evol11fiei
habitatului uman in zona limitrofa a oraşului Suceava. în Suceava. XVII-XIX, 19901992 (1993). p. 18.

2

Locuirea din cca de a doua cpoc• a fierului (latcnc) a fost identificat• în anul 1994, în
urma cercetărilor de suprafată efectuate de Mircea Ignat. Dumitru Boghian, Ion
Mareş, Constantin - Emil Ursu şi Bogdan Niculică.
_;Ion Mareş. U11 mormtî111 preistoric descoperit la Suceam -„Dealul 7..amca", în Codrul
Cosmi111i/11i, S.N„ 2 (12). 1996. p. 323-325. fig. l. II; Gheorghe Dumitroa.ia.

Comunităţi preistorice din nord-estul României. De la cultura Cucuteni pomi în
bro11:.11l 111ijfoci11, B.M.A. VII. Piatra - Neamt, 2000. p. 124.
~ Săpăturile arheologice au fost efectuate cu studenti de la Universitatea ,.Ştefan cel

Marc" din Suceava. Facultatea de Istoric şi Geografic. în cadrul practicii de
specialitate. La accsle cercetări a participat, ca student. Sorin lgnătescu, preparator la
Facultatea de Is1oric din Suceava.
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carourile 4 - 5), a fost deschisă o casetă (Cas. 1/1997) pe latura de vest a
seeţiunii amintite, cu dimensiunile de 1,60/2 m. Pentru obtincrca unor informa\ii
suplimentare referitoare la mormântul preistoric amintit mai sus. la o distan!ă de
24 m faţă de acesta, şi respectiv la 40 m de capătul Străzii Rezervorului. în
singurul loc disponibil şi neafectat de lucrări edilitare. a fost practicată o
secţiune (S. 11/1996), orientată pc dircc\ia NNS - SSV, cu lungimea de 20 m şi
lăţimea de 1,5 m. in afară de câteva fragmente ceramice atipice, probabil din
epoca bronzului, în această ultimă seeţiunc nu au fost găsite alte materiale
arheologice.
Stratigrafia aşezării se prezintă astfel: solul negru-cenuşiu (vegetal). cu
o grosime de 0,2/0,25 m; în acest strat. deranjat de lucrările agricole. au fost
găsite, amestecate, câteva fragmente ceramice din Latcnc - ul timpuriu şi din
secolele XVI - XVII: solul cenuşiu închis, cu o grosime de 0.15/0,25 m,
reprezint• nivelul de locuire din a doua cpoc• a fierului (Latcnc timpuriu); solul
bnm-gălbui şi solul galben, sterile arheologic (fig. 2).
Săpăturile arheologice au precizat faptul că ne aflăm. pc suprafata
cercetată, în fata unei locuiri sporadice din a doua epocă a fierului. in stratul de
cultură au fost descoperite fragmente ceramice de la diferite vase, bucăti de
chirpic ars cu impresiuni de nuiele, pietre; au fost investigate, parţial, trei
complexe arheologice care vor fi prezentate în continuare. În stratul de locuire
din Latene - ul timpuriu au fost descoperite un topor trapezoidal de piatră (fig.
3/ I) şi două vârfuri de silex care pot li din neolitic (fig. 3/2, 3). însă precizăm
faptul că o depunere arheologică din această perioadă de timp m1 a fost depistată
în suprafaţa cercetată.
Complexul 111997. În S. Ill/1997 (în carourile 4 - 5. m 5, 70 - 7) şi în
Cas. 111997, la 0,30 - 0,35 m adâncime, au fost dezvelite. pc o mică suprafaţă,
lipituri arse, groase de 3 - 6 cm, cu urme de nuiele pc o latură. cu diametre de
0.8 - 4 cm.: uncie bucăti de lipituri arse contin, în afară de pleavă de cereale,
microprundiş. Chirpicul ars provine de la peretele prăbuşit al unei constructii
uşoare de supra fată, surprinsă partial (fig. 2/1 ). Între bucăţile de chirpic ars, şi
sub ele, a fost găsită ceramică geto-dacică, în special pcrc\i de la vase cu
profilul aproape drept şi o fusa iolă bilronconică fragmentară (fig. 3/4 ).
Semnalăm, de asemenea, câteva lipituri de la o vatră distrusă din vechime,
amestecate printre resturile de chirpic ars.
Groapa 111997 (fig. 2/2). În aceeaşi secţiune (caroul 12, m 16.60 17,60) a fost cercetată, partial, o groapă ovală (cu diametrul la gură, pe axul
lung, de I m şi 0,50 m la fund) care a fost săpată de la nivelul solului brungălbui (- 0.40 m ), având o adâncime de 0,25 m (măsurătoare de la nivelul în
care a fost delimitată). În partea superioară a gropii, în păm:1ntul de umpluturf1,
au fost găsite două pietre plate şi un fragment ceramic din Latcnc - ul timpuriu.
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Groapa 211997 (fig. 2/3). În aceeaşi secţiune (carourile 14 - 15. m 20 21) a fost cercetată parţial, la 0,30/0,35 m adâncime, o groapă ovală, cu fundul
plat şi col1urile uşor rotunjite (cu diametrul, pc axul lung, de 0,50 m), săpată
aproape de la baza nivelului din Latcne (la -0,30/-0.35 m). fiind adâncă de 1,25
m (măsurătoare de la nivelul din care a fost săpată). La adâncimea de I m, in
pământul de umplutur• al gropii, a fost g• sit un fragment de vas din Latcnc timpuriu. În afară de bucăţi mărunte de chirpic ars nu au fost descoperite alte
materiale arheologice.
Ceramica. În suprafa1a investigată arheologic, în singurul nivel din a
doua epocă a fierului, au fost descoperite fragmente ceramice de la diferite vase
geto-dacice. Din analiza acestora constatăm că au fost lucrate manual şi sunt
confecţionate din pastă care aparţine categorici grosiere (sau rudimentare), fiind
amestecată cu cioburi pisate, microprundiş şi nisip cu bobul marc. folosite ca
degresant. Remarcăm, de asemenea. faptul că cca mai marc parte a fragmentelor
ceramice au structura pastei compactă, în pu1inc cazuri sunt lustruite şi acoperite
cu slip. Dacă pasta grosieră şi poroasă este cca care predomină, sunt cazuri în
care întâlnim şi fragmente de vase lucrate din pastă semifină. av;înd în
compoziţie puţine ingrediente. Starea fragmentară a materialului ceramic nu nea permis, în cele mai multe situaţii. o atribuire sigură la tipurile caracteristice
ceramicii traco-geto-dacicc. În afara unor fragmente de margini şi funduri de
vase, care permit, într-o mică măsură, reconstituirea ipotetică a unor tipuri de
vase. noi am ilustrat. selectiv. şi fragmente ceramice cu decor plastic aplicat
(fig. 3 - 5). În situa\ia dată, mcntion:"im unele tipuri de vase care au putut fi
determinate într-o oarecare măsur[1.
Vasul cu proji/111 aproape drepr. cunoscut şi sub numele de vas
6
clopot • sau vasul cu pcn!\ii aproape drepti '. Cele mai numeroase sunt
fragmentele ceramice care apartin acestei forme de vas cc poate fi inclus în
tipurile I şi li determinate de Ion lloratiu Crişan pentru ceramica daco-getică.
faza I, veche (sec. V - IV a. Chr.)8, sau tipul III. posibil variantele 111/b, 111/c,

~ I. H. Crişnn. Ceramica daco-getidi. Cu specială privire la Transilvania. Bucureşti,
1969, p. 72 - 77 (în continuare. prescurtăm Ceramica).
6
Emil Moscalu, Ceramica traco-getică, Bucureşti. 1983. p. 37 şi urm. Vasul clopot este
inclus de Ion Horaţiu Crişan în ceramica protodacică (sec. VI ·V a. Chr.). în ceramica
daco-getică, faza 1, veche (sec. V - IV a. Chr.) şi în ceramica daco-getică din faza a Ila, mijlocie (sec.III - li a. Chr. (I. H. Crişan. Cuamica, 1963, p. 54 - 56, 70 - 72. 113 114), iar Emil Moscalu, pentru evitarea confuziilor între vasul clopot (lipul III. după
clasificarea sa) şi vasul sac (tipul IX, după aceeaşi clasificare) rămâne la denumirea
din urmă (E. Moscalu. op. cit., p. 57); pentru discutii, vezi, Vasile Ursachi. 7.nrgiclam.
Cetatea dacictl de la Brud. Bucureşti. 1995, p. 151.
7
Ibidem, p. 150.
~I. I-l. Crişan. Ccrnmica, p. 107 · 109.
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llUd (fig. 3/5 - 12; 4/ I - 6, 8 ), după tipologia întocmită de Emil Moscalu 9,
lipsind. până acum, variantele III/a, 111/e - IJUk din clasificarea sa. 10 Acest tip
de vas se ană din epoca bronzului şi în continuare este prezent în fa7.a a doua
mijlocie (sec. III - II a. Cin.), subfaza 11 1 (sec. III şi prima jumătate a sec. li a.
Chr.) a ceramicii geto-dacice, transformându-se în vasul borcan 11 • însă el există
alături de acesta din urmă. prin uncie variante, până în secolul I d. Chr 12•
Fragmentele ceramice de la acest tip de vas provenite de pc Dealul
Zamca sunt lucrate manual din pastă grosieră amestecată cu cioburi pisate, nisip
cu bobul marc şi, în unele cazuri, cu microprundiş. Predomină fragmentele de
culoare cărămizie, arderea lor fiind oxidantă, altele au culoarea gri-cenuşie şi
neagră, fiind arse reducător. Întâlnim. de asemenea. fragmente de vase arse
neuniform, nuan~ele de culoare alternând pc anumite zone. cărămiziu cu gricenuşiu, galben şi negru. Culoarea gri-cenuşie se remarcă în spărtura unor vase
cu ardere oxidantă incompletă, iar la uncie fragmente ceramice se observă
arderea secundară. Decorul plastic în relief este caracteristic acestui tip de vas
din ceramica traco-geto-dacică.1.1 Ca ornamente întâlnim proeminente conice
aplatizate şi brâie în relief cu alveole care sunt dispuse, în general. pe orizontală
şi leagă procminen1ele conice amplasate aproape de marginea vaselor (fig. 3/5 8, 11 - 12; 411 - 3. 5, 6). Brâiele cu alveole de pc unele fragmente ceramice
(tipul 111/d, după tipologia întocmită de fanii Moscalu) sunt dispuse vertical şi
pornesc din cele orizontale. de lângă proeminenţe (fig. 4/5). Pc câteva
fragmente de perc\i de vase se allă brâie în relief crestate (lig. 611) şi, într-un
singur caz. un buton conic. pc un fragment atipic (fig.5/3).
Vasul cu profilul aproape drept. sau vasul clopot (formă comună a
ceramicii 1raco-gc10-dacice) este bine reprezentai în aşez<"iri şi necropole din sec.
IV - II a. Chr. 1.;. constituind, in situatiile cu datare sigură, un reper cronologic.
Pentru că acest tip de vas este bine cunoscut 15 • considerăm că m1 mai sunt
necesare citarea unor analogii. Amintim doar câteva descoperiri mai apropiate
9

Emil Moscalu. op. cit., p. 45 - 47.

10

lbidn11. p. 44. 45. 4 7 · 51.
I. H. Crişan. Ceramica. p. 57. 107; idem. Ziridava. Arad. IS'78, p. 113 - 114. Referi1or
la originea, cvolu1ia şi datarea acestui tip de vas (tipul 111 al vaselor clopot). cu
bibliografia afcrentll. vezi. Emil Moscalu. op. cit.. p. 37 şi urm.
"Vasile Ursachi, op. cil., p. 150.
1
• I. H. Crişan, Ceramica, 1969. p. 90 - 93: Emil Moscalu, op. cil„ p. 37; Silvia Teodor,
Decornl pe vnselc borcan ~ero · dacice. în A rhMolcl, XVII I. 1995, p. 17 - 31.

11

1

~ În aşezarea de la Brad au fost determinate trei variante ale vasului cu peretii aproape

drep1i. cu trei trepte evolutive pentru sec. IV · I a. Chr.; variant::i a, a aces1ui tip de
vas. este specifică primului nivel dacic din sec. IV a. Chr. şi prezintă modificări în al
doilea nivel, în um1iltoarelc două niveluri dacice fiind destul de rare (cf. Vasile
Ursachi, op. ci1. p. 150).
15
Supra nota 5 şi urm„
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de noi, respectiv de la Bosanci (un vas clopot din primul mormânt de incineraţie
datat în sec. IV a. Chr.) 16• de la Zvorâştea (sec. III. a. Chr.Ji;, din aşezarea de la
Cotu - Copalău (jud. Botoşani). din a doua fază de locuire a aşezării datată în
sec. IV - III a. Chr. 18 şi de la Cucorăni Uud. Botoşani), din prima fază de locuire
- .. cu aceeaşi. datare. 19
a aşezam.
Vasul i11.for111ă de sac. Un fragment ceramic, lucrat din pastă grosieră.
de culoare cărămizie la exterior şi gri-cenuşie la interior. având ca ornament o
proeminen(ă conică aplatin1tă, parc să aparţină unui vas in formă de sac (fig.
417) (tipul IX, la Emil l\.foscalu 20 • poate variantele IX/n. IX/b), 21 numit de Jon
Horatiu Crişan ms i'n formti de clopol şi pe care îl găsim in grupa ceramicii
protodacicc (sl!c '.'I - V a. Chr.), în categoria ceramicii daco-getice, faza I,
veche (sec. V - IV a. Chr.) şi a ceramicii daco-getice din faza a II-a, mijlocie
(sec. III - IJ a. Chr.). 22
Un fragment de la un 1 as c11 pereţii aproape drepfi are marginea
reliefată (fig. 5/4) şi remarcăm forme similare la Bosanci (sec. IV a. Chr.)v şi
Cucorăni (sec. IV - III a. Chr./~.
Amintim şi un fragment ceramic, care parc a fi de la un vas c11 aspect
glob11/a/·', lucrat din pastă semi lină, cu putinc cioburi pisate în compoziţie. de
culoare neagră-cenuşie şi ornamentat pe suprafaţa păstrată cu două caneluri
paralele (fig. 5/2). decor cu traditic în Hallstatt-ul timpuriu.
Castroane şi s1rtichi11i. Mai multe fragmente ceramice aparţin unor
castroane, însă datorită stării lor precare de conservare, este aproape dificil de
atribuit la tipuri bine determinate din ceramica traco-geto-dacică. Sunt lucrate
manual din pastă semifină. cu puţine cioburi pisate, au culoarea cărămizie, grigălbuic, gri-cenuşie, neagră. uneori cu nuanţe de culori amestecate atât de la
arderea secundară cât şi de la cca neuniformă. Tipului X, castroane (probabil
1

16

Mircea Ignat, /Jescoperiri/c din Lati!ne-ul timpuriu de la Bosanci (jud. Suceava), în
SC/\!. 24. 1973, 3. p. 533. 535 - 536. fig. 212.
17
Idem. Vesti~iile geto- dacice de lu Zvorâşrea şi Sl!mnijirnţia lor, în Suceava. X. 1983,
p. 391. 393 - 394. pi. 1112. 5. 6. 11112, 3. 5. IV /5.
18
Paul Şadurschi şi Liviu Şovan. Aşe:areu geticei inrciritci de la Co111·Copală11. în
Arl1Mo/d. XIII. 1994. p. 169. 172. fig. 3/d. 4/a, 5/a.
19
Silvia Teodor, Scipcirurilt! de la Cuc:orcini (jud /Jotoşani). în ArltMold. VUI, 1975, p.
124 - 129. 132. 134. 135, fig. 21/8. 10, 11. 23/1. 3. 9, 26/3, 6.
Emil Moscalu. op. cit.. p. 57 şi urm.
"Ibidem. p. 60 - 63 (fonne. analogii. datare, ilustratie şi bibliografie).
~ 1 Supra nota 6.
1
-' M. Ignat, /)escoperirih• din L.l1te11e-11/ ri111p11ri11 de Ici Bosanci (jud. S11ceava), în SC/V,
:o

24. I973, 3, fig. 1/3.
Teodor. op. cir., p 124, Jig. 24/4. 26/8.
I. H. Crişan. Ceramica. 1963, p. 77 - 78. fig. 27 şi pi XVlll/4.

11
· S.
25
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varianta X/a după tipologia întocmită de Emil Moscalu), 26 îi aparţine, cu
rezervele cuvenite, un fragment de la un castron tronconic (descoperit în
complexul 111997. vezi mai sus) cu marginea uşor reliefată şi tăiată oblic spre
interior, peretii uşor arcuiti şi cu proeminente conice plate amplasate vertical
sub marginea vasului (fig. 5/6). Forme oarecum similare sunt la Ravna (din a
doua jumătate a sec.VI a. Chr.) şi Canlia (sec. IV a. Chr.) iar acest tip de vas
traco-gcto-dacic este specific zonei sudice a Dunării (Ravna, Kalugheriţa, Staro
Selo), Dodrogei (Satu Nou, Enisala, Canlia şi Gura Canliei) şi sudului
Munteniei (Alexandria, Grădiştea Călăraşi) şi evoluează până în sec. III a. Clu.,
când dispare.n Un alt fragment de castron, care a fost reconstituit panial grafic
(fig. 517) se încadrează în acelaşi tip, posibil varianta X/d (la Emil Moscalu) 211 •
Arc forma tronconică. marginea înclinată spre interior, proeminenţe plate
amplasate oblic în zona superioară a vasului, aproape de buz.1, şi este lucrat
manual din pastă semifină de culoare cărămizie. Exemplare oarecum
asemănătoare sunt la Cotnari (sec. IV - III a. Chr.), Slobozia (a doua jumătate a
sec. V a. Chr.), Murighiol (sec. IV a. Cin.) şi Brăili\a (sfârşitul sec. IV,
începutul sec. III a. Chrf", forma respectivă existând la Ferigile în prima
jumătate a sec. VI a. Chr. (tipul I A •• I A-1 a străchinilor cu marginea arcuită în
interior, după clasificarea întocmită de Alexandru Vulpe), şi în alte puncte.~ 0 Un
ah fragment ceramic este de la un castron (sau strachină) cu marginea evazată
(fig. 5/5). confcctionat din pastă fină, fără decor, de culoare cărămizie, arsă
oxidant (Ion l-loratiu Crişan Ic include în tipul II de strachină din categoria
ceramicii protodacice, sec. VI - V a. Chr. şi în tipul III, varianta 3 a străchinilor
din ceramica daco-getică, faza I, sec. V - IV a. Chr). 31 În cadrul tipologiei
întocmite de Emil Moscalu. întâlnim forme oarecum similare la tipul X,
varianta X/f a castroanelor şi la tipul Xll. castroa11e cu marginea evazată,
varianta XIUb) 32 • Aceste forme de vase cunosc o lungă dezvoltare din epoca
bronzului, aflându-se în tipul I D - strachina evazată la Ferigilc' 3 şi Ic găsim în
ceramica traco-geto-dacică până în faza a li-a a Latenc-ului geto-dacic34 • În
20

Emil Moscalu, op. cit., p. 70.
Ibidem, pi. XLVI/2, XLVIIn.
28
Ibidem, p. 71.
29
Ibidem, pi. XLIX/7, I O - I 3.
30
Alexandru Vulpe, Necropola hal/sw11ianii de la Ferigile. Monografie arheologicii,
Bucureşti. 1967, p. 38 - 39, fig. 13 şi pi. l/5. Xlll/24, XIV/28); Emil Moscalu, op. cit.,
27

p. 71.
I. H. Crişan, Ceramica. I969. p. 50, 53 - 54, 80 - 82.
2
; Emil Moscalu, op. cit., p. 72, 77 - 78.
13
· Alexandru Vulpe. op. cit. p. 49 şi fig. 13 de la p. 38.
34
Supra notele 31. 32. În cetatea dacică de la Brad străchini de acest fel. varianta b după
clasificarea întocmită de Vasile Ursachi, au fost descoperite mai ales în nivelurile li şi
31

178
https://biblioteca-digitala.ro

Rezultate referitoare la

aşezarea geto-dacică

din

oraşul

Suceava

aşezările şi necropolele geto-dacice din sec. IV - III a. Clu. castroane şi străchini
de acest tip sunt bine cunoscute". Amintim doar uncie forme asemănătoare de
la Cucoră~1i (din primul nivel de locuire datat în sec. IV - III a. Chr)"\6. În
categoria castroanelor tronconice cu marginea reliefată şi cu marginea dreaptă
includem şi alte fragmente ceramice fără a preci1.a tipul lor (fig. 6/1 - 2, 4 - 5).
De asemenea, amintim fragmente ceramice care pot fi de la străchini
confec!ionatc din pastă semifină, de culoare cărămizie, brun-cenuşie, neagră,
unele lustmite. altele cu slip. Pentru că nu avem nici un fragment care să poată
fi reconstituit grafic, este imposibil să Ic atribuim unor tipuri determinate (tipul
XI, posibil variantele XUb, Xl/d I, la Emil Moscalu) ;7 , însă ele par a fi de la
străchini tronconice cu marginea fie răsfrântă fie arcuită spre interior (fig. 6/6 8.12). Uncie descoperiri asemănătoare sunt la Bosanci (sec. IV a. Chr.) 38,
39
Cucorăni (sec. IV - III a. Chr.) • Acest tip de strachină reprezintă o formă
40
comună a ceramicii traco-geto-clacice .
Unele fragmente ceramice ar putea proveni de la căni sau ceşti (fig. 613,
13), însă datorită stării lor de păstrare nu le putem atribui la un tip determinat
clin ceramica traco-gcto-dacică.
Încadrarea cronologică a materialului arheologic descoperit pc Dealul
Zamca este o problemă dificilă în stadiul actual al cercetărilor, prin faptul că
lipsesc clementele sigure de datare. Ceramica fragmentară nu este un reper
cronologic care să fie luat în consideraţie pentru o datare clară, iar tipurile de
vase amintite mai sus sunt. în mare parte. determinate ipotetic. Însă, uncie
clemente de formă şi decor ale ceramicii pol fi luate în consideraţie, prin
numeroasele analogii, ca fiind caracteristice celei de a doua epoci a fierului,
Latcnc - ului. Câteva fragmente de vase păstrează
tradiţii
respectiv
hallstattiene prin forme. decor şi culoarea pastei, ceea cc este cunoscut în
cvolu1ia ceramicii traco-geto-dacicc, însă nu avem nici un indiciu sigur care să
coboare datarea materialului arheologic de pe Dealul Zamca mai timpuriu de
sec. IV a. Chr. În s~adiul actual al cercetărilor, încadrăm locuirea de pe Dealul
Zamca în Latcnc-ul timpuriu geto-dacic, faza I (sec. IV a. Chr. - mijlocul sec.
III a. Chr.). 41 Prccizlim faptul că dintre materialele arheologice găsite pe Dealul

III dacice de pe acropolă cât şi în ultimele două niveluri dacice din aşezarea deschisă
(Vasile Ursachi, op. cit. p. 155).
;s Supra notele 31 - 34.
36
Silvia Teodor, op. cit. p. 134, fig. 22/10, 28/1.
37
Emil Moscalu, op. cit., p. 72 şi urm.
38
Mircea Ignat, op. cit., p. 535, fig. 1/6.
39
Silvia Teodor, op. cit. p. 124, fig. 21/3.
~o Supra nota 37.
41
Radu Vulpe, Aşezliri getice din A-.f11111enia, Bucureşti, 1966; I. H. Crişan, Ceramica,
1969, p. 63 - 68, 100 - 104; idem, Die A11fii11ge cler larenezeit bei de11 Geto-Vakem, în
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ceramica aparţinând celţilor şi bastamilor (cultura Poieneşti Acest indiciu poate fi luat în consideraţie pentru situarea în timp a
descoperirilor de pc Dealul Zamca într-o etapă aproximativă cu necropola de la
12
Bosanci (sec. IV a. Chr.)" • primul nivel de locuire de la Cucorăni 4 ; şi aşezarea
4
de la Cotu - Copalău '\ fiind anterioare descoperirilor de la Zvorâştea 4 s, al celui
de-al doilea nivel de locuire de la Cucorăni 46 • a aşe7.ării de la Româneşti (com.
47
48
Grăniceşti, jud. Suceava), a aşe7..ării de la Botoşana Uud. Suceava) şi a
locuirii din cca de a doua epocă a fierului de la Rus - Mănăstioara (corn. Udcşti,
jud. Suceava)49 , referindu-ne astfel numai la câteva descoperiri din partea de
nord a Moldovei.
Săpăturile arheologice efectuate pe Dealul Zamca nu au atins decât întro mică măsură locuirea din cea de a doua epocă a fierului, aşezarea geto-dacică
ocupând un mare spaţiu pe suprafaţa platoului.~ 0 Desigur. dezvelirea câtorva
complexe arheologice şi existenta unui material arheologic nu prea bogat nu ne
oferă informaţii mai ample. Deşi materialele provenite din aceste sondaje
arheologice sunt pu\inc şi fără o relevanţă deosebită. totuşi ele au importanţă
prin faptul că vin să completeze numeroasele descoperiri din spaţiul unitar al
civilizaţiei geto-dacice din prima etapă a celei de a doua epoci a fierului
Zamca

lipseşte

Lucaşovka).

Dacia, N.S .. XXII. 1978, p. 143 - 154: Idem, Ziridava, Arad, 1978. p. 161 - 164:
Silvia Teodor, op. cit., p. 135 şi urm.; Mircea Pctrescu-Dimboviţa, Scurtă istorie a
Daciei pre romane, laşi, 1978, p. I08, 127 şi urm.; Mioara Turcu, Geto-dacii di11
Campia M1111te11iei, Bucureşti, 1979. p. 30 şi unn.; Emil Moscalu, op. cir„ p. 187 208, 216 - 222; Vasile Ursachi, op. cit., p. 269 - 272: Constantin Preda, Geto-daci, în
EAIVR, II, 1996. p. 178 - 186.
Mircea Ignat, op. cit., p. 533 · 537.
43
Silvia Teodor, op. cit., p. 124, 132, 135.
42

Paul Şadurschi şi Octavian Liviu Şovan. op. cit., p. 169, 172. 180 · 181.
Mircea Ignat, Vestigiile geto-dacice de la Zvorâştea şi semnifica(ia lor. în Suceava,
X, 1983, p. 393 şi urm.
46
Silvia Teodor, op. cit., p. 135 şi urm.
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(Latenc timpuriu). Nu ne îndoim că o continuare a cercetărilor arheologice va
aduce date suplimentare rcforitoarc la aşe7..area geto-dacică de pc Dealul Zamca.

Rcsultats des fouillcs archcologiques concernant l'habitat geto-dace de viile
Suceava - La Colii ne Zamca ( 1996-1997)
Rcsumc
Dans la viile Suceava, l'cndroit .. La Collinc Zamca'', ont etc cffccluc dcux
sondagcs archeologiqucs, pcndant Ies annccs 1996-1997. Les fouillcs archeologiqucs
ont confirme l'exisrancc d'un habitat du dcuxicmc cpoque de fer. debut de L'\ Tcne, Ies
sicclcs IV-II Av. Ch. Sur Ic perimetre rechcrchc ont etc partiellcmcnt cxaminc quclques
complexcs archcologiques appanenant aux Geto-Daces.
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Fig. I. Amplasarea aşezării geto-dacice de la Suceava - "Dealul Zamca".
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~ cJwpc o:n
Groapa 2119117
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tru~

ceroinu

~piatră

Fig. 2. Suceava ~ "Dealul Zamca". I, planul şi profilul de est al complexului I/1 997; 2,
profilul de vest al gropii I11997; 3, profilul de vest al gropii 2/1997.
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Mircea Ignat, Constantin-Emil Ursu, Bogdan
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Fig. 3. Suceava - " Dealul Zamca". I, topor de piatră; 2-3, vârfuri de silex; 4, fusaiolă de lut;
5-12, ceramică geto-dacică. Se. -.

184
https://biblioteca-digitala.ro

Rezultate referitoare la

aşezarea geto-dacică

din

oraşul

Suceava

8

Fig. 4. Suceava - "Dealul Zamca". I-7, ceramică geto-dacică . Se. I /2.
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Fig. 5. Suceava - "Dealul Zamca". I- 7, ceramică geto-dacică. I, se. I /4; 2-6, se. 1/2; 7, se.
1/4.
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Fig. 6. Suceava - "Dealul Zamca". 1-22. ceramicii şi profilc de vase geto-dacice. Se. 1/2.

187
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

CARACTERISTICILE MATERIALULUI PALEO-FAUNISTIC
DESCOPERIT INTR-UN SIT APARTINAND DACILOR LIBERI
(COSTOBOCI ?) SITUAT IN NORDUL PROVINCIEI
MOLDOVA: ASEZAREA DE LA SUHARAU
SERGIU HAIMOVICI
AURELIA UNGURIANU
I
Localitatea Suharău, centrul comunei cu acelaşi nume, se găseşte situată
în NV judctului Botoşani, doar la câţiva kilometri de granita cu Ucraina, foarte
aproape deci, de cunoscuta aşezare. cc era denumită pc vremuri Târgul 1-lerţei.
Materialul palcofaunistic provine din săpăturile arheologului Paul Şadurschi,
executate în punctul denumit "Ruginosu", în anul 1984, într-o staţiune
aparţinând dacilor liberi şi care a binevoit să ne încredinţeze spre studiu aceste
resturi. pentru care îi mulţumim.
Zona respectivă se încadrează, în marc parte, în Podişul Moldovei,
având o altitudine cu ceva sub 200 m. Hidrografic ca se găseşte în acvatoriul a
două pâraie, ce prin confluenţă, dau Başcul, încă mic în cursul său superior,
neavând o luncă delimitată; chiar în apropierea comunei, spre nord, există o
mică portiunc mlăştinoasă. Peisajul, apare astăzi în bună parte descoperit,
alcătuit din culturi agricole, în sensul lor larg, dar şi din pajişti mczoxcrofilc
tipice silvostcpci, găsindu-se însă, spre NE şi SV păduri oarecum relativ întinse
(resturi ale vestitilor codri ai Hertei ), alcătuiţi din stejărişuri (dumbrăvi),
formate mai puţin din gorun şi, în special, din stejar pedunculat. Pedologic.
solul este, să-i spunem subfosil. fiind chiar în locurile deschise, cenuşiu de
pădure, pc alocuri podzolit.

II
Materialul arheozoologic provine din câteva locuinte şi gropi. După un
studiu preliminar, executat pc fiecare formaţiune arheologică în parte. am
constatat că nu există particularităţi demne de luat în scamă, şi de aceea l-am
unificat. prezentându-l global. Se consată că, din circa 480 resturi osoase {nu
există alt tip de resturi, cum ar fi de exemplu cele aparţinând moluştelor). s-a
putut determina specific, dat fiind caracternl destul de fragmentat al materialului
doar 436 ( circa 90% ); ele aparţin pc de o parte păsărilor: un singur rest, ce
provine de la găina domestică ( Gallus domesticus), iar toate celelalte 435
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(adică 98,78%) reprezentând pc de altă parte mamiferele - nici un alt grup de
vertebrate, nefiind pus în evidenţă.
Aceste 435 de resturi osoase se repartizează la patru specii de mamifere
domestice: taurinele (/Jos ta11rus), porcinele (Sus sero/a domestic11s), oYincle
(gen Ovis). ncgăsindu-se probabil caprine, calul (Eq1111s cabal/11s), menţionând
că lipseşte câinele, cât şi trei specii sf1loatice: cerbul ( Cervus elap/111s).
căpriorul (Capreolus capreolus) şi ursul (Urms arcros).
Într-un tabel alăturat (tabelul I) este reprezentată frecventa segmentelor
osoase, pentru fiecare specie in parte, cât şi numărul de resturi aferent fiecăreia
dintre ele. Se poate constata, urmărind repartiţia acestor piese osoase, mai ales
pentrn Bos raurus, care arc cele mai numeroase fragmente, că ele sunt
reprezentate proportional cu ··patcm"-ul scheletului unui mamifer. existând
toate segmentele acestui grnp de animale. Se poate astfol conchide imediat că
materialul osos avut la dispoziţie, este alcătuit din resturi menajere, aproape
exclusiv din cele de bucătărie (alimentare), asupra căruia nu s-a executat vreo
selcciic oarecare. atunci când ci a fost abandonat şi că în acest caz, concluziile
la care ajungem în urma studiului său sunt. în foarte marc măsură, pertinente.
Să urmărim acum caracteristicile morfologice. biometrice şi de altă
natură cât şi uncie frecvente ale fiecărei specii în parte, pentru a putea apoi pc
baza lor să circumscriem unele date sintetice despre activităţile socio-umane
desfăşurate de membrii aşcâtrii dacice de la care provine materialul nostru
osteologic.

Aves
Singura pasăre din materialul nostru este găina domestică, reprezentată
doar printr-un rest, un coracoid, cu o lungime de 49 mm, piesa aparţinând deci,
unui individ de talie mică, aşa cum se prezintă tipul de găină crescut de daci.

Mammalia
Toate celelalte resturi osoase determinate (dar şi cele aproximativ 45 de
fragmente, reprezentate prin aşchii mici, părţi nesemnificative, pentru care nu sa reuşit a stabili o diagnozl1 specifică), aparţin acestui grup de vertebrate, de
altfel, aproape întotdeauna. cel mai bine reprezentat în cadrul materialelor
arhcozoologicc. Acestea se împart. după caracteristicile lor în raport cu omul, în
mamifere domestice şi mamifere sălbatice.
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Mamifere domestice
Taurinele, prezintă cele mai multe resturi aşa cum se vede şi în tabelul
I. De aceea s-a putut executa un număr mulţumitor de măsurători, fiind specia
la care s-au putut circumscrie cele mai multe caracteristici.
La două dintre resturile de axe cornulare s-au putut executa măsurători,
unul dintre ele aparţinând probabil unui individ castrat, iar celălalt unei femele;
acesta din urmă prezintă şi o mică porţiune a frontalului ce arc linia
intercomulară convexă, caracteristică a tipului numit "brachyceros".
Măsurătorile executate sunt trecute în tabelul 2. iar în tabelul 3 pc baza
metapodalelor întregi s-a putut stabili sexul şi înălţimea la greabăn.

Tabel 2
Bos taurus -

Categoria os
Ax comular

Maxilar
superior
Maxilar
inferior
Humerus

Coxal
Tibia
Astragal

(în mm)
M.

3

Var.
(203)
118;150
39;44
34;38
f c
24-28

M3

6

(29)- 37

33, 16

Lărg

I
I

73
67
65;75
59;69
57-76
52-69
54-65
49-56
51 -(53)
60;63
39;41

-

Dimensiune
Lung marea curbură
Circumf bază
Diam marc bază
Diam mic bază
Sex
M·'

epif infer
supraf artic infer
Lărg cpif super
Lărg supraf artic super
Lărg cpif infer
Lărg supraf art ic infer
Diam acetabular
Lărg epif infor
Lăr2 supraf artic infcr
Lung maximă
Lărg troclcii infcr
Lărg

Radius

măsuratori

Nr.
I
2
2
2

2
2
3
3
3
4
4
2
2

-

26

65,50
60.33
60.33
54,00
52.25

191

https://biblioteca-digitala.ro

Monica Gogu
Categoria os
Centrotars
Metacarp

Dimensiune

Nr.
3
3

Lărg maximă

Lărg

epif super
epif infcr
Lărg epif super
Lărg epif infcr
Lung maximă
Lărg cpif super
Lung maximă
l.ărg cpif super
Lung supraf plantare
Lărg supraf artic
Lărg

Metatars
Falanga I
Falanga II
Falanga III

Var.
43-49
54-60
59
38;38
44
39-61
22-31
34-41
24-31
(67)
20

I

2
I

14
14
5
5
I
I

M.
45,33
57,00

52.42
27.07
37,60
27,00

Tabel 3
/Jos 1a11rus -

Dimensiuni
(în mm)

Metapodale - aflarea

înălţimii

la

greabăn şi

a sexului

Metacarp
173
186
(57)
54

Metatars
(200)
198
Lărg epif super
38
38
Lărg epif infcr
44
Lărg min diaf
30
28
20
22
f
f
f
Sex
f
!nălţimea la greabăn
1034
1112
1057 1068
Var. 1034- 1112 M. = 106.7 cm
Osul
Lung

maximă

Având în vedere cele două tabele cu măsurători. dar şi din considerente
somatoscopicc, putem afirma că taurinele crescute de locuitorii aşe1.lirii erau de
talie relativ mică, ele prezentând totodată o largă variabilitate individuală,
fenomen caracteristic raselor primitive neameliorate; în cadml cirezii,
predominau temeiele (deşi nu s-au evidenţiat în material este normal să fi
existat şi masculi), iar castraţii se găseau în cantitate relativ mică. Ca tip, putem
considera că vitele erau "brachycere".
O altă problemă, rezolvată mulţumitor este aceea a stabilirii vârstei de
sacrificare. Considerând închiderea discurilor de creştere, am putut decela doar
un humerus aparţinând unui tânăr (necpifizat); chiar multiplele falange I ( 14 la
număr) nu prezintă vreo urmă de disc arătând o vârstă mai mare de 1,5 ani.
Dentiţia însă dă un tablou mult mai clar. După apariţia succesivă a unor dinţi
jugali şi apoi considerând eroziunea acesteia. la un număr de 16 exemplare am
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putut stabili o vârstă de 6 -12 luni la un exemplar (6,25%), una de 18 - 24 de
luni la doi indivizi (12,5%), una înjur de 36 de luni la două exemplare (12,5%),
una între 2.5 ani -3.5 ani la doi indivizi (12,5%), una de 5- 7 ani la doi indivizi
(12,5% ), una de 7 - I O ani la 5 exemplare (31,25%) şi una până spre 15 ani la
două exemplare ( 12,5%).
Se observă aşadar că se sacrifica foarte rar tineretul şi chiar adultii, cei
mai comuni fiind reprezentaţi indivizi intre 7 - I O ani, oarecum consideraţi în
optimul de exploatare cconomidt. dar totuşi unele animale se ţineau până la
bătrâneţe.

Porcinele se situează pc locul al doilea, cu un număr mult mai mic de
resturi decât cornutele mari. Materialul cc Ic apar{ine apare dealtfel chiar mai
fragmentat decât la celelalte specii; se găsesc ca predominante fragmente ale
maxilarelor superioare şi inferioare cât şi dinţi izolaţi. S-au putut executa foarte
puţine măsurători, ce au fost trecute în tabelul 4.

Tabel 4
Sus scrofa domt•sricus -

Categoria os
Maxilar inferior
Humerus
Cubitus
Coxal
Astragal

măsurători

Dimensiuni
Lungimea M1
Lărg epif infcr
Lărg su praf artic infer
Lărg supraf art ic
Diam acctab
Lungimea maximă
Lărg tracicii infcr

(în mm)

Nr.

Var.

M.

I
I
I
4
2
I
I

32
35
27
17 - 23

-

29;3 I

20,00

-

36
19

Datele tabelului arată prezenta unui porc de talie relativ mică.
În ceea cc priveşte vârsta de sacrificare, după două humcrusuri se
distinge faptul că exista un individ de sub un an şi altul cu puţin peste un an.
Dentiţia aduce date mai multe: astfel din cinci exemplare găsim doi indivizi
(40%), cc au intre un an şi 1,5, alţi doi (40%) au vîrsta de aproximativ doi ani şi
unul (20%) foarte bătrân de 8 - I O ani. Aşadar, sacrificarea porcului se executa,
în general. peste un an, cu precădere către doi ani, arătând prin aceasta că
suntem în fata unui tip de creştere înceată (tip tardiv), care ajungea la greutatea
optimă abia peste doi ani. fiind asfcl relativ primitiv, cu productivitate scăzută;
restul individului bătrân, reprezintă probabil un vier ţinut pentru prăsilă.
Cornutele mici sunt reprezentate prin ovine (gen O\•is) de la care provin
precis şase piese: un fragment de craniu neural. un humerus, un metacarp, un
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astragal, un calcaneu fragmentar şi un metatars. Toate celelalte resturi, 58 la
număr, pentru care diagnoza diferenţială intre Ovis şi Capra nu s-a putut
executa, au fost trecute în grupul alcătuit artificial "ovicaprine". conţinând deci
resturi de ovine, dar posibil şi de caprine; aceste resturi au fost măsurate şi ele,
dar totodată au fost incluse şi în materialul după care s-a stabilit vîrsta de
sacrificare.

Tabcl5
Ovis aries şi "ovicaprine" -

Categoria os
Maxilar
inferior
Humerus

Metacarp

Tibia
Metatars

Astragal

Dimensiuni

măsurători

Nr.

Lung dintijugali
Lung molari
Lun~ M3
Lungimea maximă
Lărg cpif super
Lărg ipf infer
l.:.ăr~ min diaf
Lungimea maximă
Lărg epif super
Lărg ipf infer
Lărg min diaf
Lărg cpif infcr
· Lungimea maximă
Lărg cpif super
Lărg ipf infer
Lăr~ min diaf
Lungimea maximă
Lări! tracicii infcr

Dimensiuni

Metacarp

Lungimea

la

"ovicaprinc"
Nr. var.
M
.
2 69;74
4851
49,00
3
5 19-23 21,80

134
36

I
I
I
I
I
I
I
I

29
27
117
24
24
13
27

I
135

I
I
I
I
I
I

.

28
15
30
18

greabăn

(în mm)

Nr.

~ungimea maximă
!nălţimea

O vis
var
.

-

Tabel6
Ovis aries. Stabilirea înălţimii la
Categoria os
Humerns

(în mm)

I

J?rcabăn

maximă

I

Înălţimea la ~reabăn
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Înăltimca la ~reabăn
Var.572-613

şi

bizantine

Nr.
I

135
613
M =586 mm

Tabelul 5 şi mai ales tabelul 6 arată că ovinele erau de talie mică: dacă
eventual în gruparea "ovicaprinelor" se găsesc şi caprine acestea erau
deasemenea relativ gracile, mici.
Cu privire la vârsta de sacrificare putem mcntiona următoarele: nu
exista. considerând oasele lungi. nici un disc de creştere deschis. deci nu apar
tineri, dar nici adulti. Dentiţia dă însă următorul tablou. având în vedere şase
exemplare - un individ de 2 - 3 ani ( 16,66%) .doi de 4 - 5 ani (33,33% ). doi de 5
- 7 ani (33.33%) şi doar unul ( 16.66%) către 8 - IO ani. Aşadar şi după c.Jentitic
găsim doar exemplare mature, şi chiar bătrâne.
Calul arc doar şase resturi (vezi şi tabelul I). existând. pc lângă
maxilare cu dinti cât şi cxtremităti ale membrelor. o tibie. os îmbrăcat oarecum
în carne. Putinclc măsurători sunt trecute in tabelul 7.
Tabelul 7
Eq1111s caballus - măsurători (în mm)
Categoria os
Tibia
Falanga II

Dimensiuni
Lărg cpif infcr
Lărg supr artic infcr
Lungimea maximă
Urg cpif super
Lărg min diaf

Nr.
I
I
I
I
I

64
54
45
48

40

Este foarte greu ca pc ba:t.a unor atât de putinc resturi măsurabile, să
dăm caracteristicile morfologice ale calului. Somatoscopic şi după măsurători,
pledăm pentru un cal de mărime medic. După dinti (la oasele lungi nu apare
disc de creştere) putem stabili un individ de vreo trei ani şi altul de 12 - 15 ani.

Mamiferele

sălbatice

Resturile mamiferelor sălbatice sunt cu mult mai putine decât a celor
domestice, cerbul av1l.nd nouă piese osoase, iar căpriorul şi ursul doar câte una.
Cerbul. arc doar resturi osoase. ncgăsindu-se în materialul nostru nici
un fragment de corn plin. atât de des folosit pentru confectionarc de unelte şi nu
numai. Pc lângă resturi de maxilare şi dinti, cât şi porţiuni de oase "uscate",
există şi un fragment de tibie, ce are, mai cu seamă către partea ci superioară,
încă destulă carne. Nu parc să fi fost resturi provenite de la nematuri. Putinul
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material ce i s-a atribuit este cu totul nesatisfăcător pentru a da o caracteri:z.are
a speciei.
C~ipriorul prezintă doar un fragment de tibie care, deşi a putut fi
măsurată, nu poate da nici un reper referitor la caracteristicile speciei;
fragmentul, cu epifiza superioară a tibiei, are încă urme ale discului de creştere,
deci, evidenţiază o vârstă de 3-4 ani.
În tabelul 8 sunt trecute puţinele măsurători cc s-au putut executa pc
resturile celor două Cervidae
morfologică

Măsurători

Categori<i os
Tibia
Falan_gu I

Falanga li

Tabelul 8
(în mm) la Cervus

Dimensiuni
Lărg

epif super
Lungimea maximă
Lărg cpif super
Uirg epif infer
Lărg min diaf
Lungimea maximă
Lărg epif super
Lărg cpif" infcr
Lări! min diaf

Nr.
I
3
3
3
3
I
I
I
I

şi

Capreolus

Cerv11s

Capreolus

Var.

M

65
54-57
22-25
21-22
19-21
50
23
20
17

-

30

55,33
23.23
21.33
19.66

-

Ursul, arc in materialul de la Suharău, un canin superior. cc prezintă
urme de lucru şi anume o gaură (era folosit ca pandantiv?).În acest caz el a putut
fi adus in zonă, din altă parte, prin schimb; noi credem că era însă localnic, date
fiind caracteristici Ic ambientu lui din acea vreme. aşa cum vom vedea mai jos.

III
Având în vedere caracterizarea speciilor de mamifere, descoperite în
de la Suharău, filcută în capitolul precedent, considerând frecventa
fiecăreia (tabelul 9), apartenenţa lor la gruparea domestice sau sălbatice,
ponderea acestor două grupări (tabelul I 0), vom evidenţia acum importanta lor
şi a economiei animaliere în activitatea societăţii umane a dacilor liberi din
respectiva sta\iune arheologică
aşe1.arca
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Tabelul 9

Specia şi caracterul ei
Mamifere
domestice

Mamifere
sălbatice

Fragmente
Nr. ab

/Jos taurtts
Sus sero/a domesric11s
01•icapri"'ie (precis
doar 01•is)
Equus caballus
Ce111us elap/111s
Cllpreo/us c:apreoills
Ursus arctos

281
73
64

6
9

%
64.59
23,80
14,76

1.37
2,06
0,22
0,22

I
I
435

Indivizi
Nr. ab
17
10
8
2
3
I
I

Mamifere domestice
Mamifere sălbatice

Fragmente
Nr. ab
424
11

%
40.47
23,80
19,04

4,76
7,17
2,38
2,38

42

Tabel IO
Raportul dintre gruparea domestice sau sălbatice în materialul
mamiferelor din aşezarea Suharău
Gruparea

- în

%
97.50
2.50

435

Indivizi
Nr. ab
37
5
42

aparţinând

%

88,07
11,93

Se constată imediat marca pondere a mamiferelor domestice şi implicit
importanta creşterii lor în cadrul economiei animaliere, creşterea animalelor
putând fi socotită asfcl ca ocupa1ic de bază, probabil alături de agricultură, în
sensul ei larg (despre importanta acesteia din urmă, materialul faunistic nu poate
contribui decăt cu date indirecte )
Frccven1a cca mai înaltă o au taurinele. care sunt concomitcnl cele mai
voluminoase. Aşa cum am văzut, femelele. printre indivizii maturi, sunt
preponderente şi deci am putea conchide că ele erau tinute ca producătoare de
lapte (cât şi a derivatelor acestuia); totuşi nici un caracter morfologic nu poate
confirma pc deplin acest fapt. Desigur, tot ca o concluzie, să-i spunem
dcasemcnea ipotetică (din nou, nici un caracter morfologic nu aduce
confirmarea), taurinele erau folosite
motor animal. în sensul său larg.
Atragem atcntia cu privire la penuria castraţilor şi ne punem problema. dacă. cel
pulin în unele cazuri, femelele aveau deasemcnea şi această functionalitate.
Faptul că sacrificarea indivizilor se făcea, de obicei. după ~jungcrca lor la

ca
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maturitate, arată şi ca. că totuşi tm1rinclc erau tinute pentru diverse scopuri şi
doar în mod secundar, după necesită\i, erau sacrificate. Cu privire la acest fapt
trebuie specificat că. prin num[1rul şi volumul lor, taurinele acopereau mai hine
de jumătate din 11cccsită\ile de proteine animale necesare societătii omeneşti de
la Suharău (fără a mai socoti că ofereau proteine şi grftsimi animale şi prin
laptele lor)
Porcinele urmează ca frccvcn\ă dupf1 tamine, dar trebuie să luăm în
consideraţie şi faptul că ele au o talie şi un volum evident mai mic decât
cornutele mari. Totodată spre deoschirc de acestea. dar nu numai. cc sunt
polivalente, porcul este tipic monovalent. crescut doilr pentru carnea sa (dar şi
grăsimea sa), <led ci este doar un rurnizor de proteine animale, neavând nici o
altă funcţionalitate. Am văzut că porcinch: sunt de talie mică, cu caractere
primitive, cu o productivitate scăzută. ating;1ncl optimul de sacrificare, relativ
t;îrziu - ele ar acoperi cam 20 cel mult 25% din necesaml ele proteine animale.
Cornutele mici. după cum Ic arată şi numele au o talie mică şi am
v[Jzul că ovinele sunt chiar foarte scunde, cu talia sub 60 cm: se parc că nu se
găsca şi capra, care este de fapt şi unul din animalele destul de rare din cadrul
şeptelului. ncnvilnd de obicei o importnntă economic;! majoră. Caracterul
polivltlcnl "' minelor nu rezultă din nici o caracteristică morfologică a
scheletului lor. dar nu putem să nu considerăm că furnizau atât lapte (cu
derivlltele. cc se pot păstra re.dativ uşor pentru anotimpul rece - caşul de
exemplu), cât şi pentru lf111ă. cu rol economic foarte important în vechime. când
nu era cunoscut bumbacul şi mai ales fibrele sintetice actuale. Este evident că
importnn1a lor Cll pn1ducăloare de proteine <1nimalc este foarte joasă. dltlă liind
talia acestora.
Cabalinele ltu pu\ine n:sturi. dar trebuie 1111.:n\ionat cft unul din ele este
o tibie. Evidcm. calul reprezenta pâ11f1 de curtînd. cel mai ideal motor animal.
dar iarăşi trebuie să preciz"'im că nici una din piesele l>soasc avute la dispozi1ic,
nu con\ine vreo caracteris1ic[1 morfologică care sft arate precis. la ce fel de
activităţi era folosit. Noi credem că servea şi în lllimenta\ie, ltceasta deoarece
tibia este un us bine carnat ilir unul dintre indivizi 1.:ra abia adult: dealtfel şi
rupturile fragmentelor se aseamănă cu cele ale taurinelor de exemplu, cu Cltre
caii sunt cam de accea~i mărime: dată fiind talia cabalinelor, cantitatea de
proteine furnizată de ci nu este de neglijat.
Este cazul sit amintim, că geto-dacii. în general. creşteau şi găina
domestică, care însă nu era încă. prea bine încorporată în dicta lor, având, peste
tot o frecven1ă cc trebuie socotită joasă; dealtfel, prin talia sa, aproape că nu
avea importantă în acoperirea ncccsitătilor de carne. Ea aducea însă pentru masa
zilnică a locuitorilor. un dcmcnl nou inedit: ouăle.
Trebuie s[1 facem men1i11nca c~1 printre speciile domestice se numără de
obicei şi câinele, care nu avea probabil, la Suharău o importantă economică
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directă. Fragmente ale sale nu au fost găsite printre resturile de bucătărie, fapt
care ar pleda că nu era folosit în alimentaţie de către daci. Credem că nu existau
încă la populaţia de la Suharău, câini de salon (divertisment) iar cei, eventual,
de pază. nu aveau cum să ajungă printre resturile menajere.
O altă ocupaţie cu totul secundară, dar nu sporadică, trebuie să fie
socotită vânătoarea (vezi tabelul 10). Ea avea un caracter net alimentar (după
speciile vânate; chiar şi ursul este comestibil) şi nu se făcea. credem. pentru
divertisment. Acoperea aşadar şi ea o cotă, relativ mică, a proteinelor animale
necesare dacilor de la Suharău.
Se execu1au probabil, cu totul sporadic, culesul. mai ales al moluştelor,
poate pescuitul şi vânătoarea (prinderea) păsărilor de talie mai marc. Penuria
resturilor faunistice avute la dispoziţie este, credem, cauza pentru care aceste
ocupatii nu au putut fi decelate.
Menţionăm că prin sacrificarea speciilor domestice şi vânarea celor
sălbatice, rezultau produse secundare: coarne, oase. pici, necesare comunităţii
dacilor liberi. ce puteau antrena, pentru prelucrarea lor. o pătură deosebită a
populaţiei, care executa asfcl tot o activitate economică.
Economia animalieră a dacilor liberi avea o productivitate relativ
scăzută, fiind cu un caracter destul de închis, de subsistcnţă, prezentând însă,
totodată şi aspecte evolutive de planificare şi coordonare a diverselor activităti
componente ale ei. Asfcl exista o planificare destul de strictă a momentului
sacrificării atât a taurinelor, cât şi a porcinelor şi ovinelor: aşa cum am constatat
nu erau tăiate exemplare tinere şi chiar adulte, care aveau, de altfel, carnea cca
mai apreciată. ci în general, chiar şi pentru porci, maturii, care pe de o parte
prezentau o greutate optimă, iar pe de altă parte pentru taurine şi ovine, după cc,
într-o oarecare măsură, erau folosite pentru diverse scopuri utilitare. Chiar şi la
mamiferele obţinute prin vânat. se prezerva tineretul şi poate chiar femelele.

IV
Am arătat la început, care este ambientul actual al zonei, în care, în
prima parte a mileniului I. s-a dezvoltat cultura dacilor liberi de la Suharău. Pc
atunci însă, mediul geografic, era într-o bună măsură diferit fată de cel actual,
aşa cum reiese şi din caracteristicile ecologice şi frecventa unor specii din
cadrul materialului studiat de către noi. acestea din urmă fiind strâns corelate cu
ambientul.
Având în vedere că speciile de mamifere sălbatice găsite în aşezare fac
parte din grupa ecologică "de pădure" este evident că în junii staţiunii
arheologice de la Suharău, se găseau păduri, pc care le considerăm drept mari,
adevăraţi codri, aşa cum o cer necesităţile vietuirii ursului dar şi a cerbului.
Totuşi, locuitorii aşezării, ocupându-se cu agricultura, dar totodată având nevoie
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de mult lemn, defrişau continuu pădurea, întretin<1nd un mediu favorabil
care este o specie iubitoare de margini de pădure. liziere, zone cu
subarboret. Cu timpul pf1rţilc defrişate şi abandonate se reîmpădureau în mod
natural. Totodată, dacă ovinele au nevoie de locuri deschise - păşune - pc care o
găseau din plin prin defrişare. ele fiind de altfel în cantitate destul de mică la
Suharău, taurinele şi porcinele (cu strămoşii - bourul şi mistretul - cc fac parte
desemenea din grupa ecologică de"pădure''), găseau condiţii optime în pădurile
mari, trăind în scmilibcrtate. pc atunci ncpracticându-sc aproape sigur tinerea
lor continuă în stabulaţie. Mediul forestier, aşadar cu totul preponderent,
influenta din plin activitatea economică, dar nu numai a socictă\ii umane, cc s-a
dezvoltat în sec. III d.Chr. la Suharău.
căpriorului,

Les caraclcristiqucs du materiei palcofauniquc trouvc dans un site
appartenant aux daccs libres (Costoboccs ?), siluc au Nord de la Province
Moldavie : l'ctablisscmcnt de Suhar;iu

IUsumi
Le materiei provienl par des fouillcs dans une slation archcologiqueRuginosu,appartcnant a la culture des daces librcs de la provincc de
MokJavie cn Roumanic.
On a determine un nombre de 436 rcstcs osscux provenus d'une espcce
aviennc-la poulc- seulcmcnt un rcste et surtout ( 435 fragments ) des cspcccs
mammalicnncs:quatrc domcstiqucs (Bos ta11rus, Sus scrofa1 do111estic11s,Ol is
aries el Equus c:abullus) el trois sauvagcs (Cervus elaphus,Capreolus capreolus
et Ursus arctos )-Tablcau I avcc la rcpartition par scgmcnts ct Ies frcqucnces
des mammifcres.
On foit un ctude morphologique et biometriquc (tahlcaux 2-8 ) de chaquc cspccc
el puis. on pr~sentc (voir aussi Ies tablcaux 9-10) Ic caracteristiques de
I' economic, des habitants de la stat ion. On fait finalemcnt unc esquisse de
l'cnvironnemcnt de jadis, ayant commc base Ies caractcres ecologiques des
espt:ccs trouvees dans la slation.
Suharău-

1
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IMAGINEA HUNILOR ÎN IZVOARELE ROMANE TÂRZII ŞI
BIZANTINE 1
MONICA GOGU

Apariţia, în secolul al Iii-lea, a popoarelor barbare a pus Imperiul
Roman într-o situaţie de defensivă. pc care o va depăşi cu destulă dificultate.
Vcniti la Dunăre, frontiera de nord a Imperiului, apăratf1 de trupe numeroase şi
de o linie lungă de fortificaţii, barbarii. în ciuda multiplelor raiduri care
provoacă mari distrugeri, atacă izolat.
Datorită unui sistem bine pus la punct. Imperiul romano-bizantin
reuşeşte să-i integreze pe noii veniţi in ceea ce era atunci „lumea civilizată".
Fiind un stat multietnic, Bizanţul a putut să absoarbă elementele străine
tradiţiilor sale. Astfel, a beneficiat de mână de lucru agricolă şi soldaţi pentru
armata imperiala trimişi să lupte împotriva propriilor frati 2• ln plus. jocul
diplomatic subtil, viza să-i provoace pe barbari unii împotriva altora sau să-i
trimită către Occidentul depopulat, secătuit şi abandonat în voia soartei\.
Desigur, primul contact între romani şi aceşti barbari a fost aproape
apocaliptic, dacă ţinem cont de mărturiile contemporane epocii. Referindu-ne in
mod expres la huni. aceştia se fac temuti prin cruzimea lor extremă, distrugând
orice urmă de viaţă pc unde trec. Apariţia hunilor la Nistru, în anul 375,
provoacă deplasarea goţilor către Imperiu. Probabil de la aceştia au sosit
primele informaţii înfricoşătoare despre acest nou popor care se pregătea să-i
forţeze graniţa.

Ammianus Marcellinus, contemporan acestei perioade, în a sa Istorie
romană i11 31 de cărţi face o descriere a acestor nomazi, care ar fi putut să
înspăimânte pc orice cititor al lucrării sale. Veniţi de undeva „de di11co/o de
4
111/aşti11ile Maeotice (Marea de Azov) impreajma Oceanului /11gheţat" , dintr-un
spaţiu accesibil doar imaginaţiei acestui roman mândru de el însuşi, hunii se
pierd în amalgamul de populaţii nomade cu obiceiuri de neînţeles în lumea
„civilizată„. 5 Autorul se străduiestc să nu piardă nimic din descrierea hunilor,

Sub numele arhai1.ant de huni. autorii bizantini târzii desemnează şi alte populaţii
migratoare, cum ar fi avarii, articolul de fată nu se referă şi la aceştia.
2
Hellene Ahweiller, l' ideologie polirique de fEmpire byz:.anti11, Paris, 1975, p. 16.
J Ibidem.
4
Ammianus Marcellinus, Istoria romană i11 31 de cărţi. F.HD.R., li, Bucureşti, 1970,
1

p. 129.
~ Orice istorie se scrie din centru, cel care reprezintă în mod simbolic conditia de

11or111alirate ... La marginile lumii. popoarele fabuloase

asigură

tranzitia dinspre om
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sunt prezentate în amănunt înfă1işarca şi obiceiurile, aşa cum a auzit ci că ar li
sau. mai bine spus. aşa cum credea ci că ar trebui să tic. „Lu ei, chiar în primele
=ile de la naştere. copiilor li se hrLizdeazii fafa cu fierul . ca 11imici11du-se din
timp rădăcina pârului. sci se acopere cu cicatrici şi zbârcituri. Încât
i111hâ1râ11esc fiirci harhli şi pic de jiwnuse{e ca eunucii, cu 11uidulare
b11111ccinoase şi l'ânjoase. cu cefe groase şi infiiţişare 111om1r11oa.wi care le
i11sptiimâ111ci şi le fac .'ili crezi câ .rn111 ani111ale c11 doll(i picioare sau 1110111âi
ciopli1e in chip grosolan. aşezale la marginea podurilor··''. Evident. <.1r fi inutil

de comentat difercnta intre inw!işarea grotească a hunilor şi idealul de
frumusctc al romanilor. în care armonia corpului uman avea un rol dcosebi1 7 •
Încercarea lor de a se apropia de umanitate este sortită de la începui
eşecului pentru că aceşti huni nu au, pur şi simplu, o înfăţişare
norma lă:„11eani11d o .for111ci potrivi Iii, i11cci//(i111i111ea lor ii impiedicci sci meargâ
cum I rebuie"K.

Aspectul tizic ale nomazilor este cel care şocheaz.1 primul, dar
difcrcntcle dintre cele două lumi nu se sfârşesc aici. dimpotrivă, se adâncesc tot
mai mult pc plan cultural: „1111 siilâşuiesc niciodaf(i incase şi se feresc de ele ca
de 11işle mormillle oprile .fo/nsi11(ei ohşleşli „. Când se duc la slrâini, 1111 inlrii În
case decâl silifi de o nevoie 111are, ccici 1111 se Încred la adâposl sub
9
acoperişud' • Ce putea li mai neobişnuit pentru un citadin ca Ammianus, nişte

fiintc umane cărora nu Ic place să sălăşluiască în casc, preferând, de spaima
acestor constructii, să îndure, frigul şi foamea?
Modul de luptă al hunilor este la fel de inexplicabil ca şi „claustrofobia"
acestora. Hunii atacă .,fcirci sci se gândeascci la ei inşişi„iu. iar dacă nu au învins
într-o luptă revin. iar şi iar. Da1:ă se hotărăsc să încheie pace, aceasta nu arc
decât scopul să amâne o confruntare căreia nu pot să-i facă faţă, pc moment.
Desigur, nişte flinte cu o infaţişarc monstruoasă. nu pot avea decât o moralitate
pc măsură . .,Aseme11ea a11imalelor 11ecm·â111ă1oare, nu-şi clau seama in nici 1111
chip de ci11s1e

şi

legaţi 11iciocla1ă

necinste, \'Orbesc cu două În{ele.rnri şi cu clede.mhluri. 1111 suni
de teama unei religii sau .rnperslifii. ci cuprinşi mmwi de

spre zei. Cf. L. Boia. Jocul cu trec111ul. Istoria îmre
1998. p. 56-5 7.
1
• Ammianus Marccllinus. Istoria ro111a11ă in 31 de ccir/i. F.11. D.R., li, Bucureşti. 1970,
p. 129.
Tcrulian, în /Jc anima. spune "corpolen/a este o piedică pemrn gândire", Într<'
A11tichi1ate şi Renaştere. Giindirea Evului 1Hedi11, Bucureşti, 1984, voi. I, p. 32; V. V.
Bâcikov, Estetica Amichi11i/ii târ=ii, Bucureşti. 1984, p. 42.
s Ammianus Marccllinus. Istoria ro111a11ă in 31 de căr/i. F.HD.R .. li, Bucureşti. 1970,
p. 129
9

spre animal sau.

dimpotrivă,

cu/el'(ir şi Jicfiu11e.

Bucureşti.

Ibidem.
Ibidem, p. 131.

10
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11e11uirgi11ita lăcomie de aur. ii aratti atât de capricioşi şi de uşuratici la mânie
incât, de multe ori. În aceeaşi zi. desfac o alianfci şi tot atunci o leagci din nou,
fiiră să fie nevoie de cuvântul impăciuitor al cuiva "1 1 •
Agathias seric la două secole distanţă ele Ammianus, în timpul domniei
împăratului Justinianus I. cu detaşarea omului care povesteşte nişte evenimente
încheiate de mult şi în favoarea bizantinilor. După cc momentul surpriză s-a
consumat, romcii s-au adaptat stilului de luptă barbar şi au putut face fată cu
succes situaţiilor de criză. bazându-se, în primul rând, pc forţa mult superioară a
civili7.aţiei lor. Relatând despre felul de luptă al hunilor kutriguri si utriguri,
Agathias spune:„intr-adewir. când atacau şi prcidau in câmp clescllis, până ce
sleindu-şi puterile şi unii şi a/fii , fi1rci di.\·truşi cu desâvârşire, astfel incât işi
12
pierduseră şi denumirea .'itrcimoşeascli " • Lipsa unor tradiţii , a unui cod
moral, care să-i individualizeze faţă de alte popoare, i-a fartat pc huni să preia
diverse obiceiuri, iar în momentul în care pierd puterea politică, să se topească
în masa barbarilor care spera să primească puţin din mila impăratului„,Ctici
aceste neamuri hunice au devenit atât de nenorocite incât, clacă a mai rămas o
parte din ei, a ajuns i11 sc/m•ie fată ele al/ii, in diferite locuri şi au primit n11111e/e
de la aceia. As(fel au /mii pedepsifi in moci a.\]Jl'll pentru nelegiuirile
anterioare „JJ.
Un bizantin care îi cunoaşte în mod nemijlocit pc huni este Priscus
Panites, datorită soliilor sale la curtea lui Attila, ca trimis al lmpcriului 1 ~. Pe
deplin conştient de importanta misiunii sale. Priscus işi ctalcazli calit<ltile de fin
observator al obiceiurilor celor cu care intră în contact şi lasă în urma sa o
imagine mult mai aproape de adevăr. contactul direct cu hunii ferindu-l de
exagerările inerente unor informaţii „din auzite".
Bucurându-se de ospitalitatea regelui hun, Priscus Panitcs are ocazia de
a cunoaşte toate obiceiurile de la Curtea regală. atât cele legate strict de
ceremonialul oficial • cât şi cele care implicau activităţile de zi cu zi. Descriind
un ospăţ la care fusese invitat de Attila, solul romanilor spune:,„„ am sosit la
llW.'iă impre1mtl cu solii romanilor din Apus, oprindu-ne drept in fa/a lui Allila.
Paharnicii ne-au intim· câte o cupă. dupâ obiceiul locului, jpre a o Închina şi
noi i11ai11te ele a lua loc pe .'ict11111e „. Drept la mţj/oc, pe 1111 pat . sttitea Allila,
iar În spatele sâu se afla 1111 alt pat. Acesta era acoperit cu ţescituri de pânzti şi
covoare de diferite culori cum s11111 acelea pe care grecii şi romanii le folosesc

11

Ibidem.

12

Agathia.~. Istorii, FI/DR. II. p. 481.

ll

Ibidem.

u Costel Chiriac, Unele obsen•aţii asupra i1!for111a/iilor literar-istorice biw111i11e
privitoare la regiunea Dunării de Jos i11 secolele V-X, în Arheologi<i Moldovei. 20.
1997, p. 111.
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la nunţi" 15 • După cum se poale observa, difcrenta dintre cele două tipuri de
civilizaţie tinde să se micşoreze în urma contactelor nemijlocite. Desigur,
obiceiurile hunilor apar puţin stridente pentru un diplomat bi1..antin care constată
că regele hunilor stă aşezat pe covoare asemenea celor folosite de romani la
nunţi, dar din relatarea lui Priscus nu se mai distinge deloc groaza de care era
cuprins Ammianus Marccllinus când povestea de aceiaşi subiecţi.
În dmmul lui spre curtea lui Allila, Priscus Panites trece prin câteva sate
ale hunilor, care se arată şi ci foarte primitori, ceea ce nu e ncaparat o dovadă de
civilizaţic '. Prezenta unor aşc1.ări ale localnicilor, probabil o populaţie supusă
hunilor, este descrisă cu aceeaşi amănunţime, iar apariţia unei furtuni oferă
romanilor prilejul de a înnopta într-o aşezare din zonă . .,Atunci sci{ii ne-au
poftit la dânşii, 11e-a11 primit. 11e-a11 dat adiipost şi au aprins mai multe trestii.
Sttipcina satului. una din Jo{iile lui Bleda ne-a trimis hrană şi femei frumoase
pentru culcare ( la sci{i aceasta e 1111 semn de mare cinste) '" 17 • După cum se
poate observa, hunii nu mai sunt „animale c11 dozai picioare", cum erau descrişi
de către Ammianus Marccllinus, doar câteva zeci de ani mai târziu un sol roman
constată că au femei frumoase. Cu toate că diferenţele s-au micşorat intre cele
două lumi. ele se pitstrează, chiar şi prin simplul fapt ca hunii sunt poligami,
obscrva\ic pc care oaspetele uneia dintre soţiile lui Bleda se simte dator să o
11

facă.

Destrămarea Imperiului lui Attila a oferit bizantinilor prilejul de a-şi
pune in valoare calităţile de pricepuţi diplomaţi în condiţiile existentei unor
numeroşi şefi barbari care aspirau la bunăvoinţa impăratului in schimbul
angajamentului de a nu ataca Imperiul. Considerând că un război este cum mult
mai costisitor decât o pace cumpărată, Justinianus reuşeşte să evite o
con fruntare directă cu barbarii care sălăşluiau la Nordul Dunării trimiţându-le
unora damri .„ Fticându-şi socoteală că trebuie să cheltuiască atâtea mii,
Justiniam1s a gi'isit mai nimerit sâ-i invrtijheascâ pe şefii barbarilor cu câteva
damri neinsemnate şi sti-i ridice pe unii impotriva celor/al{i ... Nebănuind
şiretlicul impâratului, hunii prin firea lor nepotolitil au pornit rtizhoi unii
împotriva altora, 11imici11d11-se îmre ei" 111• Acest episod este relatat atât de Ioan
din Antiohia, cât şi de Agathias 19 • ambii fiind impresionaţi de marca
înţelepciune a impăratului care a ştiut încă o dată să salveze Imperiul de la
distrugeri. În schimb. în a sa „Istorie secret{(', Procopius povesteşte despre

1
'
16

Priscus Panitcs, Despre soliile ro111a11ilur la cei de alt neam, FI/DR, li, p. 275.
Spunem aceasta gândindu-ne la milui .,bunului sălbaiic". ln acest sălbalic se adunau
toate calitălile pe care o socic1a1e le-a picrdUl prin civilizaţie: cins1e, bunălate,
ospitaliiatc. Vezi L. Boia, op.cir.. p. 79.
1
' Priscus Panitcs. Despre soliile ro111a11i/or la cei de alt neam. FHDR. li, p.261.
IM Ioan din Antiohia, Cronica, FI/DR. II, p. 357.
19
Agathias, op.cit., p. 479.
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atacurile distrugătoare ale hunilor şi slavilor cărora împăratul mult lăudat de ci
în lucrările anterioare. numai poate, brusc. să Ic facă faţă.„ Cred că la fiecare
11iivălire mmuirul romanilor ucişi sau duşi i11 robie era de peste 200 OOO, i11câ1
teritoriul acesla [Tracia-n.trad.] părea pesle Joi 1111 adevăral pusliu scilic" 20 .Se
poate presupune că aceşti prizonieri pc care barbarii aveau obiceiul să-i ducă
peste Dunăre să fi avut influentă în a-i ajuta pc huni să păşească spre civilizaţie.
Astfel, Priscus Panitcs pomeneşte despre un roman ajuns rob al fratelui lui
Attila căruia ii construieşte o baie.
În lucrarea sa ,.Despre rclzboaie ", Procopius îi pomeneşte pc huni ca
făcând parte din armata bi7..antină în luptele duse de Justinianus împotriva
go\ilor21 • Mai bine de două secole mai târziu, scrie despre huni şi patriarhul
Nikcphoros (806-815), în legătur[1 cu evenimente petrecute la curtea lui
Heraclius (610-641 ): „a lreclll câlva limp şi s1ilpâ11ul neamului hunilor
imprewui cu şefii şi lăncerii din jurul său a venii in Bizanf şi a cerul de la
impăral sti fie iniţial i11 Jainele credinfei creşline. Acesla l-a primii c11
h1mlivoinfti, iar co11ducti1orii hunilor Împreună cu sof iile lor au jos/ indrumaf i
clilre izvoarele credinfei de ctilre conduclilorii romanilor. După ce au Jos/
inif iafi in cele sacre, au Jos/ cinslif i cu daruri şi de11milâfi imptirăleşli, pe
co11d11ctilor impi'ira111I l-a onorai cu demni/alea de palricius şi l-a slobozii cu
cinsle sti se i111oarcă in {i11111ul /11111ilor":~. Desigur, această atitudine plină de
bunăvointă faţă de barbari nu a avut niciodată un sens filantropic, bizantinii
aveau nevoie de linişte la graniţe şi de soldaţi care să lupte pentru gloria
rmpcriului ,,impolriva propriilor fraţi".
Imperiul Roman din Răsărit a fost forţat de împrejurările nu tocmai
favorabile să-şi reconsidere orientările politice şi fundamentele propriilor
valori 2J. Fără a renunţa la doctrina unităţii împcrialc, o veritabilă dogmă
constitutivă a puterii sale, 13izantu1 s-a văzut nevoit să se adapteze pluralităţii
politice care se stabilise, în fapt, pc teritoriile revendicate de el ca aparţinându
·24

I

.

13izanţul şi-a contruit măreţia, în primul rând, cu ajutorul aurului şi al
armelor, dar când acestea puteau fi economisite, împăraţii se arătau generoşi în
a distribui titluri onorifice care să flateze orgoliul conducătorilor barbari şi să Ic
dea iluzia că aparţin unei lumi care ştia să-şi apere mărc\ia. prin anihilarea sau.
după caz, înglobarea tuturor celor care ar fi dorit să-i comeste, în vreun fel,
autoritatea.
20

Procopius din Cczarcea, Istoria secretcl, FI/DR, li, p. 457.
Idem, Despre războaie. FHDR. li, p. 437.
~: Niccphoros, Scurtă istorie, FHDR, li, p. 625.
23
H. Ahwcillcr, op. cit., p. 11.
!~ G. I. Brătianu, l' orga11isatio11 de la paix dans f hisloire 1111iverse//e, Bucureşti, 1997,

21

p. 89.
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L'image des Huns dans Ies sources historiques romaines
tardives et byzantines
Rcsumt
L'anicle presente l'image des Huns lels qu'ils sonl decrils par Ies sources
hisloriques Cc:rites romaines 1ardives el by1..an1incs. Par lcurs 1raits, Ies Huns s'cgarcnt
parmi Ies au1res nombreuses populalions migratriccs qui forcent Ies fronticres de
l'Empire romain, en faisant peur aux habitants. Les mccurs des migratcurs ctaicnt cn
opposition avec Ies mccurs exis1an1es dans la socicte romaine civiliscc: la barbarie
extreme, I' aspect sauvagc ct la vie nomade.
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STUDIUL MATERIALULUI ARHEOZOOLOGIC DESCOPERIT
ÎN STATIUNEA ARHEOLOGICĂ DE LA TODIREŞTI (JUD.
SUCEAVA) DATATĂ SEC. V D.CHR.
AURELIA UNGURIANU

Staţiunea

de la Todircşti, este situată cam la 12 km N-NV de oraşul
Suceava. în partea dinspre apus a Podişului Moldovei (cunoscută şi sub
denumirea de Podişul Sucevei), cu altitudine medie, cc se apropie de 400111,
drenată de pârâul Solonctului, afluent al apei Sucevei, aceasta curgând doar la
câţiva km de staţiune. Râul Suceava, la acest nivel al cursului său mijlociu, deşi
prezintă o albie majoră cu terase, nu are încă o luncă inundabilă bine definită,
încât îi lipseşte biocenoza cc caracterizează această formă de relief; totuşi
apropierea de o apă, relativ marc, dă încă şi azi, populaţiei umane din satul
l'odireşci, posibilitatea să exploateze din plin fauna existentă în râu şi cea de pc
malurile sale. Actualmente, zona înconjurătoare a staţiunii arc un peisaj aproape
cu totul descoperit, alcătuit în marc măsură de culturi agricole şi pajişti.
Pedologic, apar soluri subfosile, ele fiind reprezentate mai ales, prin cel cenuşiu
de pădure, nici măcar podzolit, încât. este evident. dată fiind altitudinea locului,
că pc la mijlocul mileniului I se găseau păduri de foioase, reprezentate prin
stejărişuri, având specia de stejar pedunculat ca dominantă şi poate, existând de
acum pc culmi şi ceva goruncte - deci un masiv păduros cunoscut popular cu
denumirea de dumbravă, cc prezintă o seric de caracteristici ce-i sunt specifice.
li

Materialul osteologic găsit în sit provine din săpăturile executate de
către Mugur Andronic în 1988-1989 şi care, a avut amabilitatea de a ni-l
încrcdinta spre studiu, fapt pentru care îi mulţumim. D-sa, pc baza, atât a
ceramicii, cât şi altor considerente, ne-a furnizat şi datarea materialului ca
1
aparţinând unei aşezări din sec. V d.Chr.
Resturile faunistice provin din mai multe complexe: locuinţe şi gropi.
Dintre acestea din urmă se remarcă mai ales groapa notată cu nr. I şi cca cu nr.
2, al căror material, cc este mai abundent, l-am studiat pentrn fiecare din ele în
parte; întrucât în celelalte complexe resturile faunistice care au fost găsite, în
fiecare dintre ele, sunt în cantitate foarte mică, noi Ic-am considerat ca un tot.
După acest studiu detaliat, materialul osteologic a fost sumat pentru a se executa
1

Este prima oară când se studiază materialul arheozoologic de secol V de pc teritoriul
Moldovei.
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frccvcn1a pc specii, a-l măsura şi a urmări o seric de caracteristici morfologice,
dar nu numai. Atunci când piesele osoase provenite din cele două gropi. dar şi
din alte complexe, indică o seric de particularităţi, se va menţiona acest lucrn ca
atare pc parcurs. În totalitatea sa însă, materialul este în cantitate destul de mică.
Trebuie să mcn1ionăm de la început că resturile faunistice apar foarte
sfărâmate, fapt datorat pentru această staţiune, la două motive: primul este cel,
să-i spunem. general, oarecum comun pentru materialele osteologice
descoperite în aşezări (spre deosebire , de obicei. de cele de ofrandă din
necropole, sau de uncie găsite în gropi rituale, cât şi cu alte caracteristici
cultuale) întrucât el este reprezentat, cu toiul preponderent. prin resturi de
bucătărie, doar uneori, numai într-o oarecare măsură. datorită provcnicntci sale
şi de la alte ac1ivi1ăti tot de ordin menajer; al doilea, cc se datorează conditiilor
particulare existente în staţiune, un sol necorespunzător, combinai cu o
umiditacc crescută. ce a făcut ca resturile să apară nu numai erodate de ''vreme",
dar să fie şi sfărâmicioase şi să se distrugă uşor, în momentul scoaterii lor, cât şi
prin expunere la '·aer". Totuşi, am reuşit să determinăm cu precizie un număr de
153 resturi; pentru cca 35 ele fragmente (care dacă nu sunt manipulate cu grijă
se "înmulţesc"), nu s-a putut stabili apartenenţa specifică. Întregul material este
reprezentat doar prin resturi osoase (nici o grupare de nevertebrate, de exemplu
moluşte, nu a fost pusă în evidentă); de asemenea tot materialul osos provine
doar de la mamifere, alte ordine de vertebrate: peşti, păsări, reptile. nefiind
reprezentate în cadrul resturilor descoperite în situl de la Todireşti. În tabelul
următor este dată frecventa. pc specii, a resturilor, iar metriile cc au putut fi
executate sunt trecute în tabelul cu măsurători.
Todircşti. Tabelul cu frecvenţele speciilor determinate
Specia

Bos taums (taurinele)
Sus domest.
(porcinele)
Ovis el Capra
(ovicaprinele)
Eq1111s caballus
(calul)
Sus scrofa (mistreţul)
Cen•us elaphus
(cerbu I roşu)

Fragmente
Nr. abs.
%
67,32
103
15,03
23

Indivizi
%
Nr. abs.
45.46
10
22,73
5

17

11,12

4

18,19

8

5,23

I

4.54

I
I

0,65
0.65

I
I

4,54
4,54

153
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111
În cele cc urmează, vom trece în revistă, pc specii, frecventa lor, dar şi o
scrie de caracteristici morfologice şi metrice, cc conduc pentru animalele
domestice la aflarea tipului lor, vârsta de sacrificare, acolo unde ca a putut fi
stabilită, alte particularităţi, corelate cu activitatea socio-economică a
locuitorilor sitului. Mcn\ionăm că pentru speciile domestice, vom folosi
denumirea zootehnică. iar pentru cele sălbatice, pc cea populară.

Mamiferele domestice
Taurinele au frecventa cca mai

înaltă,

situându-se clar pe primul loc. nu
numai prin cantitatea resturilor, dar şi prin faptul că, în rapon cu celelalte specii
dete1111inate, talia lor este cu mult mai marc (excep\ic tăcând doar calul).
Resturile acestora, vin să arate tocmai prin cantitate. un lucru care trebuie
consemnat, el fiind foarte important pentru stabilirea unor concluzii juste. Prin
trecerea în revistă, cât şi prin frecventa lor, se poate constata că, în general, s-au
găsit toate segmentele, care teoretic, reprezintă schi\a unui schelei de mamifer şi
putem astfel conchide că, materialul avut în studiu, este alcătuit. în fapt, din
totalitatea resturilor depuse, în mod normal, în vechime, de locuitorii aşezării,
resturi asupra cărora, nu s-a executat de către aceştia vreo selecţie. pentru un
scop oarecare (deşi nu chiar atât de clar, dată fiind penuria materialului osos,
situaţia se prezintă asemănător şi pentru celelalte specii).
În groapa I a fost găsit un neurocraniu fragmentar (mai multe resturi
reîntregite), care prezintă şi cele două axe comutare, relativ deteriorate. Se poate
constata că ci apaqinc tipului „brahiceros", după forma şi metriile stabilite la
aceste coame. cât şi prin caracteristicile liniei intercornulare şi a fosei
temporale; craniul provine de la un individ, să-i spunem adult (2,5-3 ani),
probabil o femelă. Metriile stabilite pc fragmente de oase lungi (vezi tabelul)
arată o largă variabilitate, aşa cum o prezintă animalele domestice neameliorate,
dar este totodată probabil că indivizii mai mari să reprezinte masculii castra\i.
iar cei mai mici şi mai gracili, femelele. Vârsta de sacrificare, considerând
dinţii, cât şi discurile de creştere, deşi s-a putui stabili mai exact doar pentru
patru exemplare, arată că resturile apaqin unor indivizi, cel puţin adulţi,
găsindu-se însă maturi de diverse vârste; lipseşte tineretul.
Facem menţiunea că un fragment de mandibulă de taurin, din păcate, cu
totul nemăsurabilă, abordată aşadar doar somatoscopic, apare ca foarte masivă.
arătând că provine de la un exemplar mare (nu am socotit-o când am stabilit
numărul prezumat de indivizi); ea ar fi pulul aparţine bourului (Bos
primigenius), strămoşul sălbatic al vitelor domestice, care aproape sigur că în
sec. V d. Chr. mai exista în zonă. Întrucât nu putem da o diagnoză precisă.
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remarcând masivitatea. dar şi apartenenţa la genul Bos, am semnalat doar faptul
ca atare.
Pe locul al doilea ca frecvenţă se găsesc porcinele, a căror resturi apar
încă şi mai fragmentate decât cele nle taurinelor. Nu putem da aproape nici un
detaliu cu privire la tipul morfologic al porcului, doar să spunem că ci avea, o
talie medic, m1 chiar marc (o înăltimc la greabăn cnlculată este egal cca 80 cm)
şi că prezenta un bot încă relativ lung. cât şi un greabăn înalt caractere
considerate ca primitive. Este interesant de semnalat că sacrificarea nu se făcea,
probabil, decât la o V<Îrsli1 în jur de doi ani şi chiar mai mult, întrucât m1 am
găsit deloc dinţi şi oase provenite de la tineret sub 18 luni. După dinţii canini
(defense) inferioare, am putut depista existenţa a două femele.
Urmează ovicaprinclc. de la care s-au găsit doar fragmente de maxilare
superioare şi de mandibule, cu dinţi i11 sir11. cât şi dinţi jugali izolaţi: nu putem
explica lipsa totală a oaselor trunchiului şi ale membrelor. După dinţi se poate
constata că nu există nici un individ tânăr, iar după erodarea acestora. se
determină maturi chiar piină la 5-7 ani. Dată fiind existenţa doar a dinţilor. nu se
poate preciza cărui gen sau genuri le aparţin resturile; este deci posibil ca aceşti
dinţi sfi provină de la Ovis. de la Capra sau de la amândouă genurile. Numărul
indivizilor prczumati 1rn se poate ridica la mai mult de patru.
Calul prezintă cele mai puţine resturi dintre speciile domestice şi anume
doar 8 fragmente. aparţinând toate aceluiaşi individ. descoperit în groapa 2.
Sunt patru resturi de la o aceeaşi mandibulă (le-am socotit un singur segment
osos). cu un P 2 abia ieşind. deci cu vârstă de 2.5-3 ani. cu dinţi incisivi de lapte
dar şi mijlocaşi definitivi. o epifiză inferioară de la un radius (os îmbrăcat cu
carne), un astragal ş.a. Talia individului ar fi mică. cel mult mijlocie.
Remarcăm că s-a găsit de asemenea un fragment de coastă, ce provine,
aproape sigur. de la un carnivor de mărime mijlocie: ar fi vorba tic de un câine
de talie mică (optăm pentru acesta) sau poate. însă, o vulpe. Nu am trecut acest
rest printre speciile determinate, căci dacă l-am considera vulpe, ar ridica prea
mult frecvenţa resturilor de mamifere sălbatice. Chiar dacă ar reprezenta
câinele. acesta nu arc o directă importanţă economică şi ci se gf1scşte. de obicei,
în orice material arhcozoologic. mai ales când resturile animaliere sunt mai
numeroase.
Mamiferele

sălbatice

Sălbătăciunile sunt reprezentate prin două specii: cerbul şi mistreţul.
fiecare cu câte un singur segment osos. Primul prezintă un fragment cu epifiza
inferioară a humerusului. os îmbrăcat cu came. găsit într-o locuin!ă; secundul
arc o falangă I deteriorată, os al extremităţii membrului, care ar fi putut ajunge
în materialul avut la dispoziţie. m1 prin aruncare directă la gunoi. ci indirect,
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printr-o piele de mistreţ, la care de obicei falangele rămân prinse, după jupuirea
acesteia, piele folosită în diverse scopuri. dar putând fi adusă în aşezare şi din
altă parte, prin schimb, de exemplu, dar nu prin vânarea individului în
împrejurimea sitului, cum este evident că a avut loc pentru cerb. Ori.:um,
ambele specii fac parte din gruparea ecologică "de pădure„. având astfel pentru
noi, nu numai importanta lor primară, economică, ci şi pe aceea de a da indicaţii
asupra ambientului din jurul aşezării de la Todireşti. Cu privire la
caracteristicile morfologice, ale ambelor specii, acestea interesând mai degrabă
pc biolog decât pc arheolog, nu putem avansa nici măcar vreo ipotez[1 dată fiind
penuria materialului osos avut la dispoziţie.

IV
După ce am arătat o seric de caracteristici ale speciilor găsite în aşezare,
având in vedere şi tabelul cu frecvenţe, să ne oprim acum, pe scurt, la uncie
considerente legate de viaţa socio-economică a locuitorilor din situl ce fiinţa la
mijlocul mileniului I, în zona satului Todircşti de astăzi.
Putem spune fără tăgadă, că o ocupaţie de prim ordin, poate chiar de bază
(asupra agriculturii, despre care câteodată resturile faunistice dau uncie
amănunte, in cazul de fată, ele nu aduc, din păcate, nici o dată de luat în scamă)
era creşterea mamiferelor domestice.
Ca pondere, pc primul loc se aşează taurinele, specie multifuncţională sau
prin termenul zootehnic, polivalentă. Desigur, prezen1a sexului femei, poate
chiar preponderent, după cum apare prin metrii, asigura o producţie oarecare,
dar constantă, de lapte (cât şi produsele derivate); existau. probabil, de
asemenea. considerând tot metriile şi masculi, desigur castraţi (nu se ţineau
taurii, decât doar 1-2 pc întreaga comunitate) ei fiind folosiţi desigur ca motor
animal, luat în sensul cel mai larg. După necesităţi, taurinele erau sacrificate.
dar aşa cum am arătat nu s-au găsit resturi de la tineri, viţelele fiind probabil
ţinute chiar bine după maturitate, iar viţeii castraţi aşişderea, îndeplinind astfel
cele două funcţii specificate mai sus. Având în vedere talia cât şi frecvenţa lor,
taurinele furnizau, prin tăiere, peste 60% din necesarul de proteine animale al
locuitorilor (fără a socoti aportul, de asemenea, de proteine dar şi de grăsimi
aduse prin întrebuinţarea laptelui).
Locul al doilea este ocupat de porcine, specie monovalentă, cc aducea
prin exploatare atât proteine cât şi o cantitate apreciabilă de grăsimi.
Sacrificarea lor se făcea, de asemenea, după cc depăşeau chiar maturitatea (cam
după 2 ani) - întrncât nu s-au găsit resturi de la tineret - arătând astfel existenta
unui tip primitiv, zis "tardiv", cu creştere înceată, cc atingea greutatea optimă
cam la această vârstă. Considerând şi la porcine frecvenţa, dar şi talia, credem
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că ele acopereau prin sacrificare. în jur de 15% din necesităţile de proteine
animale. dar concomitent. fumizând şi grăsimi.
Urmează în ordinea frecventei. dar şi a mărimii, ovicaprincle. de
asemenea polivalente, aducând laptele lor. iar ovinele şi lâna, destul de necesară
în climatul regiunilor noastre, ea neputând fi total substituită, pentru
vestimentaţie, de către fibrele vegetale. Evident şi acestea erau la un moment
dat sacrificate, aşa cum am văzut, nu la tinereţe, ci după ce fuseseră folosite în
alte scopuri; carnea lor nu putea reprezenta însă decât cel mult 5% din
necesităţile de proteină animală.
Calul, arc frecventa cca mai scăzută, în general în regiunile noastre,
acesta găsindu-se situat numeric, pentru aşezările zise rurale, în urma celor trei
grupe de artiodactile domestice. Trebuie socotit şi el ca polivalent, fiind prin
excelenţă, în primul rând. cel mai tipic motor animal. până foarte curând, chiar
în contemporaneitate. Aşa cum am arătat, după singurul individ existent şi
totodată prin pu!inelc sale resturi, nu putem spune decât că exemplarul era de
talie mică; credem însă că şi calul era folosit. poate doar în anumite momente de
cumpănă, in alimentaţie. Putem aduce ca argument. pe de o parte, faptul că
individul sacrificat (nu dispărut prin moarte naturală) era relativ tânăr. iar pc de
alta, că printre resturile sale se găsesc şi segmente osoase acoperite cu carne şi
totodată că acestea sunt fragmentate de maniera de a reprezenta clar resturi de
bucătărie şi nu provenite de la un animal aruncat la gunoi după moartea sa
naturală. În acest caz trebuie socotit şi ci ca furnizor de proteină animală, iar
dată fiind talia calului, cantitatea provenită din aceasta, nu era chiar de neglijat.
Pc lângă creşterea mamiferelor domestice. un rol economic, nu chiar cu
totul neglijabil, îl avea şi vânătoarea speciilor mari de mamifere sălbatice, ca
reprezentând numeric doar 1.30% din fragmente, dar 9,08% din indivizii
prezumaţi, adică cam I /I O în raport cu ocupaţia de bază Această vânătoare avea
un caracter net alimentar, cantitatea de proteine rezultată din doborârea unui
cerb şi a unui mistreţ, reprezentând mai mult decât cca provenită din
sacrificarea ovicaprinclor.
Este aproape sigur că şi alte ocupaţii, furnizoare de materii alimentare de
origine animală, dar având într-adevăr un caracter cu totul sporadic pot fi luate
in considerare. Ar fi mai întâi pescuitul, în râul Suceava, dar şi culesul
moluştelor, fie gasteropode terestre, fie lamelibranhiate acvatice. Este aproape
sigur că doar cantitatea mică de resturi animaliere găsită în aşezare, face ca
fragmentele osoase de la peşti. cât şi resturi de cochilii şi valve, să nu fie
prezente în materialul avut la dispoziţie. Este bine să arătăm că produsele
animaliere m1 erau folosite doar pentru alimentaţie şi că, să spunem, în
subsidiar, aveau o întrebuinţare destul de largă, coamele, oasele, pentru a se
executa obiecte diferite cât şi unelte, picile (alături de lână) pentru veşminte şi
încălţăminte, poate chiar şi în alte scopuri lucrative. Nu am găsit însă, în
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materialul studiat, resturi osoase cu urme de prelucrare. rebuturi, sau unelte
u7..ate şi aruncate; am pus doar în evidenţă faptul, că unul din axele cornulare
(din groapa 1) arc la bu.ă nişte tăieturi, relativ adânci, care arată că, după
sacrificare, partea cornoasă (tocul) cornului de taurin a fost desprins şi folosit
(fiind putrescibil nu a rămas vreo urmă din el). De asemenea. pc faţa internă
(costală) a unui omoplat (tot din groapa 1) se văd două un11c paralele, datorate
unui obiect tăios - probabil cuţit - rezultate ca un11arc a dezosării acestuia,
foarte bine îmbrăcat, pe viu, cu carne; există de asemenea o jumătate de atlas
(groapa 1), secţionat exact pc linia medio-sagitală, ce ar arăta că această
vertebră, la descăpăţânare, ar fi rămas la craniu şi poate ulterior prin tăierea
sagitală a acestuia (pentru a scoate eventual creierul) şi atlasul a fost secţionat
asemănător; nu se poate însă dovedi că această vertebră ar aparţine
ncurocraniului suscitat - vezi la cap. IIl - întrucât acest segment nu a fost
secţionat (sagital), ci s-a desfăcut mai degrabă în bucăţi (fiind încă relativ tânăr,
animalul avea sulurile deschise), sub presiunea exercitată de pământ - deci
problema rămâne deschisă. În general, tranşarea resturilor, a fost făcută până la
bucăţi relativ mici. porţionarea executându-se astfel pentru ca ele să încapă în
recipiente relativ puţin voluminoase. în care, credem. că aceste hălci au fost
fierte; doar două segmente poartă pc ele urme de ardere: pc o faţă a unui ax
cornular din groapa 1 există o zonă cam de 2 cmc cu arsură, iar un astragal
apare ars în întregime - ambele acestea fiind de fapt oase neacoperite cu came;
nici un rest nu apare calcinat. Considerăm de aceea. având în vedere aceste date,
cât şi sfărmarca puternică a resturilor. că materialul osos din groapa I cât şi din
celelalte gropi, de asemenea chiar din locuinţe, aşa cum am spus, nu apare deloc
selectat din vechime, că suntem cu totul în faţa unor resturi tipice de bucătărie,
nefiind nici măcar existentă, cealaltă componentă a unui material menajer - în
măsură în care această componentă nu a fost selectată de către arheolog şi cred
că nu a fost - încât m1 poate fi luată în consideraţie ipoteza că am fi, cel puţin în
parte, în faţa unui material cu caracter cultic.
Din toate cele ar[1tatc mai sus putem conchide că, în marc, locuitorii
aşezării erau crescători de animale, rar practicând şi vânătoarea (poate doar la
nevoie). Economia lor avea un caracter probabil aproape totalmente de
subzistenţă şi o putem considera sărăcăcioasă, cu o productivitate slabă. destul
de ineficientă; ne-o probează faptul că toate speciile domestice aparţineau unor
tipuri primitive, neameliorate şi totodată fărâmiţarea foarte avansată a resturilor
osoase, oamenii căutând să folosească la maximum produsele animaliere avute
la dispoziţie, sfărâmând până şi oasele pentru a Ic întrebuinţa măduva. Din
aceleaşi considerente, cât şi din altele arătate mai sus, credem că şi indicele
demografic era scăzut. iar situl nu prea întins.
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V
Într-un ultim capitol, trebuie să ne oprim la un alt fapt, foarte important
pentru dezvoltarea şi dăinuirea societătii omeneşti în general. dar şi, temporal,
pentru o perioadă bine stabilită - rcctc sec. V p.Chr. - anumea ambientul în care
comunitatea umană îşi ducea existenta. Tangcntial, am atins această problemă şi
în capitolul I. Revenind. trebuie să spunem că. dat fiind faptul că aşezarea de la
Todireşti se găseşte plasată în Europa est-centrală, tinând seama de latitudine,
dar totodată şi de altitudinea locului, cu forma1iunile lui de relief, zona cu situl
din dreptul satului Todircşti, făcea parte şi atunci din etajul nemoral şi anume
din cel al stejărişurilor I dumbrăvilor, conditiile climatice şi de altă natură fiind
foarte asemănătoare cu cele actuale. Dat fiind şi indicele demografic scăzut al
populaţiei umane, pădurea, chiar dacă era defrişată, se refăcea mereu, încât
întreaga viată a locuitorilor aşezării se desfăşura într-un mediu păduros,
dumbrăvit, cu toate caracteristicile sale negative, dar şi pozitive, ce erau evident
precumpănitoare, acest tip de covor vegetal, reprezentând cca mai productivă
biocenoză naturală din cele existente în Europa est-centrală.

L'ctudc du materiei archcozoologiquc dccouvert dans Ia station
archcologiquc da tec Ic V-cme sicclc p. Chr., pres du \'illage de Todircşti
(depart. Suceava)
Rcsumc
Le site de Todircşti est situc â N-NV de la viile de Suceava, sur Ic platcau avcc
Ic memc nom, a unc altitudc a pcu prcs de 400 m . Le licu est aujourd'hui "ouvcrt",
sans forets, avcc des prairics ci de tcrrains agricoles. Les restcs sont cn nombrc de
prcsquc 190, mais lcur caractere est tres fragmcntaire, avcc beaucoup des dcbris
parcequ'il rcprcscnte des restes de cuisine; on a pu donc dctermincr sculcmcnt sept
cspcccs des mammitcres a savoir: Bos ra11r11s. S11s domesr.• Ovis ci Caprn. Eq1111s
caball11s, S11s scrofa, Cerv11s elap/111s (voir Ic tablcau avcc lcurs frcqucnce). On foit un
ctudc somatoscopique ct biomctriquc (voir Ic 1ablcau avec Ies mcnsurations) de chaquc
cspeccs el puis on donnc Ies caractcris1iqucs de l'cconomic animaliere des habitants du
sile. Finalcmcnt on csiime Ies par1icularitcs de l'cnvironnmcnt de jadis rcprcsc111e par
des grands massifs forcsticrs formcs par des chcnaics.
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CULTURA MATERIALĂ DIN SECOLELE VIII-X DIN

TERITORIUL NORD-EST CARPATIC
MUGUR ANDRONIC

Cercetarea culturii materiale pentru secolele de sfârşit ale primului
mileniu creştin este deosebit de importantă pentru cunoaşterea mai bună a
perioadei de finalizare a formării poporului român şi de afirmare a sa ca etnic
bine individualizat.
Cu toate că în ultimele decenii investigaţiile arheologice pentru acest
interval cronologic s-au înmulţit considerabil, atât în România, dar mai nlcs pc
teritoriile (foste) sovietice ale nordului Bucovinei şi Basarabiei, principalul
material de studiu rămâne ceramica, uneltele, armele, podoabele - cele care ar
putea să dea indicii mai sigure cronologice şi chiar eventual etnice - fiind încă
descoperite in cantitâţi c1110111/ şi c11 10111/ modesle. Situaţia însă parc logică, de
vreme cc deocamdată se cunosc foarte puţine necropole, şi acelea de incineraţie
(deci cu eventual inventar şi acela incinerat!) - şi dacă ţinem cont de faptul că
aşezările investigate poartă urme evidente ale distrugerilor intenţionate tot prin
foc. În acest ultim caz inventnrul casnic lic era evacuat de către cei care mai
aveau timp să se salveze, fie că era abandonat pe loc, dar agresorii sau ulterior
altă comunitate (dacă nu chiar cca iniţială) cerceta locul respectiv însuşindu-şi
(sau după caz recuperând) ca bunuri tot ce se mai putea folosi. Pc de altă parte,
ceramica a fost produsă în cantităţi deosebit de mari (mult timp în gospodăria
proprie, chiar de către fiecare familie în parte, până când noua olărie la roată să
apară şi să ia avânt), cantităţi dictate şi de caracterul friabil al acestui bun de uz
continuu, cotidian.
Obiectele descoperite, altele decât ceramica. au fost cu foarte puţine
excepţii opera artizanilor locali, ele fiind în acelaşi timp o dovadă a caracterului
sedentar al populaţiei dar şi a dinamicii dezvoltării sale în timp.
Ţinând cont şi de greutatea obţinerii obiectelor de fier din cunoscutele
mici zăcăminte locale de "fier de baltă'' - ceea ce-i făcea pc proprietarii
obiectelor din metal deosebit de grijulii în scopul păstrării acestora - şi în
continuarea celor afirmate mai sus, trebuie să înţelegem de cc descoperirile de
unelte şi arme şi pentru această perioadă continuă să fie foarte rare.
I. Unelte. În arealul geografic studiat se cunoaşte doar un singur
exemplar de brăzdar de plug şi acesta găsit într-un complex cât se poate de
sugestiv pentru raritatea deosebită a acestor bunuri de uz obştesc. Este vorba
despre depozitul de unelte din fier descoperit în semibordciul nr. 6 din aşezarea
deschisă conexă fortificaţiei Rcvna I A din regiunea Cernăuţi. Exemplarul de
aici are lungimea de 206 mm, lăţimea de 128 mm şi cea a gulerului de
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înmănuşare de 60 mm (pi. 11/19). Liubomir Mihailina încadrea1.ă piesa în
categoria brăzdarelor late sau cu umeraşe. după clasificările lui V .I. Dovjcnok
sau A. V. Cernetov, amintind şi încadrarea în tipologia lui U.A. Crasnov (tipul
1.82) 1•
Fată de descoperirile de la răsărit de Carpaţi, brăzdarul de la Revna se
caracterizează printr-o siluetă zveltă, cu umeri deosebiţi de lungi, ca şi gulerul
de inmănuşarc. Mai apropiată ca formă putem cita piesa de la Grumczoaia Gud.
Vaslui). încadrată în secolele X-XI~.
Legată de plug este şi folosirea oticurilor, adeseori însă uncie piese
astfel denumite fiind în realitate tesle pentru prducral lemnul'. În spaţiul nostru
de studiu menţionăm oticul de la Mateeni-Botoşani. a cărui caracteristică este
1
forma rectangulară a gurii găurii de înmănuşarc (pi. 11/4)" . Notabil la ci este deci
existenta tubului de înmănuşare - necaracteristic teslelor - cât şi lama sa
dreaptă, necurbată. Cu totul di!Crit, cu lama uşor curbată şi prost conservată este
piesa din aşe7.arca de la Lozna-Strătcni (jud. Botoşani, sec. VII-VIII - pi. 1113)5.
O unealtă mai des întâlnită este secera. Deoarece în general uneltele
erau folosite foarte mult timp, uncie pc parcursul nu numai unei gcneratii. piină
la uzura totală, ne permitem să începem prin a aminti secera de la Coşna
Succava, provenind dintr-un depozit datat însă imediat ulterior veacului al Xlca. Alăturăm aici şi cosorul descoperit în acelaşi loc şi context (pi. 11/7-8)('.
În nordul Bucovinei s-au descoperit două seceri; prima în cadrul
depozitului amintit de la Rcvna, cca de-a doua în fortificaţia Dobronăuţi. Cele
două seceri de la Revna şi Dobronăuti se deosebesc de cele moderne prin faptul
că cca mai accentuată curbare a lamei este plasată în partea dinspre pedunculul
mânemlui (pi. II/ 14-15). Exemplarul de la Dobronău\i, care s-a păstrat întreg,
avea îndoită partea terminală a pedunculului, ceea ce a oferit posibilitatea
7
încadrării ci în varianta 13, grupa IV, după clasificarea lui R. S. Mihascan .
În groapa nr. I a sectorului de săpătură 24 de la Odaia. s-a descoperit un
fragment de seceră (lungime 8 cm, lăţime 2 cm), provenind de la un vârf, uşor

1

2

L. Mihajlina, Nasele1111ja \Wlm'ogo Popryttj<1 \1111-X .ţt., Cemăuli, 1997, p. 99.
Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI e. 11., laşi, 1978. p. I 09, fig.

2515.
' M.Pctrcscu-Dimbovi1a.Dan Gh.Teodor, Sisteme de fortificaţii medievale la est de
Carpaţi. Aşezarea de la F1111d11l-Her/ii (Jud. Botoşa11i), laşi, 1987, p. 52.
1
Dan Gh. Teodor.op.cit., p. 109. pi. 27/3.
3
Idem, Regiunile cmpato-11istrie11e i11 secolele V-X ci. Hr., p. I 00, fig. 15. în volumul
Spaţiul nord-est carpatic i11 mileniul î11t1111ecat (coord. Victor Spinei), laşi, 1997.
6
Idem. Teritoriul est-carpatic .... p. I09. pi. 26/4, 6.
1
L. Mihajlina. op. cit .. p. 99. fig. 47117-18.
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curbat (pi. Il/9) 8 . O ultimă piesă, din păcate fragmentară, s-a găsit în aşezarea
din secolele VII-VIII de la Lozna-Străteni Uud. Botoşani). Jumătatea dinspre
9
vârf păstrată nu permite însă considerat ii tipologice •
O unealtă deosebită, prin raritatea sa, este coasa descoperită de autor
recent la Poiana Uud. Suceava). Aflată într-o stare de conservare precară, cu
vârful distrus din cauza oxidării, ca totuşi ne-a putut reda în momentul scoaterii
la lumină forma sa integrală (pi. li/ 17). La ea se remarcă lungimea sa redusă
(cca. 30 cm) şi forma iniţială a pedunculului, capabil să penetreze uşor în
despicătura cozii de montare.
De la Fundu Hertei provin trei tesle, toate de lungimi apropiate (9,5-10
cm), una însă cu tăişul mult lătil şi plat, celelalte cu vârful mult curbat (pi. II/I,
2, 6). Tot aparţinând prelucrării lemnului sunt şi cele două dălţi din aceeaşi
fertificatie mentionată, groase de cca. 1,2 cm şi lungi de 22 cm, respectiv 19
cm 10• Capetele acestora sunt destul de aplatizate, dovadă a unei relativ intense
folosiri (pi. II/ IO. 12).
Cele mai frecvente descoperiri de unelte din fier - dar folosibile după
nevoi şi ca armă - o reprezintă fără îndoială cuţitele, de diferite fom1c şi
dimensiuni. Aproape că nu este aşezare cât de cât investigată arheologic care să
nu ofere astfel de inventar. La Fundu Hcrici Uud. Botoşani) s-au găsit cinci
lame de cuţit, dintre care doar una mai lată 11 • Din cauza uzurii îndelungate şi a
ruperii accidentale sau a subţirimii mai mari la vârf (oxidarea destructivă în
condiţiile de zaccrc îndelungată aici fiind mai profundă), multor lame Ic lipseşte
vârful. După toate probabilităţile ele au avut mâner de lemn, în care era înfipt
pedunculul lamei. Lamele erau drepte, intre ele şi peduncul fiind realizat un
„umăr", cu rol de opritor. de fixare a mânerului (pi. 111/32, 34-36).
În aşezarea de la Poiana-Suceava până în prezent s-au descoperit patru
lame de cuţit, uncie în stare fragmentară. Şi acestea au muchia dreaptă şi
„umăr" opritor (pi. 111119, 23, 26, 27).
Destul de frecvente sunt cuţitele şi în fortificaţiile din nordul Bucovinei.
Datate în veacurile VIII-X, ele au fost găsite la Rcvna sau Dobronăuţi. De
formă şi dimensiuni obişnuite, toate au peduncul şi umeri pentru fixarea
mânerelor, iniţial din lcmn 12 • Lungimea lor oscilează intre 7-12 cm, iar tăişul
este aproximativ de trei ori mai lung decât pedunculul, singura excepţie fiind
reprezentată de o piesă din fortificaţia Dobronăuti, la care raportul era de 1,5/ I
8

I. A. Rafalovi~. Otcet o po/evyh'ssledovanijah otrjada ranneslavjanskoj arheologij P.

Z za 1963-1964 gg„ Arhiva Institutului de arheologie al Academici de
Republicii Moldova, raport 24, p. 62, pi. 3/13.
9
Dan Gh. Teodor, Regiunile mrpato-11istrie11e ... , p. 100, fig. 15.
10
M.Petrescu,Dîmbovi1a,Dan Gh. Teodor.op.cit., p. 52, fig. 29/1-2: fig. 30/1-2.
D.

11

12

Ştiinte

a

Ibidem, p. 52.
L. Mihajlina, op. cit., p., fig. 47/10.
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(pi. 11114, 5, 8, 21, 24 ). După părerea noastră, în acest caz însă avem de-a face cu
un exemplar cu lama iniţial ruptă şi ulterior tocită pc o piatră. Un astfel de
exemplar. aproape identic, s-a găsit şi-n fortificaţia de la Fundu Hertein.
Lamele au muchia dreaptă sau uşor curbată şi lăţimea variind între 0,8 şi 1,2
cm. Umerii de la capătul lamei spre peduncul au o înălţime de cca. 3,4 mm.
În aşezarea din secolele X-XI de la Proscureni. punct "Troşcia" Uud.
Bălţi), s-au descoperit cinci lame de cuţit, patru în stratul cultural şi una, de mici
dimensiuni, în umplutura semibordeiului nr.1 1 ~.
Şi la Odaia Uud.Orhei) au fost găsite mai multe fragmente şi lame de
cuţit, cu muchia dreaptă: I) lungime totală - 11 cm, lungime lamă - 8 cm,
lăţime lamă - 1.2 cm; 2) lungime fragment - 4 cm, lăţime - 1,2 cm; 3) lungime
fragment - 6 cm, lăţime - 2,3 cm (pi. 111/ 6, 22, 31. 33) 15 .
16
În fortificaţia de la Rudi, s-au găsit mai multe lame de cuţit • Capătul
pedunculului unei lame (lungime totală 11,3 cm) este îndoit din vechime, iar la
alta baza lamei propriu-zisă este vizibil lăţită în scopul fixării mai bune a
mânerului (pi. 111/14-17). Şi în aşezarea civilă au apărut numeroase lame de
11
cutit •
În aşe1..arca Rudi XX s-au descoperit mai multe lame de cuţit, în stare
fragmentară, cu lăţimea în jurul a 8-1 O mm şi un exemplar, care păstrează
18
pedunculul de fixare a mânerului, cu capătul răsucit într-un incl • Lamele de
cuţit din aşezarea Rudi nu se deosebesc faţă de cele de mai sus, având muchia
19
tot dreaptă. cu lăţime de la 1,7 cm la 7,5 cm •
Cele mai frecvente piese de inventar metalic de la Hlingeni(jud.Orhei)
sunt lamele de cuţit. Ele au muchia dreaptă, lungime între 6,5 - 13 cm şi lăţimi
de I - 1,5 cm (pi.III/ 25,28,30)w_ De aici provine şi o lamă neterminată. dovadă
a faptului că autohtonii îşi produceau in aşe1.are aceste unelte.
13

M.Pctrcscu-Dîmbovita,Dan Gh. Teodor, op.cit., p. 52, fig. 3111.
I. G. Hynku, V. S. Titov, Posclc11ie X-XII V\'. v 11r0Cisce Trosca okolo c. Prosk11rja11y
în Iz istorij se/o Kostdty po damrym raskopok 1973 g .. în A. I. M. ( 1973 g.), Chişinău,
1974. p. 170, 172.
is I. A. Rafalovi~. op. cit„ p. 33, 41, 47, 50, pi. 3/3, 5, I O, 11.
16
V. S. Bejlek~i. Otcet o raskopkalr vostok'noj „ „ Posada R11d' v (1971 god11„ .. ), raport
163, Arhiva I.A. al A.Ş. a R.M., p. 2, 3, 6, pi. 4/4, 7, 11-12.
17
M. G. Ro~al', G. B. Fcdorov, Zilye i proi:rvodstvem~ve sooruienija drevnerusskogo
posele11ija Rud', în A. I. M. ( 1970-1971 gg.), Chişinău, 1973, p. 157. 165.
18
V. S. Bejlekli, N. P. Tel'nov, I. G. Vlasenko, Otcet o raskopkah slavjanskogo
posele11ija Rud' XX v 1980 god11. Arhiva I. A. al A. S. a R. M„ raport 153, p. 8, 21. 26,
28 (piesă neilustrată).
19
G. B. Fcdorov, Otcet o rabote pr11tsko-d11estrovskoj ekspedicii za 1969-1970 godu,
Arhiva I. A. al A. S. a R. M, dosar 55, p. 24, pi. 2211. p. 64, pi. 62/2, p. 93, pi. 50/3.
20
I. B. Gol'ceva, M. T. Kasuba, Glinten' li. Mnogoslojnyj pamjatnik Srednego
Pod11estrov}a. Tiraspol, 1995, p. 59, pi. 109/9-10. pi. 133/5-9, 11-15, 17. 18.
1
"'

222
https://biblioteca-digitala.ro

Cultura

materială

Lame de cutit cu muchia dreaplfl s-au găsit şi-n aşc7_arca de la Alccdar
(jud.Orhci-pl. IIl/2,3,20, 25, 28-30) 21 • Un exemplar este deosebit de scurt, fie
astfel conceput, fie reascutit după ruperea vârfului. Analogii pentru aceasta
găsim la Fundu Herţii şi Dobronău\i.
În strictă apropiere, în comuna Costeşti. jud. Bălti. pc malul albiei vechi
a Prutului (punct "Stânca Băltii"), a fost identificat un cimitir datat pc baza
inventarului în secolele X-XII. Înhumatul mormântului nr. 3 avea în mâna
stângă un cutit de fier cu mâner de lemn. Autorii cercetării de aici nu exclud
posibilitatea apartenenţei necropolei la aşezarea de la Proscurcni 22 •
O categorie aparte de piese o reprezintă cuţitele cu volute. Un prim
exemplar este semnalat în aşezarea din secolele Vil-VIII de la Lozna-Străteni
(pi. IV117)23. Altele provin de la Revna (pi. IV 118) 2 ~. Pererita, puct ··re Şes" şi
Alcedar (pi. IV /19) 25 . Caracteristic pentru ele sunt mânerele masive care fac
corp comun cu lama propriu-zisă. terminate evazat cu cele două volute, atât de
tipice. Acestea, dincolo de funcţia lor ornamentală, puteau avea şi una magic;i 26 •
O piesă deosebită este sfredelul de la Odaia al cărui capăt este terminat
printr-o verigă necesară fixării mânerului care era în mod firesc din lemn.
Păstrat partial, are dimensiunile următoare: lungime totală - 10 cm, diametrul
inelului - 1,4 cm, lăţimea părtii corpului netorsionată- 1.9 cm (pi. V/1) 27 .
Un obiect cu folosire apropiată parc să fie piesa de la Rudi XX: bară de
fier, rotundă în secţiune. cu unul din capete aplatizat şi îndoit într-un inel cu
capetele neunite şi celălalt - cel activ - uşor îngustat şi rotunjit. Pe acesta din
28
urmă este sudată o bandă răsucită într-o spirală şi jumătate. (pi. V/2) •
Rare sunt cârligele ele pescuit. Un exemplar mare (lungime - 10, I cm,
lf1ţime - 4 cm), cu vârf triunghiular şi capăt îndoit in verigă ovală pentru legarea
firnlui s-a descoperit la Hlingcni 11 29 .
O nicovală piramidală, cu cap lat (lungime 8.1 cm) provine de la
Hlingcni li. cu analogii la Echimăuţi şi Alccdar (pi. 11/18 )"".
M. T. Ka~uba, N. P. Tel'nov. T. A. S~crbakova, Alcedarskoe drevnerusskoe poselenie
(raskopki 1987-89 gg.), Tiraspol, 1997. p. 19. 20, 23, 51, pi. 13/8. 14112-14, 17/12,
raport 210.
22
I. G. Hynku, V. S. Titov, op. cit .. p. 173-174.
23
Dan Gh. Teodor, Regiunile carparo-nistricnc .... p. I 00. fig. 15. Unele consideraţii
privind originea. cronologia şi semnificaţia ctno-culturală a cutitelor cu volute
descoperite pc teritoriul României, în Carpica, XVI, 1984, p. 85-92.
2-1 L Mihajlina, op. cit., p. I OI, fig. 47/8.
:• I. A. Rafalovit. Slavjane VI-IX vv. v Moldal"ÎÎ, Chişinău. 1972, p. 182, fig. 29/5-6-7.
26
I. Mitrea, Aşezarea din secolele VI-IX de la lz.voare-Ral111a, 1998, p. 82.
27
I. A. Rafalovit, op. cit., (raport 24), p. 29. pi. 3/1.
28
V. S. Bejlek6, N. P. Tel'nov, I. G. Vlasenko, op. cit.. p. 16, pi. 10/2.
29
1. B. Gol'ceva, M. T. Kasuba. op. cir .• p. 59, pi. 127/9.
30
Ibidem, p. 59. pi. 12711 O.
21
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in sfârşit, tot din fier, s-au mai descoperit o serie de obiecte:
- scoabă (lungime - 8, 7 cm , lăţime - 0,6 cm. grosime - 0,4 cm), în
seeţiune dreptunghiulară, cu capete ascutite şi ţâţână (pi. V/3-4);
- verigă cu capete neunite ascuţite (diametrul exterior 2,4 cm, diametrul
interior 1,1 cm), toate în fonificaţia Rudi 31 ;
- verigă cu capetele distanţate, din bară circulară în secţiune, groasă de
2
4,5 mm. de la Odaia ' ;
- verigă de fier. dreptunghiulară din aşezarea de la Alcedar (pi. V/30)3 3;
- cui cu floare dreptunghiulară, lung de 4,3 cm, şi fragment de sârmă (în
diametru de 0,08 cm). toate la Hlingeni II ~ ;
Izolat, s-au mai descoperit uneori diverse plăci din fier, ca de exemplu
la Odaia (lungime - 5,5 cm. lăţime - 2,5 cm: o alta diformă, de circa 3x3 cm)~ 5 •
Dovezi ale prelucrării fierului sunt şi uncie piese metalice prelucrate: la
Odaia. o bară din fier (pi. V/5), rotundă în secţiune (lungime - 3,2 cm, diametru
- 0,3 cm). şi o aha. tot rotundă în secţiune (lungime=8,0 cm, diametru 0,3
cm);~. Tot aici s-a descoperit un cui de fier. cu noare (lungime 6 cm. diametrele
capului - 2,3x 1,8 cm) 37 •
Şi la Rudi XX s-au descoperit piese de aceeaşi natură: o bucată de
sârmă de lier (lungime 25 cm, diametru - 6 mm) şi o placă de fier. îndoită în
3
două (lungime 4,5 cm, lăţime - 2.2 cm) !1. În aşezarea Rudi (strat I, sector III,
sec. X-XI) a apfirut o bară din fier, lungă de I O cm, cu diametrul de 0,7 cm,
având un capăt prevăzut cu un cârlig forjat 19 , iar în stratul 3 (acelaşi sector şi
datare) o piesi1 lungii de 8.9 cm. în secţiune cilindrică, care ar fi putut fi folosită
ca dom~ 0 .
foarte rar au apărut şi mici obiecte din bronz. În aşezarea Rudi (sector
III. strat I. datat în veacurile X-XI) s-a descoperit şi un clopotcl de bronz, de
formă conică (inăltimc - 2,6 cm. diamctml bazei - 1,3 cm, diametrul părţii
superioare - O, 7 cm, grosimea pereţilor - O. I cm41 • În cuptorul nr. 2 (sector III)
4

31

32
33

V. S. Bcjlek~i. up. cit., p. 2·3. pi. 4/5-6.
I. A. Rafalovil!, op. cit., (raport 24), p. 44, pi. 3/14.
M. T. Ka~uba, N. P. Tel'nov, T. A. S!!erbakova, op. cit .. p. 15. pi. XV/3. În lipsa

acului nu o putem considera cataramă şi de aceea o prezentăm aici.
I. B. Gol'ccva, M. T. Ka~uba, op. cit., p. 59, pi. 133/4.
~s I. A. Rafalovil!, op. cit., (raport 24). p. 30 şi 38.
36
Ibidem. p. 47, pi. 3/2 şi p. 48.
3-1

37

Ibidem. p. 34.

··~V. S.

Bejlekl!i, N. P. Tel'nov, I. G. Vlasenko, op. cit., p. 29.
•·i G. B. f-cdorov, up. cit., p. 42, fig. 45.
40
Ibidem, p. 46, pi. 50/1.
41
Ibidem, p. 42. pi. 21/3.
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datat în intervalul de la sfărşitul secolului IX şi secolul X, s-a găsit un fragment
42
lung de 5 cm, de sârmă din bronz, răsucită în două •
Alte bucăţi de sârmă de bronz, rotunde în secţiune, au apărut în aşezarea
Alcedar, în L2 ( 1988-1989) şi L5 (1988-1989)"0 •
Piese mai rare sunt tortile de găleată. La Rudi, in locuinţele
semiadâncite (S Il) nr. I şi 4 s-au descoperit aslfel de piese, considerate "de lip
44
Echimăuti' • Tot aici, în L 4, s-a descoperii un foarfcce"'s. Alte torţi de găleată,
din fier forjat, fragmcmare, au fost găsite tot la Rudi, în L 1 (sectorul de săpătură
III). datat în secolele VIII-IX şi în sectorul IV (strat 6, dalat in secolele X-Xl) 46 •
Şi în aşc7„area Alcedar s-au găsit aslfel de picse(pl. V/8) ca şi alte mici obiecte
41
din fier. necomentate în text (pi. V/6-7) •
O categoric aparte o reprczinlă uneltele realizate din os. Osul. ca
materie primă, s-a bucurat de atenţie conslantă de locuitorii aşezărilor de la
sfârşitul primului mileniu creştin. Uneori din os se realizau obiecte, care - lăsare
în etape inlcrmcdiare de lucru - astăzi sunt greu de atribuit unor funcţionalităţi
anume. De exemplu. la Gordineşti (sec. VII-Vili), în L2 s-a descoperit o piesă
tubulară (lungime 4,6 cm, <liamctm 1.7-2 cm), ale cărei capete prezentau urme
de cioplire de cutii. În apropierea unui capăt a fost practicat un orificiu"'~. Şi la
Rudi XX s-a găsit o piesă de os tubulară, in stare fragmentară, cu unul din
capete rotunjit (lungime 4,3 cm) 49 •
Rar, in aşel'.ările de epocă, au apărut un gen de unelte, asemănătoare
unor lopăţele. De obicei ele sunt considerate oticuri sau unelte pcntm tăbăcitul
pieilor. În aşezarea de la Alccdar s-au găsit trei piese, unul din corn de vită. un
altul din corn de alt animal (nenominalizat) şi ultimul din corn <le ccrb 50 •
În locuinta 13 de la Rudi, alături de ceramică datată în secolele IX-XI
s-a descoperit exemplarul cel mai bine prelucrat ob\inut dintr-un fragmenl de
calotă craniană de cerb, capătul manşonului (de fixare a cozii <le lemn) av;ind
patru găuri dispuse simetric faţă de crăpătură, probabil pentru legarea strânsă a
51
unei şuvi\e de piele •

42

Ibidem. p. 82, pi. 59/8 .
M. T. Ka~uba, N. P. Tel'nov, T. A. S~erbakova, op. cit., p. 20 şi 23.
M. G. Rofal', G. B. Fcdorov, op. cit., p. 162, 175 .
.is Ibidem, p. 176.
6
"' G. B. Fcdorov, op. cit., p. 48. rcspcc1iv 97.
47
M. T. Ka~uba, N. P. Tcl'nov, T. A. S~erbakova, op. cit .. p. 51, pi. XV/4 şi pi. XV.
4
s N. P. Tcl'nov, /ssledovanija ranneslavjanskih pamiatnikov 11 s. Gordineşti i Corpaci,
Edineckogo raiona v 1981 g„ Arhiva I. A. al A. S. a R. M., dosar 164, p. 4.
49
V. S. BcjlckCi, N. P. Tel'nov, I. G. Vlascnko, op. cit„ p. 6.
50
M. T. Ka~uba. N. P. Tel'nov, T. A. Stcrbakova, op. cit., p. 20, 34.
51
V. S. Bcjlekti, op. cit., p. 104, pi. 2/1.

.iJ
44
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O altă piesă s-a descoperit la Lozna, având aceeaşi funcţionalitate (pi.
Vlll/14)'~. iar în fortificaţia de la Dobronăuţi s-au găsit două exemplare, cu
53
mâner de prindere şi formă aproximativ trapezoidală (pi. VI III 15-16) •
Din os s-au produs şi amulete. Un exemplar mai deosebit provine de la
Poiana (pi. Vlll/21 ). Un altul din aşezarea din secolele X-XII de la Proscureni
(punct „Troscea") despre care nu ni se dau însă alte informaţii 54 •
Mult mai rar apar piese din corn de cerb, care probabil se prelucra
curent în mai toate aşezările din acea vreme. Lipsa unor săpături sistematice
cvasiexhaustivc face ca acest lucru să nu fie încă demonstrat. În aşezarea de la
Poiana, săpată deja în cca mai marc parte, s-au descoperit mai multe bucă\i de
astfel de coarne, cu urme de tfticre şi cioplire. La Proscureni - de exemplu - s-a
găsit o bucată de corn pe calc de a fi folosit prin prelucrare ca mâner de cuţir 5 •
Din coarne adesea se obţineau deci mânere pentru cuţite. În groapa nr. 7
a sectorului XXV de săpătură, de la Odaia, datată în veacurile VII-VIII, s-au
descoperit mai multe obiecte cc atestă această preocupare:
- ramificaţie de corn. cu cioplituri de cuţit (lungime 12,5 cm);
- două plăci ( 15, respectiv S cm lungime) în stadii de prelucrare, pentru
mâner de cuţit;
- placă de mâner (plăsea), lungă de 9 cm, cu suprafaţă acoperită de
6
caneluri verticale (cioplituri) - (pi. V 111/23 )~ •
Tot în aceeaşi aşezare. în L~. s-a mai găsit o plăsea, în stare
7
fragmentară, ornamentată cu şănţuiri paralele, dispuse pc lat (pi. VIII/ 22)5 •
Din vârfuri de corn de cerb, eventual initial ascuţite, s-au putut realiza
diferite unelte pentru împuns. La Odaia s-au descoperit două astfel de piese, din
8
care una fragmentară. purt:ind urme de lustruire·~ . Şi in aşe1.area de la Rudi au
apărut vârfuri de coame cu urme de folosire ca unclte 5'>. Cu aceleaşi scopuri s-a
prelucrat cornul de cerb şi-n aşezarea de la Alccdar. Din pământul de umplutură
al locuinţei semiadâncitc nr. 1,grovin două fragmente de corn de cerb cu urme
de tăietură de cu\it şi fierăstrău ·.

'~ Dan Gh. Teodor, Cercetări in aşezarea din secolele V/I-V/li de la Lo:.11a-Strilte11i,

jud. Botoşani. în Materiale, A XIV-a sesiune anuală de rapoarte. Tulcea, 1980, p. 460
şi fig. 8/5.
~ 3 L. Mihajlina, op. cit., p. I 04,fig.49/l. I 5.Pentru Poiana,descoperire inedită a automlui.
5
~ I. G. J-lynku, V. S. Titov, op. cir., p. 172.
5
·' Ibidem, p. 172.
% I. A. Rafalovic!, op. cit., (raport 24), p. 63, pi. 3n. 8.
51
Ibidem, p. 60, pi. 3/6.
58
Ibidem, p. 44 şi 63, pi.
\~ M. G. Rosa!', G. B. Fcdorov, op. cit., p. 163.
11
" M. T. KaSuba, N. P. Tel'nov, T. A. Sterbakova. 011. cit .. p. 15.
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Din aşezarea de la Rudi (stratul 2, datat în secolele X-XI, sectorul I)
provine un mâner (plăsea) de cuţit, din os, lung de 8 cm. prevăzut cu incizii
circulare. considerate "caracteristice culturii slave din spaţiul pruto-nistrean din
secolele IX-XII". Drept dovadă,G. B. Fedorov menţionea1.ă analogii la
61
Echimăuţi, Alcedar şi Lucaşeuca • Şi pentru aşezarea de la Alcedar placa din os
care poartă ornamentaţii identice, de fapt obişnuite artei înfrumuseţării osului
din diferite perioade şi arcaluri culturale, este considerată de autori
caracteristică "pentru obiectele din os a aşezărilor slavilor din Moldova„
(Basarabia - n. n.; pi. VIII/28) 6 ~.
De la Hlingcni provine un mâner de cuţit, tubular. de os de vită mare
63
cornută, decorat cu linii paralele foarte dese (lungime - 17,5 cm) .
O dovadă în plus a prelucrării cornului de cerb constituie şi
descoperirile din groapa nr. 22 din aşe1.arca de la Alcedar: mai multe bucăţi din
coarne de cerb. din care una cu vârfurile tăiate şi urme de piliturăM. Tot aici,
groapa nr. 68 conţinea 140 de mici fragmente de plăcuţe pentru arc (dintre care
una fiind decorată cu omamentc geometrice) şi 146 plăci mici, ca materie primă
pcntm plăcuţe de arc 65 • Şi în L3 ( 1988-89), s-a găsit o placă laterală pentru arc,
din corn. prelucrată din toate părţile cu tăieturi, triunghiulare la capete, cu
lungimea de 14,5 cm şi lăţimea de 2,5 cm, aflată în stare de finisare 66•
Mult mai frecvente sunt străpungătoarele, realizate de obicei din oase
tubulare. Practic nu este aşezare cercetată unde ele nu au fost atestate, unele
având vârful spart şi suprafeţe lustruite în urma folosirii îndelungate. La Lozna
(pi. VI/ 32-34). Fundu Herţii (pi. Vl/41-42) cât şi la Poiana (pi. Vl/43; pi. Vll/167
2, 5- 6, 8, 14) ele poartă urmele unei intense folosiri •
Şi
la 1-llingcni cele mai multe unelte din os o reprezintă
străpungătoarele: 76 de piese, provenind de la animale mici. foarte rar de la
păsări, câine, lup, iepure. Două din ele au fost tăiate din coarne de cerb (pi.
VIJ/7), fie în lung sau secţionate la un capăt. Ascuţirea se f3cca iniţial la cuţit,
apoi pe pietre. Lungimea lor varia de la 6 la 15 cm (pi. Vil 9, 17-28, 35,44).
Autorii le consideră foarte frecvente în aşezările slave din secolele VI-X,
găsindu-le şi un eventual rol ritual în cultul focului prin faptul că adesea se
61

G. B. Fcdorov, op. cit., p. 24, pi. 23/1.
M. T. Ka~uba, N. P. Tcl'nov, T. A. ~l!crbakova, op. cit .. p. 52, pi. XVlfl.
63
I. B. Gol'ccva, M. T. Kasuba, op. cir., p. 59-60, pi. I09n.
6-1 Ibidem, p. 32.
65
Ibidem, p. 33.
66
Ibidem, p. 21.
67
Dan Gh. Teodor, Cercetări în aşezarea .... p. 456, 457. fig. 8/1-3; Dan Gh. Teodor şi
Ion Mitrea, Cerceltiri arlzeologice in aşezarea prefeudalei de la lozna-/Jorohoi, în
ArlzMold, IV, p. 287. fig. 8/4-7. 8-9;M.Pctrcscu-Dîmbovita, Dan Gh. Teodor, op. cit.,
p. 53, fig. 32/4, 8.
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descoperă

în

înfipte în podea

lângă instalaţiile

de foc sau intre pietrele cuptoarelor.

fortificaţie s-a găsit şi un ac din os (lungime 7 cm) cu ureche ruptă şi un tub

de ace68 •
La Revna s-au descoperit numeroase împungătoare, cele mai multe
realizate pe capete de femure (pi. VU4-6, 8). Alte câteva s-au găsit la
69
Dobronăuti şi Tetina (rcg. Cernăuţi) - pi. VJ/7 . Mai multe piese au apărut în
săpăturile din fortilicatia de la Rudi, în stratul de cernoziom sau în complexe
închise, datate în secolele IX-XI. despre care nu ni se dau alte informaţii decât
70
că au fost lucrate din oase tubulare (pi. Vl/29) . Pe alocuri, uneltele, de lungimi
între 8 şi 14 cm, au conservat por(iuni lustruite de la o folosinţă mai
îndelungată.

Tot din oase se realizau patinele, de obicei din oao;cle lungi de bovine
sau cabaline. Trei exemplare provin de la Poiana (pi. VII/3-4); un altul şi el cu
71
urme de şlefuire, dar şi de tocire prin folosinţă. provine de la Rudi •
Din coaste de bovine se foloseau frecvent lustruitoare. În aşezarea de la
Odaia au fost găsite mai multe exemplare, toate cu suprafaţa lustruită (pi.
VIJ/10-11 )'~. De la Hlingeni provin mai multe exemplare, din coaste de vacă,
folosite la prelucrarea pielii (pi. Vll/15-19). Tot în fortificaţia de aici s-a
descoperit un instrument (lungime - 9 cm), prelucrat cu cuţitul. de forma unei
dălţi

7

'.

~i în aşezările de la Lozna şi Poiana s-au descoperit lustruitoare. Un
exemplar de la Lozna arc pc o porţiune chiar şi marginea tocită (pi. Vll/9) 7 ~.
Piese mai elaborate o reprezintă pieptenii. Un fragment, cu mâner
îngust, drept, cu dinti scurti şi laţi s-a descoperit la Odaia (lungime 4 cm, lătirne
1,8 cm) 75 • Suprafaţa dintilor este puternic lustruită, dovadă a unei folosiri
prelungite (pi. Vlll/13). Un alt fragment, unifacial s-a găsit în L3 de la Rudi 76 •
Din os s-au realizat şi piese de podoabă, de joc sau cu rost în practicile
religioase. De la Odaia provine un pandantiv din falangă de oaie şi un astragal
din vertebră de oaie (pandantiv ?)77 •
În L3 de la Rudi s-a găsit un fragment de "bibelou" din os. despre care
nu ni se dau informaţii sau ilustratie7g. Şi în aşe7.arca de la Alcedar s-au

6

s I. B. Gol'ccva, M. T. Kafoba, op. cit., p. 59-60.
L. Mihajlina, op. cit., p. 103, lig. 49/2-14.
70
V. S. Bej lckc!i, op. cit., p. 163, p. 2. 4, 6 şi pi. 418-1 O.
71
M. G. Rofal', G. B. Fcdorov, op. cit., p. 176; V. S. Bcjlekc!i, op. cit., p. 104, pi. 1/12.
72
I. A. Rafalovic!, op. cit., (raport 24), p. 5 I. pi. 4/1, 2, 7; p. 58.
73
I. B. Gol'ccva, M. T. Ka5uba, op. cit„ p. 60, pi. 146/9-12; p. 113, pi. 115/3.
1-1 Dan Gh. Teodor, Cercetări in aşezarea ... , p. 460, fig. 8/6.
75
I. A. Rafalovit, op. cit., (raport 24 ), p. 41, pi. 3/4.
7
" M. G. Rosal', G. B. Fedorov, op. cit., p. 173.
77
I. A. Rafalovic!, op. cit., (raport 24), p. 45, pi. 4/8, p. 50, pi. 3/17.
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descoperit astragale (pi. Ylll/3), unul având semne zgâriate pc el, (L 2/l 987)79 ,
un altul fiind perforat (L2/ I 988- I 989)8° şi alte două cu urme de lustruire
(Ls/ 1988-1989)81 • Nouă piese provin de la 1-llingeni; realizate din oase de vite
mici sau de căprioară. cele mai multe având perforatii şi zgârieturi liniare (pi.
VIIl/2, 4, 6-9, 11)82 • La 1-llingeni II s-a găsit imitaţia unui astragal, din lut ars,
purtând înainte de ardere o incizie cruciformă (pi. Vlll/10). Imitatii de lut mai
sunt semnalate şi la lJrăneşti I. tot în spatiul dintre Prnt şi Nistrug;.
Din lut ars s-au făcut diverse obiecte. Cele mai frecvente sunt - cu
sigurantă - fusaiolcle.
~
.Între fusaiolele de la Odaia, bitronconice sau discoidale, se remarcă trei
piese: una cu o jumătate aproape orizontală şi cealaltă tronconică, a doua,
păstrată fragmentar, bitronconică. care a fost decorată înainte de ardere cu o
svastică ca semn solar. şi ultima, din şist, modelată prin rotire şi decorată cu opt
incizii liniare, concenlrice (pi. X/4-6; 12-16)84 •
Şi în aşezmca de la Rudi s-au descoperit numeroase fusaiole, dintre care
uncie din gresie, ardezie sau rocă calcaroasă >. Fusaiolele din ardezie, găsite în
L~. cu găuri mari (două de 0,8 cm şi la alte două de I cm) s-ar diferenţia după
opinia - prea abstractizantă - a lui R. L. Rozenfeld în două grupe. Prima, a
f usaiolelor cu gaură mai largă (I cm), după acelaşi autor s-ar dala în secolul al
X-lea şi în prima jumătate a celui următor. Cca de-a doua. s-ar raporta la cea dea doua jumătate a veacului al Xi-lea şi prima pane a secolului al XII-lea 86 •
Datorită prezentei a palm fusaiolc de ardezie în L 3 (săpătura III),
bitronconicc sau bitronconice aplatizate, complexul ar fi datat după autor
începând de la sfărşitul secolului X şi până la începutul celui al Xll-lea81 • Un
exemplar. lot din aceeaşi aşezare (săpătura IV, strat 6, sec. X-XI), din lut ars
este cilindrică~K.
În aşezarea Rudi XX au apărut mai multe fusaiole, dintre care una
bitronconică din şist. decorată cu incizii concentrice (pi. X/9)S'I. În componenta
uncia intră, notabil. alături de cioburi pisate şi nisip şi seminţe de cereale.
8

;s M. G. Rofal', G. B. Fcdorov, op. cit„ p. 173.
M. T. Ka~uba, N. P. Tcl'nov, T. A. Stcrbakova, np. cit„ p. 17.
so Ibidem. p. 20.
81
Ibidem, p. 23, 52, pi. XIV /4, 5, 7.
82
I. B. Gol'ccva, M. T. Kasuba, op. cit„ p. 60, pi. 129/1 O, 11. 14; pi. 146/14-18, 20.
83
lbitlem, p. 61. pi. 146/19.
s.• I. A. Rafalovit, op. cit„ (raporl 24), p. 41, 48, 60. pi. 711, 5, 8.
85
M. G. Rosa)', G. B. Fcdorov, op. cit., p. 157, 163, 173; (ct: şi G. 13. Fcdorov, np. cit.,
p. 48. 56, 64 ).
86
Ibidem. p. 173.
87
G. B. Fcdorov. op. cit.. p. 79, 80, 81, 82, pi. 59/25, 71/1; 72/3, 4.
88
Ibidem, p. 96.
89
V. S. Bcjlckti. N. P. Tcl'nov, I. G. Vlascnko, op. cit., p. 7, 8, 17, pi. 10/2, 8, 19, 23.
i
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Fusaiolc din rocă erau folosite şi-n aşezarea de la Alccdar. În L 1 / 1987
s-a găsit o piesă. fragmentară, din cretă, modelată prin rotire - se afirmă - la
strung, decorată cu incizii concentrice (diametru - 3 cm, înălţime -1,7 cm,
90
diametrul găurii de I cm - pi. XI 19) . În L 1 (1988-1989) a apărut o fusa iolă din
91
gresie, bitronconică, în stare fragmcntară • La Alccdar au apărut şi fusaiolc din
lut ars, discoidale, aceeaşi fonnă având şi una din şist de nuantă rozic (înălţime
I cm, diametru - 2,5 cm)92 .
Şi la Hlingeni s-au găsit multe fusa iole ( 16 în fortificat ii şi 26 în
aşezare), de o varietate obişnuită (bitronconicc, conice, rotunde. cilindrice - pi.
93
X/17, 22-25. 29-30) . Pe lângă acestea mai menţionăm trei piese considerate a
fi realizate la strung, şi una din şist gri, rotundă (diametru - 2,5 cm; înălţime 1,8 cm; diametrul găurii- I cm)'>~.
Tot la strung a fost făcută şi o piesă cu incizii circulare găsită în L 11 la
Codyn I din regiunea Cernăuţi (perioada III B =sfârşitul secolului al Vlll-lea)Q~.
În aşezarea de la Gordincşti (sec. VII-VIII) s-au găsit două exemplare
din piatră de culoare albă, calcaroasă, în formă de "butoiaş" şi rc~cctiv de
"mărgea", decorate cu mai multe striuri inci1..ate, concentric, orizontal' .
De la Fundu-Hertei provin opt fusaiolc, bitronconice (majoritare) sau în
formă de cilindru scund, cât şi două altele, cu diametrul de aproape şapte
centimetri, folosite la răsucitul fibrelor vegetale mai grosc (pi. X/1-3. 7. 11, 26,
31 ). Demn de menţionat este şi o piesă, în sectiui1c ovală, dublu perforată, a
c:irci menire nu poate fi stabilită cu certitudine (nasture? - pi. X/10)''.„.
Între piesele de inventar arheologic de la Lozna-Străteni se numără şi
fusaiolele. Între acestea se remarcă şi tipul mai elaborat. pe care l-am numi cu
„coaste", realizat prin rotirea unei bile de lut cmd pc un ax de lemn. Un
exemplar, parţial astfel decorat, arc şi o linie incizată în zig-zag''~.
În aşezarea de la Poiana (sec. VIII-IX) s-au descoperit până în prezent
numeroase fusaiole. Între ele se remarcă în primul rând una decorată cu
protuberante diametral opuse (pi. X/35) şi alta cu incizii circulare, dispuse
conccntrar pc corpul său (pi. X/32). Majoritatea fusaiolclor sunt bitronconicc.
M. T. Ka~uba, N. P. Tel'nov, T. A. Si::erbakova, op. cit., p. 15, pi. Vl/8.
Ibidem, p. 19.
92
lhidem, p. 21, 52, pi. VIr/; XIl1/1-3; XVII/1-4.
93
I. 13. Gol'ceva, M. T. Kafoba, op. cit., p. 60, pi. 139/1-15, 19-31: pi. 109/3-4; pi.
12111-3: pi. 129/1-8, 12 (cu trimiteri greşite la planşe!).
9-1 Ibidem, pi. 139/29-31.
95
I. P. Rusanova, B. A. Timo~~uk, Kodin - slavjanskie poselenija V-VIII v1•. na r. Prut,
p. 17. pi. 16/5.
96
N. P. Tcl'nov. op. cit., p. 7, pi. 130/1-3.
91
M.Perrescu-Dîmboviţa, Dan Gh. Teodor, op.cit .• p. 52, fig. 32/1-3, 5-7, 9-10.
911
Dan Gh. Teodor. Regiunile carpato-11istrie11e ... , p. 100, în fig. 15.
90
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Greută\i de lut s-au găsii uneori în săpături. fiind folosite la războiul de
(vertical) sau la plasele de pescuit. Un fragment. de formă discoidală.
99
perforată la mijloc, provine din fortifiea1ia 1-Ilingeni 11 •
Toi din Iul ars. în aşezarea de la Rudi s-a modelai o bilă, cu diametrul
de 3,5 cm 11 1(). În situl Rudi XX s-a găsii o mărgea (?) din Iul ars, discoidală,
perforată ccmral şi decorată cu împunsături dispuse în formă de cerc. în jurul
pcrforatiei 101 • Şi în aşezarea de la Alcedar s-a descoperit o bilă cu gaură
102
adâncită in corp (diametml - 2.4/2 cm) , iar la Poiana o pastilă aplatizată din
lut ars (pi. X/18). Tot din Iul, în aşczaren de la Proscurcni (punct ..Troşcca") din
secolele X-XII s-au găsii cinci fragmente de mici ··p<îini" de lm 10 ;.
Şi din diforite roci s-au obţinui unelte. Aşa cum împungătoarele şi
cuţitele sunt de nelipsit in aşezările de epocă. toi aşa de obişnuite suni şi cutele
de ascuţit.
La Rudi se cunoaşte un exemplar din şist de culoare verde, cu urme de
utilizare pc una din fclc 111 :şi alte trei piese din gresie. din care una
. Iara.10~-.
dreptungI11u
În situl Rudi XX s-au găsit pietre de ascu\it. din gresii sau şist. purtând
urme de utilizare pentru ascutin.:a împungătoarelor (şănţuiri) sau a
cutitclor(pl. IX/2) 106 •
Şi în aşezarea Alcedar sunt semnalate astfCI de piese de forme diferite.
Pe un fragment s-a păstrat o urmă de sfredelituri1 1u'.
La Hlingeni gresiile au de asemeni forme neregulate. fiind realizate din
roci locale (gresii. şisturi), cu una până la cinci suprafeţe de lucru. Cele cu
10
şăn\uiri se foloseau la nscutitul împungătoarelor din os (pi. IX/4) R. Tot din
piatră, ca realizare insolită, s-a realizat în fortificaţia de la Rudi un împungător
lung de 7 cm, de formă încovoiată (pi. IX/I). Piesa a fost găsită în groapa nr. 8,
1
•uatata
- d upa
- materia
. I uI ceramic
. •111 veacuri·1 c X -XJ 109.
Foarte rar apar pietrele de râşniţă. Practic. fiecare aşezare de epocă
beneficia de folosirea acestora. Fiind deosebit de importante pentm prepararea
hranei, considerăm că ele făceau parte din inventarul care se evacua în caz de
ţesut

99

I. B. Gol'ccva, M. T. Kasuba. op. cir„ p. 59.
M. G. Rosal', G. B. Fc<lorov. op. cit„ p. 173.
1 1
" V. S. Bcjlck~i, N. P. Tel'nov. I. G. Vlascnko. op. cit., p. 29. pi. 10/26.
10
~ M. T. Ka~uba. N. p_ Tcl'nov, T. A. S~crbakova, op. cit., p. 32.
IOJ I. G. 1-Iynku. V S. Titov, op. cit.. p. 170.
l().I V. S. Bcjlck~i. op. cit .. p. 2.
105
M. G. Rosa(', G. B. Fcdorov, op. cit., p. 163, 173.
106
V. S. Bcjlck~i. N. P. Tcl'nov, I. G. Vlascnko, op. cit„ p. 8, 16. 29.
107
M. T. Kasuba, N. P. Tcl'nov. T. A. S~crbakova, op. cit., p. 19. 23, 32. 51, pi. XVl/14.
108
1. B. Gol'ccva, M. T. Kasuba. op. cit.. p. 61, pi. 109/6, 11215, 117/2, 121/5.
109
V. S. Bcjlek~i. op. cir .. P- 7. pi. 4114: M. G. Rosal'. G. B_ Fc<lorov, op. cit .. P- 163.
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primejdii deosebite. Bucăţi de râşniţă din rocă calcaroasă cu urme de scoici şi
s-au descoperit în aşe7.area Alcedar în două din construcţiile dotate cu
cuptoare, ale căror guri fuseseră astupate cu pietre şi fragmente din cele
amintite 1IO. În G1 24, tot aici. s-a găsit o piatră de râşniţă, fragmcntară 111 •
Şi la 1-llingcni s-au găsit astfel de obiecte: în G74 un fragment de meta
din calcar poros (45 cm - diametru). cu gaură centrală de 11 cm diametru, mai
groasă spre margine (de la 4,7 cm în centru ptnă la 6 cm la margine); în G99 un
alt mera. fragmentar, tot din calcar. cu grosimea între 6,5 - 7,5 cm; în G 135 două
fragmente de mera şi catillus, din calcar. cu scoici. de fonnă elipsoidală, cu
diametrul de 48-49 cm (meta cu grosime dublă la margine şi catillus-ul cu
grosime maximă la centru), care se parc că provin de la aceeaşi pereche (pi.
003, 6-9) 112 .
in sfârşit, la Rcvna s-au descoperit bucăţi de râşniţă circulară cu
diametrul până la 40 cm 111 . În aşezarea de la Rudi, spre fundul gropii anexe a lui
L, s-a descoperit o astfel de piesă meta, cioplită rndimentar dintr-o rocă
114
calcaroasă şi foarte uzată (pi. IX/ I0) • Diametrul variază în I re 52 şi 44 cm. iar
grosimea relativă este de 12 cm. Gaura, săpată în trepte, arc fom1ă
dreptunghiulară. Pc suprafaţa pietrei se află o gaură mai mică a unui mâner
pentru rotire. Din aceeaşi groapă au provenit bucăţi de şist, de culoare roşie
inchisă, cu urme de prelucrare. Spre limita de S-E a sitului s-a mai recuperat o
piesă, din calcar. un caril/11s, tot cu grad marc de uzură (pi. IX/I I): diametrul
49-42 cm. grosimea 7-12 cm. gaură centrală, cu diametrul de 6 cmm.
Tot din piatră erau şi tiparele. În arealul de studiu propus putem doar
mcntiona fragmentul de tipar de la Lozna-Străteni, în care s-au practicat două
116
perforaţii şi care ar putea data în veacul al YIII-lea •
li. 1\rmele sunt descoperite în număr mai mic faţă de unelte. Dintre
acestea din urmă, topoarele erau folosite în chip firesc bivalent şi ca arme.
O lamă lată de topor tip bardă a fost găsită la Fundu I-terţei. Putea să fie
111
folosită la tâmplărie dar şi în luptă. Se datează în secolele IX-X (pi. 11/5) •
Un exemplar conceput anume în scop militar este topoml descoperit la
Suceava, în lunca râului cu acelaşi nume. Având o lungime de 163 mm, arc un
tăiş deosebit de îngust - evident cu rol de penetrare - şi ceafa (în secţiune
arsură

M. T. Ka~uba, N. P. Tel'nov, T. A. ~l::erbakova, op. cit .. p. 27, 29.
Ibidem, p. 35.
11
~ I. B. Gol'ccva, M. T. Kasuba, op. cit., p. 50-51; 60-61. pi. 116/1-3.
llJ L. Mihajlina, op. cit., p. 103.
114
M. G. Ro~al', G. B. Fcdorov, op. cit., p. 168, fig. 6.
115
Ibidem, p. 168, fig. 7
I lfi Dan Gh. Teodor, Aleşteş11g11rile la nordul Duniirii de Jos în secolele 11'-XI d. /Jr.,
110
111

1996. p. 130, fig. 16/5.
M.Pctrcscu-Dîmbovita.Dan Gh.Tcodor, op. cit., p. 52, lig. 29/3.

laşi,
117
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circulară)

mult alungită, formă adecvată scopului de lovire. Şi în acest caz nu se
poate face o datare foarte exactă. piesa apartinând probabil secolelor X-XI (pi.

IV/6) 118•

La Arbore şi Pârteştii de Sus, localităţi foarte apropiate la mai puţin de
15 km una de alta, ambele în judeţul Suceava, au fost găsite întâmplător două
topoare de dimensiuni şi formă foarte apropiate (pi. IV/3, 2) 119 . Acestea au
lungimi în jurul a 20 de centimetri, aripioare laterale şi lama (puţin curbată) şi
tăişul înguste. Datarea lor poate fi în cursul veacurilor VIII-IX. Piesa de la
Pârleşti este posibil să provină din aşezarea de la sfârşitul primului mileniu
creştin de pc dealul Troian, din strictă apropiere.
Un topor asemănător cu cele două de mai sus a fost descoperit la LiteniSuceava120. Ceafa sa. plată. însă este mult lăţită. Tot lă!Îtă mult, dar convexă
după forma găurii de înmănuşare este ceafa toporului de la Percrita (jud. Edinet
- Rcp. Moldova) 121 . În rest, forma sa este comună ultimelor exemplare descrise
(pi. IV/I).
În stărşit, un ultim exemplar provine din localitatea suburbană Curteşti
1
(Botoşani), care se înscrie şi ci în tipul obişnuit epocii :'.
Foat1c rare, ca dovadă în principal a grijii de păstrare a acestor arme.
sunt vârfurile de lance. În fortificaţia de la Fundu Hertei s-au descoperit notabil - două piese, de tip obişnuit, cu tub de înmănuşare (pi. IV/28, 31(''.
Aici atrage atenţia un vârf, de mărime deosebit de marc ( 30 cm lungime, dintre
care 17 cm lungimea lamei - deci cât lungimea totală a celuilalt - din care cca.
JO cm lat.na) î~scrii~~u-s~ în dimen~iunilc mai d_es întâlnite, g~cc~m la piesa
care provme dm fort1hcatm Tudora Uud. Botoşani - pi. IV/32) • . Exemplarele
de la Fundu 1-{crţei aparţin primei faze de existentă a fortificaţiei.
Relativ des sunt descoperite vârfuri de săgeţi realizate din fier. cu
cxccptia vârfului din os descoperit în aşc7.arca din secolele X-XII de la
118 M. Andronic, Un topor de luptii prefeudal descoperit la Suceava. în Arl1Mold, XVJ,

r· 283-284.

11 Dan Gh. Teodor. Meşteş11g11rile ... , p. 149. fig. 35/5, şi respectiv M. Andronic,
Evoluţia

hahita111l11i 111111111 in bazinul hidrografic Soloneţ din paleolitic panii la
XV/11-lea. Suceava, 1996, p. 68. pi. V ll/2.
120 E. I. Emandi, Meşteşugurile ... , În istoria civilizaţiei .... Sibiu. 1985. p. 35. O piesă
sfiirşillll secol11/11i al

foane asemănătoare a fost găsită la Leucăuti-Ccmău\i, datată în secolele XII-XII (cf.
V. Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, Chişinău. 1992. p. 441. fig. 718.
121 I. A. Rafalovi~, Slavjane VI-IX vv .... p. 112. Un topor identic. dar datat în veacurile
XII-XIII a fost descoperit în fortificatia de la Cernauca (reg_ Cemăuti) - cf. Igor
Voznyi, Cornivs'kafcodal'na ukriplena sndiba, XII-XIII st.; Ccmău\i, 1998. p. 37. fig.
38/15.

Dan Gh. Teodor. Meşteşugurile ... , fig. 36/2, P.iră aml'inuntc în text.
12JM.Pctrcscu-Dîmbovi1a,Dan Gh.Tcodor, op.cit., p. 53, fig. 33/3-4.
124 Dan Gh.Tcodor, Teritori11/ est-empatic... , p. 77, fig. 31/12.
122
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Proscurcni (punct ·'Troşcia)"m. La Fundu Hertei au fost atestate două tipuri: de
formă rombică, asimetrice, cu peduncul cu sau fără un "guler" la baza sa.
realizat pentru o mai bună fixare în tija de lemn a săgc\ii şi cu aripioare, de
formă cordiformă, cu tub lung de înmănuşarc (pi. JV/22-23, 29-30) 126•
Mai multe vârfuri de săgcti s-au găsit în fortificaţia de la Rcvna, cele
mai multe de tip romboidal. Un exemplar, cu aripioarele distruse. arc tubul de
în mănuşare ornamentat cu trei caneluri, rcali:t.ate prin răsucire (pi. IV /4, 12-

14)127.
În aşezarea de la Odaia. datată în secolele V II-X, s-a descoperit un vârf
128
de săgeată romboidal, lung de 4,5 cm şi lat de 1,8 cm (pi. IV/5) , iar la Rudi
(G.„ săpătura III, sec. VIII-IX), s-a găsit un vârf~ filiform, lung de 7.5 cm, cu
diametrul tubului de înmănuşarc de I cm 129 •
Din păcate, nu ni se dau amănunte şi nici nu se face corect trimiterea la
ilustra\ic referitor la un vârf de săgeată, percutantă, descoperită la Hlingcni.
Deşi forma sa (tipul 90 după A. F. Mcdvedcv - întâlnit în secolele I-XIV) este
comună, autorii cercetării găsesc cele mai convenabile analogii tot în
130
fortifica\iile considerate "slave" de la Alcedar şi Echimău\i .
Piese deosebite o repn:zintă pintenii. La Rcvna (IA), în aşezarea
deschisă conexă fortifica\iei de secol IX a fost descoperit un pinten de fier. cu
capetele îndoite în formă de cârlig. încadrabil după Liubomir Mihailina în tipul
cinci, după clasificarea lui S.B. Perhavko, grupă care se poate data larg în
secolele I-V III d.Cl1., unele exemplare întftlnindu-sc şi în veacul IX (pi. IV /8) 1 ~ 1 •
În strânsă legătură stratigrafică cu ceramica din veacul al IX-iea din
fortificaţia Dobronău\i. s-au găsit împreună doi pinteni cu ghimpi. "crampon".
Spre deosebire de piesa de mai sus, acestea au corpul şi ghimpele mai alungite,
iar capelele lăţite şi dublu perforate pentru prinderea curelelor (pi. IV /9). După
clasificarea lui A. N. Kirpicinicov aparţin tipului nr. I, fiind foarte răspândite în
toată Europa (în cea centrală şi de vest - secolele IX-X: în cca estică - secolele
IX-Xll) 132 .
În aşezarea Alcedar s-a descoperit un fragment de pinten din placă din
fier, cu doi spini. La capătul conservat are un orificiu pentru fixarea sa pe
încălţăminte. Conform opiniei lui V. V. Pcrhavko, acest tip - imitaţie locală a

=' I. G. Hynku, V. S. Titov, op. cit„ p. 173-2, fără alte detalii şi ilustra1ie.

1
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M.Pctrescu-Dimbovi1a.Dan Gh. Teodor, op. cit.„ p. 53, fig. 33/1-2. 5-6; pi. Ix. 1-2, 4.
L. Mihajlina, op. cit„ p. 101. fig. 41, I. 5. 6; B.
I~"
.
.
I. A. Rafalov1t,
op. cil.,
(raporl 24 ), p. 61-62. pi. 3/12.
129
G. B. Fedoro\', op. cit., p. 84.
1
'''I. B. Gol'ccva, M. T. Kasuh:i, op. cit„ p. 59, cu trimitere greşim la pi. 127/6.
111
L. Mihajlina. op. cit., p. 93. fig. 47/3.
2
H Ibidem. p. 93, fig. 47/9.
127

'
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celor scandinavi - apare în Europa de est în secolele IX-X. Piesa a apărut într11
un complex datat în secolele X-XI (pi. IV115( •
În L 4 de la Rudi, s-a descoprit o scară de şa, din fier, de formă
scmiovală cu lungimea de 16,5 cm şi banda de sprijinire a tălpii dată de 4cm 11..1.
Prezenţe solitare sunt şi o gardă de sabie din fier (Fundu Hertei - pi.
135
IV/33)
şi câteva obiecte de la Revna I - descoperiri. total unice - fiecare
compuse din câte două plăci apropiate de câte trei nituri. După aspect, ar fi putut
fi folosite.după opinia autorului, ca teci de cuţite de luptă (pi. IV I 24-27(\(•.
Alte obiecte din fier mai sunt: o verigă din bandă lată de fier (Fundu
F-lcrţei), lungă de cca. 4 cm (pi. VI I O), şi o cataramă (pi. V/27)rn. două amnare
1
(Revna şi Dobronăuli) cu capete însă distruse (pi. V/14-15) "', un altul (Odaia)
139
1
cu un braţ rupt (pi. V/11) , două la Alccdar (pi. V/9,12) . i şi unul la Rudi XX
141
(pi. V/13) , toate aflate în stare precară de conservare.

III. Podoabe şi accesorii ves1ime111are.
Hlingeni provin patru mărgele:
în formă de colac (diam. - 1,3 cm; grosime - 0,8 cm;
diam. găurii - 0,6 cm ; 2. cu cinci lobi (lungime - 1.5 cm); 3. sticlă albastră în
stare fragmentară (lungime păstrată I cm, diametrul găurii - O, 15 cm); 4. sticlă
verde-gălbui. fragment ars (diametrul - 2,5 cm). Piesele reprezintă tipuri
obişnuite în zona răsăriteană a Europei veacurilor VIII-X (pi. V/33-35) 1 ~~.
În L 3 de la Rudi a apărut o mărgică cilindrică, albastră. cu diametrul de
1.2 cm şi înălţimea de O, 75 cm. Autorii, prin analogii găsite la Novgorod. o
1
datează din secolul al X-lea până la mijlocul secolului Xll u. Fiind tot din
sticlă, amintim aici că tot la Rudi. în stratul I al sectorului III. datat în veacurile
X-XI. s-a găsit un fragment de perete de vas din sticlă. puternic patinat, gros de
O, I cm 144 . Un altul, tot puternic patinat a apărut în L2 (acelaşi sector, aceeaşi
145
datare) •
Din

I.

aşezarea şi fortificaţia

sticlă albastră,

V. S. Bcjlekti, S. I. Kur~atov. V. V. Bcjlck6, Otcet o rabotah s/avjanskoi ekspedicii
v 1984 g., Arhiva I.A. al A.S. al R.M .. p. 42. fig. 23110.
134
M. G. Ro~al', G. B. Fcdorov, op. cit., p. 176 (ncilustrală).
5
D M.Pc1rcscu-Dîmbovita. Dan Gh. Teodor, op. cit .. p. 53, fig. 33n.
136
L. Mihajlina. op. cit.• p. 102, fig. 47/23-25 şi fig. 48/2-4.
137
M.Pc1rcscu-Dimbovita.Dan Gh. Teodor. op.cit .. p. 52. fig. 31/6.
138
L. Mihajlina, op. cit., p. 102, fig. 47115, 22.
139
I. A. Rafalovi~, np. cit. (raport 24), p. 62. pi. 3/9;
140
M. T. Kasuba, N. P. Tel'nov, T. A. S~erbakova, op. cit., p. 82. fig. 15/2; V. S.
Bejlekc!i, S. I. Kur<!atov, V. V. Bcjlckc!i, op. cit.. p. 15, fig. 411 I.
1 1
~ V. S. Bcjlckti, N. P. Tcl'nov, I. G. Vlasenko, np. cit.. fig. 10/24.
142
1. Gol'ccva, M. T. Kasuba, op. cit.• p. 59, 60, pi. 133/2-3, 109/3, 104/1.
143
M. G. Rofal', G. B. Fcdorov, op. ci1., p. 173 (neilustrată).
i-1-1 G. B. Fcdorov, op. cit .. p. 42. pi. 44/2.
145
Ibidem, p. 59.
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Alte mărgele s-au găsit în aşezarea de la Alcedar. Este vorba despre opt
piese, şapte din cameol şi una din chihlimbar, de fonnă bitronconică alungită
(pi. V117). Din carncol sunt realizate cinci mărgele, prismatice, cu opt faţete,
mai mult sau mai puţin egale. Conform opiniei lui V. V. Scdov aceste mărgele
din carneol se datează în veacul al IX-lea 146•
Tot în săpătura din 1984 s-a descoperit o mărgea din carneol, cu 12 feţe
(lungime - l, l cm, lăţime - 1,0 cm) şi o amuletă din dinte de cerb. cu orificiu
pentrn suspendare (pi. V/24-25) 147 •
Pentru secolele X-XI suni cunoscute două pandantive oviforme şi unul
patrulater din bronz turnat şi ornamentate, care provin de la Todireni - jud.
Botoşani (pi. VI 18-20). Analogii foarte apropiate se cunosc la Garvân
(Dinogetia) sau Măicăneşti, lângă Bucureşti, datate in veacurile X-XII 148, sau
149
asemănătoare la Brăhătcşti. Bereşti şi Tg. Bujor - Galaţi •
La Hlingeni s-a descoperit un inel cu caboşon crucifonn şi sticlă verde
în loc de piatră (diametrul - 2 cm; diametrnl sticlei -I cm) - pi. V/32. Astfel de
inele s-au găsii şi la Alcedar, la numai 1O km N de Hlingcni li. locul
descoperirii şi la Grigorovka. Începând cu secolul X acest tip de caboşon devine
1
răspândit in regiunea carpalo-balcanică -.o. Tot de la Hlingeni, provine un inel de
bronz. cu capetele subţiate şi suprapuse (diametrul - 2,5 cm) 151 •
Rare descoperiri sunt şi cerceii. În acest sens se cunosc piesele
următoare:

- cercel cu pandantiv stelat de la Horodiştea-Botoşani. reali7.at din
bronz prin turnare, tip de origine bizantină (pi. V/26), databil după cronologia
lui B. Dostal în secolele Vlll-JX 152 ;
- cercel din sârmă de argint, din verigă pc care s-a înfăşurat sârmă
subţire, cu care s-au realizat şi trei mici bucle, provenit de la Udeşti-Suceava
(sec. VIII-IX - pi. V/31 ) 151 cc reprezintă o modalitate de reali1..are de astfel de
podoabe, mult utilizată in secolele ulterioare ale evului mediu;
- cercel cu pandantiv din granule şi sârmă înfăşurată pc corpul său de
la sanctuarul Revna (sec. IX-X - pi. V/28) 154 •
116

V. S. Bcjlckl!i. S. I. Kurl!atov, V. V. Bcjlckl!i, op. cit., p. 45, fig. 24/1.
Ibidem. p. 47, fig. 24/2-3.
148
V. Spinei, Amichităţile nomazilor t11ro11ici din Moldova in primul sfert al mileniului
al II-iea, în SC/VA, 25. 1974, 3, p. 400, fig. 9.
119
Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic„., p. 110, fig. 45/4-5.
isu I. B. Gol'ceva, M. T. Kasuba, op. cit., p. 59, pi. 133/1, unde din păcate nu ni se
147

specifică

JSI
152

153
154

metalul din care este

confecţionată

piesa (doar că este metal „colorat").

Jbi<Jem, p. 59, pi. 127/2.
Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic.„, p. 78, lig. 38/2.
Ibidem, p. 78, lig. 38/15.
L. Mihajlina. op. cit., p. 81, fig. 41/14.
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La aceştia mai adăugăm doi cercei de tâmplă, cuplaţi, din sârmă cu
capetele suprapuse, neunite (pi. V/16), din aşezarea Alccdar. după opinia lui V.
V. Scdov aparţinând secolelor X-XI 155 •
În sfârşit, de la Codyn li (L8 - din perioada III B = sfârşitul secolului
VIII) provine un pandantiv de argint. perforat, în formă de monedă , cu grad
marc de uzură 1 ~ 6 •
Câteva obiecte apartin şi categoriei de accesorii vestimentare. De la
Fundu Hertei provine o cataramă din fier, de formă aproape pătrată, căreia ii
157
lipseşte cuiul de prindere (pi. V/27) , din fortificaţia Hlingcni o alta
15
ascmănătoarc ~. iar din necropola de la Stânca-Băltii (jud. Bălti). datată în
veacurile X-XII. un nasture de aramă, sferic. gol în interior, un altul asemănător
în stare fragmentară şi şapte aplice cu nituri de prindere la cuream. O altă
cataramă, asemănătoare primei, dar completă, a fost descoperită in fortificaţia
de la Dobronăuti (pi. V/29) 160, la Lozna-Străteni. în aşe7..area din secolele VII161
VIII o alta. de formă trapezoidală , una dreptunghiulară şi una ovală la
16
1-llingcni (pi. V/23. 36) ~. şi alta din argint, terminată în acoaladă (la SuceavaŞipot - pi. V/21) 163 .
În perioada de sfârşit a primului mileniu creştin se foloseau în
continuare şi uncie aplice. de diferite forme. realizate prin presare sau turnare. O
1
dovadă în acest sens este aplica din bronz de la Lozna (pi. V /37) ~.
Din păcate inventarul de lemn nu ni s-a păstrat.
Amintim însă aici o descoperire mai aparte. Pe fundul gropii nr. 22, din
aşezarea de la Alccdar, s-au descoperit rămăşiţele unui butoi de lemn. care
fusese aşezat pc fundul gropii. Urmele de doage s-au păstrat până la inăltimea
de 55 cm. Butoiul avea la fund diametrul de 90 cm. iar cel superior. reconstituit.
165
de 125 cm •

iss V. S. Bejlekti. S. I. Kurtatov, V. V. Bejlek~i. op. cit .. p. 75. fig. 24/5.
s I. P. Rusanova. B. A. Timo~tuk. op. cit., p. 22, pi. 18/3.
1 7
~ M.Petrescu-Dîmboviţa,Dan Gh. Teodor. op. cir.„ p. 52. fig. 31/6.
158
1. B. Gol'ceva. M. T. Kasuba. op. cir.. p. 59, pi. 127/3.
159
I. G. Hynku. V. S. Titov, op. cit., p. 174. Este posibil însă ca piesele amintite să fi
16

fost produse post secol X, fiind cunoscute ca folosire pc întreaga perioadă de
funcţionare a necropolei (sec. X-XII). Aplice relativ asemănătoare. din argint aurit fac
pa11e din tezaurul de la Răducăncni (jud. laşi). datat în secolele IX-X (cf. Dan Gh.
Teodor, Teritoriu/ est-carpatic.... p. 78. fig. 41/1-5).
160
L. Mihajlina. op. cir .• p. 100-101, pi. 47/20 (cf. în textul nostru pi. XXl/14).
161
Dan Gh. Teodor, Regiunile carpc110-11istrie11e .. „ p. 100. la fig. 15.
162
I. B. Gol'ceva, M. T. Ka~ubn. op. cir.. p. 59, pi. 133/1 O.
163
Dan Gh. Teodor, Teritori11/ 11ord-es1„., p. 110. fig. 44/5.
IM Ibidem, p. 78, fig. 41 /11, cu ahe exemplare asemănlltoare de epocii.
16
s M. T. Ka~uba. N. P. Tel'nov, T. A. ~terbakova. op. cit„ p. 32.
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IV. Plastica u11tropo111orfii/zoomorfă
În groapa nr. 11 (datată cu ceramică fragmentară din secolele IX-XII !)
de la Rudi (fortifica1ic), V. S. Bejlekci a descoperit o piesă modelată din lut,
considerată a fi antropomorfă. De o stilizare deosebită, este redat simbolic doar
capul. şi picioarele, dispuse în unghi ascuţit (pi. Vlll/27). Cercetătorul ms
aminteşte ca analogii la asemenea tip de statuete piese de la Hansca şi
166
Alcedar •
De la Hlingeni provin opt statuete din lut ars, dintre care două din
fortificaţie. Fiinţa umană este redată foarte schematic, fără mâini, cu cap de-abia
schiţat, corp cilindric şi picioare des~cutc. Înălţimea acestora nu depăşeşte 5
cm. Mai bine s-a păstrat o statuetă reprezentând un cal: capul cu detalii (ochi,
urechi, păr), pe frunte o proemincnlă sugerând probabil o piesă ornamentală
(înălţime - 3 cm, lungime - 4,5 cm, lăţime - 1,8 cm - pi. VIIU33-35). Autorii
167
consideră frecvente aceste reprezentări în aşezările slave din Basarabia •
Un fragment de figurină antropomorfă (doar corpul cilindric), s-a
descoperit la Odaia (pi. VIIU36) 168 .
La Rudi (groapa anexă lui L 1), s-au găsit două statuete fragmentare
reprezentând patrupede, asemănătoare - se afirmă - cu altele descoperite „în
169
aşezările vechi slave" din teritoriul pruto-nistrean (Lopatna, Brăneşti I ş. a.) .
Două fragmente de statuete zoomorfe din lut ars s-au descoperit în
aşezarea de la Alccdar, considerate a fi asemănătoare cu cele din alte aşezări
slave din spa\iul pruto-nistrcan 170•

V. Ceramica
Analiza ceramicii este deosebit de importantă, deoarece aceasta
- în proporţii cvasitotale - inventarul arheologic al fiecărei aşezări
cercetate.
Din punct de vedere al tehnicii de lucru, ca se împarte în două categorii
principale.
Ceramica lucrată cu mâna, majoritară, foloseşte ca ingredient, aproape
exclusiv cioburi pisate, mai mult sau mai puţin fine. Numai rareori apare şi o
cantitate de nisip, adăugat intcntionat sau prezent nativ în materia primă. De
asemenea, la realizarea tăvilor de uscat cereale, în lutul constitutiv s-a amestecat
pleavă de păioase.
Din păcate, până în prezent, în arealul studiat nu s-a săpat măcar
aproape total nici o aşezare din secolele VIII-X, pentru a putea face mai multe
reprezintă

V. S. Bcjlck~i, op. cil., p. 7-8, fig. 4/1.
I. B. Gol'ccva, M. T. Kasuba, op. cil., p. 61, pi. 109/1.
168
I. A. Rafalovici, raport 24, p. 42, pi. 7/4.
169
M. G. Rosal', G. B. Fcdorov, op. cil., p. 163.
170
M. T. Ka~uba, N. P. Tel'nov, T. A. Sc!erbakova, op. ci1., p. 20, 52, pi. XIV/8 şi
XVll/7.
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studii analitice de fineţe asupra materialului ceramică descoperit. Exceptii sunt.
fortificaţia de la Fundu Herţci şi aşezarea de la Poiana-Suceava, unde s-au
cercetat deja 30 de locuinţe.
Pasta ceramică este frământată destul de primitiv, din această cauză (dar
şi a temperaturilor scăzute de ardere) rămânând poroasă şi relativ sfărâmicioasă.
Arderea, executată in cuptoarele menajere ale locuinţelor, este adeseori
neuniformă şi incompletă. Frecvent suprafaţa \'aselor prezintf1 crevase şi
neregularităţi. Din dorinţa de a le netezi şi reda o formă cât mai simetrică
vasului, ambele fete ale pereţilor poartă frecvent urme de netezire manuală sau
cu o lopăţică, verticale sau oblice.
În funcţie de calitatea - şi deci şi plasticitatea - pastei ceramice. dar şi.
logic. a mărimii vaselor, pereţii şi fundul acestora sunt mai mult sau mai puţin
îngroşaţi. Arderea s-a fileul în general oxidant incomplet. la nuanţe cărămizii
gălbui. miezul pereţilor fiind cenuşiu. negricios. mai sus negru sau roşcat.
În continuare analizăm această categoric de ceramică din principalele
situri cercetate până acum.
I. Fundu Hcrţci (com. Cristincşti - ju<l. Botoşani). Ceramica
descoperită în această aşezare fortificată este preponderent (cca. 60%) Iucrată
exclusiv cu m~ina. restul fiind modelată la roată. din care cca. I0% este
1 1
reprezentată de specia fină ' •
A Ceramica modelatei cu mâna.
Ca ingredient sunt folosite cioburile pisate: foarte rar în Iul apare şi
nisip sau microprundişuri. uncie fiind poate şi componente naturale ale materiei
prime.
Arderea este neuniformă şi incompletă. dând naştere unei ceramici
starâmicioase. cu nuanţe cărămizii, gitlbui sau cenuşii. Spărtura pereţilor
prezintă nuanţe cenuşii, roşcate sau chiar spre negru. Pasta nu a fost
omogen i:t„.ată dep Ii n.
Suprafata exterioară prezintă neregularitf1Ji şi crevasc, şi frecvent - ca şi
cca interioară - poartă urme de făţuire executate cu degetele ve11ical sau oblic.
În această operaţiune se pare că s-a putut folosi şi o lopăţică. La majoritatea
vaselor pereţii şi mai ales fundul prezintă grosimi mai mari.
Autorii cercetării au încadrat această ceramicii în trei tipuri de forme:
T1 - oala borcan, de dimensiuni mici şi mijlocii, cu buza evazată, cu
umeri rotunjiţi, corp uşor bombat şi fund mai îngust decât gura. Uncie piese nu
decor din nlvcolc sau crestături pc buză;
T2 - oala borcan, de dimensiuni mijlocii. cu bu:1.a pu\in evazată, umerii
slab profilaţi, corp relntiv zvelt. fund îngroşat. Tipul este rar în aşezare. ca şi în

171

M.Pctrcscu-Dimbovita.Dan Gh. Teodor. op. cit., p. 53.
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alte situri contemporane din Moldova (Miroslava-jud. laşi, Suceava-Drumul
112
National) •
T3 - oala borcan, de dimensiuni variate, cu buza evazată, umeri uşor
bombaţi, fund îngust (de obicei mai mic decât gura), corp destul de alungit. O
variantă evidenţiată de autori are gura mai largă, umeri prelinşi şi fundul mai
îngustat.
Ca decorare, buzele prezintă alveole făcute cu un beţişor sau crestături
oblice. Exemplare asemănătoare se întâlnesc şi în alte aşezări (Hlincea, Băiccni
171
jud. laşi; Oituz-jud. Bacău; Bârlad, Dodeşti-jud. Vaslui) , dar în număr mai
restrâns.
T„ - castron, de formă tronconică, cu buza dreaptă, pereţii şi fundul
174
îngroşat.
Se întâlneşte, ca şi la Spinoasa şi Băiceni Gud. laşi) sau Dodeşti
(jud. Vaslui), foarte rar.
T5 - tigaia (tipsia), de dimensiuni mici şi mijlocii (diametrul între 15-25
cm). cu margini scunde şi destul de groase. Marginile sunt fie drepte, fie
aplecate spre exterior sau interior. Frecvent buzele lor posedă alveole. mai rar
crestături.

Se foloseau pentru coptul pâinii în "test", sau a turtelor, sau drept
capace pentru oale. Tigăile sunt foarte frecvente în toate aşezările de epocă.
B Ceramica lucra/ci c11 roata. De regulă sunt folosite ca ingredient
cioburile pisate, mai rar nisipul şi microprundişuri. Cele mai multe vase cu
cioburi pisate sunt destul de neglijent modelate. Întregul număr de vase a fost
ornamentat prin incizare.
Vasele cu nisip şi cu micropnmdiş sunt mai bine executate ca
omogenizare a pastei, a arderii şi finisării. În sfârşit, ceramica din pastă fină,
cenuşie sau gălbuie. are suprafeţele netezite şi uneori lustruite. Arderea este
completă şi uniformă.

La această categoric, se propun următoarele tipuri şi variante.
T1 - oală borcan, de dimensiuni mijlocii şi mici, cu buza relativ înaltă,
puţin evazată. rotunjită sau tăiată drept, corp destul bombat, gură destul de largă
faţă de fund. Vasele T 1 sunt destul de neglijent executate, ca şi decorul lor din
linii incizate orizontal sau vălurit. Tipul este destul de rar şi în aşezări precum
Dodeşti şi Murgeni (jud. Vaslui), Oituz (jud. Bacău), Suceava-Drumul Naţional
175
sau din Câmpia Dunării şi S-E Transilvaniei •
T2 - oală borcan, de dimensiuni mici sau mijlocii, având buza scurtă şi
puţin evazată (rotunjită sau terminată drept), gâtul foarte scurt, umeri şi corp
bombat şi fund îngust. Vase realizate destul de slab calitativ, din pastă cu
172

Ibidem. p. 54.
m Ibidem, p. 54.

m Ibidem. p. 54.
m Ibidem. p. 55.
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microprundişuri şi

cioburi mărunţite. Decor asemănător ca la T 1• Tip întâlnit şi
la Hlincea, Băiceni şi Spinoasa Uud. laşi), Oituz Uud. Bacău), Suceava-Drumul
17
Naţional şi-n alte regiuni ale ţării ".
T1 - vas borcan de dimensiuni variate (H: 12-60 cm), cu gura foarte
largă, buza scurtă şi trasă la 45 de grade în exterior. umeri bombaţi (sau prelinşi
!), fund îngus1, adeseori îngroşat. Oale destul de puţin reuşite calitativ, din pastă
nisipoasă cu cioburi pisate. Decorul este asemănător cu cel de mai sus.
Exemplare de acelaşi tip s-au descoperit la Dăneşti, Murgeni şi Dudeşti Uud.
117
Vaslui), Onceşti Uud. Bacău), Spinoasa şi Băiceni Uud. laşi) •
T4 - oale de mărimi mici sau mijlocii, asemănătoare cu T 3, dar de un
caracter pregnant bi1ronconic. Alături de cioburi mărunţite, în pasta ceramică
este prezent şi nisipul. Tehnica de execuţie este bună: exemplare rare la Fundu
Herţci, Dodeşti Uud. Vaslui). Oituz (jud. Bacău), Spinoasa şi Miroslava
(laşi )171l.
T5 - vas borcan de dimensiuni mijlocii sau mari. cu gura foarte largă,
buza scurtă şi mult evazată. uneori îngroşată, umeri bombaţi, fund îngust. Vase
realizate la o calitate superioară (pastf1 cu nisip, microprundişuri şi cioburi
pisate; ardere mai omogenă; decor din fascicole de linii vălurite sau caneluri
înguste dispuse în spirală). Sunt atestate rar. ca şi la Murgeni, Dăncşti. Dodeşti,
179
Oituz, Spinoasa, Hlincea sau Băiceni •
T6 - oală borcan, de mărimi mijlocii, cu gura destul de mică, buza bine
evazată. umeri bombaţi, corp foarte bombat, fund îngust.
Tip rar, realizat exclusiv din pastă fină, cenuşie. Din cauza unor arderi
secundare. suprafeţele fragmentelor au dobândit nuanţe roşii, albicioase. Unele
fragmente prezintă lustru şi decor di linii în fascicole, dispuse orizontal, oblic
sau în reţea.
Astfel de ceramică apare la Murgeni. Dăneşti, Epurcni Utid. Vaslui),
Şendreni Uud. Galaţi), Oituz, Miroslava, Băiceni, Spinoasa sau SuceavaDrumul Naţional, dar şi la situri din alte aşezări din ţară, apariinând culturii
180
Dridu •
Ceramica primei categorii prezintă ca decor alveole mari (digitale) sau
mici (executate cu un betigaş), sau crestături executate numai pe buzele vaselor.
Într-un singur caz apare o înşiruire de alveole pe fund.
Decorul ceramicii modelate la roată se concentrează în general pe partea
superioară, mai putin frecvent pc primele două treimi, sau chiar pc toată
înălţimea vasului. El constă adesea din benzi de linii "în val", dispuse pc gât sau
176

Ibidem,
Ibidem,
178
Ibidem,
179
Ibidem,
180
Ibidem,
177

p. 55.
p. 56.
p. 56.
p. 56.
p. 56.
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mai frecvent pc umeri. Rareori este folosită linia simplă incizată vălurit. destul
de stângaci însă. Tot mai frecvent este folosită şi banda de linii orizontale sau
linii incizate continuu pe primele două treimi ale vasului. Alt model constă din
alternarea liniilor simple orizontale sau "în val" sau a benzilor de linii orizontale
cu cele vălurite. Există şi variantă destul de frecventă a decorării cu benzi din
linii vălurite pe umeri, restul corpului fiind acoperit de incizii simple orizontale
continue. Pc lângă linii orizontale şi "în val", se folosesc pe gât înşiruiri de
incizii asemănătoare unor virgule. Rar apar şi crestături şi alveole pc buză şi
linii întrerupte imprimate cu rotiţa pe umăr, cât şi caneluri pe corp.
Tipurile de ornamentare de la Fundu Hertei sunt comune civilizaţiei de
tip Dridu, deşi ceramica din aşezarea fortificată amintită este de un aspect
calitativ inferior celei din Câmpia Dunării. Doar vasele din pastă cu nisip şi
microprundişuri. cu o mai bună plasticitate, au fost mai bine realizate, după cum
ştampile apar numai pc fundul unei oale de bună calitate.
Notabil, în aşezare nu s-a descoperit ceramică de import.
2. I>mana (com. zvoraştea - JU d . suceava )181 . o•m mtreaga cantitate d e
182
ceramică, doar circa un procent o reprezintă cea modelată cu roata . Aceasta
prezintă grosimi mai reduse, un amestec de lut, cioburi pisate mărunt şi mai rar
şi nisip destul de fin, arderi oxidante sau reducătoare şi decorări cu linii incizate
drept. vălurit sau alternante de benzi de linii orizontale cu altele ondulate (pi.
XVIII/I 2, 15 ). Cel mai mult se remarcă un fragment de oală-borcan, al cărui
buză. pe interior, este de asemeni ornamentată vălurit (pi. I 12). De asemeni,
notabil este un fragment decorat cu o succesiune de cruci. realizate probabil cu
un instrument din\at, asemănător vârfului de furculiţă, cu care se putea obţine,
de altfel. şi decorul obişnuit. Poate că vasul din care a făcut parte a avut un rol
de cult (pi. XVIIl/14). La cele câteva fragmente de buze se observă tendinţa de
modelare mai îngrijită, rezultând profile mai mult trase spre exterior, uneori
faţetate (pi. XVlll/2, 12, 15). Pc un fragment de fund se observă urmele
detaşării de pc roată cu sfoara (pi. XVIII/JO), iar altul a fost perforat (pi.
XVlll/13). Toate fragmentele aparţin unor oale borcan.
Ceramica modelată numai cu mâna este mult mai diversă. Are un aspect
primitiv şi grosimi de regulă mai mari, din cauza lipsei plasticităţii materialului
constituent. dar şi a slabei sale rezistenţe, pricinuită în special de arderea la
temperaturi prea scăzute. Circa 86% din întregul material a fost ars oxidant
incomplet (miezul la diferite nuanţe cenuşii spre negru). Ambele suprafeţe au
rămas cărămizii-gălbui, sau adesea numai cea exterioară, şi aceasta numai din
O

181

A

•

A

•

Săpături efectuate de autor. Rezultatele principale au fost prezentate la sesiunile

de rapoarte Vaslui (1999) şi Suceava (2001).
Calculele procentuale nu sun! definitive deoarece ele s-au fllcut numai pe baza
ceramicii descoperite până în prezent.

naţionale
182
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cauza modului de penetrare a oxigenului în interiorul recipientului în timpul
arderii.
Cu aproximaţie, circa 8% din fragmente sunt arse oxidant complet. S-a
observat că mai ales tăviţele au şi miezul cărămiziu. (probabil tot datorită modului de oxigenare la ardere). Şi mai puţin, circa 6%, ceramica a fost arsă înăbuşit,
reducător, în întregime punând culori cenuşii-negricioase.
Ca rezultat al modelării, corpul oalelor (mai ales în interior) păstrează
adesea urme de degete, fie verticale-oblice, fie, mai rar, orizontale. Lutul
constitutiv este rareori aspru la pipăit, din cauza nisipului fin conţinut {probabil
nativ) în această materie primă. Rarisim se pot observa ca ingredient, alături de
cioburi pisate, şi resturi de materiale organice-pleavă. Aceasta este prezentă în
chip masiv în componenta tăvilor de uscat cereale.
Din punct de vedere al formei. fără îndoială, ca şi în alte aşezări de
epocă, predomină oala-borcan. Din păcate, din cauza stării fragmentare excesive
a materialului, nu s-a reuşit până în prezent restaurarea integrală a vreunui vas.
Pe baza celui fragmentar, putem însă face unele consideraţii în ceea ce priveşte
formele, din care s-ar putea evidenţia câteva tipuri:
T1- vase cu gura largă, buze simple uşor evazate, şi umeri prelinşi (pi.
xv /6. 20-22);
T 2 - vase relativ asemănătoare, dar cu corp oviform şi deci şi umeri mai
bombaţi (pi. XIV/11-12);
T 3 - vase cu buze bine trase în exterior, umeri proeminenţi şi diametrul
maxim spre mijlocul înălţimii (pi. XIV/6);
T 4 - vase cu gură largă, buze trase în afară la 45°, umeri ascuţiţi şi
diametrul maxim în prima treime a înălţimii (pi. XIV/7-8, 14; XV/7-8, 18).
Ca variante foane rare, evidenţiem şi vasul cu bu1.a tăiată oblic, gât
deosebit de lat şi profil troncon ic. (pi. X IV/ 13 ).
Rareori fundul este scobit sau are o vag schiţată talpă (pi. XV/10-11,
13).
O altă formă atestată la Poiana este castronul, care la rândul său prezintă
unele variante în funcţie de gradul de arcuire a peretelui şi buzei (rotunjită), care
de obicei sunt dispuse oblic variind în jurul unghiului de 45°. Astfel, putem
deduce forme de contur cvasi semisferic (pi. XVUl2) aidoma unui bol, sau
tronconic, cu variante (pi. XVU6- I O). Există şi un exemplar mult mai înalt, care
seamănă şi cu o oală, varianta T4 (pi. XVI/li).
Ca şi în restul aşezărilor de epocă, tăviţele sunt de nelipsit. Ornamentate
cu alveole sau crestături sau nu, toate au drept caracteristică fundul plat şi
bordura (marginea) scundă. Buza este rotunjită, foarte rar aproape dreaptă.
Marginea este de regulă eva1.ată, dar se întâlnesc şi exemplare cu ca aproape
verticală sau chiar trasă în interior (pi. XV/1-5 şi pi.XVII).
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fundul lor prezintă masivitate. Se cunosc şi câteva exemplare cu fund
albiat (pi. XVII/2, 11, 19). În sfărşit, în aşez.are s-au descoperit şi câteva
fragmente de vetre zise "portative", aflate într-o stare de conservare insuficientă
pentru determinarea exactă a formei lor. Înălţimea marginii lor varia între 8 şi
10 cm (pi. XV/9; XV1119). În lutul constitutiv s-a folosit din abundentă pleavă.
3. Suceava. Tot la această prezentare trebuie să amintim ceramica de la
Suceava-"Drumul National", care într-o vreme a fost mult în atentia
183
ccrcetătorilor • Din păcate materialul ceramic descoperit nu mai este abordabil
studiului. Cele câteva fragmente ceramice expuse în expozitia de bază a
Muzeului National al Bucovinei sunt tipice secolelor IX-X, atât ca tehnologie
(inclusiv ornamentare), cât şi ca forme (pl.XVl/1-5).
În sfârşit, înainte de a prezenta descoperirile din spatiul ex-sovietic,
considerăm că trebuie să facem unele precizări.
Interpretarea etno-culturală a descoperirilor din fostul areal sovietic a
suferit şi pentru veacurile VIII-X o pronuntată politizare. În schimb, aşa cum se
recunoaşte într-o cunoscută lucrare monografică de dată relativ recentă, „până
în momentul de fatft lipsesc lucrări care ar fi fost special dedicate ceramicii
slave din secolele Vlll-X" 184 •
Tipologizări ale ceramicii Luka-Raikovetkaia (în continuare "L.R. ") au
făcut B. O. Timoşciuk pentru nordul Bucovinei, I. P. Rusanova pentru Volânia
şi O.M. Prihodniuk şi V.A. Petraşcnko pentru zona din dreapta Niprului
Mijlociu. O caracterizare generală a ceramicii slave de epocă. inclusiv
trăsăturile locale, a fost realizată de V.V. Sedov. A.A. Bobrinski s-a ocupat la
rândul său mai ales de problemele tehnologiei obţinerii ceramicii din această
perioadă.

Pentru zona sudică a Europei de răsărit (culturile L. R., Volântcvo şi
Romcnskaia) drept criteriu principal de clasificare s-a luat destinaţia functională
a ceramicii. Autorii au căutat forme comune tuturor celor trei culturi. oalele
încadrându-Ic în nu mai pu\in de 12 tipuri 185 • Dacă primele patru tipuri (grupate
într-o primă grupă ce deţine peste 50% din cazuri) reprezintă oale de contur
relativ tronconic, cu gură largă şi fund îngust, frecvente şi-n cultura L. R. (pi.
XIX/1-3,5,10-11). tipul 5 se afirmă că este caracteristic acestei culturi: forme
„ovoidale cu diametrul maxim în partea de sus sau la mijloc11/ (s.n.) corpului
vasului"(pl. XlX/4,6,8) 186 •
Despre acesta şi importanta descoperirilor s-a scris muli (cf. Dan Gh. Teodor,
Descoperiri arheologice şi numismatice la est de Carpaţi în secolele V-XI, Bucureşti,
1997, p. 279, cu o numeroasă bibliografic.
is.i S/avjane jugo-vestocnoj Evropy v predgosydarstvennyi period (V.D. Baran. redactor
principal), Kiev, 1990, p. 279.
18
' Ibidem, p. 279.
186
Ibidem, p. 282 şi urm.
18

·'
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În acelaşi repertoriu se menţionează şi T 11 (corp bitronconic, şi
diamerrul maxim la mijloc - vase realizate cu mâna dar şi la roată - pi.
XIX/9,12).
Dinrre cele cinci ripuri de casrroane, T3 este aresrat în cultura L. R.
(corp birronconic, diametrul vasului este dublu decât înăltimea sa) şi T4 (corp
187
tronconic, buză oblică, uneori crestată - pi. XIX/14) •
Mult mai rar apar castroane cu găuri, poate pentru stors brânza (pi.
XIX/19) şi - ca fonnă distinctă - pahare, înalte până la I O cm, imirând de altfel
oalele-borcan mari (pi. XIX/20).
Tigăile sunt încă destul de numeroase, fiind realizate ceva mai îngrijit,
cu adaos în lut de cioburi pisate, microprundişuri sau nisip. De cele mai multe
ori buza le este ornamentată cu alveole sau crestături (pi. XIX/ 16-18). Se cunosc
cazuri (ca şi în cultura Romenskaia) când pe partea interioară a fundului erau
redare semne cruciforme.
După profilarea bordurei şi capacitate, autorii monografiei citate
optea7.ă pentru patru variante:
I. margine evazată, partea de la fund rotunjită şi dimensiuni în general
mijlocii (diam. 16-22 cm);
2. margine verticală, partea de la fund puţin rotunjită;
3. margine puternic evazată, partea de la fund profilată;
4. margine scundă şi capacitate mică, asemănătoare cu discurile
existente anterior în culturile Kolocin, Penkovka şi Kiev 188 •
Tăvile erau de regulă realizate deasupra cuptoarelor, de formă
dreptunghiulară. Bordura, înaltă, adesea era decorată alveolar. Se foloseau
penrru uscarea cerealelor sau chiar coacerea pâinii.
În privinţa ornamentării ceramicii modelate numai cu mâna, erau
ornamentate buzele vaselor (oale, tăvite, castroane), cu gropite digitale sau
crestături.

În cuprinsul culturii L. R. de la V de Nistru se apreciază generalizat că
cele mai răspândite grupe de vase (40, respectiv 42%) au fost cea cu gura largă
şi umeri înalţi, respectiv cea cu gât îngust şi umeri mai coborâţi.
Alte forme mai sunt cele bitronconice (I 0%), În formă de lalea (în
cultura L.R. exemplare rarisime, În celelalte două culturi circa 8%). Ultima
1119
formă este considerară reminiscenţă din culturile Penkovka şi Kolocin •
Castroanele şi paharele în formă de borcan sunt deosebit de rare ca şi în
veacurile V-VIL

7
is
188

Ibidem, p. 285.
Ibidem, fl· 286.
189
Ibidem, fl· 287.
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În sfârşit, se apreciază că majoritatea formelor ceramice modelată
exclusiv cu mâna la slavii răsăriteni din secolele VIII-IX au rădăcini locale din
secolele V-VII din culturile Praga, Pcnkovka, Kolocin.
În privinţa ceramicii modelate cu roata de la apus de Nipru, în
majoritatea aşezărilor culturii L. R. aceasta deţine de la 5 la 20% din tot
materialul, cele mai multe forme având model în cele realizate numai cu mâna,
190
aceasta demonstrând originea lor locală • În această situaţie şi clasificarea
oalelor modelate cu roata este asemănătoare:
Grupa I - oale relativ tronconice, cu gura foarte marc în raport cu
fundul (de cca. 3:1) sau oale zvelte cu umerii plasaţi sus (raport diametru
gură/fund cca. 2: I - pi. XIX/22,23);
Grupa li, ca şi la ceramica modelată cu mâna (vase cu corp rotunjii, cu
umeri mai coborâţi şi diferenţă de diametre mai mică), cunoaşte trei tipuri (pi.
XIX/24,26-27):
I. cu diametrul maxim în zona mediană şi buză destul de putin evazată
(coincide cu T 5 al vaselor realizate numai cu mâna şi este lipie culturii L.R.);
2. vase scunde, cu diametrul mai mare ca înălţimea ( 1,2: 1), aşezai spre
mijlocul corpului. Raportul diametru gură/fund este de cca. 1,7: I. Buzele sunt
răsfrânte la exterior
3. oale svelte cu corpul bitronconic şi diametrul maxim în jumătatea
superioară a înălţimii. Diametrul gurii este egal cu cel al umerilor. Raportul
dintre înălţime şi diametrul maxim este de I: 1,2. Tipul se întâlneşte în cultura
L.R. (coincide cu T 11 al vaselor modelate cu mâna).
Ca şi pentru veacurile anterioare, în regiunea Cernăuţi regimul de
ocupaţie sovietic a incurajat în mod deosebit cercetările de teren şi săpăturile
propriu-zise, cunoscându-se deja un număr de 126 monumente din secolele
191
Vlll-X • Absolut toate acestea au fost incluse culturii Luka Raikoveţkaia,
limilală cronologic în mod tradiţional între secolele VIII-IX. Deoarece însă - aşa
cum s-a constatai - majoritatea particularităţilor sale se conservă şi în veacul X,
mulţi cercetători ai zonei înclină să vadă încheierea existentei sale spre sfârşitul
secolului amintit, atunci când teritoriul Prutului Superior ar fi intrai - după
opinia lor - în componenţa statului rus kievean.
Imediat după ultima conflagraţie mondială Boris Timo~ciuk a
identificat în teren aşezarea de la Bila (raionul Chiţmani). În scurt timp se
descoperă fortificaţia de la Rcvna (acelaşi raion) şi o alta. învecinată cu o
aşezare deschisă, la Dumbrava Roşie (raionul Hliboca). A urmat încadrarea
descoperirilor în arealul cultural Luka Raikovcţkaia, de către B. O. Timoşciuk
şi G. Goncearov.

190
191

Ibidem, p. 288-289.
L. Mahajlina, op. cit., p. 6.
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Au urmat în anii '60 ai secolului trecut ca alte aşezări să fie descoperite
cercetate, dintre care amintim: Valea Cosminului, Voloca, Horbova, Lucaviţa,
Tereblecea (Porubnoe). Tâmauca. Ceahor (raionul Hliboca), Mahala, Cemauca
(raionul Noua Suliţa), Grozinţi (r. Hotin) şi Romancăuţi (r. Secureni), Revna (III), Dobronăuţi (r. Zastavna), Carapciu (r. Vijniţa), Bila (r. Chiţmani), Şirăuţii
de Sus, Corostuvata (r. Chitmani) sau în aşezări precum: Cernăuţi (Clocucica
II), Codin 1-11 (r. Hliboca) şi Cernauca 192 .
În ceea ce priveşte ceramica de tip L.R., trebuie subliniat şi faptul că
deşi ea a fost în atenţia a numeroase studii, semnate de prestigioşi cercetători
sov1et1c1 (Lcapuşkin, Rusanova, Baran, Aul ih, Berezoveţ, Prihodniuk,
Rafaloviei, Petroşenko, Timoşciuk şi mai nou Mihailina, Telnov şi alţii), încă
nu s-a ajuns la o periodizare şi datare unică. de consens general.
Unii acceptă ca limite sfărşitul secolului VII - secolul IX inclusiv. alţii
secolele VIII-IX sau VIII-X. Chiar şi apariţia în acelaşi complex a ceramicii
modelate cu roata, alături de cea tradiţională. realizată cu mâna, este datată
diferit de cercetători. în intervalul cronologic de la sfârşitul secolului VII şi până
1013
în plin secol IX •
În cazul regiunii Cernăuţi începutul culturii s-a discutat tot pe baza
analizei ceramicii, care - pomind de la cea din secolele V-VII- cunoaşte
particularităţi legate de profilarea mai evidentă a părţii superioare a vasului şi
elaborarea mai atentă a buzei, de cele mai multe ori ornamentală cu adâncituri
sau crestături. După opinia lui Timoşciuk, Rusanova sau Mihailina ceramica de
acest tip în zona Pmtului Superior a apărut la debutul veacului al Vlll-lea.
În privinta limitei superioare a culturii se consideră că pentru aceeaşi
zonă de studiu se poate lua ca reper cronologic includerea acestui teritoriu în
Rusia Kieveană, ca rezultat (ipotetic) al expediţiei cneazului Vladimir împotriva
horvaţilor din anul 992, după eveniment urmând "consolidarea culturii
. vec I11. ruseşti.„19-1 .
arIteo Iog1ce
Deoarece zisa „ocupaţie" s-a petrecut relativ târziu. ca teritoriu
excentric al statului vechi rusesc, aici s-au conservat mai multă vreme, pc
parcursul secolului X. unele particularităţi ale culturii L. R.• manifestate în
complexele ceramice, construcţia locativă şi ceremonialul de înmormântare.
Şi aici la baza elaborării cronologiei acestei culturi a stat ceramica,
constituind peste 150 de complexe închise datate în limitele veacurilor VIII-X.
Ea se subscrie la trei perioade, corcspun1.ând în mare fiecărui secol distinct.
Cca mai marc parte a ceramicii este modelată numai cu mâna, produsă
casnic, în care se includ oale, căni, castroane, tigăi şi vase miniaturale. Oalele,
cele mai numeroase, devenite de altfel tip comun în mare parte a arealului
şi

192
193
l').I

Ibidem. p. 4-14.
Ibidem. p. 84
Ibidem. p. 84-85.
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Europei de răsărit, inclusiv la Dunărea de Jos. aşa cum s-a menţionat deja,
cunosc o profilare mai accentuată şi o decorare a buzelor (pi. XX). În acest sens
dovezi ale acestei evoluţii se găsesc în importantele aşezări de la Codyn (1-11),
în complexele veacului al Vlll-lea. În secolul amintit se cunosc şi castroane
conice (pi. XX/6. 8. 13, 14, 18), tigăiţe (pi. XX/9-12. 16-17) şi tăvi ,.portative".
Universitarul Liubomir Mihailina în studiul său de sinteză citat
mcntionca7..ă faptul că astfel de complexe ceramice se găsesc în alte aşezări ale
slavilor estici. pc Nipru, in ţinutul afluenţilor din dreapta Pripctului, pc Bugul de
Vest şi de Sud, pc Nistru, în Basarabia. În aşezarea de pc Nipru de la Sahnivka
astfel de ceramică a fost bine datată pe baza unor mărgele tipice zonei din
secolele VlII-IX. Şi datările arhcomagnetice din zona Nistrului mijlociu
(Gorodoc şi Bakota - mijlocul sec. Vlll) au datat la fel astfel de complexe cu
195
oale cu buza bine profilată şi ornamentată cu alvcolări •
Urmf1toarclc două etape (sec. IX-X) au drept caracteristică apariţia la
191
Prutul Superior a ceramicii la roată, considerată "de tip vechi ruscsc" ', în care
o formă de bază a oalelor (buza trasă mult în afară. diametrul maxim în prima
treime a vasului) aminteşte de modele timpurii L. R.
După aspectul buzelor, oalele modelate la roată, în opinia autorului
amintit, pot fi împărţite în cinci tipuri:
I. cu buza tăiată vertical sau oblic;
2. cu buza rotunjită;
3. cu buza profilată compus, treflat;
4. cu capătul buzei mult lăţit şi terminat arcuit (concav sau convex - de
unde şi trei variante A - B - C;
5. cu capătul buzei subţiat şi tras vertical.
Pc baza unei analize comparative a ceramicii din uncie locuinţe de la
Tetina. Rcvna I. Korostuvata şi Kidrina, L. Mihai lina face uncie observaţii:
- tipul I, Ti. este cel mai timpuriu (considerat a fi "tip vechi rusesc");
- Ti. T 2, T1 nu se întâlnesc în aceleaşi complexe cu T.a (varianta B şi C)
şi

Ts:

- T 2 se îmbină întotdeauna cu T 1 şi T.i (varianta A) şi uneori cu T 3:
197
- T~ (A} apare în complexe cu varianta B, Ti. T 2• T 3 •
În complexele de secol IX, ceramica la roată posedă buze de tip I (pi.
XXl/21-22. 40.49); cca modelată numai cu mâna deţinând prioritatea cu
procente de 60-80% şi având forme comune şi veacului VIII.
Ceramica la roată deţine pc lângă şamotă şi nisip. Ornamentarea constă
în linii orizontale şi vălurite, care acoperă întreg corpul vasului (pi. XXJ).

1

·'Ibidem, p. 89.
p. 90.
)'17
•
- Ibulem, p. 90·9 L

m lbiclem.
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4. Codin. Informaţii notabile s-au obţinut şi din studiul ceramicii de
de habitat de la Codyn (perioadele III A şi III B, ce cuprind secolul
al VIll-lea), diferenţele în acest sens dintre III A (cca mai marc parte a veacului)
şi III B (ultimul sfert al secolului) fiind foarte puţin scsizabilcm_ Ca notă
distinctivă pentru aşezare, autorii cercetării de aici subliniază existenta
persistenţei unei tradi\ii locale, (parvenind din vechea ceramică a culturii
tumulilor carpatici) sesizabilă şi-n cazul fortificaţiei de la Dobronăuti (sec. IXX), această cultură considerată "slnvă" din zona premontană a regiunii Cernăuţi,
cu origine în cultura Praga. evoluând prin forme ceramice idemicc sau aproape
identice (dar cu profil uneori ceva mai evoluat şi ornamentate adesea) spre
cultura de lip Luka-Raicoveţkaia 1 ~'În situaţia în care autorii nu analizează mai în detaliu tipologia ceramicii
de secol VIII. ne vedem nevoiţi să ne folosim de ilustraţia prezentată la
locuinţele care s-au putut încadra în perioadele III A şi lll B. De aici se pot face
urmi1toarcle considera\ii:
- în general formele veacului amintit sunt comune celui anterior;
- predomină mai departe oalele borcan; dintre acestea majoritatea fiind
cele cu diametrul maxim în prima treime a înălţimii vasului;
- ornamentarea buzelor cu alveole digitale devine mai frecventă,
apărând şi tendinţa de realizare de ornamente din linii simple sau grupate vălurit
(pi. XXIIJ/13, 21. 46);
- se remarcă oala-borcan cu buza trasă sub 45° în exterior. gură deosebit
de marc fată de fund şi diametrul maxim imediat sub gât. comună secolelor
anterioare (pi. XXIll/33-34. 39-40);
- există la acest tip şi variante, unde diametrul gurii este ceva mai redus
în raport cu cel al fundului şi diametrul maxim este ceva mai coborât;
- foarte rar apar vase cu profil tronconic atestate în aşezare şi-n veacul
al VII-iea (pi. XXIIl/14);
-ca moşteniri din repertoriul ceramicii culturii tumulilor carpatici, prin
intermediul veacurilor precedente, semnalăm vasele cu diametrul maxim spre
mijlo~ul înălţimii (pi. XXlll/20. 28, 30, 33, 45) sau cele cu buze trase mult în
exterior şi gât putcmic arcuit, care uneori debutează aproape unghiular (pi.
XXIII/12, 15, 18, 32, 38, 42);
- sporadic apar funduri prezentând concavităţi (pi. XXIIl/49) şi vase
miniaturale (pi. XXIII/36);
- castronul, ca formă distinctă, este prezent pe tot parcursul veacului
VIII, cu variante în funcţie de arcuirea pereţilor săi (pi. XXlll/6, 7, 11 );
- în sfârşit, tăviţele sunt nelipsite, în diverse variante comune secolului
anterior (pi. XXIII/ 1-5, 8-10).
ultimă etapă

198 l.P. Rusanova. 8.0. Timo~~uk, op. cir., p. 42.
Ibidem, p. 43.
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5. Alcedar. Săpături intense s-au tăcut şi la Alccdar. atât în cunoscuta
200
fortificaţie, cât şi în aşezarea neîntărită a sa •
Ceramica descoperită în aşezare este tipică secolelor IX-X. Cea
modelată cu mâna cunoaşte în repertoriu oale, castroane conice, tigăi şi tăvi
pentru cereale.
Oalele, la rândul lor, se divid în două tipuri:
1. De profil relativ conic, cu diametrul gurii mult mai marc decât cel al
fundului şi diametrul maxim în partea superioară;
2. Oale cu corp alungit, cu diamccrul gurii ceva mai marc decât cel al
fundului şi diametrul maxim ceva mai sus de mijlocul înălţimii.
Deşi materialul ceramic la roată din săpăturile publicate aici parc a fi
preponderent, autorii fac referiri superficiale, fliră tipologizare. Ceramica
modelată cu roata cunoaşte o diversificare mult mai marc, dar se prezintă după
opinia noastră în două tipuri principale.
T 1 - cu gura deosebit de largă faţă de fundul şi diametrul maxim spre
treimea superioară (pi. XXIV I I S. 16, 20, 21 );
T 2 - cu gura apropiată de mărimea fundului şi lărgimea maximă spre
zona mediană (pi. XXIV/4, 9, 12 19).
Trebuie de menţionat că ambele tipuri sunt tradiţionale. Oala cu gură
mică şi buză trasă în interior aminteşte de forme aduse de maghiari în migraţia
201
lor de la răsărit (pl.XXIV) •
Cu mici excepţii buzele sunt scurte, cu capul rotunjit sau tăiat drept sau
oblic (pi. XXIV / 15, I 6, 20).
Fundurile sunt plate, foarte rar scobite sau cu semne conscând în
adâncituri drepcunghiularc sau rotunde cu diamecrul de 2,5 cm (pi. XXIV /21 ).
Ornamentarea s-a practicat pe mai mult din prima jumătate a vaselor,
constând în incizii de linii orizontale şi vălurite (pi. XXIV).
În medie vasele au înălţimea de 20-32 cm, diametrul gurii de 15-23 cm
şi al fundului de 10-15 cm.
Castroanele erau de formă conică, cu înălţimea medic de 20 cm şi
diametrul mediu de 20-25 cm. În lutul lor se folosesc adesea şi nisip.
Tigăile, cu margini verticale sau oblice, aveau înălţimea de 2,5 - 3 cm şi
diametrul de 18-25 cm. Notabil că şi la ele adesea se folosea nisipul şi că de
regulă erau neomamcntale.
În sfârşit, tăvile de uscat cereale aveau în componenţă pleavă şi purtau
pc fund amprente de nuiele împletite. De formă ovală sau dreptunghiulară (cca.

M.T. Ka~uba, N.P. Tel'nov, T.A. ~~erbakova, op. cit.; V.S. Bejlek~i. S.I. Kurciatov,
V. V. Bejlekc!i, op. cit., passim; Otcet o polevyh' rabotah v I 962 g. Pruto·
D11estrovskaja ekspedicia, Arhiva I.A. al A.S. a R.M., raport , passim.
201
M.T. K~uba, N.P. Tel'nov, T.A. ~fcrbacova, op. cit., p. 53-54.

200

250
https://biblioteca-digitala.ro

Cultura

materială

10150 cm), posedau margini înalte de circa S cm şi o grosime la fund de 3-3,5
cm.
6. Hlingcni. În jumătatea de nord a Basarabiei, un bogat material
ceramic a rezultat şi din cercetarea fonificaţici Hlingcni li şi a aşezării conexe
(Hlingeni V), datat în secolele VIII-X, cu subperiodizare în secolele VIII-rX şi
sfârşitul veacului rx - secolul X, atribuii de autorii culturii Luka-Raikoveţkaia
pentru cel mai timpuriu. În Basarabia această ceramică a fost tipologizată de I.
A. Rafalovici, departajând materialul după u1.anţelc formelor respective: oale,
castron-străchini, tigăi şi lăvi de uscat cercale202 .
Şi aici ceramica modelată cu mâna coexistă cu cea la roată, ele având în
comun compoziţia pastei cu şamotă şi numai rar şi cu nisip. În spaţiul prutonistrian se consideră că ceramica timpurie la roată apare în veacul IX, cu
ornamente incizate orizontal sau vălurit.
Începând cu secolul X şi ceramica de aici este considerată de autori ca
făcând parte din ceramica Rusiei kicviene, unde categoria principală o
reprezintă oale cu corp bombat decorai cu ornament liniar pe !oală suprafaţa
corpului. Profilarea relativ simplă a buzelor, caracteristică încă secolelor X-XI
ulterior treptat se complică .
După clasificarea lui I. A. Rafalovici vasele L.R. realizate numai
manual sau cele cu roata se pot diferenţia fiecare în trei tipuri. În realitate,
dincolo de unele deosebiri neesenţiale, autorii cercetării împart vasele de la
Hlingeni în două categorii principale 2o.i:
T 1 - vase cu un corp alungii H- 15-25 cm, cu umeri puţin arcuiţi, cu
gura şi fundul destul de înguste, cu buza simplă, tăiată sau rotunjită. Diametrul
maxim se află în pai1ea supc1111arii a oalei. Vasele modelate numai cu mâna au
decor numai pc buze (alveole sau crestături), iar cele la roată incizii liniare sau
în val obişnuite epocii (pi. XXV /9, 13, 17):
T7 - vase cu un corp tronconic, cu gură deosebii de largă şi diametru
maximal aproape de gât, buză scurtă trasă spre exterior (pi. XXV /14-15, I9).
La rândul lor castroanele sunt deosebit de rare (şase fragmente în
fortificaţie şi cinci în stratul cultural al aşezării). Toate sunt tronconice şi au
pereţi groşi (pi. XXV /1,4,6. 7).
Tigăile (doar două fragmente în Hlingcni II şi 10 în Hlingcni V !) sunt
numai modelate cu mâna, cu buza joasă, puţin evazată şi uneori ornamentată
(pi. xxv /2.5,8).
Lipsa în fortificaţie şi aşezare a complexelor închise de lip L.R.
timpurie (dapa „Sahvovka" - după Prihodniuc) ar demonstra după opinia
autorilor că la Hlingeni „cultura slavă" a venit ca o cultură gala formată pentru
201

202

l.B. Gol'ccva, M.T. Kasub:i, op. cit., p. 47.

w; Ibidem, p. 6 I.
!CJ.I Ibidem, p. 48.
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veacul Vlll 205 • Pentru ceramica târzie, de la Hlingeni din veacul X (eventual
început de XI - după unele profile de buze mai complicate), se face trimitere la
clasificarea cernmicii din secolele X-XII realizată de I. G. Hâncu la Alcedar,
Echimăuţi şi Lucaşeuca 206 , care a evidenţiat aceleaşi forme cunoscute deja:
oale-borcan, castroane şi tigăi.
Între vasele primei etape de habitat (sec. VIII-IX) şi cele de-a doua (sec.
IX-X), dincolo de perpetuarea repertoriului de fonne sunt şi deosebiri în
domeniul tehnologiei. După materia primă vasele sunt de două tipuri: I. - vase
cu multă argilă. foarte rar şi cu nisip (de culoare gălbuie);
2. - vase cu grăunte de calcar, care prin arderea vasului confereau o anumită
uşurime produsului.
Şi dimensiunile vaselor cu material de tip doi sunt foarte apropiate de
cele apartinând primului tip. Ele au diametrul maxim puţin mai sus de mijloc şi
gâtul lung. in ceramica cele de a doua etapă de habitat se găsesc foarte pu\inc
vase neornamentate. Sub buză s-au practicat adâncituri de unghii sau linii drepte
sau vălurite. Autorii concluzionează că „acest tip de ornamentare este
caracteristic pentru vasele cu profil relativ globular din secolele X-XI pcntm tot
207
arealul vechi ruscsc" • Drept exemplificare se apelează la două vase găsite în
fortilicaţie. Primul, cc conţine şi mică şi nisip, este considerat foarte apropiat de
vasele de uz comun ale primei etape de habitat. Al doilea, arc şi mai multă mică
şi puţine granule de calcar.
Şi în etapa a doua de habitat castroanele sunt rare. Cel puţin două - nu
se precizează - au fost realizate se pare la roată fiind decorate cu incizii liniare.
Tigăile. doar trei exemplare fragmentare cu funduri subţiri, au fost
modelate la roată, în forme tradiţionale. Două au avut în compoziţie calcar, a
treia, mică . S-au descoperit şi 45 de fragmente provenind de la tăvi modelate
numai manual, cu adaos de şamotă şi materiale organice (probabil pleavă). Nu
se pot aprecia cu cenitudine formele acestora. Un exemplar plasat deasupra unui
cuptor de la Lucaşcuca V era oval (37 x 22 cm - axe) şi avea bordura înaltă de
208
10 cm şi uşor cvazată •
În sfârşit, în această etapă se încadrează şi un fragment de vas adus din
mediul culturii Saltovo, gri, modelat la roată, lut foarte bine frământat, decorat
cu o reţea de linii în formă de romb (pi. XXV/I I).
Această ceramică se găseşte în apropierea Mării de Azov (sec. VIII - sf.
sec. X) dar şi penetrată în cultura balcano-dunărcană.
7.0daia. Şi aici s-a descoperit un material ceramic variai, lucrat atât cu
mâna cât şi cu roata, încadrabil în veacul VIII - începutul secolului X.
205

Ibidem,
Ibidem,
7
::0 Ibidem,
::os Ibidem,

206

p. 61.
p. 48.
p. 49.
p. 50.
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Cercetările au rămas netipărite, I. A. Rafalovici întocmind doar un raport de
cercetare, unde nu a făcut o analiză specială pentru materialul ccramic1r'>. Şi aici
ceramica modelată cu mâna deţine majoritatea absolută, faţă de cca lucrată la
roată. Ambele specii au în amestec cioburi pisate. În cazuri izolate se folosea
calcar mărunţit şi pentru înfrumuseţare pirită (ceramică datată în veacul X) 110 •
Din punct de vedere al formelor, la Odaia repertoriul de vac;e este cel
obişnuit. Cele mai multe oale modelate manual au fom1ă conică, cu gură
deosebit de largă şi diametrul maxim în prima treime a înălţimii. Uneori buza
este decorată cu alveole sau incizii. Se întâlneau şi vase ovoidale. Foarte rar şi
vasele lucrate numai manual înregistrează cazuri de decorare neglijentă cu linii
vălurite. Tot foarte rar, se afirmă, se găsesc şi vase cu partea superioară
211
îndreptată la roată şi ornamentate cu linii incizate liniar şi ondulat •
Tigăile se caracterizează prin dimensiuni foarte mari, funduri groase şi
buze înalte, drepte sau trase în interior. Au ca ingredient şamotă, sau materiale
organice.
Castroanele sunt foarte rare. Au marginea puţin trasă în interior şi
uneori poartă decor de linii ondulate şi drepte şi de impresiuni digitale.
Ceramica la roată arc pastă identică şi arc tot pereti groşi. Buzele trase
mult în afară cu profil lucrat cu cuţitul. Umerii şi buzele sunt ornamentate în
interior cu linii în val. Corpul lor este zvelt. ornamentat rareori sub buze cu
brâie de împunsături cu unghia şi frecvent cu benzi de linii incizate drept sau
vălurit. Uneori se foloseşte mica sau pirita ca degresant. Astfel de ceramică este
datată în secolele IX-X, decornl fiind considerat „caracteristic pentru ceramica
slavilor de sud"' 212 •
8.Rudi. La Rudi G. B. Fedorov a efectuat săpături în cadrul expeditici
din anii 1969- I 970, atât în aşc7.are cât şi sondaje în interiorul fortificat iei.
Majoritatea ceramicii din fortificatic datează din secolele X-XII, fiind lucrată cu
roata, mult mai puţin material fiind numai cu mâna (sec. Vlll-IX) 111 •
Din păcate autorul - dincolo de abundenta generalităţilor de descriere
de inventar de ceramică din fiecare complex, nu prezintă nici o analiză efectivă
a materialului şi nici o ilustratic adecvată. În această situatic nu putem decât
oferi câteva infonnatii.
Ceramica modelată cu mâna şi la roată nu se diferenţiază ca forme prin
nimic fată de siturile contemporane. Cca rcali1.ată manual cuprinde oale,
castroane şi tigăi; cca la roată numai oale.
Ceramica la roată arc uneori pirită, calcar şi nisip în compoziţie.
209

I.A. Rafalovici, (raport 24), unde din păca1c nu este ilustrată ceramica.

210

Ibidem, p. 27.
211
Ibidem, p. 29-30.
212
Ibidem, p. 55-56.
m G.8. Fcdorov, op. cit., p. 99 şi urm.
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9.Rudi li. Fără a intra în prea multe amănunte, menţionăm informaţiile
cele mai semnificative pentru situl Rudi XX 214 • Ceramica din veacurile VIII-IX.
lucrată cu mâna, arc ca degresant şi nisip. A fost arsă la nuanţe de la cafeniu şi
până la oranj.
Ca modalitate de decorare, alături de alveole, linii drepte sau ondulate,
apare şi decorul ştanţat.
Formele sunt cele obişnuite, cu menţiunea a mai multe forme de oale
miniaturale, folosite ca pahare sau poale chiar drept creuzete, ţinând cont de
urmele de la uncie de la arderi repetate şi de descoperirea unui tub de suflat aer,
de la foale (diam. 4,5 cm; diam. orificiu 1.2 cm) 215 •
Ceramica din secolele X-XI. de culoare cafenie, este modelată la roată
din pastă nisipoasă şi arc decorul cel obişnuit epocii.

***

m V.S. Bejlck~i. N.P. Tcl'nov, l.G. Vlascnko, op. cit., p. 1-29.
m Ibidem, p. 5-7.
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Concluzii

Aşa cum s-a constat până acum perioada de sfărşit a primului mileniu
este încă insuficient cercetată şi deci cunoscută. Lipseşte cercetarea
măcar aproape exhaustivă a mai multor aşcz.ări, atât pe plan naţional cât şi în
zona noastră de studiu. capabile să ne ofere mai multe informaţii. Lipseşte - din
motive lesne de înţeles - cu prea puţine excepţii, cercetarea necropolelor,
capabile prin informaţiile legate de rit şi ritual să ne sugereze eventuale atribuiri
etnice.
Pe lângă aceste neajunsuri. politizarea excesivă a cercetării arheologice
a adus mari prejudicii obiectivitălii necesare oricărui studiu. De aceea
considerăm că în stadiul actual al cercetărilor problema etnicului poate fi
ultimul aspect care s-ar putea lua în discuţie, cu atât mai mult cu cât şi în
216
această perioadă (ca şi cu mai nrnlte secole în urmă , când au loc mari
deplasări umane pe spaţii geografice întinse ale Europei Răsăritene) se petrece
din cauza migraliilor o anumită omogenizare a culturii materiale pc teritorii
deosebit de mari. A susţine că în spaţiul de la Nipru la Elba şi din Balcani până
la afluienţii de dreapta ai cursului mijlociu al Niprului exista doar o singură
populaţie (slavii) este fără îndoială o afim1aţie cu totul hazardată.
Aşa cum se ştie, după migraţia bulgarilor peisajul politic tinde să se
stabilizeze şi alături de o firească dezvoltare social-economică se ajunge la o
adevărată „explozie" dcmografică 217 • Nu întâmplător şi în arealul nostru de
studiu descoperirile de unelte şi arme sunt mult mai bogate decât în secolele
anterioare. În acelaşi timp însă. trebuie remarcată pentru spaţiul nord-est
carparic - până la revenirea Bizanţului la Dunăre în 971 - sărăcia deosebită,
aproape lipsa totală, a obiectelor de la sud de Dunărc 218 •
În privinţa evoluţiei ceramicii din secolele Vili-IX se remarcă
persistenţa tipurilor de vase din secolul anterior la cca modelată cu mâna, iar la
cea la roată (începând cu veacul al IX-iea) dominanţa formele şi decorării~''' arât
creştin

Amin1im aici cultura Sânlana de Murcş-Cerneahov, pentru a da poale cel mai
elocvent exemplu.
217
Şt. Olteanu, Societatea românească la cumpâna de milenii (sec. VIII-X), p. 27 şi
urm.
218
Putem men1iona aici demonstrativ monedele bizantine de la Bogdăneşti-Boroaia
(Ioan Tsimisccs sau Cons1antin al V Iii-lea) sau Cajvana (Ioan Tsimisces). Cf. Dan
Gh. Teodor, Descoperiri arheologice .. „ p. 52, cu bibliografia, respec1iv M. Andronic,
Habitatul uman„., p. 44.
219
În fapt, înfrumuseţarea cu linii orizontale şi ondulate reprezintă după opinia noastră dincolo de aberaţiile legate de atribuiri etnice, amintite deja - cca mai simplă tehnică
decorativă datorată vasului pc roată.
216
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de comune culturii carpato-dunărcnc-balcanicc, în al cărui spaţiu vieţuiau
numeroase etnii.
Ceea cc este demn de mentionat în această ordine de idei, aşa cum s-a
putut cel mai bine surprinde până acum la Codyn, este supravie1uirea în timp a
unor forme ceramice care şi-au tras rădăcinile tocmai din repertoriul culturii
autohtone a tumulilor carpatici. De asemenea frccven1a destul de ridicată a
vaselor - mai întâi modelate numai cu mâna şi ulterior şi la roată - diametrul
maxim spre mijlocul înălţimii, se pare că reprezintă şi ea o reminiscenţă a
veacurilor trecute. dovadă a unei anumite continuităli de vieţuire neîntreruptă şi
în acest spaţiu nord-est capatic.
Cu siguranţă însă - după opinia noastră - deceniile viitoare de cercetare
vor aduce noi dovezi în acest sens.

La civilisation matericlle des Vlll-c - x·c siecles sur le
territoire nord - est carpatique
(rcsumc)
L'ctudc csL unc analyse synthctique de l'inventaire archeologique des sicclcs
mentionncs, decouvcrt dans Ies dcpartemcnts de Suceava et de Botoşani (Roumanie), la
rcgion de Ccmău1i (Ukraine) et de la rcgion de nord de la R~publiquc de la Moldavic
(des departcments d'Edinet. de Bălti et partiellemcnt de Soroca).
On prcscnte, cn ordrc, diverscs catcgories d'outils, d'anncs el de parurcs. On a
accordc une attention particulicre a l'analyse du materiei ceramique. envisagc du point
de vuc cvolutif ci typologique.

Explications des figurcs
PI. I Stations des VHI"" - X"' sicclcs dans Ic tcrritoire nord - est carpatiquc.
PI. II Outils des VIII"• - X• siccles.
PI. III Lamcs des couteau des VIII"" - X• sii:clcs.
PI. IV Armcs ci outils des Vlll < - X c sicclcs.
PI. V Objets en metal ct objcts de parurc des Vlll' - X c siccles.
PI. VI Poini;ons en os des Vlll c - x• siecles.
PI. VII Objets cn os des VIII• - X c siecles.
PI. VIII Objcts en os et en tcrre cuitc des VIII • - X• siccles.
PI. IX Objets en pierrc des VIII-< - X c sicclcs.
PI. X Fusaiolles des V lll • - X • siccles.
PI. XI Vases modelcs ăla main de Fundu - Herţii.
PI. XII Vases modelcs a la roue du potier de Fundu - Herţii.
PI. XIII Fragments ccramiques deeores et ceramiquc modelee a la main (I, 11)
et a la rouc du potier de Fundu - Herţii.
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PI. XIV Ceramiquc modelee a la main des VIII c - X c sii:clcs de Poiana.
PI. XV Ccramiquc modelee a la main des VIII c - X.., siccles de Poiana.
PI. XVI Ccramique de Suceava (Drumul National) el fom1cs de bol des VIII c X c sieclcs de Poiana
PI. XVII Pla1caux el bord de pla1cau pour scchcr Ies ccrcalcs (9) de Poiana des
VIII c - X c sicclcs.
PI. XVlll Ccramiquc modelee a la rouc du policr el a la main. des VIII c - X c
siecles de Poiana.
PI. XIX Formcs principalcs de vascs modelccs a la main ( 1-20) el a la rouc du
policr (21-31) dccouvcrts dans Ic lcrriloire de la civilisalion Luka Raikovcţkaia (aprcs
V. D. Baran el colab.).
PI. XX Formcs principalcs de va~cs modclccs a la main ( 1-18) el vascs des
sicclcs VIII c - X c ,de la rcgion de Ccmău\i.
PI. XXI Ccramiquc CI objcts en melai, cn cehei le evolutive (VII c - XI< sicclcs)
( 1-36) ci vascs des IX< - X< sicclcs modclcs ;\la rouc du policr (37-55) de la rcgion de
Ccmău\i.

x·c -

PI. XXII Ceramiquc Luka Raikovctkaia des
xr< sicclcs (26-27) de la
rcgion de Ccmăuti; Ies typcs principalcs el varianlcs de bords de vascs de typc Luka
Raikovctkaia (29-38) (aprcs B. O. Timoseuk).
PI. XXIII Cl!rnmiquc du VIII< sicclc de Codyn.
PI. XXIV Ccramiquc des IX• - X• siccles de Alccdar.
PI. XXV Ccramiquc modelee avcc la main el avcc la rouc du po1icr de
Hlingeni.
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PI. I. Situri din secolele VIII-X în teritoriul nord-est carpatic: I .Horodiştea, 2.Miorcani,
3.Mitoc. 4.Ghircni. 5.Ripiccni , 6.Slobozia-Slăncşti, 7.Eşanca, 8.Fundu Hcrtii, 9.Dcrsca,
I O. Lozna-Strătcni, 11.Şendriceni, 12.Cobâla. 13.Brăieşti, 1 4.Cătămărc şti ,
15.Cătămărcşti-Dcal, 16. Băiceni , 17.Ştefăneşti, 18.Bubuleştii de Vale. 19.Hlipiceni,
20.Victoria, 21.Botoşani, 22.Huţani, 23.Hudum, 24.Ghilăncşti, 25.Succava, 26. Mihăeşti,
27.Probota, 28.Poiana, 29.Codin, 30.Cemăuţi-Clocucica, 31.Revna, 32.Grozinţi,
33.Dobronăuţi. 34.Ccahor, 35.Alccdar. 36.Hlingeni. 37.0daia, 38.Rudi, 39.Gordincşti
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.n:
PI. li: Unelte din secolele VIII-X: 1-2, 5-6, 10, 12-13 - Fundu Hcrţii; 3 - Lozna; 4- Matceni;
16-0daia; 11 , 14, 19-Revna; 15-Dobronăuti; 17- Poiana; 18- Hlingcni

7-8-Coşna;9 ,
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PI. III: Lame de cuţit din secolele VIII-X: I, 7, 9, 12-13, 18 - Lozna; 2, 3, 20, 25, 28-30 Alcedar; 4, 5, 8, 21, 24 - regiunea Cemăuti; 6, I O, 22, 31, 33 - Odaia; 14- 17 - Rudi; 19, 23 ,
26, 27 - Poiana; 25, 28, 30- Hlingeni; 32, 34-36 - Fundu I-lerţii
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PI. IV: Anne şi unelte din secolele VIII-X: I - Pererita; 2 - Pârtcştii de Sus; 3 -Arbore; 4, 8,
12-14, 18- Revna: 5 -Odaia; 6-Suceava; 7 - Mateeni ; 9- Dobronăuti; JO- I I, 15-16, 19-21 ·
Alcedar; 17 - Lozna; 22-23, 28-31. 33 - Fundu Herţii; 32 - Tudora.
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PI. V: Obiecte de metal şi podoabe din secolele Vili-X: 1, 5, 11, 22 - Odaia· 2. 3-4 - Rudi
(fortificaţie);6-9. 12, 16, 17.23,25, 30-Alcedar; 10,27- Fundu Hcrţii: 13- Rudi XX: 14.
] 9 - Dobroniiuti; 18-20 - Todircni; 15, 28, - Revna; 21 - Suceava; 23, 32-35 - Hlingcni; 26Horodişte; 31 - Udcşti; 37 - Lozna
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PI. VI: Împungătoare din os din secolele VIII-X: 1-3 , 10-1 4 - Odaia; 4-6. 8 - Revna; 7 17-28, 35, 44 - Hlingeni; 29 - Rudi (fortificatie); 30-31. 36-40 - Rudi XX · 32-34 Lozna; 43 - Poiana.

Teţi na ; 9,
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PI. VII: Obiecte din os din secolele VIII-X: 1-6, 8, 14 - Poiana; 9- Lozna; 10-13 - Odaia: 7,
15-19- Hlingcni.
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PI. VIII: Obiecte din os şi lut din secolele VIII-X: I, 14- Lozna; 2, 4, 6, 9-1 I - Hlingcni; 3, 7
Alcedar; 15-16 - Dobronău\i; 21 - Poiana; 19, 27 - Rudi (fortifica1ie); 28 - Alccdar; I 3, 17,
22-23, 36- Odaia; 29, 31-32- Hucea.
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Pl. IX: Obiecte din

piatră

(sec. VIII-X): I - Rudi (fortifica1ie); 2 - Rudi XX; 3-4, 6-9 -

Hlingeni; 5 - Poiana; I 0-11 - Rudi
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29
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31

PI. X: Obiecte din lut din secolele VI 11-X: 1-3, 7, I 0-11, 26, 31 - Fundu Herţii; 4-6, 12-16 Odaia; 9 - Rudi XX; 19-21 -Alccdar; 18, 27-28, 32-35- Poiana; 17. 22-25, 29-30 - Hlingeni
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PI. XI: Vase modelate numai cu mâna de la Fundu-Herţii: T, - l , 3, 7-11, 16-17; T: - 4, 1213, 18-19;T1 -5-6, 14-15, 20.
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PI. XII: Ceramică modelată cu roata de la Fundu-Hcrţii: T, - I. 6; T: - 2. 7, 9-10; T. - 3-5, 8,

11-12.
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PI. XI11: Fragmente ceramice cu decor şi ceramică modelată cu mâna ( I, I I) şi cu roata de la
Fundu-Herţ1i:T.-

IS;T,-6, 17 ; T~ -2,3 ; T, -7-12 .

270
https://biblioteca-digitala.ro

. lă
Cultura materia

\

!_
1

'· ~

(
3

L

\

10

/_

\

13

• din ccoleJe VJJ I-1X d la Poiana.
PI. XIV: eram ic modclatli cu mnna
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PI. XV: Ceramică modelată cu mâna de la Poiana (sec. Vll l-!X).
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PI. XVI: Ceramică de la Suceava ("Drumul
Poiana(sec. VIII-IX).

Naţional"),

1-5

şi

forme de castroane de la
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PI. X VII: Tă viţe şi buză de ta vă de uscat cereale (9) de la Poiana (sec. V lll-IX).
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PI. XIX: 1-20 - Fonnc principale de vase modelate cu mâna ( 1-20) sau cu roata (21-3 I) din
arealul culturii Luka Raikoveţcaia (după V. D. Baran şi colab.).
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PI. XX: 1-18 - Principalele forme de vase modelate numai cu mâna ( 1-18) şi vase modelate
cu mâna din secolele VI II-X din regiunea Cemău\i (după L. Mihailina).
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PI. XXI: 1-36 - Ceramică şi obiecte metalice plasate în scară evolutivă (sec. VII-XI) şi vase
din secolele IX-X modelate la roată (37-55) din regiunea Cernăuţi.
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PI. XXII: Ceramică Luka Raikovc\kaia din secolele X-XI (26-27) din regiunea Cemău\i : 13, 16, 47-48- Dobronăuţi ; 4 - Lucoviţa II: 13-14, 39, 46- Grozinti; 15 - Ceahor I; 26-27Revna 11; 28, 45 - Pcrebcăuţi; 41-42 - Bila; 40 - Şirăutii de Sus; 5- I 2, 17-25, 29-3& principalele tipuri şi variante de buze de vase de tip Luka Raikoveţcaia (după B. O.
Timokuk).
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PI. XXIII: Ceramică din secolul VIII de la Codyn.
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PI. XXIV: Ceramică din secolele IX-X din aşe7.arca Alccdar.
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Pl. XXV: Ceramică modelată cu mâna şi cu roata de Hlingeni.
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MONEDELE BIZANTINE AFLA TE ÎN COLECŢIA
NUMISMATICĂ A
MUZEULUI NAŢIONAL AL BUCOVINEI DIN SUCEA VA.
MONICA GOGU
Colecţia numismatică a Muzeului Na\ional al Bucovinei cuprinde peste
17000 de piese, din toate epocile istorice în care s-a emis monedă şi având
origini foarte diverse: descoperiri arheologice, achiziţii şi donaţii. Din păcate.
sunt destul de numeroase situaţiile în care lipsesc orice fel de infonnatii în
.
.
.
I
ceea ce priveşte prove111enta unor piese .
Cu acest prilej, ne vom ocupa de o categorie particulară. pu\in
numeroasă, şi anume monedele bizantine. Mcn\ionăm faptul că muzeul nostru
arc în proprietate 53 de monede bizantine, din care şase sunt de aur şi restul de
47 sunt de bronz. in marca lor majoritate aceste monede au rămas inedite.
Doar tezaurul descoperit la Udeşti. în cursul săpăturilor arheologice
desfăşurate aici în 1976, şi compus din trei solidi emişi de către împăratii
Phocas, Heraclius şi Heraclius cu l-lcraclius Constantin, a fost publicat într-o
1
formă preliminară, în urmă cu câţiva ani . Despre provenienţa celorlalte
monede, cunoaştem destul de puţin. Catalogul monedelor şi medaliilor aflate
în colec\ia muzeului din Suceava în anul 1914, întocmit de Alfred von
Peycrsfcld, con\ine o scurtă referire despre existenţa unei singure monede
bizantine între cele aproape 3000 de piese numismatice inventaria1e la acea
dată. Este descrisă o monedă bizantină din bronz cu ,,J\1011ogram111 Grosses !vf'

· Mul\umim, şi pc această calc, d-lui c.lr. Ernest Obcrliinc.lcr-Târnovcanu care ne-a oferit,
cu solicitudine. ajutor în realizarea acestui articol.
1
M. Ignat, Contribu/ii numismmice la istoria dacilor din nordul /l,./o/dovei in secolele
11-111e.11., în S11ceava. 4, 1977, pp. 75-76 şi nota nr. I.
1
Al. Rădulescu, Casa cnezialii de la Udeşti, în Magazin Istoric, 1977, 11, p. 49.
Multumim d-lui Al. Rădulescu pentru bunăvoin1a cu care a pcm1is publicarea
completă a descoperirii de către autoarea acestor rânduri. Identificarea emitentului şi
datarea celei mai recente monede din tcz.aurul de la Udcşti a dat naştere la numeroase
discutii în literatura de specialitate, Al. Rădulescu, op. cit., p. 49, V. Bu1nariu.
Răspândirea monedelor bizantine din secolele VI- VII în teritoriile carpato-duniire11e,
în BSNR. 77-79, 1983-1985, 13 J-133, p. 231. C. Chiriac, Despre tezaurele monetare
biwntine din secolele VII-X de la est şi sud de Carpaţi, în Pomica, 24, 1991, p. 374.
E. Obcrlăndcr-Târnovcanu, Relaţiile daco-romanilor şi popula/iile romaneşti Cil
lumea sud-europeană in perioada secolelor /V-XIV. Privire speciqlti asupra
teritoriului de la est şi sud de Carpa/i (în continuare se va cita Re/afii/e.„ ). Bucureşti,
2000. teză de doctorat. p. 274, încadrează cca mai recentă monedă din tez.aur intre anii
613-616, tip MIB, III, 8 a.
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şi datată „400-600 nach Christ'''. De asemenea, într-un articol publicat cu
ocazia împlinirii a 25 de ani de existen1ă a Muzeului din Suceava, R. Gassaucr
şi N. Turturean pomenesc de existenta în coleqiile muzeului a unor monede
dacice şi romane „aflate toate i11 Suceal'a şi i11 imprejurime"-i, fără alte
men\iuni. Nici „Cata/0~11/ ohieclelor colecţio11ate de 1\!luze11/ orâşânesc
Suceava" editat în 1929. la Suceava, m1 ne oferă date lămuritoare despre
monedele aflate în atentia noastră. Singura informaţie ulterioară despre
existenta UJKI monede bizantine la Suceava aparţine lui li. Minca care
pomeneşte „o monedă biza111i11â de la ./11.\·tinicm găsitei la Piatra Neamţ şi
5
aflată la Cahi11e111/ N11mismatic din Suceava" •
Un eveniment care va marca istoria Bucovinei, în general, şi a
muzeului sucevean. în pm1iculm, a fost ultimatumul sovietic de la 26 iunie
1940 care s-a soldat, printre altele, cu evacuarea unei părţi a colectiilor
Muzeului Bucovinei din Cernăuţi la Suceava. Prin actul emis la 4 aprilie 1947
de către Ministerul Cultelor şi lnstructiunii Publice. acea parte a coleqiilor
Muzeului Bucovinei, evacuate în România. intrau în componcn1a Muzeului
Regional Suceava. Avem date foarte sumare despre monedele bizantine allate
în colecţia vechiului Muzeu al Tinutului Bucovinei. Singurele informalii
disponibile datează din 1903. În acel an muzeul din Cernăuţi deţinea un număr
de 85 de monede bizantine, provenite din achizitii şi dona1ii de la persoane
particulare, aşa cum o dovedesc procesele verbale încheiate intre Muzeul
Bucovinei şi Universitatea din Cernăuţi 6 •
Prczcn1a unor numere de inventar scrise cu tuş care apaqincau
Muzeului Bucovinei din Cernău\i pc monc.:dcle dacice din argint din colecţia
noastră şi pc o nomisma histamcnon emisă. înainte de anul I 092, de către
împăratul Alcxios I Comncn ne permite să presupunem că o parte din
monedele bizantine păstrate azi la Suceava au aceiaşi provenicntă. Soarta
colectiilor Muzeului Bucovinei din Cernătqi a fost una cât se poate de vitregă,
după cum rezultă dintr-o menţiune din Cronica /\1111arn/11i M11ze11/11i Bucovinei
pc anul 1944, după revenirea, pentrn o scurtă perioadă, a administra1iei
româneşti în Bucovina de Nord şi Basarabia. Pierderile suferite de muzeu în

' Alfred von Pcycrsfcld, Miim:.e11 1111d De11k111ii11ze11 Katalog, Museum Sm:zlm'a, 1914, p.
9. colcctia MNB Suceava. doc. nr. 3090, în manuscris.
1
Dr. R. Gassaucr, N. Turturcan, Muzeul oraşului S11ceal'{I, în Anuarul Liceului ort. or .
.. Ştefan cel Marc" în Suceava. 1926. p. 7.
~ li. Minca, lnjluenfa hizantimi i11 regiunea carpato-dwuireanu pânâ la .îjarşitul
secolului al XII-iea in baza manetelor râsp<indite, în BSNR. 27-28. 1933-1934, 81-82,
p. 100, not,a nr. 2.
6
T. Sauciuc-Silvcanu, Colec/ici de monete şi ci/te obiecte amice a Universită/ii Regele
Carol cil II-iea din Cemciufi. Schiţei istoricu şi im·e111ar, în Codrul Cosminului, I O,
1936-1939. 1940. pp. 124-134
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timpul ocupaţiei sovietice au fost considerabile, dispărând toate obiectele de
aur şi argint. precum şi câteva sute de monede antice. medievale şi moderne 7 .
Monedele bizantine din colecţia muzeului sucevean sunt. în marca lor
majoritate, fără loc de descoperire. Posibilitatea ca ele să provină din zona
apropiată Sucevei nu este exclusă. cel mai sigur, însă, se poate spune că, o
parte din ele, provin din Bucovina istorică, în general. Cu toalc acestea, nu
excludem posibilitatea ca uncie monede din vechea colecţie a Muzeului
Bucovinei din Cernăuţi să fi provenit din săpăturile efectuate în Dobrogea, în
anii dintre cele două războaie mondiale, de către. Teofil Sauciuc-SăveanuK.
profesor la U niversitatca din acest oraş, sau din alte descoperiri fr&cutc în
Balcani sau Anatolia. Numai astfel putem explica prezenta unui lot marc de
piese emise de Heraclius între anii 626-630. ca şi follisul de la Leon al Iii-lea,
în colecţia noastră.
După cum o arată Ilie Minca, una din monedele de la Justinianus I din
colecţia noastră provine de la Piatra Neam( Din păcate. informatiilc transmise
de acest autor sunt prea vagi pent111 a idenLilica precis acest exemplar înlrc
monedele lui Justinianus I publicate acum.
În afară de cele trei monede de aur apărute în urma săpămrilor
arheologice de la Udeşti. mai avem loc de descoperire penim două piese din
bronz. Prima este un follis anonim clasa C, menţionat de către Mircea D.
Matei în lucrarea Co111rib11fii la istoria oraşului Suceam 111• ca fiind descoperit
cu ocazia cercetărilor arheologice cfoctuate la Succava-„Şipot". Conform
informaţiilor primite cu amabilitate de la autorul săpăturii această monedă se
află în colcqiilc Muzeului Naţional al Bucovinei. Datorită faptului că avem un
singur follis anonim. din această clasă. perforat. considcrfun că aceasta este
piesa la care face referinţă autorul lucrării. Precizăm faptul că moneda aflată în

7

• .Au disptirlll o mulţime de monede de valoare: 134 monede romane, 2 greceşti. 2
macedoneene. 2 barbare, apoi 1111 însemnat 11umtir de monede moldoveneşti ... De
asemenea. a dispărut tezaurul monelllr aflat de D-l Dr. T Ba/an la Leluiceni. in jud.
Cernâuţi, in 1939. şi dtiruit Muzeului. apoi mai multe sute de monede din epoca 110/lli,
din diferite state. S-a pierdut tezaurul de aur de la Mârăfei. au cfapâr/lf toate
obiectele ele aur şi de argint. precum şi diferite obiecte din sec/ia arheo/ogicti. „

Cronică, în Anuarul Muzeului Bucovinei, 1-2, 1943-1944. scria 2, 1944, p. 292
Se pot consulta, printre altele. rapoartele anuale publicate de către autor începând cu
anul 1924, cum ar fi: Teofil Sauciuc-Săvcanu, Callatis, V-eme mpport preliminaire
( 1928), în Dacia, 5-6, 1938. pp. 247-278. Idem. Ca/lati.~. V/-eme rapport preli111i11aire
(/92'J-/93 / ). în Dacia, 5-6. 1935-1936. pp. 279-319. Idem, Callatis. \111-i:me rapport
preli111i11aire (1932-1936), în D:1cia, 7-8. 1937-1940. pp. 223-281.
·• li. Minca, loc. cit.
10
M. D. Matei. Comribu/ii arheologice la istoria oraşului Suceava, Bucureşti. 1963, p.
33, cu menţiunea că autorul citat a atribuit moneda lui Roman al III-iea ( 1028-1034 ).
8
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discuţie

nu avea nici o observaţie privind locul de provenienţă în registrulinventar sau pe plic.
A doua piesă este un stamcnon de bilion emis în timpul împf1ratului
Manuel I şi descoperit cu ocazia săpăturilor arheologice desfăşurate de către
Nicolae Puşcaşu la Suceviţa. în anul 1965 11 •
Pcrfornţia prezentă la ambele monede deasupra nimbului lui Iisus
Hristos, dovedeşte că acestea îşi pierduseră valoarea monetară fiind folosite
drept medalion religios, într-o epocă ulterioară emiterii lor 12 . Aceeaşi situaţie o
observăm şi în cazul monedei de aur emisă de Mauricius Tiberius, care
prezintă o perforaţie deasupra capul Arhanghelului Mihail figurat pc revers.
Pe emitenţi, lotul de monede bizantine din colecţia Muzeului Naţional
al Bucovinei arc următoarea compoziţie:
I. Anastasius (491-518)-3 exemplare, nr. 1-3 din catalog.
2. Anastasius I sau Justinus 1-1 exemplar, identificare incertă.
nr. 4 din catalog.
3. Justinus I (518-527)-2 exemplare, nr. 5-6 din catalog.
4. Justinianus I (527-565)-2 exemplare. nr. 7-8 din catalog.
5. Justinus al ll-ka (565-578)-6 exemplare. nr. 9- I4 din
catalog.
6. Mauricius Tiberius (582-602)-8 exemplare, nr. 15-22 din
catalog.
7. Phocas (602-610)-1 exemplar, nr. 23 din catalog.
8. Hcraclius (610-641 )-8 exemplare, nr. 24-31 din catalog.
9. Leon al III-iea (717-741)-1 exemplar, nr. 32 din catalog.
JO. Folles anonimi clasa A 3-6 exemplare, nr. 33-38 din
catalog.
I I. Folles anonimi clasa B-3 exemplare, nr. 39-41 din catalog.
I 2. Folles anonimi clasa C-4 exemplare, nr. 42-45 din catalog.
13. Constantin al X-lea şi Evdochia (I 059-I067)-1 exemplar,
nr. 46 din catalog.
14. Follis anonim clasa I- I exemplar, nr. 47 din catalog.
15. Follis anonim clasa J-1 exemplar. nr. 48 din catalog.
16. Alexios I Comnen ( 1081-1118), emisiuni ante-reformă
( 1081-1092/ I093)- I exemplar, nr. 49 din catalog.
17. Manuel I ( 1143-1180)-3 exemplare, nr. 50-52 din catalog.

11

Conform informaţiilor existente pe plicul în care se păstra piesa, moneda a fost
în pământul purtat cu ocazia săpării şantului de fundaţie al bisericii (N.

descoperită
Puşcaşu).
12

P. Diaconu, Pătrunderea pecenegi/or în Câmpia Română şi argumentul n11111is111atic,
în SCIVA, 35, 1984. I. pp. 70-72.

286
https://biblioteca-digitala.ro

Monedele bizantine
18. Ioan al IIJ-lca Vatatzes (1222-1254)-1 exemplar, nr. 53 din
catalog.
Trecând la prezentarea pieselor pc emitenţi, putem constata că acestea
pot fi împărţite în trei grupe: prima, cea a secolelor V-VJll, a doua, a secolelor
X-XI, până la reforma monetară a lui Alexios I Comncn, şi ultima, aparţinând
secolelor XII-XIII. Pentru prima etapă amintită, cea a secolelor V-VIII, avem
emisiuni de la aproape toti împăraţii începând cu Anastasius I şi până la
1-lcraclius, ultima monedă de la acest împărat fiind un follis emis la
Constantinopol, în anul 629/630, cu o frecvenţă mai marc a monedelor bătute
în timpul domniilor lui Justinianus I, Justinus al Ii-lea, Mauricius Tibcrius şi
Hcraclius. Analizând nominalul monedelor, se observă o sporire a pieselor de
jumătate de follis în timpul domniei lui Justinus al Ii-lea, astfel că putem vorbi
de o creştere cantitativă a volumului monedelor de bronz din cadrul
descoperirilor şi nu de una calitativă 13 • reprezentată printr-o intensificare a
schimburilor cu Bizanţul în această perioadă.
Din scria monedelor bizantine de bronz din secolele VI-VII. din
colecţia de la Suceava, se poate constata că lipsesc doar cele de la doi împăraţi
14
şi anume. Tiberius al Ii-lea Constantinus (578-582) şi Phocas (602-610) •
această situaţie nu constituie o excepţie în zona de la nordul Dunării de Jos.
Faptul că avem un solidus de la Phocas, monedă care face parte din tezaurul de
În 1impul domniei lui Jus1inianus I. înlre anii 538-542, s-a încercat ridicarea greutăţii
monedei de bronz la 24,94 g. dar acest standard a fost păslrat doar pentru scun 1imp,
fiind redus in anul 543 la 21.83 g. O nouă scădere, a avui loc în 550, când greutatea
legală a follis-ul ajunge la I 8, I 9 g, cf. W. Hahn, Monera Imperii By::.antini, voi. I. Vo11
J\1wsrasiu.d. bis lusriniwms I. (./91-565 ), Viena, I 973, p. 27.
Ai:esl e1alon s-a men1inut până în 566, în vremea lui Justinus al II-iea, când
greu1a1ea follis-ului a fos1 redusă 15,59 g. În 570 s-a procedat la o nouă modificare a
greutăţii monedei de bronz. care devine 13,64 g. Sub Tiberius al II-iea (578-582) arc
loc o refonnă monetară cu caracter defla\ionist, greutatea follis-ului fiind ridicată la
18.19 g„ prilej cu care s-a modificat şi rata legală de schimb a solidus-ului fală de
follis, respcc1iv de la 11525 la 11216.
În 585, Mauricius Tiberius a ordonai reducerea grcull'lţii follis-ului la I 3,64 g„
ceea cc însemna, de fapt. o revenire la situa1ia dintre anii 570-578, cf. Idem, Monera
Imperii Bywnrini, voi. li, Von 111sri1111s li. bis Pllocas (565-610), Viena, 1975. pp. 1516. Asupra oscilaţiilor valorii follis-ului vezi de asemenea şi M. F. Hendy, Studies in
tlrt• Byzamine Mm1era1)' Ecmromy c. 300-1450, Cambridge, I 985, p. 496.
11
I'.. Oherlănder-Târnoveanu şi Elena Popuşoi, Monedele bizantine din colecţia
M11:.e11lui„ Vasile Pân an" din Bir/ad, în Carpica, 23, 1992, p. 224 şi Idem şi EugenMarius Cons1an1incscu, Monede romane târzii şi biza111ine din co/ec/ia M11ze11/11i
.ludefean B11:ă11, în Mnusaios, 4. I994, I, pp. 320-32 I semnalează raritatea
emisiunilor de la Tibcrius al II-iea Consran~inus şi Phocas atât în Moldova, cât şi în
întreg spa1iul de la nordul Dunării.

13

•

1
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la

Udeşti,

are

legătură prezenţa

în

zonă

a unui nou val de populatii slave, care

pătrund la începutul secolului al VJl-lea 1s. Faptul că monedele descoperite la
Udeşti

nu prezintă urme care să ateste circulaţia lor indică faptul că
16
pătrunderea lor s-a uatorat fie unor plăţi politice , fie ca rezultat al jafului în
teritoriile bizantine sau al răscumpărării de prizonieri. Aurul din monede
servind. în ultimă instanţă, ca materie primă pentru confecţionarea unor
obiecte de podoabă 17 •
Absenta, cvasi-generală, în zonele de la nord de Dunăre a monedelor
bizantine emise în ultima parte a domniei lui 1-leraclius. ca şi a urmaşilor săi,
este pc deplin explicabilă avându-se în vedere situaţia Imperiului bizantin, care
a pierdut controlul asupra frontierei danubiene şi a trebuit să facă faţă unor
atacuri fără precedent din partea perşilor şi a aliaţilor lor 1 ~. În acest sens,
considerăm accidentală prezenţa. în colecţie, celor trei folles (nr. 26-28 în
catalog) emişi la Constantinopol intre anii 626 şi 630. Credem că aceştia
reprezintă, posibil. un fragment dintr-un tezaur ascuns, cel mai probabil, în
zona de la sud de Dunăre sau în Anatolia, în cursul dramaticelor evenimente
care marchează istoria Bizanţului între aceşti ani.
Prezenţa sporadică a monedelor bizantine, iar apoi lipsa lor din
descoperirile din zona nord-dunăreană, după primele decenii ale secolului VII,
este legată. în primul rând, de grava criză internii prin care trece Imperiul
Bizantin. Fenomenul reflectă destrămarea structurilor politico-administrative
la Dunărea de Jos şi urmarea pătrunderii în masă a slavilor pe solul imperial 1".
Dispariţia vieţii urbane, retragerea garnizoanelor de pe limes şi aşezarea
bulgarilor în Imperiu. au determinat reducerea şi mai drastică a relaţiilor de
orice fel între populaţiile de pe cele două maluri ale Dunării, acest fapt
antrenând şi încetarea pătrunderii monedei bizantine din zonă 20 •

1
'
16

C. Chiriac, op. cit„ pp. 374-375. E. Oberlăndcr-Târnovcanu, Relaţiile „„ p. 274

llutnnriu, op. cit., p. 216.
K. Horcdt, The Gepitlae, the Avars mul the Romanic Pop11latio11 in Transy/wmia, în
Relatimis /Je1wee11 the A111ochtlumo11.~ mul Migratm)' Pop11/atio11s 011 the Territory of
Romcmia, Bucureşti, 1975, p. 119.
18
G. Ostrogosky. llistoire de l'Etat by:.a111i11, Paris, 1956, p. 219. În urma invaziei
V.

17

persane a Anatoliei şi a provinciilor orientale, ca şi a distrugerilor centrelor urbane
care au avut loc în timpul războaielor bi7..antino-persane, câteva monetării provinciale
işi întrerup activitatea pentru totdeauna. Este vorba de atelierele de la Nicomedia.
Cizic şi Antiochia, M. F. Hcndy, op. cit„ pp. 416-417.
19
Dan Gh. Teodor, Romanitatea carpato-cl1111iireanii şi Bizanţul in veacurile V-XI e. 11,
laşi, 1981. pp. 78· 79.
20
E. Obcrlăndcr-Târnovcanu, Mo1111aies byza11ti11es des V/(.)\'~ siec/es dt!co11\'ertes a
Silistra dans la co/lectio11 de l'academicie11 Pericle Papalwgi cmrsen·t!es au Cabi11et
des Medail/eJ d11 M11s1;e Natio11a/ d'Histoire de Ro11111a11ie, în Cerc. Num„ 7. 1996, p.

288
https://biblioteca-digitala.ro

Monedele bizantine
După o întrerupere de aproape un secol, scria descoperirilor de
monede bizantine din colecţia numismatică a muzeului sucevean se reia cu o
monedă de la Leon al III-iea. un follis (nr. 32 în catalog) bătut între 720 şi 741,
la Constantinopol. Lipsa unui posibil loc de descoperire şi pentru această
piesă, ne face să presupunem că îşi arc originea, tot, undeva în zona Gurilor
Dunării, probabil în Dobrogea de astăzi, fiind legată de eforturile firave ale
Bizanţului de a-şi menţine influenta în teritoriile care îi mai apartincau doar
teoretic, după pătrunderea triburilor bulgare care distruseseră şi ultimele urme
de locuire urbană la sudul fluviului 21 •
Cea de-a doua etapă, a secolelor XI-XII, este reprezentată de un număr
mare de folles anonimi din clasele A 3, B. C. I şi J ( 14 piese). Numeroasele
monede marchează reîntoarcerea la Dunărea de Jos a Imperiului bizantin, după
o eclipsă de trei secole, în urma actiunilor militare lui Ioan Tzimiskes. Vasile
al Ii-lea şi Constantin al Vlll-lea, a înfiin\ării themci Paradounavon, care
îngloba nord-estul Bulgariei şi fosta provincie Scythia Minor22 • Acest
eveniment a marcat şi reluarea legăturilor politico-militare şi comerciale
21
directe dintre nordul şi sudul Dunării • Follisul de la Constantin al X-lea şi
Evdochia ( 1059-1067) constituie o prezentă solitară, între monedele emise în a
doua jumătate a secolului al Xi-lea din spaţiul de la nordul Dunării de Jos. S-a
observat că, datorită înfnmtărilor dintre pecenegi, uzi şi bizantini din acei
ani 24 , s-a produs şi o reducere a legăturilor dintre populaţiile aflate pe cele
două maluri ale fluviului, inclusiv o diminuare a cantită\ii de monedă de bronz
pătrunsă la nord de Dunăre.
Existenţa unei nomisma histamenon de la Alexios I Comnen (I 0811118), aparţinând, după cum am mai spus, colecţiei Muzeului Bucovinei din
Ccrnău\i, se poate lega de eventualele plăţi politice ale Imperiului făcute, fie
cumanilor25 , fie ruşilor din Hal ici.
Lipsa din lotul nostru a emisiunilor de la Alcxios I Comnen, după
reformă, precum şi a celor de la Ioan al Ii-lea Comnen (1118-1143), se
justifică, paqial, prin aparitia unui nou centru de putere politico-militară la

I06 şi G. Custurea, Schi111b11rile economice î11 regi1111e<1 danubia110-pomică in secolele
Vili-XI, în Pomica, 24, 1991, p. 386.
21
E. Obcrlăndcr-Târnoveanu, în Cerc. Num., 7, 1996, p. 106.
22
Ion Barnea şi Ştefan Şteflnescu, Di11 istoria Dobrogei, voi. III, Bizamini, români şi
bulgari la Dumirea de Jos, Bucureşti, 1971, p. 75.
23
G. Custurea, Circula/ia monedei bizantine in Dobrogea (secolele IX-XI), Constanta,
2000, pp. 174-175 şi p. 181.
21
· P. Diaconu, Les Petc/1e11eg11es au Bas-Da1111be, Bucureşti, 1970, pp. 73-78 şi V.
Spinei, Marile migraţii din estul şi sud-estul Europei î11 secolele IX-XI/I, Iaşi, 1999,
pp. 124-130.
25
Ion Barnea şi Ştefan Ştefănescu, op. cit., p. I51.
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Dunărea de Jos, cel al cumanilor, care atacă imperiul, perturbând, din nou,
activitatea economică şi comercială în zonă 26• Totuşi. se poate constata că
domniile primilor doi împăraţi clin dinastia Comnenilor sunt marcate de
prosperitate atât în Imperiu, cât şi în zonele de la Dunărea de Jos. aflate sub
27
influenţa sa economică şi politică • În consccinlă, credem ca putem vorbi mai
degrabă de o lacună în colecţia noastră care nu reflectă situaţia generală în plan
regional.
Ultima etapă, care încheie cronologic lotul de monede bizantine
reprezentată în colecţia Muzeului Naţional al Bucovinei este reprezentată de
cele două stamcna emise de Manuel I Conmen ( 1143-1 180) (nr. 50-52) şi un
hyperpcr tip Ioan al III-iea Vatatzes (nr. 53). Domnia ultimului împărat
important din dinastia Comncnilor. Manuel I. marchează încheierea procesului
de pătrundere sistematică a monedei bizantine la nordul Dunării. De altfel.
dubla perfora1ie prezentă pc stamcnon-ul descoperit la Sucevi1a, trădca7..ă
folosirea monedei într-o perioadă târzie emiterii. Această afirmatic este
valabilă şi pentru hyperpcr-ul de tip Ioan al 111-lca Vatatzcs care, nu numai că
a fos: t~i~t,_ ~ar gre~intă ş~ mai multe pe_rforatii? fapte ce au ~us la o scădere a
greutaţ11 m1tialc- . piesa fiind. de altfci, toarte bmc conservata.
Ultima piesă analizată are o particularitate în plus: aspectul ini1ial al
figurilor celor două personaje de pc revers a dispărut prin aplicarea unor
contramărci cu imaginea unei tCţc masculine cu mustată şi barbă, purtând
stemma şi prepe11dilia peste chipul Maicii Domnului şi al împăratului care este
încoronat de aceasta. Aceşti hypcrpcri au fost puşi în circulatic imediat după
recucerirea capitalei imperiale. în 1261, de către Mihail al Vlll-lea. Mai exact
este vorba de numerarul pregătit în grabi1 pentru a fi distribuit la încoronarea sa
ca împărat la Constantinopol. Faptul că împăratul nu a ales să folosească în
această opcratiune propriile monede, bătute intre 1258-1261, se datoreaz;1
raritălii acestora. astfel că a optat pentru utilizarea celor mai frecvente monede

26

P. Diaconu, Les Cowmms au Bas-Dc11111be a11x XI' et XII' siccles. Bucureşti. 1978. pp.
59-71.
E. Oberlănder-Târnoveanu. Mo11ede amice şi hizanti11e descoperite la Nufăru ljud.
Tulcea) ptistrate în colecţia M11=eului Militar Naţional, în BSNR. 88-89, 1994-1995.
142-143, p. 81, G. Mănucu-Adameşteanu, Circulaţia monetarii la Nufăru, în Pcucc,
10, 1991. I, p. 513.
21
E. Oberlandcr-Târnovcanu. Q11elq11es aspects de la circ11/ati011 monetaire dans /<1
zone de l'embo11c/111re d11 /Ja1111be a11 Xlf siecle. în Dacia, N.S„ 23, 1979. p. 270.

:i Circulatia acestor piese se lcagll, în Moldova. de contcx1ul răspândirii. la sfiirşitul
secolului al XIV-iea şi chiar mai târziu, în a doua jumătate a secolului XV, a imita\iilor
cu greutate şi titlu redus al duca1ilor venetieni, echivalenti cu hyperperii tăia\i, Idem,

Societate, economie şi politică - populaţiile de pe teritori11I Moldovei şi lumea sud-est
e11ropea11li în secolele IV - XIV î11 l11mi11a descoperiri/or 111011ewre, în Suceava, 26-28.
1999-200 I, pp. 351 - 352, 353
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de aur ale epocii, cele ale lui Ioan al III-iea Vatatzcs 29 • Contramarca aplicată
peste chipul Fecioarei Maria îl reprezintă pe Sf. Constantin. care a fost nu
numai primul împărat creştin. dar şi întemeietorul capitalei imperiale, valoarea
sa ca simbol crescând în mod deoi;ebit în contextul evenimentelor mai sus
•
10
meni ionate· .
În ceea ce priveşte atelierele din care provin monedele din colec1ia
noastră, se poate constata că emisiunile cele mai frecvente sunt de la
Constantinopol 31 (35 de monede), urmează cele de la Antiochia (5), Nicomedia
(4), Tessalonic (2) şi Alexandria (I). Faptul că de la Constantinopol avem cele
mai numeroase piese nu surprinde. având în vedere rolul de cca mai mare
importanlă pc care acest atelier ii avea în emiterea monedei şi răspândirea ci în
inlreg spaţiul cu care Bizanţul era în contact 32 • Prczcn\a unei monede cu
valoarea de 12 nummia, bătută la Alexandria în timpul domniei lui Heraclius
întăreşte ideea că unele monede din colecţia muzeului din Suceava provin din
Dobrogea, av<ind în vedere frecventa relativ marc in această regiune a
monedelor emise la Alexandria între anii 618-641 H_
Analizând nominalul monedelor. cel mai frecvent este folii sul·~ (34
piese), la care se adaugă hemifollisul (7 piese) şi 3 stamcna. Preponderenţa
monedelor de bronz cu cel mai marc nominal. în zonele exterioare Imperiului,
dar afiate în stnînsă legătură cu acesta. este indiciul existentei în aceste teritorii
a unei economii slab monctarizată în comparaţie cu cca din Bizanţ 1 ~. Prezenta
piesei de 12 nummia amintită, ca şi a unei pentanummia emisă sub Anastasius
I la Antiochia, reprezintă apariţii demne de a fi remarcate, datorită faptului că
acestea erau monede spccilicc, prin excelenţă mediului urban. Ele se înt<îlncsc
doar sporadic în cadrnl descoperirilor din zona de la nord de Dunăre. Desigur,
29

Idem. Les hyperperes de rype Jean li/ Vararzi!s-cla.uijicarion. chronologie er
t!l•olurio11 du titre (a la lumiere du rrtsor d'Uzw1 Baii", dep de Tulcea) în lsrro-Pomica.
Muzeul 111/cean la a 50-a aniversare, 1950-2000, Tulcea, 2000, p. 51 O.
;o Ibidem.
~ 1 În timpul domniei lui Hcradius s-a produs reorganizarea administratici fiscale din

zona estică a Imperiului ca şi a producţiei monetare, aceasta a asigurat
Constantinopolului pozitia de a li singura sursă de productie a monedei timp de două
secole, până la întiintarca, de către Mihail III, a monetăriei de la Cherson. Michael F.
Hcndy, op.cir„ p. 417.
J2 E. Obcrlăndcr-Târnoveanu, Quelques aspecrs de la cirrnlaion monclllire dans la z.one
de /'embouclmre du Danube au XI( siecle, în Dacia, N.S„ 23, 1979. p. 271.
~ 3 • Idem, în Cerc. Num„ 7, 1996. p. 104 .
.J.I Declinul gradual al greutătii follis-ului în secolul al YI-lca şi la începutul secolului al
VII-iea, a avut ca um1are şi o scădere corespunzătoare a greutăţii diviziunilor sale,
care sunt tot mai scump de produs şi deci, mai rar bătute. Datorită acestui fapt se
conscata tendinţa de a fi scoase din circulatie, Michael F. Hendy. op. cir„ p. 496.
;~E. Obcrlănder-Târno\'canu, Relaţiile „„ p. 275.
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este posibil ca aceste monede să fi însoţit în călătorie persoane venite din sudul
Dunării, iar acceptarea lor de către localnici în schimburi comerciale se leagă
de existenta şi a unor raporturi politice·;6 , avându-se în vedere valoarea
1
intrinsecă redusă a acestor monede · •
Cu toate că moneda bizantină este pu\in numeroasă în colec\iilc
Muzeului Na1ional al Bucovinei din Suceava considerăm foarte utilă
prezentarea acesteia. Este vorba nu numai de un demers firesc penim
prezentarea sistematică a patrimoniului acestei instituţii, dar credem. că
indirect, prin punerea în circuitul ştiin\ific a materialului numismatic bizantin.
se pot adăuga uncie infonna\iilc privind realităţilor politice şi economice din
zona de nord a Moldovei sau a teritoriilor de dincoace de Dunăre, aşa cum
apăreau ele la graniţa dintre cele două milenii.

'"Dan Gh. Teodor. op.cit., p. 64
n E. Ohcrlănt.lcr-Tâmovcanu şi E.-M. Constantinescu, op. cit„ în Mo11Jaios, 4, 1994, I,
p. 321.
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Catalogul monedelor

Anastasius I (491-518)
Constantinopolis
FOLLIS
I. AE; I 5,76g; 1'. 33 mm
MIB. I, 28 b; off. €,a.: [498-5181
lnv. MC-001. By (1132)

Nicomedia
1/2 FOLLIS
2. AE; 9, 03 g: lt:'.; 24 x 28 mm
M IB, [, 52; off. B. a.: [498-518 [

lnv. MC-007. By (49)
Antiochia
1/8 FOLLIS
3. AE; 2,33 g: ": 12 mm
MIB. l, 63; off. r. a.: [512-518]
Inv. MC-002. By (49)

Anastasius I (491-518) sau ,Justinus I (518-527)

Constantinopol is
FOLLIS
4. AE; l 6,02g; .J..; 30 x 32 mm. u:alti
off. A. a.: 1498-527)
Inv. MC-005. By (41)

.Justinus I (518-527)

Constantinopolis
FOLLIS
5. AE: 15,34 g; 1\ 31 X 33 111111
MIB. I. 11: off. B. a.: [518-527)
Inv. MC-003. By (45)
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1/2 FOLLIS
6. AE; 7,05 g; -J..; 23 mm
MIB. l, 18; off. A, a.: [518-5271
Inv. MC-004. By (41)

Justinianus I (527-565)
Constantinopol is
FOLLIS
7. AE; 12.51 g; -J..; 29 mm; uzată
MIB. l. 83 ?; off. A, a.: [527-5381
Inv. MC-009. By (49/5)
Antiochia
FOLLIS
8. AE; 17.65 g; -J..: 32 mm, uzată
MIB, I, 147; off. r; a.: 557/558 ?
lnv. MC-008. By (21)

Justinus al II-iea (565-578)
Constantinopolis
FOLLIS
9. AE; 14,27g; -J..: 31 mm
MIB, II, 43 a; off. B, a.: 575/576
lnv. MC-15. By (41)
112 FOLLIS
10. AE; 5,50g; -J..; 20 mm
MIB. II. 44 a; off. 1, a.: 574/575
lnv. MC-016. By (42)
Nicomcdia
FOLLIS
I I. AE; 13, 79 g, -J.., 30 x 31 mm
MIB. li. 46 a; off. A?, a.: 570/571
lnv. MC-011. By (42)
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FOLLIS
12. AE; 9,72 g, .J,, 28 x 29 mm
MIB, II, 46 a; off. A, a.: 575/576
lnv. MC-017. By (42)
Anciochia
FOLLIS
13. AE; 13,60 g: .J,. 29 x 31 mm
MIB. li. 56 a; off. r, a.:572/573
lnv. MC-14. By (49)
Thcssalonica
1/2 FOLLIS
14. AE; 6,77 g, .J,, 19 x 21 mm, uzată
MIB, H. 70 b, off.: ?, a.: 569/570
lnv. MC-010. By (42)

Mauricius Tihcrius (582-602)
Conscancinopolis
SOLID US
15. AV; 3,89 g, ~. 21 mm, wcir. peiforar pemru a
religios
MIB. li, 6 E; off.: ?, a.: (583/584-602]
lnv. 4/Au

fi folosit ca 111eda/io11

FOLLIS
16. AE; 10,70 g; .J,; 28 mm
MllJ, li, 65 B; off. C, a.: 582/583?
lnv. MC-006. By (41)
FOLLIS
17. AE; 9,83 g, .J,. 32 mm, avers surfrapat
MllJ, li, 67 D: off. €,a.: 591/592
lnv. MC-020. By (43)
1/2 FOLLIS
18. AE; 6,28 g, 1'. 20 mm
MIB, li. 70 D; off. A, a.: 583/584
lnv. MC-019. By (49)
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112 FOLLIS
19. AE; 5,78 g, ~. 22 x 23 mm
MIB, li. 70 D; off. A. a.: 601/602
Inv. MC-02 l. By (44)
Nicomedia
l/2 FOLLIS
20. AE; 5, 16 g, ,J,, 20 mm
MIB. II, 79 B; off. A?, a.: 584/585
lnv.MC-018. By(44)
Anciochia
FOLLJS
21.AE: 11,17g,,J,,28x30mm
MIB, II. 95; off. ?, a.: 582/583
Inv. MC-022. By (49 a)

FOLLIS
22. AE; 11,00 g, ~. 26 mm
MIB, li, 96 C; off. C. a.: 595/596
lnv. MC-023. By (49)

Phocas (602-610)
Constanlinopolis
SOLIDUS
23. AV; 4,35 g, ,J,, 22 mm
MIB, II, 19, off. I. a. [602-610)
Inv. 13/Au
Loc de descoperire: Udeşti, 1976

Hcraclius (610-641)
Conscantinopolis
SOLI DUS
24. AV; 4,38 g, ,J,, 21x22 mm
MIB, III, 6, off. €,a. [610-613)
lnv. 13/Au
Loc de descoperire: Udcşti, 1976
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SOLIDUS
25. A V; 4,41 g, .J.., 19 X 20 mm
MIB. III. 8 a, off. €,a. [613-616]
Inv. 13/Au
Loc de descoperire: Udcşti, I 976

FOLLIS
26. AE; 6.1 I g. .J.., 18 x 25 mm
MIB, III. 162 a; off. B. a.: 626/627
Inv. MC-025. By (49 b)
fOLLIS
27. AE; 4.77 g, -1... 19 x 24 mm
MIB, III, 164 D; off. ?, a.: 629/630?
Inv. MC-045. By (49)
FOLLIS
28. AE; 4,7 I g, .J... 22 x 25 mm
MIB, lll. 164 a; off. A, a.: 629/630
Jnv. MC-012. By (49)
Nicomcdia
FOLLIS
29. AE; 5,46 g. L!, 24 x 28 mm
MIB, III. 176; off. A. a.: 614/615
Jnv. MC-013. By (49)
Thessalonica
FOLLIS
30. AE; 8,60 g• .J... 31 x 32 mm. perforat
MIB. III. 220; off. B. a.: 614/615
Inv. MC-024. By (49 E)
Alexandria
12NUMMIA
31. AE; 7.48 g, 71, 19 mm
MIB, III. 209, off. ?, a.[ 632-64 I]
Jnv. MC-026. By (49)
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Leon al 111-lea Isaurianul (717-741)
Constantinopol îs

FOLLIS
32. AE, 4,14 g, ~- 20 mm
MIB, 111, 38 a. I, off. A, a. [ 720-741]
lnv. MC-027. By (48)

FOLLIS ANONIM CLASA A 3
Constantinopolis
33. AE; 12,30 g: ~; 26 x 29 mm
DOC, III. 2. var. 39. p. 666-667, A. 2. 40, 1-23.
a. 976-1030/1035; D. M. Mctcalf, Coi11age i11 Sowh-Eastem Europe 8201396, Londra, 1979. p. 58, a. I O16/19-1028
lnv. MC-030. By (45)
34. AE; 14, 03 g; ~; 26 x 30 mm
DOC, III, 2. p. 673, A. 2, 39, 1-23,
a. 976-1030/1035; D. M. Metcalf. op. cit.. p. 58. a. IO16119-1028
lnv. MC-03 I. By (49)
35. AE; 9.84 g. ~, 28 x 32 mm
DOC, III. var. 40, p. 666-667, A. 2. 39, 1-23
a. 976-1030/1035; D. M. Metcalf, op. cit., p. 58. a. 1016119-1028
Inv. MC-042. By (3482)
36. AE; 13,39 g; ~; 30 x 32 mm
DOC. III, 2. p. 659-660. A. 2. 24. 1-28,
a. 976-1030/1035; D. M. Metcalf, op. cir .. p. 57-59. A 3, a. 1016/19-1028
Inv. MC-032. By (49)
37. AE; 9,79 g. ~. 26 x 28 mm
DOC, III, 2, p. 659-660. A. 2. 24, 1-28,
a. 976-1030/35; D. M. Mctcalf, op. cit., p. 57-59. A 3. a. 1016/19-1028
Inv. MC-029. By (I 132)
38. AE; 9,20 g, ~. 26 x 28 mm
DOC, III, 2, p. 659-660, A. 2, 24, 1-28,
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a. 976-1030/35; D. M. Metcalf, op. cit., p. 57-59,
A 3, a. 1016/19-1028
lnv. 2416

FOLLJS ANONIM CLASA B
Con st anti no polis
39. AE: 11.77 g; ""; 30 mm
DOC, III. 2, p. 676-679, B. 1-64.
a. I 030/35-1042
lnv. MC-034. By (49/2)
40. AE; 9.52 g; '1.-: 24 x 30 mm. batere descellfralii
DOC. III. 2. p. 676-679. B. 1-64.
a. I 030/35-1042
lnv. MC-035. By (49/2)
41. AE: 8.51 g; ~: 24 x 27 mm
DOC, III, 2. p. 676-679, B. 1-64. a. 1030/35-1042
lnv. MC-033. By (49/2)

FOLLIS ANONIM CLASA C
Cons1an1inopolis
42. AE; 11,83 g; ""; 30 mm; pe1forat pelltrn a fi wilizat ca medalion religios
DOC, III. 2, p. 681-684, C, 1-48, a. I042-1050
lnv. MC-036. By (49/l)
Posibil loc de descoperire: Succava-„Şipot"'
43. AE; 9.52 g; '1.-: 27 x 28 mm
DOC, III. 2, p. 681-684, C. 1-48,
a. I 042-1050
lnv. MC-037. By (49/1)

44. AE; 9J6 g; ~; 28 mm; avers s111frapat peste wzfollis clasa B
DOC. III. 2. p. 681-684. C. 1-48,
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a. 1042-1050
lnv. MC-039. By (46)
45. AE; 6,91, -J,, 26 x 30 mm
DOC, III. 2, p. 681-684, C, 1-48,
a. 1042-1050
Inv. MC-040. By (49/1)
Constantin al X -lca şi Evdochia (I059-I067)
Constantinopolis
FOLLIS
46. AE; 7,98 g, ~. 25 x 31 mm
DOC, llJ, 2. p. 774-776, 8, 1-32,
clasa I, a. I 059-1067
lnv. MC-028. By (49)
FOLLIS ANONIM CLASA I
Constantinopolis
47. AE; 5.70 g; -V; 35 x 37 mm
DOC. III, 2. p. 696-699, a. 1075-1080
lnv. MC-038. By (49)
FOLLIS ANONIM CLASA
Constantinopol îs

J

48. AE; 8, 76 g; I"::; 21 x 25 mm, avers sw:frapar peste
DOC, III, 2, p. 700-701, J. 1-14,
a. I 080-1 085
lnv. MC-041. By (49 g)

1111 follis

clasa I

Alcxios I (1081-1118)
Constantinopolis
NOMISMA HISTAMENON
49. EL; 4,34 g. -J,, 26 x 30 mm
M. F. Hendy, Coi11age mul Mo11ey i11 By:w11ti11e Empire,
Washington. 1969, p. 71, em. I, [1081-1092]
Inv. 17/Au
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Manuel I (1143-1180)
Conslantinopolis
STAMENA
50. BILL.; 2.86 g; -J..; 25 mm
M. F. Hendy, op. cir., p. 117, cm. III, var., pi. 15, 5
Inv. MC-043. By (48)

51. BILL., 3,34 g;

'1.-;

27 x 29 mm, pe1fora1 pentru a fi 111iliz.a1 ca metftllio11

religios.
M. F. Hendy, op. cir., p. 118. cm. IV. var. A (b), pi. 16, 3-4
Inv. Dl/MC/O I. By ( 1006)
Loc de descoperire: Suceviţa. 1965
52. BILL.; 3,40 g; -J..; 25 x 28 mm
M. F. Hendy, op. cir.. p. 119, emisiunea IV, var. C (a), pi. 16. 10-11
Inv. MC-044. By (47)

IMPERIUL DE LA NICEEA
Ioan al III-iea Vatatzes (1222-1254)
Magnesia

HYPERPER
53. A V; 2, 37 g, '1.-. 17 x 21 mm. tiiiat şi pe1forat
M. f. Hendy, op. cir .• Dumbarlon Oaks, 12, 1969. p. 237, em. II, VIII, pi.
31/13-15, 32/15 var., co11tra11wrcar
Inv. 5/Au

Monnaics byzantincs de la collection du
Musee National de Bucovine de Suceava
re sume
Dans Ies collections du Musce National de Bucovine sont conscrvces un
nombre de 53 monnail!s byzanlincs datant de la fin du v• siccle jusqu' au milieu du
XIII' sicclc. En grand partie, Ies monnaics foni partie de I' ancienne collcction du
B11kowi11er landes M11se11m de Cernăuţi (aujourd'hui Cemovci, en Ukraine). La
plupart des monnaies sont en bronz (47), seulement six sont en or . Pour cinq picccs
nous connaissons Ies places de dccouverte. La plupart des autres semblcnl provenir des

301
https://biblioteca-digitala.ro

Monica Gogu
dccouvcncs isolccs faitcs dans des localitcs non-prccisccs de la zone scprcntrionalc de
la Moldavic, de la Dobroudja ou des Balkans.
I) Le trcsor d'Udeşti (comm. d'Udeşti. dep. de Suceava), dccouvcn cn 1976,
con1icn1 rrois solidi de Phocas (no 23 du cataloguc), Hcraclius (no 24 du
cataloguc), Hcraclius ct Hcrnclius Constantine (no 25 du caralogue).
2) Le follis anonyrnc classc Ca ele decouvert aSuceava (no 42 du cataloguc).
3) Le stamcnon de Manuel I" a etc trouvc a Succvi\a, dep. de Suceava, (no 42 du
cataloguc).
Le lor des monnaics byzantincs de la collcction du Muscc de Suceava est
cons1i1uc par Ies suivanres cmissions:
I) Anastasc 1•-3 exemplaires (no 1-3 du cataloguc).
2) Anasrase Ier ou Justin 1<•-1 cxcmplairc (no 4 du calalogue).
3) Justin 1•'-2 exemplaircs (no 5-6 du cataloguc).
4) Justinien l"-2 cxcmplaires (no 7-8 du caialoguc).
5) Justin 11-6 exemplaires (no 9-14 du cataloguc).
6) Maurice Tibcre-8 exemplaircs (no 15-22 du cataloguc).
7) Phocas-1 exemplaire (no 23 du catalogue).
8) Hcraclius-8 cxemplaires (no 24-31 du calalogue).
9) Leon 111-1 cxcmplaire (no 32 du cataloguc).
10) Follcs anonymcs classc A 3-6 cxernplaircs (no 33-38 du catalogue).
11) Follcs anonymcs classe B-3 exemplaircs (no 39---41 du cataloguc).
12) Follcs anonymes classc C-4 exernplaircs (no 42-45 du cataloguc).
13) Constantine X-I cxemplairc (no 46 du cataloguc)
14) Follis anonymc classe 1-1 exemplairc (no 47 du cataloguc).
15) Follis anonyme classe J-1 exemplaire (no 48 du caralogue).
16) Alexis I" Comncnc-1 excmplaire (no 49 du catalogue).
17) Manuel 1„-3 cxemplaircs (no 50-52 du calaloguc).
18) Jc~m III Vatatzcs-1 excmplairc (no 53 du catalogue).
Les monnaies byzanrines conservccs dans la collcction du Musce National de
Bucovine de Suceava, sont imponantes pour l'Clude de la pcnctration de cc gcnrc de
numcrairc dans Ies tcrritoircs nord-danuhicns pcndant Ies V'-XIW siccles.
spccialcmenr dans Ies zoncs septentrionale de celle provincc.

La liste des illustrations
Monnaic~ byzantines conscrvccs dans la collcction du Muscc National du
Bucovine de Suceava :
Fig. 1-1. Anastasc lcr-follis (no 1 du catalogue)
Fig. 1-2. Anastase l"-5 nummia (no 3 du cataloguc)
Fig. 1-3. Anastase Ier ou Justin I"-follis (no 4 du caraloguc)
Fig 1-4. Justin II-follis (no 11 du cataloguc)
Fig. 2-5. Justin II-Y2 follis (no IO du cataloguc)
Fig. 2-6. Justin 11-follis (no 12 du catalogue).
Fig. 2-7. Justin ll-follis (no 13 du catalogue).
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Fig. 2-8. Juslin II-1/2 follis (no 14 du calalogue).
Fig. 3-9. Mauricc·Tibcre-1/2 follis (no 18 du catalogue).
Fig. 3-1 O. Maurice Tibcre-1/2 follis (no 19 du ca1alogue).
Fig. 3-11. Maurice TibCrc- 1/2 follis (no 20 du ca1alogue).
Fig. 3-12. Maurice Tibcre -follis (no 16 du calalogue).
Fig. 4-13. Maurice TibCre -follis (no 21 du ca1alogue).
Fig. 4-14. Maurice Tibcre -follis (no 22 du catalogue).
Fig. 4-15. Hcraclius-follis (no 28 du catalogue).
Fig. 4-16. Hcraclius-follis (no 29 du catalogue).
Fig. 5-17. Hcraclius-follis (no 30 du ca1aloguc).
Fig. 5-18. Hcraclius-follis (no 26 du ca1aloguc).
Fig. 5-19. Hcraclius-follis (no 27 du ca1aloguc).
Fig. 5-20. Hcraclius-12 nummia (no 31 du catalogue).
Fig. 6-21. Leon IIl-follis (no 32 du calaluguc).
Fig. 6-22. Follis anonyme classe C (no 42 du catalogue).
Fig. 6-23. Manuel lcr-stamcnon (no 51 du catalogue).
Fig. 6-24. Manuel l"-stamcnon (no 52 du calaloguc).
Fig. 7-25. Maurice Tibcrc-solidus (no 15 du ca1aloguc).
Fig. 7-26. Phocas-solidus (no 23 du ca1;1loguc).
Fig. 7-27. Hcraclius-solidus (no 24 du cataloguc).
Fig. 7-28. Hcraclius ct Hcrnclius Constantinc-solidus (no 25 du catalogue).
Fig. 7-29. Alexis I"' - aspron 1rachy cn clectrnn (no 49 du cataloguc)
Fig. 7-30. Jean IH Va1a11.cs -hypcrpcrc rougnc ct contramarquc (no 53 du
cataloguc)
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.Fig. I-l. Anastasius I-follis (nr. I în catalog); Fig. 1-2. Anastasius I-1 /8 follis
(nr. 3 în catalog); Fig. 1-3. Anastasius I sau Justinus 1-follis (nr. 4 în catalog);
Fig. 1-4. Justinus I-follis (nr. 11 în catalog).
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6

8

7

Fig. 2-5. Justin li - 1/2 follis (nr. 10 în catalog); Fig. 2-6. Justin li - follis (nr. 12 în catalog);
Fig. 2-7. Justin II - follis (nr. 13 în catalog); Fig. 2-8. Justin II - 1/2 follis (nr. 14 în catalog).
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Fig. 3-9. Mauricius Tibcrius - 1/2 follis (nr. 18 din catalog); Fig. 3-1 O. Mauricius Tibcrius
- 1/2 follis (nr. 19 din catalog); Fig. 3-11. Mauricius Tibcrius -1 /2 follis (nr. 20 din
catalog); Fig. 3- 12. Mauricius Tibcrius- follis (nr. 16 din catalog).
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13

I
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15

Fig. 4-13. Mauricius Tiberius - follis (nr. 21 din catalog); Fig. 4-14. Mauricius Tiberius follis (nr.22 din catalog); Fig. 4-15. Heraclius - follis (nr. 28 din catalog); Fig. 4-16.
Heraclius - follis (nr. 29 din catalog).
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Fig. 5-17 Heraclius - follis (nr. 30 din catalog); Fig. 5-18. Heraclius - follis (nr.26 din
catalog); Fig. 5-19. Heraclius - follis (nr. 27 din catalog); Fig. 5-20. Heraclius - 12 numrnia
(nr. 31 din catalog).
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hg. 6-21. Leon III - tollls (nr.32 dm catalog): hg. 6-22. l·o1J1s anonim clasa C (nr. 42 dm
catalog); Fig. 6-23. Manuel I - stamcnon (nr. 51 din catalog); Fig. 6-24. Manuel I - stamenon
(nr. 52 din catalog).
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25

28

26

29

27

30

Fig. 7-25. Mauricius Tiberius - solidus (nr. 15 din ca1alog); Fig. 7-26. Phocas - solidus
(nr.23 din cala log); Fig. 7-27. Heraclius- solidus (nr. 24 din catalog); Fig. 7-28. Hcraclius şi
Heraclius Constantin solidus (nr. 25 din catalog); Fig. 7-29. Alexios I - numisma
histamcnon (nr. 49 din catalog); Fig. 7-30. Ioan III Vatatzcs - hypcrper contramarcat (nr.53
din catalog);
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SOCIETATE, ECONOMIE ŞI POLITICĂ- POPULAŢIILE DE
PE TERITORIUL MOLDOVEI
ŞI LUMEA SUD-EST EUROPEANĂ ÎN SECOLELE IV - XIV ÎN
LUMINA DESCOPERIRILOR MONETARE
ERNEST OBERLĂNDER-TÂRNOVEANU

Cadml socio-economic şi politic, precum şi raporturile dintre autohtonii
care au trăit în cursul secolelor IV - VII pc teritoriile cuprinse între Carpatii
Orientali, Nistru, Marea Neagră şi cursul inferior al Siretului şi populatiile în
migratie au constituit. în ultimele decenii, obiectul a numeroase studii 1 care :1u

1
.

Vezi în acest sens lucrările lui D. Gh. Teodor, Tl'Titori11l est-carpath: in veacurile V XI e.11. Colllrihu(ii arheologice şi istorice la problema fomuirii poporului român,
laşi, 1978. pp. 67 - 99: lc.lcm. Regi1111ile est-rnrpatice şi Bizanţul in se,·olele V - XI
e.11., în Românii in istoria universală. I, 1986. pp. 7 - 14 (mai departe abrevia RIUJ:
lc.lcm, la pop11lation autochtone au 110rtl du Bas-Da11ube au.\· Vie - Vile siecles n.e.,
în RIU. 2, 1988, pp. 99 - 105; Idem. f.:temt•llfs et i11.f111e11ces byzamines dans la
civilisation des Vie · Vile sii!cles apres 1.-Chr. au Nord du Bas-Danube, EBPB, 2,
1991, pp. 59 - 72: lc.lcm, Regiunile carpato-nistrene în secolele V - X d. /Ir., în
Spaţiul nord-est c:C1rpa1ic î11 mileniul întu11eca1, coorc.1. V. Spinei, laşi, 1997, pp. 79 101 (mai departe abreviat SNEC/IH); Gh. Postică. Mo11ume111ele arheologice din
secolele V - VII in spafiul pr11to-11istrem1. în Thraco-Dacica, 17, 1996, I - 2, pp. 207
· 215: V. Spinei. Huco1·i11a în 111ile11iul î11T1mecar, în SNECMI. pp. 139 - 146: Mai
recent vezi şi Şt. Olteanu. Societatea carpato·da1111bia110-ponticii in secolele IV· XI
- Structuri demo- economice şi social politice. Bucureşti, 1997, passim.
În ceea cc priveşte prezenţa goţilor, hunilor şi slavilor timpurii pe teritoriul
Mole.Iovei, cf. Gh. Diaconu. 011 the Socio-Economic Relations hetwee11 Natives mul
Goths in Dacia. în Relations berween the Autochtonous Population mul rhe
Migratory Pnpulationr 011 tlw Terrirory of Romania, cd. M. Constantinescu. Şt.
Pascu şi P. Diaconu, Bucureşti, 1975, 11p. 67 - 75 (mai departe abreviat
(RIMPMPOTR); I. loni1ă. The Social-Eco110111ic Stmcture of the Society Duri11g the
GcJtlis' Migrario11 i11 the Carpatl10-Da1111/Jia11 Arca, în RBAl'Ml'OTR. pp. 77 - 89;
Suzana Dolincscu-Ferche, On tlw Socio-Economic Relations berwee11 Natives mul
lluns at tlre Lower Danube, în RBAPMPOTR, pp. 91 - 98: D. Gh. Teodor, la
penetration des Slaves dans Ies regions du S-E de /'Europe d'apres Ies do1111ees
arclufo/ogiques des reginns orientales de la R01111u111ie, în Balcano-Slavicn, I, 1972.
pp. 29 - 42; Idem. Unele considera/ii privind originea şi cultura anfilor, în
ArhMolc.I, 16, 1993, pp. 205 - 212 şi Idem, Slavii la nordul Dumirii de Jos in
secolele \li- VII d. H.. în ArhMolc.I., 17. 1994. pp. 223 - 251. Vezi de asemenea lg.
Corman, ,Higraţii/e din teritoriile di11tre Carpaţi şi Nistru in secolele V - VII.
Problema "anţilor", în SNECMI, pp. 67 - 77 şi Idem. L'origi11e erlmique des A111es

311

https://biblioteca-digitala.ro

Ernest Oberlander-Târnoveanu
permis atât înţelegerea mai corectă a procesului de etnogeneză a românilor, cât
şi motivele evoluţiei istorice specifice a zonei orientale a spaţiului românesc.
Rolul descoperirilor monetare în cadrul reconstituirii proceselor
economice, sociale, politice şi demografice care au avut loc în spaţiul carpatonistrcan în perioada cuprinsă între anii 375 şi 68 I au fost atinse parţial. în anii
'70 de către C. Prcda 2 şi A. A. Nudel'man 3, după ce in prealabil, în I 957, Ir.
Dimian~, declanşase publicarea sistematică a unor emisiuni din secolele IV VII. Studiile privind pătrunJen:a şi rolul monedei romane târzii şi bizantine
timpurii în regiunile amintite au cunoscut o dezvoltare calitativă notabilă prin
apariţia lucrărilor lui V. Mihăilescu-Bârlibas, dar mai ales a celor ale lui V.
Butnariu 6 şi E. S. Stoljarik;. Ulterior au mai fost publicate o serie de descoperiri
inedites şi au apărut două sinteze asupra prezenţei migratorilor de neam

fo11dee sur Ies decoul'ertes "rcluiologiques tla11s /'esp<1c'~ tl'e11tre Prour et /J11iestr, în
ArhMold., 19, 1996, pp. 169 - 189.
Pentru o privire de ansamhlu asupra raporturilor cu lumea romano-bi7.antină cr. D.
Gh. Teodor, Ronumiwtea c:arpato-du11ârc:a11ă şi Biza11ţul in veacurile V - XI, laşi,
1981, passim.
2
• C. Preda, Circulaţia monedelor romane postaureliene in Dacia, în SCIV A, 26. 1975,
4, p. 452 şi 457 - 485, passim şi Idem. Circulaţia monedelor bizantine in regiunea
cmpato-du11iirea11ă. în SCIV, 23, 1972, 3, pp. 375 - 415. passim.
3
• A. A. Nudcl'man, Topografija kladok i nahodok edinicnyh monet, Chişinău, 1976,
pnssim.
4
• Ir. Diminn, Câtel'll descoperiri monetare pe teritoriul R.P.R., în SCN, I, 1957, pp.
189- 217, passim.
5
• V. Mihăilescu-Bîrliba, Lu 11101111aie romaine chez Ies Daces orientam:, Bucureşti,
1980, pp. 207 - 221 şi 251 - 290, passim.
<•. V. Butnariu. Monedele romane postc111relie11e i11 teritoriile carpato-duniirene-polllice
(C111ii 275 - 49/) li. Perioada 324 - 383, în ArhMold„ 12. 1988, pp. 131 - 196.
passim; Idem. Monedele romane postaurcliene î11 teritoriile ca1pato-d1111ărene
po11rice (anii 275 - 49/) III. Perioada 383 - 49/, în ArhMold., 14, 1991, pp. 67 I 07, passim şi Idem, Răspândirea monedelor biza111i11e din secolele VI - Vil i11
teritoriile c:a1pato-d1111ărene, în BSNR, 77 - 79, 1983 - 1985, 131 - 133, pp. 199 235, passim şi mai recent Idem, Descoperiri monetare in spafiul carpato-11istrea11 i11
secolele IV - Vil. Struct11ri şi semnificaţii, în SNECM I, pp. 59 - 66.
7
• Elena S. Stoljarik. Ocerki monetnogo obrascenija severo-zapadnogo Prifrrnomorija
i• pm:.d11eri111skoe i vizalllijskoe vremija (ko11ec li/ - nacalo XIII v.), Kiev, 1992. pp.
27 - 46 şi 103 - 104.
8
• E. Oberl:indcr-Tâmoveanu şi Elena Popuşoi, Monede bizantine din colecfia Muzeului
"Vasile Pâ11'l111" din IJârlad, în Carpica, 23. 1992, 2, pp. 223 - 234.
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germanic în spaţiul Dunării de Jos. care privesc şi descoperirile monetare
9
contemporane acestora •
Primul simptom al impactului atacului hunic asupra confederaţiei
vizigotice îl constituie îngroparea unei serii de tezaure, dintre care îl amintim pe
cel de la Traianu Uud. Ncamt), cuprinz..1.nd numai monede de bronz. fapt rar
întâlnit în zona dintre Carpaţi şi Nistru. Agitaţiile ulterioare, produse <le
încercarea unor grupuri ostrogotice. de a se desprinde din tutela hunică şi de a
1rece pe teritoriul imperial sunt marcate de alte tezaure, de daca aceasta reunind
numai monede de aur, datând din a doua parte a anilor '80 din anii '90 ai
secolului al IV-iea. Între acestea Ic putem enumera pc cele de la Chirilcni (rai.
Stânjenei), Chişinău, Cremenciuc (rai. Soroca), Malcoci (rai. Străşeni), toate în
Basarabia JO' precum şi un posibil tezaur descoperit în zona Botoşani, la vest de
Prut 11 • O altă consecinţă majoră a transformărilor politice, etnice şi socioeconomice care au avut loc în spaţiul dintre Carpaţi şi Dunăre în perioada care a
urmat instaurării hegemoniei hunice o reprezintă reducerea drastică a numărului
de descoperiri izolate de monede de bronz în toată zona. Monede de la
Theodosius I se cunosc la Russkaja Ivanovka (rai. Belgorod-Dncstrovskij,
Ukraina), în sudul Basarabiei, precum şi pc litoralul pontic între vărsarea
Nistrului şi limanul Bug-Nipru, la Roksolany (rai. Ovidiopol. Ukraina), într-o
localitate neprecizată din acelaşi raion, la Odessa, în zona Herson şi la Krnsnyj
11
Majak (rai. Belevskij, Ukraina) . De la Smulti Uud. Gala\i) provine un AE 3 de
la Arcadius, emis înlre 383 - 402. iar un alt AE 3 bătut între 395 - 408 a fost
găsit la Pervomajsk (rai. lzmail, reg. Odessa, Ukraina), Russkaja lvanovka (rai.
Izmail) şi în zona Cetătii Albe, în sudul Basarabiei. Din această perioadă
datea7..ă şi piesa de bronz apaninând unui emitent neprecizat. semiperforată,
descoperită la Poieneşti Uud. Vaslui). Alte descoperiri se înşiruie pc litoralul
Mării Negre, intre limanul Nistrului şi cel al Bugului şi Niprului, la Scvcrinovka
(rai. lvanovskij, rcg. Odessa, Ukraina), în zona Ocakov şi la Jasnaja Poljana
11
(rai. Bratskij, rcg. Nikolajcvsk, Ukraina) . După cum se remarcă destul de uşor,
cele mai multe descoperiri de monede de bronz se concentrează în apropierea
Dunării, lângă frontiera romană, sau de-a lungul litoralului pontic.

9

•

ID_

I. lonită. Romische Ei11fliisse im Verbreit1111gsgebi1 des San1a11a de Mureş·
Cemjacho1·-K11lt11r, în ArhMold., 18, 1994, pp. I09 - I I 6 şi R. Harhoiu, Dic Friihe
Volkenrn11den111gszei1 in R11111ii11ie11, Bucureşti, 1998, pp. 140 - I 47 şi 195 - 20 I.
A. A. Nudcl'man. op. cil., p. 50, nr. 2, 55, nr. 12 şi 14 şi V. 13utnariu. în ArhMold ..

14, 1991. p. 99, nr. 26.
R. Harhoiu, op cil., p. 195, nr. 5.
:~.Elena S. Stoljarik, op. cil., p. 84, nr. 165 - 168 şi 170- 171.
11
. V. Bumariu, op. cit., p. 23, nr. 33, 46 şi Elena S. Stoljarik. op. cir., p. 84, nr. I 75 180.
11

.
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Se cunosc destul de multe descoperiri izolate de solidi de la Theodosius
şi 1-Ionorius. din care. probabil, că o parte reprezintă piese din
tezaure dispersate. Monede de aur de la Theodosius I sunt menţionate mai ales
pe teritoriul Basarabiei, cu ar li cele de la Coada Iazului (rai. Lazo), Pepeni (rai.
Lazo) şi Soroca (rai. Soroca) 1 ~. Piese de la Arcadius. între care un solidus datat
intre 383 - 388 au fost descoperite la Boureni (com. suburbană a oraşului Tg.
Frumos, jud. laşi), Miroslăvcşti Uud. laşi), în Moldova de dincoace de Prut,
precum şi la Orhciul Vechi (rai. Trebujeni), Temcleuţi (rai. Călăraşi) şi Cetatea
Albă în Basarabia. Monede din acelaşi nominal bf1tutc de 1-Ionorius provin de la
Blăgcşti (com. suburbană a oraşului Paşcani. jud. laşi), iar o alta, a aceluiaşi
împărat. emisă intre 394 - 395 a fost descoperită la Suceava'~.
Concentrarea descoperirilor în jumătatea nordică a Moldovei şi în
nordul şi centrul Basarabiei, ca şi în zonele învecinate din sudul Ukrainci şi
nord-estul Transilvaniei poate fi interpretată ca un indiciu al existenţei în
regiune a unui important centru de putere. destinat să controleze căile de acces
dintre noul pol al puterii hunice, situat în Pannonia, şi stepele din nordul Mării
Negre. allatc de asemenea sub stăpânirea călărctilor de origine asiatică. Acest
drum era menit să protejeze accesul prin dcfilecle Carpaţilor Păduroşi şi
Orientali de la Yereczke şi Rodna. ca şi vadurile de la 1-lotin şi Soroca,
indispensabil pentru asigurarea unitătii "Imperiului" hunic, dar şi pentru traficul
unor produse csentiale, cum ar fi: sarea, chihlimbarul, mirodeniile şi blănurile.
Cele mai multe monede de aur datează din perioada 383 - 395 şi
reprezintă rezultatul plăţii unor subsidii, acordate, în mod direct de căire
autoritătilc imperiale conducătorilor ccntrnlui de putere din zona Prutului şi
Nistrului Mijlociu. sau prin intermediul structurilor centrale ale confcderatici
hunice, cu sediul în Pannonia. În sensul pătrunderii în Moldova a unei părti a
solidilor prin redistribuirile interne din cadiul "Imperiului hunic", pledează
numărul relativ marc de monede emise în atelierele Imperiului Roman de Apus:
Ravcnna şi Mediolanum.
Cea mai marc parte a monedelor descoperite sunt rezultatul unor plăţi
politice şi prezenţa lor nu arc o scmnificatie economică. acest fapt va constitui
elementul primordial al prezentei monedelor romane târzii sau bizantine
descoperite pe teritoriul dintre Carpaţi şi Nistru pentru mai bine de un secol.
Rudimentele de economic monetară din cadrul confederaţiei gotice, ilustrate de
descoperirile de monede de bilion sau bronz din perioada 275 - 375 au fost
brutal spulberate de şocul loviturii hunice, ca şi de deplasările etnice şi
închiderea majorităţii canalelor prin care pătrundea la nord de Dunăre
numerarul mărunt imperial. Consecinţele modificării structurii demografice şi a
declinului cultural şi tehnologic au fost accentuate de atacurilor hunice asupra

I. Arcadius

• Ibidem .• pp. 28, nr. 82, 87 şi 93.
~. lhidem., pp. 21 - 23, nr. 3, 5, 27 a, 85. 89 - 90.

11
1
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provinciilor romane din Balcani, care au tulburat profund contactele cu
societăţile aflate la nord de fluviu. Aceste acţiuni distmctive asupra mediului
social şi economic din regiunea carpato-balcano-ponticf1 au fost completate de
reducerea drastică a valorii monedei de bronz romane începând cu anul 383.
care o făcea extrem de pu1in atractivă.
După anul 408. tendinţele constatate începând cu anul 375 se vor
accentua, în sensul disparilici "de facto" a monedelor de bronz din cadrul
descoperirilor din teritoriile carpato-nistrenc. Pentru mai bine de un secol. până
spre 498 - 508, din întreg spa1iul în discuţie, nu cunoaştem decât o singură
descoperire de monede de bronz, cca de la Cetatea Albă 16 • şi aceasta din aria
unui fost centru urban greco-roman. deschis traficului maritim.
Nici numărul descoperirilor izolate de monede de aur nu este prea marc.
Un solidus de la Thcodosius al II-iea. bătut între 439 şi 443 provine de la
I lolboca (com. suburbană a mun. laşi) şi un trcmissis din împrejurimile oraşului
Tighina (Bendcr), din Basarabia. Tot din această epocă datează şi un solidus de
la Valcntinianus al Iii-lea a fost descoperit la Ţibucani· (jud. Ncaml). 17
Monedele urmaşilor lui Theodosius al Ii-lea. respectiv Marcianus I şi Zenon se
cunosc, pimă în prezent numai pc teritoriul Basarabiei. Un solidus de la
Marcianus provine de la Zaim (rai. Căuşani) şi un altul de la Ochiul Roş (rai.
Ancnii Noi). 1b Cât priveşte emisiunile lui Zenon, ele provin de la Tudorovo (rai.
19
Ştefan Vodă) şi de la Tabaki (rai. Bolgrad. rcg. Odessa. Ukraina) •
Reducerea numărului de descoperiri de monede de aur din Moldova
între anii 408 - 454, în contrast cu situaţia din Pannonia şi Transilvania, trebuie
pusă pc scama deci inului centrului de putere regional, din zona Prutului şi
Nistrului Mijlociu în cadrul confodera\ici hunice. Acest declin a continuat şi
după înfrângerea hunilor de către popoarele supuse in bătălia de la Nedao.
Tulburările din zona de la nord şi est de teritoriile carpato-nistrenc, care au
acompaniat prăbuşirea "imperiului" hunic se rcncctă prin tezaurele de la
Bogoduhovski (reg. 1-Iarkov) şi Rubljovka (rai. Kotelevski. rcg. Nikolaevsk.
ambele în Ukraina, precum şi de cele de la Metclin şi Witow, din Polonia.:o.
Rămase în afara noi confederatii a gcpizilor, forţa militară a populaţilor din
spaţiul carpato-nislrean nu parc să li reprezentai o ameninţare importantă pentru
frontiera dunăreană a Imperiul Roman de Răsărit, cu atât mai mult. cu cât
stepele nord-pontice au rămas pentru mai multe decenii într-o stare de vid
pol ilic.
16

17

•

•

Elena S. S1oljarik, op. cit„ p. 85. nr. 188.
V. Butnariu, op. cir„ pp. 23 - 24, nr. 21 şi 51 şi Elena S. Stoljarik, op. cir„ p. 85, nr.
189.

'~.V.
19

20

•

Bumariu. op. cit.. p. 29, nr. 93 şi Elena S. Stoljarik. op. cit„ p. 86. nr. 190 - 191.
/bidem„ pp. 28 - 29. nr. 91 - 92 şi Elena S. Stoljarik. op. cir., p. 85. nr. 194 - 195.
Ibidem„ pp. 99. nr. 22 şi 27 - 29.
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Seria descoperirilor de monede se va relua de abia în timpul lui
Anastasius I. Follis-ul acestui împărat, descoperit în zona Bârlad arc o dublă
semnilicatie. El reprezintă cea mai veche monedă bizantină cunoscută, până în
prezent. în cadrul descoperirilor izolate din Moldova, piesa făcând parte din
prima emisiune bătută imediat după rcfonna monetară din anul 498 11 . În acelaşi
timp, ea reia scria descoperirilor de monede de bronz, care se întrerupsese încă
la începutul domniei lui Theodosius al Ii-lea. Follis-ul lui Anastasius I de la
Bârlad este unic, în cadrul descoperirilor izolate de pe teritoriul Moldovei, de la
vest de Prut. De la Şulctca (com. Şuletea, jud. Vaslui) provine un follis al
aceluiaşi împărat, bătut la Constantinopol, intre 512 - 517. ::1 Pc teritoriul
Basarabiei se cunosc câteva aparitii de monede de la Anastasius I. cum ar li cele
de la Budăi (rai. Vulcăneşti), Olăneşti (rai. Ştefan Vodă), Slobozia Marc (rai.
Vulcăneşti), Vadul lui Isac (rai. Vulcăncşti), Zaim (rai. Căuşani), Novoscl'skoe
(rai. Reni, rcg. Odessa. Ukraina) şi într-o localitate neprecizată, situată între Prut
şi Nistru.~ Toate aceste piese fac parte din emisiuni mai târzii, bătute după anul
508, mai exact, majoritatea, sunt monede bătute după anul 512. Două
descoperiri sunt mcntionatc în zona litoralului nordic al Mării Negre, dincolo de
limanul Nistrului, la Vinogradnoe (rai. Golopristanskij. reg. Herson, Ukraina) şi
de la Herson (Ukraina):z.1.
După începutul, timid, realizat în timpul lui Anastasius I, pătrunderea
numerarului de bronz bizantin în spa~iul carpato-nistrcan va cunoaşte o
amplificare evidentă între 522 - 527. în vremea lui Justinus I. Faptul este mai
marcat, în zonele de la vest de Prut, de unde asemenea monede sunt menţionate
la Bacău, Cârja (com. Murgeni, jud. Vaslui), Dobrcni (corn. Dobreni. jud.
Neam!), Drăgoieşti (com. Drăgoieşti, jud. Suceava), Panciu Uud. Vrancea),
Rădăuti Uud. Suceava), şi Sărăţcni (com. Murgeni, jud. Vaslui). Lor trebuie să
Ic alăturăm, un exemplar extrem de rar, o jumătate de follis bătut în anul 527. în
timpul domniei asociate a lui Justinus I cu Justinianus I, provenită de la Oţcleni
(cam. Otclcni, jud. laşi) 2s. Alte trei descoperiri de monede ale lui Justinus I
sunt cunoscute pc teritoriul Basarabiei, cele de la Manta (rai. Vulcăneşti).
Şcrpcni (rai. Anenii Noi) şi Trcbujcni (rai. Orhei) şi zona Izmail (reg. Odcssa.
1

21

• E. Oberlănder· Târnoveanu şi
~ 2 • Piesă inedită, provenită de la

Elena Păpuşoi, op. cit., p. 228, nr. I.
fostul C.N.-BAR păstrată în prezent la MNIR, cust. pv.
7301. Moneda face parte din lipul MIB, I. 27.
23
. V. Butnariu, în BSNR, 77 · 79, 1983 - 1985. 131 - 133, pp. 224 - 225, nr. 193, 207,
21 O, 214, 216 - 217 şi Elena S. Stoljarik, op. cit., p. 87, nr. 4.
~~.Elena S. Stoljarik, op. cit., p. 87, nr. 8 - 9.
2
s. V. Butnariu, op. cit., pp. 217 - 222, nr. 8, 33, 47, 106, 109, 129 şi 136. Piesa de la
Dobrcni este inedită şi se păstrează în colecţia Muzeului judc\ean Neam{, inv. 4793.
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Ukraina) 26 • Câteva descoperiri sunt rnentionate şi la est de Nistru, la Ocakov şi
Kitkas (reg. Zaporozije, Ukraina)2 7 •
Tot in timpul domniei lui .lustinus I a avut loc şi ascunderea tezaurului
de la Cudalbi (jud. Galaţi), care conţinea 27 monede de bronz, din care, 12
apartineau predecesorului său, Anastasius 1. 28 Ultimele monede din tezaur
1
datează din perioada 522 - 527.'!:' Dincolo de semnificaţia sa istorică, datorită
faptului că reprezintă un reper cronologic pentru datarea începuturilor atacurilor
slave asupra fron1ierei bizantine de la Dunărea de Jos, descoperirea de la
Cudalbi reprezintă şi o piatră de hotar în istoria economici monetare din zonele
de la nord de lluviu. Ea reprezintă primul tezaur de monede de bronz întâlnit în
spaţiul dintre Carpaţi şi Nistru, după cele ascunse în jurul anului 375. odată cu
atacul hunic.
Perioada domniei lui Justinianus I este reprezentată atât de descoperiri
de monede de bronz. ca şi in anii anteriori, cât şi piese de aur, cum ar fi solidi
0
găsiţi la Borolea (com . I lăncşti, jud. Botoşani) şi laşi~ • ceea ce de asemenea
constituie o noutate, după ultimele apariţii de acest fel, din timpul domniei lui
Zenon. Monedele de bronz sunt. relativ, numeroase, între ele putem să le
menţionăm pc cele de la Bacău, Băiceni (com. Curteşti, jud. Botoşani), Bârlad,
Botoşana (com. Botoşana, jud. Suceava), Dorohoi (jud. Botoşani). Dumitrcştii
Gălătii (com. Schitu Duca, jud. laşi), Fălticeni (jud. Suceava), Horga (corn.
Epurcni, jud. Vaslui). Huşi (jud. Vaslui), Piatra Neamţ (jud. Neamt) şi Poiana
Dulceşti (com. Poiana Dulceşli, jud. Neamţ), Sărăţcni (com. Murgeni. jud.
Vaslui), S1ânceşti (jud. Botoşani). Şcrbăneşti (corn. Zvoriştea, jud. Suceava),
Târgu Ocna (jud. Bacău). Tibucanii de Sus (Tibucani. jud. Neamţ) şi Uricani
(corn. Miroslava, jud. laşi) 'I. În Basarabia se cunosc numai descoperiri de
monede de bronz. dintre care le amintim pe cele de la Burlăceni (rai.
Vulcăneşti), Câmpeni (rai. Vulcăneşti). Colibaşi (rai. Vulcăneşti), Dalachen (rai.
Anenii Vechi). Fuzovska (rai. Rezina), Hadşimuş (rai. Căuşani), Corotnoe (rai.
Slobozeni), Lopadna (jud. Orhei), Ţâpala (rai. Kutuzov), Popeşti (rai. Râbniţa),
Vasilevska (rai. Chilia, rcg. Odessa, Ukraina), Vilkovo (rai. Chilia. rcg. Odcssa,
:... Ibidem., p. 225, nr. 205. 211 - 212 şi Elena S. Stoljarik, op. cit., p. 89, nr 15.
::. Elena S. Stoljarik. op. cir.. p. 89. nr. 18 - 19.
:•. Ir. Dimian. op. cit.. pp. 190 - 191.
:·'.Este vorba de folles-i din 1ipurile MIB. I. 12, bătuti la Consiantinopol.
30
• V. Bu1nariu. in BSNR. 77 - 79, 1983 - 1985, 131 - 133, p. 217, nr. 15 şip. 220, nr.
76.
;1
B. Milrea, în Dacia, N.S., 25. 1981, p. 388, nr. 195; V. Bu1nariu, în DSNR, 77 - 79,
1983 - 1985. 131 - 133. p. 217 - 223, nr. 9, 14. 16 - 17, 45, 48, 50, 73 - 74. 106, 111,
116. 145, 150. 154 - 155 şi 166; E. Obcrlăndcr-Tâmoveanu şi Elena Popuşoi, op.
cir.. p. 229, nr. 2 şi Elena S. Stoljarik, op. cit., p. 87. nr. 8 - 9. De la Bacău mai
provine un sfcn de follis bălul la Roma. înlre anii 547 - 549. lip MIB, I, 228. moneda
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Ukraina), Sabo (rai. Bclgorod-Dnestrovski, rcg. Odessa, Ukraina) şi Cetatea
(rcg. Odessa. Ukraina), precum şi o localitate neprcci1.ată din zona dintre
2
Prut şi Nistru. ' O seric de descoperiri din această perioadă jalonează litoralul
nordic al Mării Negre, sau teritoriile imediat învecinate. cum ar fi cele de la
Majaki (rai. Bcljacvsk, rcg. Odessa, Ukraina), zona Ocakov, Parutino (rai.
O~akov, rcg. Nikolacvsk), zona Olbiei şi zona Herson-''. Ca şi pc teritoriile
carpato-nistrene, şi în stepele nord-pontice situate la est de Nistru îşi fac din nou
apariţia monedele de aur. după cum o arată descoperirile de la CjurupinskAlcskinskie hutora (Ukraina) şi Ki~kas (reg. Zaporozije)~~.
Pentru prima oară întâlnim cazul, când uncie aşezări se caracterizează
prin mai multe descoperiri, unele descoperite chiar în cursul unor săpături
arheologice, cum este cca de la Botoşana. Mai multe monede, poate un
fragment de tezaur(?), provin şi de la Colibaşi, din Basarabia, ca şi din zona
O~akov, din sud-estul Ukrainei. Domniei lui Justinianus I s-ar putea să-i
aparţină şi fragmentul de tezaur, descoperit în 1942 la Hotin (rai. I lotin, rcg.
Cernăuţi, Ukraina), din care s-au păstrat trei monede'~. Din păcate, nu avem
date privind cronologia monedei de la Justinianus I din această descoperire,
pentru a preciza evenimentul care ar fi putut determina ascunderea monedelor.
Numărul. relativ. marc de descoperiri de monede de bronz de la
Justinianus I descoperite în zonele dintre Carpaţi şi Nistru nu sunt uniform
distribuite de-a lungul lungii domnii a acestui împărat. Cele mai multe piese
datează din perioada 527 - 543, mai ales din anii 538 - 543, după aceea.
pătrunderea numerarului bizantin spre aceste teritorii cunoscând o reducere
accentuată.
Dacă avem în vedere declinul accesului monedei bizantine în
zona carpato-nistreană, după 543, aparent. situaţia parc să se fi înviorat in
ultimii ani ai domniei lui Justinianus I. dar mai ales între 565 - 578, în vremea
lui Justinus al Ii-lea. Monede de acest fel sunt cunoscute la Bacău. Bârlad,
Corni (com. Corni. jud. Botoşani), Cucorăni (com. Cucorăni. jud. Botoşani),
Fălciu Uud. Vaslui), Horga (com. Epurcni, jud. Vaslui), Huşi, Oţclcni (com.
Otcleni,jud. laşi), Putna (com. Baldovincşti,jud. Vaslui) şi Vameş (com. Piscu.
jud. Galaţi) 36 . Lor trebuie să Ic adăugăm descoperirile din stânga Prutului, de la
Leontevo (rai. Ştefan Vodă), Odaia (rai. Rezina), Sălcuţa (rai. Căuşani).
Cimişkoi (rai. Vulcăncşti), zona Bolgrad (rai. Bolg.rad, rcg. Odessa. Ukraina),
Albă

32

V. Butnariu, în BSNR. 77 - 79, 1983 - 1985. 131 - 133. p. 224 - 225. nr. 194 - 202,
204, 208 şi 218 şi Elena S. Stoljarik, op. cit.. pp. 90 - 91. nr. 30 - 31, 33. 38 - 39.
~ 3 . Ibidem., p. 90, nr. 37. 40 - 44.
-". Ibidem., p. 91. nr. 45 - 46.
Js. I. Mitrea, în Carp ic a, 1972, p. 122, nr. 36.
36
• V. Butnariu, în BSNR, 77 - 79, 1983 - 1985, 131 - 133. pp. 217 - 223, nr. JO, 38, 41,
47. 49, 48, 73. 107, 122 şi 170; E. Obcrltinder-Tâmovcanu şi Elena Popuşoi. op. cit.,
p. 229. nr. 3.
•
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Zatoka (rai. Belgorod-Dnestrovski, reg. Odessa, Ukrnina). precum şi dintr-o
17
localitate neprecizată din Basarabia . Dintr-o localitate neprecizată, de pc
teritoriul Moldovei istorice, provine o monedă de 1/8 follis emis la
18
Constantinopol, între anii 565 - 578 • Alte dteva descoperiri se cunosc la est
de Nistru, la Ccrnomorka (rai. Bclcjavskij, rcg. Odcssa. Ukraina) şi Parutino
(rai. Ocakov. rcg. Nikolaevsk. Ukraina).
Monedele lui Justinus al II-iea descoperite în zonele cuprinse între
Carpaţi şi Nistru datează, cu predilec\ie, din ultimii ani de guvernare ai
împăratului, mai ales din perioada 570 - 574. deşi. câteva exemplare publicate
apa11in şi perioadei de la începutul domniei. De aceea. la o privire mai atentă,
constatăm că, de fapt, pc ansamblul perioadei asistăm de fapt la o reducere a
cantitătii de monedă care pătrunde la nord de Dunăre, în zona cuprinsă între
Carpaţi şi Nistru. În termeni absoluţi. dacă avem in vedere şi factorul
inflaţionist, care va atinge între anii 540 - 580. la un indice I 00 - 150 %. pentru
39
a ajunge spre 630, la un indice de 200 - 300 % , scăderea este şi mai marcată.
De altfel procesul va continua şi sub Constantinus li Tibcrius (578 582). de la care cunoaştem. până în prezent, doar o monedă descoperită in
40
Moldova. cca de la Br.cău • Monede de la Mauricius Tibcrius sunt menţionate
la 13acfiu. Bârlad. Oituz. teritoriile de la vest de Prut şi la Vâşcău\i, Vasil'evka
(rai. Chilia, reg. Odessa, Ukraina) şi la Sevtcnko (rai. Chilia. reg. Odessa,
41
Ukraina) în Basarabia. Un fapt foarte important îl reprezintă îngroparea în
timpul lui Mauricius a două tezaure monetare pc teritoriul Moldovei, cel de la
42
43
Horgeşti (jud. Bacău) şi Movilcni (jud. Galati) . Primul se încheie cu emisiuni
din anul 597 - 598, iar cel de al doilea. cu piese datate în anul 599 - 600. dar este
foane plauzibil, ca îngroparea lor să se li petrecut în acelaşi context politicomilitar tulbure, de după 602, când o masă importantit de populaţii slave s-au
scurs la sud de Dunăre, traversând Moldova, Basarabia şi estul Munteniei, după

V. Butnariu. în BSNR. 77 - 79. 1983 - 1985. 131 - 133. p. 225. nr. 203. 206. 209 şi
219 şi Elena S. Stoljarik. op. cit.. p. 91. nr. 50 - 51 şi 54.
~~. Moneda este inedită şi se păstrca7ll în colec1ia institutului de Arheologic din laşi, nr.
inv. 1268.
19
• K. \V. Harl. Coi1wgc ;„ tlie Ro111a11 Ecmromy 300 U.C. to A./J. 700, BaltimorcLondra. 1996, p. 288.
rn. Moneda. un follis bătut la Constantinopol. în anul 580 - 581. parc să fie inedit:1. Ea
se păstrează în colcc1ia Muzeului Judctcan de Istoric Bacău. fiindu-ne prezentă spre
identificare de către Dl. V. Căpitanu.
41
. V. Butnariu. în BSNR, 77 - 79. 1983 - 1985. 131 - 133. pp. 217. nr. 11. 221. nr. 99 şi
225. nr. 215; E. Obcrlănder-Târnoveanu şi Elena Popuşoi. op. cit„ p. 229, nr. 4 şi
Elena S. Stoljarik, op. cit„ p. 92. nr. 57 - 58.
4
~. V. Căpitanu. în Carpica. 4. 1971. pp. 253 - 269: C. Buzdugan. în Carpica, 6, 1973 1974. pp. 47 - 53 şi V. Butnariu. în BSNR. 77 - 79. 1983 - 1985. 131 - 133. p. 229.
~J. Ir. Dimian, op. cit„ pp. 194 - 195 şi V. Butnariu. /oc. cit.

37
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retragerea garnizoanelor bizantine din zonă. Situarea ambelor tezaure în zona
inferioară a Siretului, dovedeşte importanţa râului ca axă de comunicatii şi,
foarte probabil şi comercială. până la sfârşitul secolului al VI-lea şi începutul
secolului al VH-lea. Descoperiri de monede de la Mauricius Tiberius sunt
cunoscute şi la est de Nistrn la Pavlovka (rai. Arcizkij, reg. Odessa, Ukraina) şi
la Volosskoe (rai. Dnepropetrovsk, reg. Dnepropetrovsk, Ukraina) 4 •.
Faza finală a primei etape a prezenţei monedelor bizantine în regiunile
cuprinse între Carpaţi şi Prut debutează cu domnia lui Phocas (602 - 61 O).
Comparativ cu perioada precedentă numărul descoperirilor izolate este încf1
relativ ridicai. dar în termeni absoluţi. valoarea lor era tot mai redusă. Între
localitătile de unde provin descoperiri de acest fel putem cita: Bârlad,
Grumezoaia (com. Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui), cu două jumătăţi de follis,
probabil părti ale unui tezaur dispersat, Mirceşti (com. Tăcuta, jud. Vaslui),
Oţeleni (com. Oţeleni, jud. laşi), zona Piatra Neamţ, Salcia (com. Umbrăreşti,
jud. Galati) şi Trubaevka (rai. Taraclia). aceasta din unnă, în Basarabia 4 ~.
De la Hcraclius (610 - 641) pe teritoriul carpato-nistrean se cunosc
numai câteva descoperiri izolate de monede in metal preţios, cum ar fi tremisses
de la Coteşti (jud. Vrancea) 46 şi de la Tudorovo (mi. Ştefan Vodă), precum şi
un hexagrammon tle la Marazlievka (rai. Tatarbunar, reg. Odessa. Ukraina), în
Basarabia.H De asemenea se cunosc câteva descoperiri de monede de bronz,
între care se pot menţiona cele de la Comăneşti (jud. Bacău), Dorohoi (jud.
Botoşani), Fălticeni (jud. Suceava) şi Huşi (jud. Vaslui) şi zona Tecuci la care
se adaugă cca de la Alccdar (rai. Rezina), din 13asarabia.48 Din timpul domniei
lui Heraclius datează şi micul depozit de solidi descoperit în cursul săpăturilor,
într-o locuinţă de mari dimensiuni, de la Udcşti (jud. Suceava). Ultima monedă
de la Udeşti datează din anii 613 - 616."'' Tezaurul poate fi şi el legat de
4

~.

Elena S. Stoljarik. op. cit„ p. 92, nr. 59 · 60.
V. Butnariu, în BSNR. 77 - 79, 1983 - 1985, 131 - 133, pp. 219 - 225, nr. 68 · 69. 82,
108, 134 şi 213: E. Obcrlănder-Tâmoveanu şi Elena Popuşoi, op. cit„ p. 229, nr. 6.
Moneda din zona Piatra Neam1 este un sfert de follis, emis la Constantinopol. Piesa
este inedită şi se păstrează în colcqia Muzeului Judctcan de Istoric din Piatra Ncamt,
nr. inv. 4545.
4
<>. Piesă inedită anată în colcctia C.N.-BAR. inv. 20.916.
47
• Elena S. Stoljarik, op. cit.• p. 92, nr. 67 · 68.
48
• V. Butnariu, în BSNR, 77 - 79, 1983 - 1985, 131 - 133, pp. 219 - 220, nr. 36, 45, 50,
nr. 75 şi p. 224, nr. 192 şi Elena S. Stoljarik, op. cit„ p. 92, nr. 65.
49
in urma cercetării directe a pieselor din tezaurul de la Udeşti. graţie amabilitătii
colegelor Victoria Batariuc şi Monica Gogu de la Muzeul Na1ional al Bucovinei din
Suceava, am putut constata că ultima monedă face parte din tipul MIB, III. 8 a,
databil între 613 - 616.V. Butnariu. în BSNR. 77 - 79, 1983 - 1985, 131 · 133, p.
231 lăsa să se în1eteagă faptul că cca mai recentă monedă din tezaur ar fi datat între
anii 6IO- 613.
5
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distrugerile provocate în spaţiul dintre Carpaţi şi Nistru de scurgerea unor
triburi slave spre Balcani. în primele decenii ale secolului al Vii-lea. Cca mai
recentă monedă de bronz bine datată au fost bătută în anul 611 - 612. ea
provenind din săpăturile de la Alcedar. Datarea în anii 619 - 620 a monedei din
zona Tecuci nu ni se pare convingătoarl'. O serie de monede de la Heraclius au
fost descoperite în zonele situate între limanul Nistrului şi cel al Niprului, la
Migeja (rai. Pcrvomajsk, reg. Nikolaevsk, Ukraina) şi la Rovnoe (rai.
un
Novoukrainskij, rcg. Kirovgrad, Ukraina). 50 Piesa de la Rovnoe este
solidus. Din păcate lipsa <le informaţii concrete ne împiedică să datăm mai
precis descoperirile de monede de aur din aria de stepă de la est de Nistru. Nu
este exclus, ca ele să se lege de seria destul de numeroasă de monede de aur şi
de argint. adesea asociată şi cu bijuterii dat<înd din anii '30 - '60 ai secolului al
VII-iea, provenind din zona nord-pontică, legate de prezenţa în regiune a
confederaţiei bulgare, aliată, la acea vreme, a Imperiului bizantin. 51 Printre
ultimele monedele bizantine de bronz cunoscute până în prezent în spaţiul
carpato-nistrcan suni cei doi folles de la Constans al II-iea (641-668), proveniţi
din zona Bârlad. 52 lJna dateaz:i din anul 642 - 643 şi cealahă din 656 - 657. Tot
în timpul lui Constans al II-iea se plasează şi îngroparea tezaurului de la
Obârşcni (com. Voincşti, jud. Vaslui)". ale cărei ultime monede bine datate
sunt din anul 641 - 642. deşi unele piese ar putea fi chiar mai târzii, până în
jurnl lui 656. La est de Nis1ru, dintr-un mormânt de la Kelcgcjskie hutora (rai.
Golopristanskij, reg. Herson, Ukraina) provine un depozit de şase solidi. din
care unul de la Constans al II-iea. restul fiind solidi de 20 siliqual! de la
Heraclius. 5 ~ Din păcate. nu avem elemente de datare certe pentru ultima piesă
din accastr1 descoperire, dar ea este legată de subsidiile acordate de Imperiu
aliaţilor săi nord-pontici.
Scria descoperirilor izolate de monede bizantine din secolele VI - VII se
încheie cu un hexagrammon de la Constantinus al IV-iea (668 - 681 ), descoperit
la Scurta (com. Orbeni,jud. Bacău) 55 şi cu un follis de la Tiberius al Iii-lea (698
- 705). descoperit la Berezeni (jud. Vaslui). 56 Moneda lui Constantinus al IV-iea
datează din anii 668 ~ 669 şi se leagă atât de politica bizantină de acorda
subsidii populatiilor de la marginea Imperiului bizantin, în vederea protejării
0
•• •

Elena S. Stoljarik. op. cir„ pp. 92 - 93. nr. 69 - 71.
J. Smcdley. Seve111h-Ce11111ry Byza111i11e CoillS in So111hern Rmsia mul rhe Problem of
rile lighr Weighr Solidi, în Swdies in Early !Jyza11ri11e Go/d Coi11age, ed. W. Hahn şi
W. E. Metcalf. New York. 1988. pp. 111 - 130.
52
• E. Obcrlander-Tâmovcanu şi Elena Popuşoi, op. cir.. pp. 230, nr. 7 - 8.
';.Ir. Dimian, op. cir.• p. 196 şi V. Butnariu, op. cir„ p. 230.
5
~. Elena S. Stoljarik, op. cir„ p. 93. nr. 71 - 72 şi J. Smcdlcy, op. cir., p. 113, nr. 4.
ss. V. Butnariu. op. cir .. p. 222. nr. 137.
56
. Ir. Dimian, op. cir.. p. 197.
1
' •
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intereselor constantinopolitane, cât şi de descoperirile care marchează
produse în spaţiul Dunării de Jos de migraţia spre Balcani a
bulgarilor. în anii 679 - 681. Tot de acest episod istoric, ale cărui grave
consecintc vor marca profund evoluţiei zonei de la Dunărea de Jos se leagă şi
ascunderea tezaurului de hcxagrammata de la Galaţi, din care s-au păstrat 12
piese de la 1-leraclius şi 1-lcraclius Constantinus, Constans al II-iea şi
Constantinus al IV-lea57 • Ultimele monede datează din anii 674 - 681, dar
tezaurul reprezintă acumularea unor hcxagrammata, rczuhate din plata
subsidiilor oferite de autorităţile bizantine, mai multor generaţii ale unei familii
aristocratice din vecinătatea unei importantei pozi1ii strategice, care controla
~tât un vad al Dunării, cât şi în zona vărsării Siretului şi Prutului în 1luviu şi pc
această cale. accesul spre interiorul Moldovei. Punerea la adăpost a monedelor
cu prilejul luptelor dintre bulgari şi bizantini constituie un indiciu că trecerea
turanicilor spre Balcani, nu s-a făcut numai prin nordul Dobrogei, ci pe un front
mai larg. Orizontul de tc7.aure din Dobrogea. Moldova, Muntenia şi Oltenia,
care marchează această migratic, arată destul de clar faptul că triburile bulgare
au anihilat cu acest prilej o seric de formaţiuni politice locale. legale de Imperiul
bizantin.
Follis-ul lui Tibcrius al III-iea provine din atelierul de la Ravenna,
reprezintă o apariţie unică în spaţiul carpato-nistrcan. El constituie o mărturie a
eforturilor bizantine de a se menţine în regiunea nordică a Pontului şi la
Dunărea de Jos. prin manevrarea diferitelor formaţiuni politice barbare. după
pătrunderea in forţă a bulgarilor în nord-estul Balcanilor şi prin utilizarea
capacităţii flotei de a asigura ocuparea şi apărarea unor pozitii izolate, dar
indispensabile, de-a lungul coastelor, pe drumul de la Constantinopol spre
Crimeea. Asemenea monede sunt foane rare la nord de Dunăre. Împreună cu
alte emisiuni ale Hcraclius provenite din zona de la răsărit de Carpali. monedele
lui Constans al II-iea şi Constantin al IV-iea dovedesc menţinerea unor firave
legături între popula\ia din acest spaţiu geografic şi imperiul bizantin până în
deceniul al şaptelea al secolului al Vii-lea.
Rcpartitia descoperirilor de monede bizantine din secolele V - VII în
spaţiul dintre Carpaţi şi Nistru este extrem de sugestivă. Cele mai numeroase
descoperiri se înşiruie pc cursul inferior şi mijlociu al Prutului, pc Siretul
inferior şi mijlociu şi pc Nistru! mijlociu, precum şi pe văile unor afluenţi mai
importanţi ai acestora. Ca şi în perioada secolelor IV - V, o mare concentrare a
descoperirilor se întâlneşte pc teriloriul nordic al Moldovei (pc teritoriul actual
la judeţelor Suceava şi Botoşani), un fapt nou ii reprezintă, însă. apariţia unor
noi arii cu o densitate mare a descoperirilor monetare. cum ar fi cele din
interfluviul Prut-Bârlad. Prut-Bahlui-Bârlad, în sudul Basarabiei. în zona dintre
Prut, Dunăre şi lalpug. precum şi văile Botnei, Bâcului şi Răutului. Densitatea
tulburările

57

.

Ibidem., pp. I96 - I97 şi V. Butnariu, op. cir., p. 230.
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a descoperirilor monetare reflectă nu numai o anume situaţie
demografică. dar şi existenta unor centre mai avansate sau mai prospere din
punct de vedere economic şi de influentă politică. Infiltrarea sau stabilirea în
forţă a unor grupuri de populaţii alogene. mai mult sau mai pu1in compacte, şi
coabitarea lor cu comunităţilor locale nu parc să fi tulburat în mod esen1ial
afluxul monedelor bizantine la nord de Dunăre, urmând marile axe de
comunicaţii ale Siretului şi Prutului, precum şi Nistru!. Concentrarea
descoperirilor monetare de-a lungul marilor râuri poate constitui un indiciu al
faptului că cel putin o parte din numerarul bizantin a ajuns în spatiul carpatonistrcan pc calea raporturilor economice şi comerciale, a contactelor umane
directe. după cum o dovedeşte faptul că, în cele mai multe cazuri avem de a face
cu piese de bronz. De altfel, monedele bizantine de bronz se asociază şi cu alte
categorii de importuri şi cu clemente care indică pătrunderea şi răspândirea
creştinismului în rândul unor indivizi şi comunităţi din spatiul dintre Carpaţi şi
Nistru, clemente care indică de asemenea comacte directe adânc difozate în
structura socială.
Peste 65,82 % din monedele bizantine descoperite pc teritoriul
Moldovei sunt reprezentate de follcs, urmati la marc distanlă de piesele de 1/2
follcs (22,78 %). Celelalte nominaluri. respectiv monedele de 16 noummia
(emise temporar, în vremea lui Justinianus I. numai la Thcssalonic) reprezintă
numai 1.26 %. iar cele de I /8 follis, 2.53 %. Piesele de •,~ follis constituie 5.06
% din totalul monedelor al căror nominal este cunoscut. Tezaurele au fost
constituite la sud de Dunăre şi au fost importate ca atare sau au suferit
modificări minore în zonele unde au fost ascunse. Ele au o structură mai
echilibrată, mai ales în ceea cc priveşte rapo11ul dintre follcs şi 1/2 de follcs. dar
şi intre acestea. monedele de 1;4 sau 1/8 folles ocupă doar o poziţie periferică.
Prepondcren\a follcs-ilor în cazul descoperirilor din Moldova. ca şi pretutindeni.
la nord de Dunăre, este un indiciu al nivelului mai redus al dezvoltării
economice al acestor zone, comparativ cu teritoriile imperiale.
Monedele izolate din secolele VI - VII provenite din zonele carpatonistrcne provin din următoarele ateliere:
a) Constantinopol - 70 %.
b) Nicomcdia - 7,50 %.
c) Cyzic - 13,75 %.
c) Thessalonic - 7,50 %.
d) Antiochia - 3.75 %.
e) Roma - 1,25 %.
Şi în privin1a atelierelor monetare, situaţia monedelor din tezaure este
sensibil deosebită, mai ales în ceea cc priveşte raportul dintre piesele provenite
de la Constantinopol comparativ cu produsele atelierelor provinciale. care sunt
mult mai bine reprezentate, mai ales cele provenite din zona Propontidei.
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Monedele de la Thessalonic se întâlnesc, aproape exclusiv, în cea de a doua
a secolului al Vl-lea. Este vorba de monede de 1/2 folles, care începând
cu domnia lui .Tustinus al II-iea, sunt asigurate, în mare măsură, de acest atelier.
Tezaurul de la Obârşcni con1inc şi monede emise la Alexandria, Carthagina şi
Syracusa. care sunt rar întâlnite în secolul al VJ-lca, în cadrul descoperirilor din
bazinul pontic. dar devin mai frecvente începând cu domnia lui Hcraclius, odată
cu deplasarea mai frecventă a unor unităţi ale armatei şi flotei de pc fronturile
orientale sau italiene, spre Balcani, Dunărea de Jos şi Crimeea. În cadrul
descoperirilor monetare din zona litoralului nordic al Mării Negre, mai ales în
zona limanului Bug-Nipru se întâlnesc destul de frecvent şi emisiuni ale
areliemlui de la Chcrsoncs "\ dar până în prezent, asemenea piese lipsesc în
spa\iul carpato-nistrean.
Descoperirile numeroase din sudul Basarabiei, din zona apropiată
frontierei bizantine, ca şi din ariile de concentrare menţionate mai sus pot
constitui un indiciu al renaşterii unor clemente de economic monetară în
anumite perioade şi zone, în cursul secolului al Vl-Jca. De altfel, trebuie să
subliniem faptul că. cxceplând ţinuturile înalte, pc teritoriul Moldovei nu există
arii pe de-a întregul lipsite de descoperiri monetare, până în jurul anului 600,
chiar dacă este evident faptul că monedele bizantine au sosit aici în câteva
"valuri", despărţite de perioade de "acalmie" sau regres. Din păcate. numai o
analiză generală a descoperirilor monetare bizantine provenite din centura
învecinată frontierelor nordice ale Bizan\ului, din nordul Caucazului, până la
Dunărea mijlocie, Sava şi Alpi ne va permite să înţelegem în ce măsură aceste
puseuri care au împins moneda imperială spre nord urmeaz.1 un model unic sau
prezintă varia\ii regionale sau locale. fără îndoială, ca va trebui corelară şi cu
variaţiile de ritm ale produc\iei atelierelor bizantine, şi cu efectul intern asupra
circula\iei monetare al reformelor care s-au succedat între 498 şi 681.
Această preponderentă a factorului economic în difuziunea monedelor
bizantine în spa\iul dintre Carpaţi şi Nistru ridică însă problema spinoasă a
bunurilor deţinute de localnici, care puteau constitui obiectul interesului
bizantin şi. deci, să facă obiectul unui trafic la distante mijlocii şi lungi. Dintre
produsele locale, credem că numai sarea, vitele. mierea şi ceara puteau constitui
astfel de mărfuri, cu valoare marc. sau relativ uşor de transportat pe drumurile
acelei epoci. Cercetările ulterioare vor trebui să lămurească în cc măsură văile
Siretului, Prutului şi Nistrului, au fost utilizate în cursul secolelor VI - Vil şi ca
drumuri ale produselor din zona Bahicii şi nordul Europei - chihlimbarul.
sclavii şi blănurile, spre clcbuşeclc lor mcditcranienc.
Analiza descoperirilor monetare din spaţiul carpato-nistrean poate oferi
uncie indica\ii interesante asupra statutului politic al zonei şi asupra raporturilor

jumătate

~ 8 . Elena S. Stoljarik, op. cit., p. 91, nr. 42, 55 şi p. 92, nr. 60.
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cu Imperiul bizantin şi diversele formaţiuni politice ale migratorilor, care şi-au
exercitat hegemonia în spaţiul cuprins între Dunărea Mijlocie şi stepele nordponticc. Cele mai interesante clemente de istoric politică Ic oferă nu numai
structura pe nominaluri a descoperirilor. dar mai ales existenta pc teritoriul
Moldovei a unor tezaure, care prezintă paralele cronologice cu cele ingropate în
provinciile imperiale de la sud de Dunăre. Existenţa acestor orizonturi comune
de tezaure poate constitui dovada că anumite teritorii dintre Carpaţi şi Dunăre
au întreţinut şi raporturi politice directe cu Bizanţul, fiind tratate ca atare. ca
zone inamice. de către triburile în migraţie.
Ultimii ani ai secolului al Vl-lca şi cei de la începutul secolului al VIIiea apar, în lumina noilor cercetări, la fel de tulburi în spaţiul carpato-nistrean,
ca şi la sud de Dunăre. Ele par să confirme, pariial. ipoteza lui lg. Corman,
privind sfârşitul uniunii tribale a anţilor, aliaţi ai bizantinilor~ 9 • dar nu sub
loviturile directe ale avarilor. ci a unor noi grupuri de slavi.
Descoperirile monetare din Insula Şerpilorr' , ca şi concentrarea
descoperirilor în zona limanului Nistrului şi Bug-Nipru. în vecinătatea vechilor
centre greco-romane de la Tyras, Nikonion şi Olbia indică o continuare a
navigaţiei bizantine în secolele VI - Vil de-a lungul coastelor de nord-vest ale
Mării Negre. între Crimeea, Gurile Dunării şi Constantinopol, precum şi
folosirea unora dintre acestea ca locuri de escală. aprovizionare şi contact cu
populaţiile din zonă. Existenţa incintelor fortificate. ca şi posibilitatea
aprovizionării. în caz de nevoie, pc calea apei, fac plauzibilă menţinerea
controlului politic imperial asupra unor capete de pod bizantine de-a lungul
litoralului. Pc lângă centrele de pc frontiera dunăreană a Imperiului bizantin,
aceste puncte de sprijin de pe litoralul pontic au constituit adevărate porii de
acces al numerarului imperial spre interiorul teritoriilor carpato-nistrcne şi spre
stepa şi silvo-slepa situată în hinterlandul lor.
După anul 600 descoperirile devin sporadice. în multe locuri, încetând
pentru mai multe secole. Dispariţia descoperirilor monetare se leagă numai
parţial, de eventualele modificări demografice, provocate de deplasarea unor
grupuri de slavi, dinspre nord şi nord-est. spre Balcani. sau de aşezarea durabilă
a unor astfel de triburi pc pământul dintre Carpaţi şi Nistru. Principalul motiv al
dispari1iei descoperirilor monetare din zonele cuprinse între Carpaţi şi Nistru
constă în destrămarea structurilor tradiţionale socio-economice bizantine şi ale
administraţiei imperiale la Dunărea de Jos, în ultimul sfert al secolului al Vl-lea
şi începutul celui următor. Regresul şi apoi stingerea formelor de viaţă urbană,
dispariţia garnizoanelor militare au redus substanţial volumul numerarului
bizantin care ajungea la Dunărea de Jos şi. implicit şi pc al celui care va
pătrunde la nord de Dunăre.
0

s9• Ig. Corman. în SNECMI, p. 72.
• Elena S. S!oljarik. op. cit .. p. 87. nr. 5, pp. 89 - 90. nr. 16. 32 şi p. 92, nr. 66.
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Raritatea descoperirilor de monede din metal preţios, atât în secolul al
VI-lca, cât mai ales din secolul al VII-iea din spaţiul moldovenesc dovedeşte că
regiunea a jucat un rol relativ redus atât ca hază de atac a triburilor slave sau
turanice contra provinciilor bizantine din Balcani, cât şi în viziunea diplomaţiei
imperiale de a-i folosi pe unii barbari contra altora. Cele două descoperiri de
solidi de la Justinianus I. micul tezaur de la Udeşti sau cele câteva monede de
aur de la l·leraclius pot fi puse în legătură cu prăzile luate cu prilejul
incursiunilor slavilor în Balcani, sau cu eventuale subsidii şi plăti pentru
rftscumpărarea prizonierilor, dar numărul descoperirilor de acest gen este
modest. comparativ cu cele din Pannonia sau de la nordul Mării Negre. Spre
deosebire de perioada iniţială a dominaţiei hunice, teritoriile dintre Carpaţi şi
Prut par să fi jucat un rol politico-militar redus în timpul ascensiunii primului
Qaganat avar. Cu excepţia zonei Galaţi. nici după 626. regiunea de la vest de
Nistru nu parc să se fi bucurat de o aten1ic specială a diplomatici bizantine, aşa
cum a fost cazul stepelor de la nordul Mării Negre şi a Caucazului.
Nu există indicii că teritoriile dintre Carpa1i şi Nistru au constituit o
parte din confedcratia triburilor bulgare, sau, mai târLiu khazarc. Tc7.aurul de la
Obârşeni. îngropat între 642 - 656, poate fi interpretat ca dovada unor tulburări
în zonă, ca urmare a unui atac bulgar. în cursul deceniului al cincclca sau al
şaselea. dar, având în vedere alian1a bizantino-bulgară din această perioadă, ci
s-ar fi putut produce şi la cererea bizantinilor, cu prilejul unuia din campaniile
lui Constans al II-iea contra "Sclaviniilor" din Balcani. Fără a dispune de toate
datele pe care Ic-am dori asupra istoriei politice a zonei dintre Carpa!i şi Nistru
în secolul al VII-iea, nu putem încheia lară a atrage atcntia asupra faptului că în
momentul deplasării spre sud-vest a bulgarilor conduşi de Asparuch. în anii 679
- 681, zona de la nord de Gurile Dunării se afla sub control bizantin, trupele
bizantine. conduse personal de Constantin al IV-iea, sprijinite de tlotă, au
încercat să-i îndepărteze pe noii veniţi de zona strategică "Onglos".
Aşezarea bulgarilor în nord-estul Balcanilor a fost consecinţa
schimbării raporturilor de forte în stepele nord-pontice, dar a antrenat şi
importante transformări etnice în tot spaţiul de la Dunărea Mijlocie şi nordul
Mării Negre. În vidul de putere produs de loviturile aplicate bizaminilor,
avarilor. slavilor şi populaţiei romanice de către bulgari s-au infiltrat noi triburi
slave, allate pc o treaptă de dezvoltare foarte redusă. Instalarea bulgarilor în
spaţiul dintre Dunăre şi Balcani a eliminat ultimii germeni ai vic\ii urbane şi ai
economie monetarizatc. Meşteşugurile specializate, ca şi schimburile
comerciale au suferit un regres marcat pe fundalul unei ruralizări şi a unei
economii de subzistcn{ă generalizate. Uzul monedei a dispărut, sau a fost redus
la funcţia de tczauri7.are sau de sursă de metal pentru bijuterii.
Restructurările etnice, sociale şi economice din zona Dunării de Jos au
coincis şi cu o gravă criză politică şi socială a Bi7..an\ului, care şi-a pierdut cea
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mai marc parte a posesiunilor balcanice, anatoliene şi africane. Chiar şi in
teritoriile imperiale, viata urbană a cunoscut un declin evident. care a dus la
disparitia nu numai a celor mai multe centre ori1şcneşti mici şi mijlocii, dar şi a
unora mari. Volumul emisiunilor monetare de bronz şi aur s-a redus, ca şi
circulatia monetară pc ansamblu. Problemele economice şi financiare au fost
accentuate de reorganizarea schimburilor economice internationale în spa\iul
pontic, balcanic şi al Europei Centrale în defavoarea Imperiului bizantin, fapt ce
a redus rolul monedei bizantine in zonele dominate in mod traditional de
aceasta.
Studiul prezenţei monedei bizantine din perioada secolelor VIII - XI în
zonele dintre Carpati şi Nistru este mult mai dificilă decât pentru etapa
anterioară. datorită lipsei de publicatii realizate la parametri tehnici şi ştiintifici
necesari, iar multe descoperiri aflate în colcctii publice şi private îşi aşteaptă
încă editarea. Unele informaţii, din păcate învechite sau care trebuiesc adesea
verificate până la sursele primare, se găsesc in lucr:irile deja citate ale lui C.
Preda şi A. A. Nudcl"man. Multe descoperiri au fost menţionate şi pariial
ilustrate de către Dan Gh. Teodorb 1 şi Ghenută Coman 112 • Ambele contin
numeroase greşeli de atribuire. nefiind opera unor numismaţi specializaţi în
monetăria bizantină a epocii, dar uncie ilustra\ii permit identificarea destul de
precisă a monedelor şi. deci. şi o reatribuire corectă. Jnformatii utile privind
descoperirile monetare din Moldova secolelor VIII - XI se găsesc la V.
1
Spinei 6 \ Elena S. Stoljarik şi la Jon Tentiuc." Dintre aceste lucrări, cca mni
remarcabilă este cea a lui Victor Spinei care, deşi nu este numismat a întreprins
prima încercare sistematică de reatribuire a descoperirilor anonime din secolele
X - X care fuseseră publicate anterior după identificări realizate cu ajutorul
unor cataloage învechite, care conţineau atribuiri greşite.
Seria monedelor bizantine încetează în spaţiul carpato-nistrcan pentru
aproape o jumătate de secol. Ea se va relua numai spre sfârşitul domniei lui
Constantin al V-lea (74 I - 775), printr-un solidus dc~copcrit la Vypasnoe (rai.
Belgorod-Dnestrovskij, rcg. Odessa, Ukraina), în zona Asprokastron-Cetatea
65
Albă. din sudul 13asarabiei , Este vorba de o piesă emisă la Constantinopol
între anii 757 - 775. Această descoperire se înscrie în numărul destul de marc de
monede ale acestui împărat găsite în Dobrogea şi în Bulgaria de nord-est,
D. Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic in veacurile V - XI e.11., laşi, 1978, pp. 111 112 şi 205.
62
• G. Coman. Conrribrl{ii la c1mouşterea fondului etnic al cil'ili:a(iei secolelor V - XIII
in j1111uitarea sudicâ a Moldovei. în Carpica, 11, 1979, pp. 205 - 206.
61
• V. Spinei, Moldova î11 secolele XI - XIV, Bucureşti, 1982, pp. 96 - 98.
w_ I. Tcn1iuc, Popula/ia in Moldova Central</ în secolele XI - XIII, laşi. 1996, pp. 138 61

•

141.
6

~. Elena S. Stoljarik, op. cit., p. 93 nr. 81.
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lor în zona Gurilor Dunării şi în Dobrogea fiind legată de campaniile
antibulgare întreprinse de armata şi flota bizantină. Descoperirea unei monede
de aur din această perioadă în zona limanului Nistrului apare firească, dacă
ţinem seama de importanţa strategică a zonei, atât ca punct de sprijin al flotei,
cât şi în controlul căilor de acces terestre dinspre stepă spre Dunăre.
Ca şi în celelalte zone de la Dunărea de Jos, şi în Moldova, după acest
moment de rcapari\ie a descoperirilor monetare, din a doua jumătate a secolului
al VIIJ-lca. va mai trece o perioadă până când numărul monedelor scoase la
lumină în regiunea carpato-nistrcană va deveni mai consistent, iar descoperirile
vor căpăta continuitate cronologică. Acest lucru se va produce numai în cca dea doua jumătate a secolului al IX-iea. Semnalul noului proces este dat de
descoperirea unei nomisma de la Mihail al III-iea (842 - 867). găsit la
Găvănoasa (rai. Vulcăncşti), tot în sudul Basarabici. 66 Moneda de la Găvănoasa
a fost emisă la Constantinopol intre 856 - 867. Un solidus de la Vasile I şi
Constantin, emis la Constantinopol. în anii 869 - 876 a fost descoperit la
67
Suvorovo (rai. lsmail. reg. Odcssa, Ukraina). Începând cu domnia lui Vasile I
(867 - 886). aria descoperirilor părăseşte sudul Basarabiei. respectiv zona
învecinată Dunării şi litoralului pontic. Astfel, un miliarension de la acest
6
împărat. emis intre 867 - 879. provine de la Vaslui. M Din timpul aceluiaşi
suveran datcaz.1 şi primele monede de bronz prezente în spatiul carpato-nistrcan
din secolele IX - XI, reluându-se astfel şirul descoperirilor întrerupte la sfârşitul
secolului al Vii-lea. în timpul lui Tiberius al 111-lea. Este vorba de două piese de
bronz ( 1/2 follis ?) emise la Chcrsones, în Crimeea, provenite din localităţi
neprecizate de pc teritoriul Moldovei.b'J Una din monede a fost emisă chiar la
începutul domniei lui Vasile I. între anii 867 - 868, iar cealaltă. mult mai târziu,
între 879 - 886. Apari\ia monedelor chcrsonitanc este un fapt foarte important,
indicând existenta unor contacte ale teritoriilor dintre Carpaţi şi Nistru cu
provincia bizantină din nordul Mării Negre. ca şi folosirea acestei zone ca loc de
escală a flotei imperiale.
Ca şi în întreg spaţiul danubiano-pontic, numărul descoperirilor de
monede de la Leon al Vl-lca (886 - 912) din Moldova va cunoaşte o creştere
considerabilă. Follcs de la acest împărat sunt menţionaţi la Gugcşti (corn.
71
Gugeşti, jud. Vaslui) 70, Negreşti Uud. Vaslui) , Pocreaca (com. Schitu Duca,
6/J.lbidem., p. 93, nr. 82.
67
. lnforma1ia o datorăm amabilitătii colegului N. Ruscv, de la Muzeul de Istoric a

Moldovei. de la Chişinău. căruia ii multumim şi pc această calc.
Exemplar inedit. anat în colcqia Pârvu Virgil.
69
• Monedele inedite fac parte din colcc1ia Institutului de Arheologic din laşi, nr. inv.
1268.
70
. V. Butnariu, O monedă hizalllinii de la Gugeşli Oud. \!as/11i), în Ccrclst., 12 - 13,
1981-1982.pp.169-172.
OH.
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jud. laşi) 72 , Satu Nou (com. Schitu Duca.jud. Jaşi)73 , Zorleni (com. Zorleni.jud.
Vaslui),'~ precum şi în localităţi neprecizate din judetul Vasluin şi din
Basarabia. ,„ Este de remarcat faptul că de la Negreşti provin chiar două monede
de la Leon al Vl-lea, lucru care nu s-a mai întâlnit din secolul al VI-lca în zona
dintre Carpaţi şi Nistru.
În ciuda faptului că avem de a face numai cu monede de bronz. marele
număr de monede de la Leon al Vl-lca descoperile în Moldova. ca şi în întreg
spaţiul Dunării de Jos şi în nord-estul Balcanilor se leagă. direct sau indirect de
connictul bizantino-bulgaro-maghiar din anii 89J - 896 şi de atacul pecenegilor
contra ungurilor aşezati în Etelk~zii. ' 7 Nu este întâmplătoare coincidenţa între
creşterea spectaculoasă a descoperirilor de monede de la acest împărat şi
prezenta trupelor bizantine şi a celor maghiare în sudul Dobrogei şi în Bulgaria
de nord-est. Este destul de probabil că alături de maghiari la aceste ostilităţi au
pa11icipat şi contingente ale triburilor aliate lor, ca şi ale populaţiilor supuse,
între care şi români din Moldova Centrală. Prezenţa destul de consistentă a
folles-ilor lui Leon al VJ-lca în Pannonia. după cucerirea acestei zone de către
unguri este dovada că aceştia au dus cu ci, în noua lor patrie, piesele primite în
timpul luptelor cu bulgarii. Alte piese descoperite în Muntenia. Oltenia şi Banat
sunt rezultatul redistribuirii ulterioare. prin intermediul Primului tarat bulgar,
după încetarea luptelor. Concentrarea descoperirilor pc teritoriile actuale ale
judeţelor laşi şi Vaslui poate li considerată ca un indiciu al existentei în zonă a
unui centru de putere legat de confcdera\ia tribală a mashiarilor. care va fi tinta
loviturii concertate a pecenegilor şi bulgarilor. ln contextul aceloraşi
evenimente trebuie plasată şi ascunderea tezaurului de bijuterii de argint,
lingouri din acelaşi metal şi monede arabe descoperit la Răducăneni (com.
Răducăneni. jud. laşi), pc care editorul ei a plasat-o în ultimul sfert al secolului
al IX-iea şi primele decenii ale secolului al X-lca. 7M Evolutia ulterioară va
demonstra că această regiune va rămâne în continuare una din zonele de
maximă concentrare a descoperirilor monetare din spa\iul carpato-nistrean şi în
secolele X - XI. semn că cca mai marc parte a structurilor demografice,
G. Coman. în Carpica, 11. 1979. pp. 206.
·~. B. Mitrea, în Dacia. N.S.. 12. 1968. p. 458, nr. 92.
7.1.
71

Gh. D. Teodor, Contrilnl{ii arheologice şi istorice la problema fonmirii poporului
m111ti11, laşi. 1978. p. 79.

G. Coman, op. cir .. pp. 206.
Ibidem .. p. 209.
·•·. A. A. Nudel'man, op. cir„ p. 88. nr. 3.
71
• Asupra prezentei ungurilor în spa1iul dintre Siret şi Nistru, cf. V. Spinei, Migra/ia
u11gurilor în spafiul carpato-d111uirea11 şi contactele lor c11 ro111â11ii în secolele IX X. în ArhMold., 13. 1990, pp. 103 - 148.
·K. D. Gh. Teodor, Te:a11rul ele la Rcid11ccine11i-laşi. în SCJV A. 31. 1980. 3, pp. 403 423.

75
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•
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economice şi sociale, ca şi a celor politice au supravieţuit alacului pecenegobulgar din 895. Toate aceste observaţii pot constitui o dovadă că cenlrul de
pulere din zona cen1ral-orientală a Moldovei aparţinea populatiei locale, chiar
dacă. vremelnic s-a aflai sub dependenţa unor lriburi de stepă.
După o posibilă pauzi"1, cauzată de evenimentele menţionate mai sus,
seria monedelor bizantine descoperite pe teritoriile dintre Carpaţi şi Nistru se va
relua cu un follis emis de Roman I (92 I - 944) în atelierul de la Chersones, din
Crimeea. găsit la lsmail (rai. lsmail. rcg. Odessa. Ukraina}7 9, precum şi de
miliarcnsion de la Roman I. Cons1an1in al Vii-lea. Stephanos şi Constantin
Lckapcnos (93 I - 944) proveni Ic de la Bolgrad (rai. Bol grad, rcg. Odcssa.
Ukraina), din sudul Basarabici.' 0 Un follis de la Cons1an1in al Vii-lea. emis între
81
945 - c. 950 este menţionat ca fiind găsit in zona Tecuci (jud. Galaţi). Mai
numeroase sune descoperirile de nomisma de la Constantin al Vll-lca şi Roman
al II-iea (94:5 - 959), căci asemenea piese se cunosc la Scobin\i (com. Scobinfi,
jud. laşi) şi Popeşti (com. Popeşli. jud. laşi). 82 Un miliarension al aceloraşi
împăraţi a fost descoperit într-o localitate neprecizată din rai. Căuşani (R.
Moldova) sau rai. Tamlinskij, (reg. Odcssa. Ukraina), în sudul Basarabiei. Doi
solidi, posibili. parte a unui tezaur dispersat provin din zona de la est de Nislru,
de la Stanislav (rai. Belozerskij. reg. Herson. Ukraina).s.; l"ot din aceiaşi arie. de
la Tendrovskaja kosa (o insulă situatfl în limanul Bugului şi Nistrului), provine
un follis crimccan de la Roman C~ iar de la Parutino (rai. Ocakov. reg.
Nikolaevsk. Ukraina), provin un follis emis la Chersones de cfltre Roman al 11lca (959 - 963).~ 5
Cea mai importantă descoperire aparţinând epocii provcniffl de pc
teritoriul Moldovei este. nră îndoială. tezaurul de la Clcja (com. Cleja, jud.
Bacău). care reunea un miliarcnsion şi 38 de folles. ~ Tezaurul constă din
emisiuni de la Leon al V-lea (813 - 820). până în vremea îndelungatei domnii a
lui Constamin al VII-iea. Piesa de argint a fost emisă între anii 868 - 879. sub
Vasile I şi Constantin. Aproape o treime din monede. respectiv, 11 exemplare
(28.20 %) datează din timpul domniei lui Constantin al VII-iea şi asociaţii săi.
8

79

P. O. Karyskovskij, în MASP. 7. 1971, p. 81. nr. 6 B.
Elena S. Scoljarik. op. cir., p. 95 nr. 83.
81 . D. Gh. Teodor. Elemente şi injluenfe bizamine in Moldow1 în secolele VI · XI e.11 •• în
SCIY. 21. 1970, I. pp. 120- 121.
82
V. MiMilcscu-Birliba şi V. Bucnariu. Descoperiri monetare din Moldova. I, în
ArhMold., 12. 1988. p. 319. nr. .'.'3. Moneda de la Scobin\i este incdi1ă şi ne-a fost
prczcnlală spre identificare de d1tre Dl. T. Bilă, din Paşcani.
M~. Elena S. Stolj:.irik, op. cir.• p. 95 nr. 87.
!!-•.ibidem .. p. 99, nr. 45.
85
• Ibidem .. p. 95. nr. 88.
86 . Ir. Dimian, op. cir.• pp. 198 - 199.
80

.
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Cele mai recente piese datează din anii 945 - cca. 950. Descoperirea de la Clcja
constituie un document extrem de interesant pentru transformările economice şi
sociale care se petreceau pe la mijlocul secolului al X-lea în spaţiul dintre
Carpati şi Nistru, fiind primul te7„aur de monede de bronz cunoscut în zonă după
cel de la Obârşcni, ascuns pe la mijlocul secolului al VII-iea. În acelaşi timp. el
parc să indice reluarea fonetici de axă de comunicaţie de importantă regională,
sau chiar interna\ională a văii Siretului. Tezaurul de la Cleja reprezintă o sursă
de prim ordin privind cvolu1ia politică a teritoriilor dintre Carpaţi şi Dunăre,
raporturilor dintre populaţia locală şi pecenegi. Ascunderea tezaurului în
perioada 945 - 950 trebuie pusă în legătură cu expansiunea spre vest a triburilor
pecenege. spre mijlocul sccol11l11i al X-lea. Descoperirea de la Clcja trebuie
asociată valului de distrugeri contemporane pusă in evidentă de cercetările
arheologice din marile aşc:t..ări fortificate de la Alcedar. Echimăuţi. Rudi şi Calfa
din Basarabia. precum şi a celei de la rundul I ler1ii. din jud. Botoşani, cauzată
de atacul pecenegilor. Tezaurul discutat parc să confirme informalii le trnnsmise
de Constantin al VII-iea după care spre mijlocul secolului al X-lea frontiera
occidentală a confederaţiei pecenege atinsese linia Siretului.bi
Consccintelc acestor evenimente sunt reflectate, într-o oarecare măsură
şi reducerea m11nf1rului de descoperiri monetare din cca de-a doua jumătate a
secolului al X-lea. Din timpul lui Nichifor al II-iea (963 - 969) cunoaştem doar
o singură descoperire in regiunea dimrc Carpati şi Nistru. Este vorba de un follis
provenit dintr-o localitate neprecizată din Basarabia.ss Un miliarension al
acestui împărat este menţionat şi la est de Nistru. la lzickoc (rai. Ocakov, rcg.
Nikolaevsk, Ukraina).~ Dacii reducerea numărului de monede de bronz din
Moldova parc să retlel:le o situaţie generală la Dunărea de Jos şi din nord-estul
Balcanilor, fiind o consecinţă şi a modificării politicii monetare imperiale in
domeniul emisiunilor de bronz, în schimb apariţia miliarcnsion-ului lui Nichifor
al II-iea. la est ele Nistru parc să se înscrie într-o nouă tendinţă, tot mai evidentă
la sfârşitul secolului al X-lea şi începutul secolului al Xi-lea, aceea de
acumulare preferenţială a monedelor de argint. Acest fenomen este ilustrat de
descoperirea unui miliarcnsion de la Ioan I Tzimiskes (969 - 976), provenit de la
Cajvana (com. Cajvana, jud. Suceava) 90 • Alte patru monede, fări1 îndoială un
fragment dintr-un tezaur dispersat. au fost găsite într-o localitate neprecizată din
sudul Basarabiei, din rai. Căuşani, R. Moldova sau din rai. Tarntino, rcg.
9

~ . V. Spinei. Ultimele mluri migratoare de la nordul Mării Negre şi al Dumirii tle .Jos,
laşi. 1996. pp. 70 - 71 şi O. Gh. Teodor, SNECMI, p. 109.
"~.A. A. Nudel'man. op. cit„ p. 88, nr. 4.
89
• Elena S. Stoljnrik, op. cit .. p. 95, nr. 89.
·-o. l\'1. Andronic, Evol11fia '1abita111/ui uman in bazinul hidrografic Solonef din paleolitic
pâncl in secolul al XVIII-iea. Suceava, 1996, p. 44. nr. 40 bis.
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Odessa, în Ukraina. 91 Un miliarension de la Ioan I Tzimiskes a fosl descoperit în
Insula Şerpilor.'~~ Cât priveşte atribuirea lui Tzimiskcs, de către unii
cercctători 9 ·', a follis-ului anonim clasa A, provenit din împrejurimile oraşului
Tecuci, aceasta este. fără îndoială eronată, fiind vorba de un follis anonim clasa
A 2 sau A 3, emis între 976 - I 028. În aceiaşi situatic se ană şi monedele Jc la
Grumezoaia (com. Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui) şi Negreşti (jud. Vaslui)l).I.
Folosirea cu predilcctie a monedelor de argint, într-o zonă unde în mod
lraditional se foloseau monede de aur şi bronz trebuie legată atât de o inlluen\ă,
indirectă. venită asupra triburilor pecenege dinspre Rusia, unde in secolele VIII
- XI, argintul era metalul prin excelentă al tranzactiilor comerciale şi politice,
cât şi ca urmare a sporirii continue a puterii mililarc a Imperiului bizantin, fapt
cc a redus afluxul de monede de aur la Dunărea de Jos, prin suspendarea
stipendiilor şi reducerea posibilităţilor de jaf. Pc de altă parte. sporirea stocului
de argint bizantin în cursul secolului al X-lea şi la începutul celui următor, a
permis ca Imperiul să producă emisiuni abundente de miliarensia. Cele mai
multe dintre monedele de argint din a doua jumătate a secolului al X-lea şi
primele decenii ale secolului al Xi-lea au pătruns în spatiul dintre Carpnţi şi
Dunf1re şi la nordul Mfirii Negre pc calea schimburilor comerciale. sau prin
rcdislribuirca lributului şi răscumplirările plătite pecenegilor de către ruşi.
Totuşi, după o analiză mai profundă a descoperirilor ulterioare, putem
afirma că, după tulburările şi valul de violente de la mijlocul secolului al X-lea,
situatia din spaţiul carpato-nistrean va tinde să se stabilizeze şi apoi să se
normalizeze în cursul deceniilor următoare, mai ales spre începutul secolului al
XI-iea. Restabilirea vechiului model al descoperirilor monetare, bazat pc
predominarea aurului şi bronzului. va avea loc în timpul îndelungatei domnii a
lui Vasile al II-iea şi Constantin al Vlll-lca (976 - 1025) şi Constanlin al Vllllca ( 1025 - I028). Reapari\ ia pieselor de monede de aur este marcată de
descoperirile de nomisma hislamcnon de la Golercani (rai. Dubi1sari)95 , din
Basarabia şi a unei piese din acelaşi nominal, provenită de la Cornari (com.
Cornari, jud. laşir, Prima piesă face parte din clasa a IV-a, var. c, emisă între
anii 989 - 1001, iar cca de-a doua, din clasa a VI-a. databilă între anii I 005 I 025. De la Vaslui, din zona Gării. provine o nomisma tctarteron. tip F, var. b,
97
databilă tot din perioada 1005 - 1025. Aceste două piese au fost perforate din
91

.

Elena S. Stoljarik, op. cit., p. 96, nr. 91 - 96.

~ 2 . //Jidem.,

p. 96. nr. 90.

'". D. Gh. Teodor. in SCIV. 21, 1970. I. p. 120 şi Elena S. Stoljarik, op. cit., p. 96, nr.
95.
'>•. G. Coman, în Carpica, 11. 1979, p. 206.
9
~. A. A. Nudel'man. Of>. cit., p. 84. nr. 21.
96
• D. Gh. Teodor, Teritoriul., p. 126, nota nr. 65.
Q'. Moneda este inedită şi face parte din colcqia MNIR, nr. inv. 77.379.
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vechime pentru a fi tnmsformate în pandantive, dintre care cca <le l.1 \' .1·.lu'
portretul lui Isus Pantocrator, iar cea de la Cotnari, cu portf\'tul l .-!" 1 •
împăra\i, confundaţi. probabil, cu sfinţii Constantin şi Elena. 111111 ,,:
operaţie, piesele au căpătat o nouă funcţie, aceea de obiect <le «.: u li I11
transformărilor suferite, monedele de aur de la Vasile al II-iea şi C 011\lim,
VIII-lea trebuiesc adăugate şi listei de obiecte de cult creştine din \l'1.1il'
XI descoperite în Moldova')~.
Surprinzător de numeroase sunt descoperirile din spa1iul d1111rc 1 1
şi Nistru de folles anonimi clasele A 2 şi A 3, primele databile int1c .11111 ., •
1016/1020. iar celelalte, între anii 1016/1020 - 1028. deci in 1i111p11I ,i,.
asociate a lui Vasile al Jl-lea şi Constantin al VI II-iea (976 -I 02:11 ~1 .1 .!. •· • •
lui Constantin al VIIl-lea (1025 - 1028). Între acestea putem si'i Ic .11111111' 1•
cele găsite la Bacău. in zona Bârlad. Bogdăneşti (corn. Bogil:u11 1••
Suceava). Boroaia (com. Boroaia, jud. Suceava), Dobreni (com. lloh1r1
Neam\). Frumuşica (com. com. Frumuşica, jud. Botoşani). Gru111~·1rn111 '
Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui). Negreşti Uud. Vaslui). Nicolae B.'il~ [ „ 11 •
com. Nicolae Bălcescu. jud. Botoşani), zona Panciu Uud. Vrnm:cu), "" ·:· · ·
(corn. Murgeni, jud. Vaslui), Şuletca (com. Şuletca. jud. Vaslui) ~1 m11n 1.
Uud. Gala1if''. Mai multe descoperiri sunt cunoscute şi pc teritoriul Il.1 ··" ·'
intre care moneda de la Covna. precum şi trei folles anonimi cln~.1 1\ ·
clasa A 3, proveniţi din aşezări neprecizate din zona cuprinsi'l i11l1l' ~'

98

Asupra acestor descoperiri, de origine bizantină şi ruseasca kieveana vc11 \'
Les relmim1s de a Moldavie <11-'ec le /Jyzwrce er la Uussie cm prcmin •111111 ·
111ille11aire a la l11111iere des sources ardu!nlogiques, în Dacia, N.S .. 111 1•1
230- 233.
"'-Vezi V. Cl!pitanu, în Carpica. 4. 1971. p. 291. nr. 43, dar atribuit:! grc~ir 1111 ~"
al Ii-lea şi R. Mitrea. în Dacia. N.S„ 17. 1973. p. 414. nr. 85. considrr .1111 ,
follis anonim clasa A 2: E. Ohcrlăndcr-Tâmoveanu şi E. Popuşoi. op. r 11 . p
9; C. Preda, în SCIV. 23, 1972, 3, p. 396; lbiclem, dar piesa poate li 11lrr
moneda ilustrata de D. Gh. Teodor. Tairori11I., p. 205, nr. 6. Moncdil 1111,1r,,
însă un follis anonim clasa B, datat între 1028 - 1034; exemplar incdn 11111 •..
Muzeului de Istoric Neamţ, din Piatra Ncamt. nr. inv. 4795; D. Gh. Tcmlo1
p. 111, nota 63 şip. 126: G. Coman. op. cit„ p. 206, pi. 11. nr. 3 şi IC1. 11.11 w,
greşit lui Ioan I şi Leon al Vl-lca: B. Mitrea, în Dacia. N.S .. 25, 1985. p 1~ ·
D. Gh. Teodor, op. cit., p. 111 şi p. 205, nr. 2. dar atribuită in mod grcş11 h11 1<
al Ill-lea; exemplar inedit provenit din fosta colcqic a CN al BAR. afllll•' 111 I"
la MNIR, nr. de inv. pv. cust. 7302: D. Gh. Teodor. în SCIV, 21. IIJ711. I. 1•
Moneda de la Panciu a fost publicată ini!ial de către V. Mihăilescu-lb1 hh~
Bulnariu, în ArhMold„ 12. 1988. p. 319, nr. 52, liind apoi reluată de /\ 11 .11 c
Piese din secolele XI - XIV descoperite in :una de curbură a C11rf'at1k
Mousaios. 4. 1994, I. pp. 223 - 224. nr. I.
•

•
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Nistrn 100 • Un follis de la Vasile al II-iea emis la Chcrsones între anii 977 - 989
provine dintr-o localitate neprecizată de pc teritoriul Moldovei istorice 101 •
Trebuie remarcat faptul că din uncie localităţi, cum este, de exemplu, Negrcşti
Vaslui se cunosc chiar două monede din această perioadă, fapt excepţional
pentru descoperirile din Moldova din secolele X - XI.
Adâncirea cercetărilor privind emisiunile monetare bizantine anonime
din ultimele decenii au permis datarea mai precisă a numeroaselor variante ale
folles-ilor din clasa A. Dacă atribuirea către Ioan I a follcs-ilor din clasa A I,
care lipsesc, până acum. dintre descoperirile din Moldova. este unanim
acceptată, relativ recent D. M. Metcalf a împărţit folles-i din vechea clasa A 2.
în două grupe cronologice, respectiv A 2 şi A 3. Dintre descoperirile din
regiunea carpato-nistreană care au fost publicate cu toate datele sau sunt
ilustrate, numai trei piese fac parte din clasa A 2. respectiv, monedele provenite
din aşezări neprecizate din Basarabia. Mult mai numeroşi sunt follcs-ii din
grupa A 3. Între aceştia se află descoperirile de la Bacău (var. 24 ), Bârlad (var.
39), Dobrcni (var. 39 - 40). zona Panciu (var. 41 ), Sără\cni (var. 41 ). Şuletea
(var. 2-1) şi o piesă provenită dintr-o localitate neprecizată din Basarabia.
Această structură cronologică a descoperirilor de foi Ies anonimi clasele A 2 - A
3 din Moldova este asemănătoare cu cca din Dobrogea şi Muntenia, dovedind
faptul că pătrunderea acestor monede in spaţiul carpato-nistrean. ca şi în toată
regiunea Dunării de Jos şi în nordul Balcanilor, a continuat să se desfăşoare şi
între 976 - I 00 I, în ciuda problemelor apărute in faţa autoritf1\ilor bizantine în
aceşti ani in Balcani şi în Crimccn. pentru a se înviora după I00 I, <lupă
restabilirea controlului bizantin asupra părtii de nord-est a Bulgarit:i. Procesul a
cunoscut o nouă dinamică în perioada I O16 - I028, de când datează majoritatea
covârşiroarc a monedelor <.Ic bronz de la Vasile al Ii-lea şi Constantin al Vllllea. Această sporire a importantei conractelor popula\ici din regiunea dintre
Carpaţi şi Nistru şi lumea provincialii bizantină în primele două - trei decenii
ale secolului al Xi-lea este ilustrată şi de structura lotului de monede de aur a
acestor suverani. care conţine mai ales piese târzii.
Repartiţia geografică a descoperirilor din perioada 976 - I028 merită şi
ca cârcva remarci, datorită faprului că ar putea să fie urmarea unor restructurări
economice, demografice şi, foarte probabil, politice care s-au petrecut la pragul
dintre milenii. în spaţiul carpato-nistrean. Monedele bizantine din această vreme
sunt mai frecvente în centrul Moldovei, pc teritoriul actualului judeţ Vaslui, mai
ales în bazinul Elanului şi Bârladului. precum şi în nord. pc teritoriul judeţelor
100

•

Exemplar inedit, provenit din col. Osipianf. aflată în prezent la MNIR. nr. de inv.
48. 115; A. A. Nudcl'man, op. cit.. p. 88, nr. 5, doi follcs var. 12 sau 21 şi unul din
var. 34, atribuiti în mod greşit lui Ioan I şi p. 88, nr. 6. un follis anonim clasa A 3,
var. 41.
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•
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Suceava şi Botoşani, pc văile unor afluenţi importanţi ai Siretului, cum ar fi
Moldova sau pe Bahluiul superior. Concentrarea de pc teritoriul judeţului
Vaslui parc să repete situaţia deja constatată pentru anii 886 - 912. Prezenta tot
mai importantă a descoperirilor din nordul Moldovei anunţă o situaţie care se va
accentua în deceniile unnătoare. În schimb, numărul descoperirilor din
Basarabia, mai ales a celor din zona sudică. de unde proveneau cele mai multe
monede cunoscute din perioada 867 - 976. pare să cunoască un declin
vremelnic important. Situaţia descrisă mai sus trebuie interpretată în contextul
mai larg al rcorgani7„"irilor politice care s-au petrecut la Dunărea de Jos şi la
nordul Mării Negre în anii 971 - 1016. Sporirea numărului de descoperiri în
uncie zone de la vest de Prut şi reducerea lor în Basarabia parc să reflecte o
deplasare spre est, spre Niprul inferior, a centntlui politico-militar al
confederaţiei pecenege, pc fundalul sporirii contactelor unor nuclee politice cu
Imperiul bizantin. După părerea noastră, rolul factontlui politic în modelarea
aspectului specific al descoperirilor monetare din spaţiul cuprins între Carpa1i şi
Nipru este ilustrat de faptul că descoperirile din anii 976 - 1028 din Moldova
constau numai din piese de aur şi bronz. asemănătoare cu structura normală a
numerarului bizantin provenit din mediul provincial imperial, în contrast net cu
cel cunoscut în stepele nord-pontice situate la est de Nistru. Până în prezent din
aceste zone nu s-au semnalat decât descoperiri de miliarensia, cum ar fi cele de
. la Demidovo (rai. Bcrezovskij. rcg. Ocakov. Ukraina). Limannoc (rai. Ocakov.
reg. Nikolacvsk, Ukraina) şi Staraja Zbur'evka (rai. Golopristanskij. reg.
Herson, Ukraina). De la Malye Kopani (rai. Golopristanskij, reg. Herson,
Ukraina) provine o imitaţie după un miliarension 102 • Toate miliarensia sunt
datate între anii 977 - 989. Prezenta masivă a numerarului de argint în stepele
de la est de Nistm. mai ales în zona limanului Niprnlui, se leagă, direct sau
indirect, atât de connictul ruso-bizantin pentru Crimeea, cât şi de raporturile
ruso-pecenege. Monedele par să fie resturi din plăţile făcute către pecenegi de
ruşii care încercau să răscumpere libera trecere pc Nipru, fie o paite a prăzilor
capturate de nomazi de la druzinele kicvene întoarse din incursiuni de jaf sau de
la negustori. Şi prezenţa imitaţiei se leagă de lumea rusă, unde astfel de piese
sunt destul de frecvente.
Un reper important pentru istoria politică a teritoriul moldovenesc spre
mijlocul deceniului al treilea sau în deceniul :li patrulea al secolului al XI-iea îl
constituie tezaurul sau tezaurele descoperite între 1881I1882 - 1905, constând
din circa 170 - 180 de nomisma de la Vasile al II-iea şi Constantin al Ylll-lea,
împreună cu bijuterii de aur (coliere, aşa numite „lanţuri'·, pandantive şi verigi)
găsit la Dolhcşti (com. Dolheşti, jud. laşi). Din acest tewur, cel mai mare
cunoscut, până în prezent, la nord de Dunăre în secolul al Xi-lea, au fost
identificate numai două nomisma tctartcra emise în anii I 005 - 1025, emisiuni,
102

.

Vezi Elena S. Stoljarik, op. cir., p. 96. nr. 96 - 99.
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de altfel, bine reprezentate şi în descoperirile izolate din această aricio'
Tezaurul de la Dolheşti este un „tezaur senioriar· tipic. rezultatul unor
acumulări bfmeşti provenite din stipendia distribuite de autorităţile centrale
bizantine aristocratici din zonele frontalicrc, care prezenta interes pentru
apărarea Imperiului, sau din veniturilor rezultate din trunzactii comerciale.
laolaltă cu bijuterii. /\paritia sa în zona central-estică a Moldovei, in zona de
maximă concentrare a descoperirilor izolate de monede din anii 976 - 1028 nu
apare întâmplătoare. ci venind doar să întărească tabloul multiplelor dovezi
privind existenta în regiune a unui centru de putere, ale cărui contacte cu lumea
provincială bizantină erau foarte active şi al cărui nivel de structurare
economică şi politică erau mult mai avansate decât a celorlalte teritorii din
spa\iul carpato-nistrcan. Descoperiri asemănătoare. ca structură şi datare, cu cel
de la Dolheşti sunt cunoscute în Dobrogea. unde ascunderea lor a fost cauzată
de primele atacuri antibizantinc ale pecenegilor, din anii 1025/1027 sau
111
1032/1033. ; Îngroparea tezaurului de la Dolheşti ar putea fi pusă în acelaşi
context al creşterii presiunii exercitate de nomazi asupra vecinilor lor de la vest
şi sud. Reinterpretare te:.1:aurului scoate la iveală faptul că asemenea atacuri au
vizat nu numai provinciile dunărene ale Imperiului, lucru consemnat de
izvoarele bizaminc. ci şi uncie structuri politice ale popula1iei locale din zona
central-estică a Moldovei. aflate in raporturi cu Imperiul bizantin.
Ecoul tulburărilor produse intre anii I025 - I 034 în spa\iul carpatonistrean datorită intensificării raidurilor pecenegilor este confirmat şi de un alt
tezaur, posibil. ceva mai târziu decât cel de la Dolhcşti, care ne-a parvenit
dintr-o localitate ncpreci:.1:atf1 din rai. /\rciz. rcg. Odessa. Ukraina. în vecinătatea
imediată a Basarabiei. /\cesta continca peste 40 de folles anonimi clasa/\ 2, A 3
10
şi B (1028 - 1034) '. fiind ascuns în intervalul 1028 - 1034. sau în anii
imediat următori.
Perioada următoare. cca a domniei lui Roman al III-iea (1028 - 1034)
este caracterizată de o sporire a numărului descoperirilor monetare în zona
cuprinsă între Carpali şi Nistru. Spre deosebire de etapa precedentă ele constau
numai în folles anonimi clasa B. atribuiti acestui suveran. Monede de acest fel
C. Moisil. Monede şi te:aurl! monetari! gcisite in România şi in {i11111urile romci11eşri
invccinme, in BSNR. IO. 1913. 20, p. 63; Constanla Ştirbu. 111/orma{ii doc11111e111are
despre două tezaure de 11101wde hi:allfine. în CN. I. 1979. pp. 26 - 27 şi V. Spinei,
op. cit., p. 28.
1 1
1> . Asupra acestor raiduri cf. P. Diaconu. Les Petchenegues., p. 39 şi sqq. şi V. Spinei.
Ultimele rnluri.. p. 76.
10
'. Asupra acestui tc1.aur cf. P. O. Karyskovskij, Arlzeologiceskie issledowm;a 1w
rerritorii Ju±noj Ukrai1~11. Kicv. 1976. p. S I, nr. 8 şi Elena S. Stoljarik, în
Numizmariceskie i.uledol'anija po L\·torii Jugo-Vosto<.'noj Evropy, Chişinău. 1990, p.
io;.
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sunt menţionate la Boroaia (com. Boroaia.jud. Suceava), Botoşani, Cârja (com.
Murgeni, jud. Vaslui), Miroslava (corn. Miroslava, jud. laşi), zona Piatra
Neamţ, Rădău\i (jud. Suceava). Sărătcni (com. Murgeni, jud. Vaslui), Suceava,
Şcndreni (corn. suburbană a mun. Galaţi, jud. Galaţi), Şulctca (corn. Şulctca,
jud. Vaslui), zona Tecuci (jud. Galaţi) şi dintr-o localitate neprecizată din
1116
Moldova • Acestor descoperiri trebuie să Ic adăugăm pe cele din Basarabia,
cum ar fi cele de la Reni (rai. Reni, rcg. Odcssa. Ukraina), Orlovka (Kartal. rai.
Reni, reg. Odessa. Ukraina), Faraonovka (rai. Sărata. rcg. Odcssa, Ukraina),
zona Izmail (rai. lzmail. rcg. Odcssa, Ukraina), Palanca (rai. Ştefan Vodă, R.
Moldova) precum şi patru piese provenind din localită\i neprecizate din zona
107
cuprinsă între Prut şi Nistru .
Predominarea exclusivă a monedelor de bronz în spaţiul carpatonistrean la sfârşitul deceniul al treilea şi în prima jumătate a deceniului al
patmlca al secolului al XI-iea accentuează aspectele de tip provincial bizantin
pc care-l îmbracă pătrunderea numerarului bizantin în această regiune, fenomen
care începea deja să se contureze după anii I O1611020. Dacă descoperirile de
monl.!de din perioada 1028 - I 034 din zonele de la vest de Prut acoperă, în linii
mari, aceleaşi arii de concentrat ie maximă ca şi cele din anii 976 - I028, în
schimb la est de acest râu asistăm la un salt cantitativ spectaculos, chiar dacă
cele mai multe apari\ii se întâlnesc in imediata vecinătate a Dunării, sau a
malului vestic al limanului Nistrului. În acest ultim caz, difuzarea lor dinspre
teritoriile biz<1ntine de la sud de fluviu, sau prin intenncdiul comerţului pontic,
este evidentă. Sporirea numărului de descoperiri din spaţiul carpato-nistrcan, ca
şi reapariţia fenomenului de tezaurizare a monedelor de bronz, dovedit de
descoperirea dintr-o localitate neprecizată din raionul Arciz, reg. Odcssa.
Vezi D. Gh. Teodor. Teriwriul .. p. 111 şi p. 205. fig. nr. 46, 6 şi B. Mitrea, Dacia,
N.S., 28, 1984, p. 188. nr. 126: Idem. în SCIV, 21. 1970, I, p. 113, nota nr. 70;.V.
Spinei, în Dacia, N.S., 19, 1975. p. 229; B. Mitrea, în Dacia, N.S., 13, 1969, p. 552,
nr. 71 şi D. Gh. Teodor, SCIV, 21. 1970, I. p. 120; exemplar inedit aOat în colectia
Muzeului Judetean Neam1. din Piatra Neam\. nr. de inv. 4544; I. Mitrea, în Carpica,
5, 1972. p. 122. nota 36, pi. 4, nr. I a - b: G. Coman. în Carpica, 4, 1979, p. 206, pi.
nr. 11, 11, dar atribuită, în mod eronat lui Ioan I şi B. Mitrea. în Dacia. N.S., 14.
1970, p. 482, nr. 94; M. Matei, Contrib11/ii la istoria oraş11/11i Sucecnia, Bucureşti,
1963, p. 33; B. Mitrea, în Dacia. N.S., 10. 1966, p. 414, nr. 62, dar atribuită. în mod
eronat, lui Mihail al IV-iea, Idem. în Dacia, N.S.. 12, 1968, p. 458, nr. 94, cu
identificare corectă şi D. Gh. Teodor, Teriwriul .. p. 111 şi . 206, fig. nr. 46, 7; G.
Coman. op. cit .. p. 206, pi. nr. 11. nr. 14: O. Gh. Teodor. în SCIV. 21. 1970, I, p.
113, nota nr. 90, fig. 9 şi Idem, Teriroriul., p. 111: B. Mitrea, în Dacia, N.S., 25,
1981, p. 388, nr. 187.
107
• Elena S. Stoljarik, 1992, p. 96, nr. I OI -I 05 şi A. A. Nudei' man, op. cit., p. 88, nr. 6
;I 7. dar atribuite în mod eronat lui Vasile al II-iea şi Constantin al VIIl-lea şi lui
Manuel I Comnenos.
106
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Ukraina. este în directă legătură nu numai cu intensificarea legăturilor directe
dintre populaţia de pe cele două maluri ale Dunării, dar reflectă în mod fidel,
atât maturizarea economiei monetare în Paradounavon, cât şi consolidarea
premizelor ci în teritoriile nord dunărene. Creşterea numerică a descoperirilor
din Moldova constituie o consccinlă şi a modificării politicii fiscale şi monetare
imperiale, care a avut drept urmare sporirea cantităţii de monedă de bronz care a
ajuns prin intermediul plăţilor oficiale şi prin canalele economice spre
provincia frontalieră. Trebuie să atragem atenţia că sporirea volumului
monedelor de bronz care apar în descoperirile de la Dunărea de Jos reprezintă şi
consecinţa unui început de inflatie, deci interpretarea semnificaţiei istorice a
prezentei acestor emisiuni trebuie să fie mult mai nuan\ată decât se face, de
obicei, de către unii istorici sau arheologi, sau chiar de către unii numismaţi.
Această extindere a contactelor dintre locuitorii din anumite regiuni ale spa\iului
carpato-nistrean şi cei din thema Paradounavon este cu atât mai importantă cu
cât asupra întregului spaţiu se făcea tot mai simtitc efectele raidurilor de jaf ale
confederaţiei pecenege. Un simptom al acestei situaţii este tezaurul descoperit
într-o localitate neprecizată din rai. Arciz, care se încheie cu folles anonimi
clasa B. Menţinerea aceloraşi arii de concentrare a descoperirilor din zona
centrală şi de nord a Moldovei, de la vest de Prut în perioada 976 - I 042, ca şi
apari\ia unei noi asemenea arii în sudul Basarabiei ne determină să afirmăm că
efectul acestor atacuri a fost în această perioadă trecător. societatea locală
reuşind să-şi refacă rapid şi sfi-şi mcntină structurile economice, sociale şi
politice, care favorizau contactul cu lumea provincială bizantină şi, deci,
implicit şi mecanismele care propulsau monedele de bronz imperiale în spaţiul
carpato-nistrean.
Urmărind în continuare cvolutia distribuţiei descoperirilor monetare în
zonele delimitate de Carpaţii Orientali şi Nistru. vom constata aparitia unor
schimbări tot mai accentuate în perioada care debutează cu domnia lui Mihail al
IV-iea (1034 - 1041) şi Mihail al V-lea (1041 - 1042). Perioada este
caracterizată de emiterea folles-ilor anonimi clasa C. La vest de Prut astfel de
monede sunt menţionate numai în zona Bârlad (jud. Vaslui). la Sărăţeni (com.
Murgeni, jud. Vaslui), Ştefăneşti (com. Ştefăneşti, jud. Botoşani). în zona
Tecuci. Doi folles de acest tir provin din localităti neprecizate de pc teritoriul
Moldovei. de la vest de Prut 10 • Din Basarabia se cunosc mai multe descoperiri,
între care le putem aminti pe cele de la Orlovka (Kartal, rai. Reni. reg. Odessa,
Ukraina), din zona Izmail (rai. Izmail. reg. Odcssa, Ukraina), Tatarbunar (rai.
Tatarbunary, reg. Odessa, Ukraina), Tighina (Bcndcr) (rai. Bender, R.
108

.

E. OhcrHindcr-Târnoveanu şi Elena Popuşoi. op. cit .. p. 230, nr. 10 - 11; C. Preda.
op. cir., p. 409; B. Mitrea. în Dacia. 25. 1981. p. 388. nr. 197; D. Gh. Teodor, în
SCIV. 23, 1972, 3, pp. 120 - 121, fig. nr. 9. 6 - 7 şi B. Mitrea, op. cit., p. 388, nr.
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Moldova). Alte cinci piese provin din localităţi neprecizate din zona cuprinsă
intre Prut şi NistruJCl9. Este demn de subliniat faptul că de la Orlovka provin trei
folles anonimi clasa C, fapt neobişnuit pentru descoperirile de la nord de
Dunăre din această perioadă. Tot pentru prima oară. în această vreme, încep să
fie semnalate şi descoperiri izolate de monede de bronz şi în regiunile de stepă
de la est de Nistru. cum ar fi cele de la Sanicjka (rai. Oviodiopol', reg. Odcssa,
Ukraina) şi în împrejurimile Ocakovului (rai. Ocakov. rcg. Odessa, Ukraina) 110 •
Declinul accentuat al pătrunderii folles-ilor anonimi clasa C în zonele
de la vest de Prut, în timp cc ei se mcntin încă la un nivel destul de important în
cadrul descoperirilor din sudul Basarabiei este dificil de explicat numai în
lumina rolului factorului politico-militar peceneg, pentru că diferenţele între
situaţiile observate în zonele de Ia est şi vest de Prut sunt prea marcante. Cazul
specific al descoperirilor din sudul Basarabiei s-ar putea explica numai dacă am
lua în consideraţie ipoteza că bizantinii au reuşit, sub o formă sau alta, să
menţină vechile raporturi cu structurile politice nord-dunărene din teritoriile
adiacente Dunării maritime şi braţului Chilia. care au căpătat rolul unui obstacol
antipeccneg destul de eficient, obligând grnpurile de nomazi să le ocolească şi
să folosească teritoriile situate între Prut şi Carpaţi şi Câmpia Munteană ca baze
de atac contra provinciilor bizantine din centrul şi vestul Balcanilor, evitând
extremitatea de nord-est a Paradounavon-ul. Nu trebuie exclus nici faptul ca
descoperirile monetare să ilustreze faza timpurie, nereflectată în izvoarele
bizantine, a procesului de destrămare a confederaţiei pecenege, care va lua
forme violente în jurul anului I046 - I048, odată cu declanşarea conflictului
dintre grupările lui Kegen şi Tyrach. Concentrarea descoperirilor monetare în
sudul Basarabiei ar putea coincide cu zona controlată de către Kegcn, aflată în
contact strâns cu Imperiul, continuat apoi prin refugierea unei părţi a acestui
grup la sud de Dunăre, după înfrângerea lor de către cetele rivale ale lui Tyrach.
Aceiaşi tendinţă de evoluţie separată a descoperirilor monetare din
zonele de la est şi vest de Prut va continua şi în timpul domniei lui Constantin al
IX-iea (I 042 - I055), perioadă care parc să reprezinte un rnoment de răscruce în
procesul pătrunderii monedei bizantine în spaţiul carpato-nistrean. Pc de o parte,
după o întrerupere de circa trei decenii, monedele de aur îşi vor face din nou
apariţia în regiunea noastră. După cum o arată descoperirile cunoscute, cum ar fi
cele de la Purcari (rai. Ştefan Vodă, R. Moldova), Musait (rai. Vulcăneşti, R.
Moldova şi Cetatea Albă-Belgorod-Dncstrovskij (rai. Belgorod-Dnestrovskij.

109

Elena S. Stoljarik. op. cit., p. 97. nr. 111 - 114; A. A. Nudcl'man. op. cit., p. 88, nr.
8, atribuită, in mod greşit unui inexistent împărat Theodor şi P. O. Kary~kovskij. in
MASP. 7, 1971, p. 79, nr. 2 (I).
110
. Ibidem .. p. 97, nr. 115 - 116.
.
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rcg. Odessa, Ukraina). 111 acestea se concentrează exclusiv în sudul Basarabiei,
in zona limanului Nistrului şi a lacului Cătlăbuga.
Contrastul este accentuat şi în ceea cc priveşte descoperirile de folles
anonimi clasa D, care pot fi dataţi în perioada I 042 - I 059, deci şi in cursul
domniei Zoei, Theodorci, lui Mihail al VI-lea şi a lui Isaac I Comncnos (I 057 1059). În Basarabia, asemenea monede se cunosc la Novosel'skoe (rai. Reni,
reg. Odessa, Ukraina), în zona Bolgrad (rai. Bolgrad, reg. Odessa, Ukraina),
Mologa (rai. Belgorod-Dncstrovskij, reg. Odessa. Ukraina), Mercncşti (rai.
Slobozia, R. Moldova) şi Trebujcni-Butuceni (rai. Orhei. R. Moldova) 112 . La
vest de Prut folles anonimi clasa D sunt menţionaţi la Cârja (com. Murgeni, jud.
Vaslui), Dobrcni (com. Dobreni, jud. Neamţ). Giurcani (com. Găgcşti, jud.
Vaslui), Horga (com. Epureni, jud. Vaslui), Sârca (com. Băllati. jud. laşi),
11
Şulctea (com. Şuletca, jud. Vaslui) şi Voincşti (com. Vultureşti, jud. Vaslui) '.
Monede din metale preţioase de la Constantin al IX-iea se întfilnesc în
descoperirile din stepa nord pontică situată la est de Nistru, după cum o
dovedeşte nomisma găsită la Majory (rai. Beljaevski. rcg. Odessa. Ukraina). sau
114
miliarension-ul tic la Nikopol' (rai. Nikopol'. reg. Dncpropetrovsk, Ukraina) •
Tot din această arie provin şi câteva descoperiri de folles anonimi clasa D, între
care cei men\iona\i la Rybakovka (rai. Ocakov. reg. Nikolacvsk. Ukraina),
Parutino (rai. Ocakov, reg. Nikolacvsk, Ukraina) şi Stanislav (rai. Bclozcrskij,
rcg. Hcrson. Ukraina) 11 s.
Aria descoperiri lor monetare din perioada I 042 - I 059 în spaţiul
carpato-nistrean se reduce, în linii mari, la zona de sud a Basarabiei şi la partea
central-estică a Moldovei de dincoace de Prut, la teritoriul actual al judeţului
Vaslui. Monedele de aur de la Constantin al IX-iea au o semnificatic politică
destul de clară. ele par siI fie mai degrabă rezultatul unor plăţi politice decât
rezultatul unor jafuri. În acest sens este important să menţionăm faptul că
piesele de la Cetatea Albă şi de la Majory sunt nomisma tctarteron, emisiuni cu
caracter tot mai accentuat de ceremonial în a doua jumătate a secolului al Xllca. Prezenta lor poate fi rezultatul unor plăţi politice efectuate de autorităţile
bizantine, destinate să asigure fidelitatea aristocratici din sudul Basarabiei. in
111
112

•
•

/11ide111., p. 97, nr. 117 - 119.
Ibidem .• p. 97 - 98, nr. 123- 126 şi A. A. Nudcl'man, op. cit .• p. 83, nr. 17.

Piesă inedită aflată în colcctia Muzeului Judetcan de Istoric Neamt. din Piatra
Neamt. nr. inv. 4794); G. Coman, în Carpica, 11, 1979. p. 206. pi. nr. 11, 6 şi 13. dar
atribuite, în mod eronat. lui Roman al Iii-lea; D. Gh. Teodor, Teritoriul., p. 111 şi p.
206, pi. nr. 46. 3, dar considerată, în mod greşit ca fiind un follis anonim clasa A 2;
G. Coman, în Memoria Antiquitatis, 3, 1971, p. 490 şi Idem, in Carpica, 11, 1979, p.
206, pi. nr. I I. 5.
114
• Elena S. Stoljarik, op. cit., p. 97, nr. 120-121.
i:'_ //Jidem., p. 98, nr. 127 - 129.

11

'.
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condiţiile creşterii agresivităţii

manifestate de grupurile pecenege rămase în
stepele nord-pontice, după scindarea uniunii în jurul anului I 046.
Ritmul reducerii afluxului monedelor bizantine în zonele situate între
Carpaţi şi Nistru va deveni dramatic în perioada anilor 1059- 1081. Din această
perioadă se cunosc numai descoperirile de follcs semnaţi de la Constantin al Xlea (1059 - 1067) sau anonimi emişi în timpul acestui împărat (clasele E şi F)
din zona Bârlad, I-Iorga (com. Epurcni, jud. Vaslui) şi Vetrişoara (corn.
116
Vetrişoara, jud. Vaslui) • Cealaltă arie în care apar descoperiri se limitează la
câteva aşezări din sudul Basarabiei, limitrofe Dunării, cum ar fi Reni (rai. Reni,
reg. Odcssa. Ukraina), Orlovka (Karla(, rai. Reni, reg. Odessa. Ukraina), zona
Bolgradului (rai. Bolgrad. reg. Odcssa. Ukraina) şi zona lzmailului (rai. lzmail,
reg. Odcssa, Ukraina) 117 . Un follis semnat de la Constantin al X-lea şi Eudocia
118
Piesele dt!scopcrite la
provine dintr-o localitate neprecizată din Basarabia.
Reni. Orlovka, zona Bolgrad şi lzmail sunt folles anonimi clasele E şi F, care au
fost emise într-un număr mai redus decât follcs-i i semnaţi ai lui Constantin al
X-lea, ci fiind destul de rari chiar şi în cadrul descoperirilor de la sud de
Dunăre. din Dobrogea. Din ţinuturile situate la est de Nistru se cunoaşte o
singură descoperire monetară din timpul domniei lui Constantin al X-lea. Este
vorba de o nomisma histamcnon găsită la Majstrov (rai. Solonjanskij, rcg.
Zaporoi:ije, Ukraina), din zona "Pragurilor"'''"'.
De la Roman al IV-iea ( I068 - I07 I) provine un foii is semnal
1
descoperit în zona Tecuci (jud. Gala1i)'-, • precum şi un follis anonim clasa G,
atribuit aceluia~i suveran, provenit din zona Bârlad, precum şi unuia din zona
Panciu. 121 Moneda din zona Panciu este o piesă turnată. produsă într-un atelier
provincial din thcma Paradounavon, primul exemplar de acest fel semnalat în
afara Dobrogei. Un follis anonim clasa G este menţionat, in teritoriile de la est
de Nistru, la Krymka (rai. Pervomajsk. reg. Nikolaevsk. Ukrainaf·1, la
confluenţa Kodymei. cu Bugul de Sud. Tot acestei perioade ii aparţine şi
ascunderea tezaurului de la Paşcani (iud. laşi), din care s-au recuperat palm
1
folles anonimi, ullimul dintre ci fiind unul de tip G. ~; Îngroparea acestui tezaur
116

E. Oberlandcr-Tâmoveanu şi Elena Popuşoi, op. cir., p. 230, nr. 12; G. Coman. în
Memoria Antiquitatis, 3, 1971, p. 484 şi C. Preda, op. cir.. p. 402.
117
• Elena S. Stoljarik, op. cir., p. 98, nr. 131- 132, 135 - 137.
118
• A. A. Nudel'man, op. cit., p. 88, nr. 9.
119
• Elena S. Stoljarik. op. cir .. p. 98, nr. 134.
120
• D. Gh. Teodor. în SCIV. 21, 1970, I, p. 120.
121
• E. Obcrliindcr-Tâmovcanu şi Elena Popuşoi, op. cir., p. 231, nr. 13 şi V. Mihăilescu
Birliba şi V. Du1nariu, în ArhMold., 12. 1988. p. 319, nr. 52. Piesa de la Panciu a
fost reluată de A. Paragină, în Mousaios, 4, 1994, I. p. 224, nr. 2.
112
. Elena S. Stoljarik, op. cir .. p. 98, nr. 139.
113
• V. Spinei, Monede biza111i11e din spa/iul est-carpatic, în SCN. 8, 1984, pp. 77 - 78,
nr. 2 - 3, 5 şi 8.
•
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ar putea fi urmarea deplasării din anul 1068 a cetelor pecenege conduse de Osul,
in raidul lor spre Transilvania. sau a tulburărilor iscate in zona dintre Carpati şi
Dunăre de pătrunderea primelor grupuri de cumani, la începutul deceniului al
şaptelea al secolului al Xl-lea. 12 ~
Începând cu anii I068 - I 081 pătnmderca monedelor bizantine în
spaţiul carpato-nistrcan va deveni sporadică. mai ales în ceea cc priveşte
emisiunile de bronz. Schimbările cinice şi politice. continuele raiduri de jaf la
sud de Dunăre au determinat nu numai restrângerea drastică a contactelor
directe dintre populaţiile aflate în regiune şi provinciile balcanice ale Imperiului
bizantin, dar şi un marcant regres economic şi social, ca urmare a instalării
directe în zonă a unor grupuri de noi veniti aflaţi într-un stadiu de dezvoltare
mult arierat, sau a şubrezirii strucrnrilor politice ale localnicilor. Încetarea
pătrunderii monedei de bronz in aşezările înşirate de-a lungul Dunării de la gura
Prutului până la bifurcarea braţului Chilia. element caracteristic întregii
perioade cuprinse între anii 1028 - 1068 ar putea constitui dovada distrugerii
acestora, după cc jucaseră timp de patru decenii rolul unui adevărat cap de pod
bizantin în sudul Basarabiei şi zonă de protecţie a hotarului de nord al themei
Paradounavon.
De la Mihail al VII-iea se cunosc doar două descoperiri de monede de
aur, ambele provenind din Basarabia. Una dintre ele a fost descoperită la
Colibaşi (rai. Vulcăneşti, R. Moldova) şi la Teia (rai. Grigoriupol. R.
Moldova)'~. Rcaparitia monedelor de aur în vremea lui Mihail al VII-iea
trebuie privită ca reprezentând, mai degrabă. rezultatul raidurilor de jaf
intreprinse de grupurile de cumani la sud de Dunăre. începând cu anul I078.
Ultimele monede bizantine dinaintea reformei lui Alexios I Comnenul din anul
I092 - I 093, cunoscute până in prezent în teritoriile dintre Carpaţi şi Nistru
sunt doi follcs anonimi clasa I. atribuiti domniei lui Nichifor al 111-lea (1078 I081 ). Unul a fost descoperit la Smulţi (com. Smulţi, jud. Galaţi), iar cealaltă la
Murgeni (corn. Murgeni, jud. Vaslui) 126. Cu acestea se încheie o etapă majoră în
procesul de pătrundere a numerarului bizantin la nordul Dunării de Jos. Timp de
aproape două - trei decenii. până după 1100 - 111 O descoperirile monetare
încetează complet, in contextul marilor frământări din spa\iul carpato-balcanic
de la sfârşitul secolului al XI-iea. Acestea au fost determinate nu numai de
instaurarea controlului politic al cumanilor, sau chiar de instalarea unor grupuri
de nomazi în stepa din sudul Basarabiei, Moldovei sau estul Munteniei. sau de
atitudinea lor ostilă fată de Imperiul bizantin în ultimul deceniu al secolului al
m. Idem, Ultimele 1•al11ri., pp. 134 - 135.
125
1 6

•

! •

Elena S. Stoljarik, op. cit„ p. 98. nr. 134.
B. Mitrea, în BSNR, 67 - 69, 1973 - 1975. 121 - 123, p. 102. nr. 29; C. Preda. op.
cit., p. 404, greşit considerată ca frind un follis anonim clasa H, atribuit lui Mihail al
VII-iea şi G. Coman, M11rge11i., p. 57, frg. nr. 3/1.
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Xl-lca, 127 cât mai ales de starea gravă in care se găseau provinciile bi7.antinc
limitrofe Dunării, greu încercate de peste în sfert de secol de rebeliuni şi atacuri
ale pecenegilor. Circulaţia monetară în ceea mai marc parte a themei
Paradounavon, care era sursa primordială a monedelor bizantine care au pătruns
în spaţiul dintre Carpaţi şi Dunăre, se va restabili de abia după 1100.
Înainte de a încheia acest capitol am dori să atragem atenţia asupra
problemei continuării navigaţiei în zona Gurilor Dunării şi de-a lungul
litoralului nord-vestic al Mării Negre in cel de al treilea sfert al Xi-lea, precum
şi a rolului flotei şi Crimeei bizantine ca centru secundar de difuziune a
numerarului imperial în zona de la vărsarea Niprului, în aria limanului BugNipru. Acest fapt este pus în evidentă de descoperirile monetare din Insula
Şerpilor, de unde provine o nomisma histamenon de la Constantin al X-lea şi un
follis semnat de la Roman al IV-lea, 12M ca şi de prezenţa destul de consistentă a
monedelor bizantine de bronz în zona de la vărsarea Niprului în perioada I 034 1071.

Descoperirile monetare din secolul al XII-iea în Moldova, publicate
până în prezent, sunt cele cele mai sărace din întreg spaţiul românesc. În Iipsa

unui studiu a profundat, datele cele mai complete privind acest domeniu se
129
Victor Spinei, 1 ro ale Elenei S.

găsesc în lucrările lui Octavian Iliescu,
Stoljarik, 1;i şi ale autorului acestei lucrări 112 •

Câteva monede de la Alcxios I erau deja cunoscute pe teritoriul
Moldovei, dar până la publicarea colecţiei Muzeului din Bârlad, numărul de
piese era foarte modest, fiind aproape exclusiv concentrat în sudul Basarabiei.
Cele mai timpurii monede bizantine ale lui Alcxios I, emise după reforma din
anul I092 - 1093, descoperite pe teritoriul Moldovei, sunt stamenele din cea de
a patra emisiune bătute la Constantinopol. În zona de la vest de Prut, asemenea
piese se cunosc numai in zona Bârladului şi la Murgeni (corn. Murgeni, jud.
Vaslui) 133 • O piesă unică în întregul areal carpato-nistrean o reprezintă
stamenon-ul provenit dintr-un atelier provincial thracic, plasat ipotetic la
127

V. Spinei, Ultimele valuri., pp. 138 - 139.
Ibidem., p. 99, nr. 140 - 141.
1201
. O. Iliescu, în Ilfov. File de Istorie, I, 1978, pp. 143 - 155, passim.
130
• V. Spinei, Moldova., p. 97.
131
• Elena S. Stoljarik, op. cir.• pp. 99 - I OI.
132
• E. Oberlander-Târnoveanu, Numismatic and Hisrorical Remarks 011 Ilie /Jyw111i11e
Coi11 Hoards from rile /2 1h Ce11111ry ar rl1e Lower Da1111be. în RESEE, 30. 1992, I 2, p. 45, nr. 5, pp. 51 - 52, nr. 18 Idem şi Elena Popuşoi. op. cit., pp. 231 - 233. nr.
128

•

•

14-40.

m_ Ibidem .. p. 231, nr. 14 - 16 şi G. Coman, în Carpica, 18. 1979. p. 206, pi. nr. 11, 18.
dar atribuită greşit lui. Nichifor al III-iea şi C. Preda, op. cir .• p. 404. care o atribuie,

în mod eronat lui Alexios al III-iea (I 195 - 1203).
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Adrianopolis sau Philippopolis, găsit în zona Bârlad. 1 q Asemenea monede se
întâlnesc destul de frecvent în cadrul descoperirilor din Dobrogea, dar sunt
extrem de rare în restul Balcanilor. În Dobrogea ele par să fi circulat mai ales în
perioada de început a monedelor reformate ale lui Alcxios I. Din păcate, datarea
acestor emisiuni nu este foarte precisă. După părerea noastră. atelierul
provincial care Ic-a emis a funcţionat, relativ putină vreme, în anii imediat
următori reformei lui Alcxios 1, dar această ipoteză necesită încă un număr de
elemente suplimentare de datare, pentru a deveni mai solidă. Datorită acestui
fapt. deşi s-ar putea ca moneda lui Alexios I provenită din atelierul provincial
balcanic să reprezinte cca mai timpurie monedă emisă în perioada de după
reformă cunoscută până în prezent în Moldova, am considerat că este mai
prudent să datăm începutul pătrunderii noilor emisiuni numai odată cu
stamenele din cea de-a patra emisiune metropolitană, care apar în număr mai
mare in cadrul descoperirilor din aria cuprinsă între Carpaţi şi Nistru, după cum
o dovedesc şi piesele de acest fel menţionate pe teritoriul Basarabiei la
Ylădiceni (rai. Bolgrad, reg. Odessa, Ukraina) şi din zona oraşului Bolgrad. 135
Monede reformate de la Alcxios I din Moldova nu sunt nişte aparilii izolate.
căci emisiuni din această perioadă sunt cunoscute şi la est de Nistru, la
Tendrovskaja kosa, o insulă din limanul Bug-Nipru, de unde provine un
stamenon din prima emisiune constantinopolitană, sau de la Thessalonic, de la
Parutino (rai. Ocakov, reg. Nikolaevsk, Ukraina). unde se mentionează
descoperirea unui tetarteron bătut la Constantinopol şi Ustinovka (rai.
Ustinovka, reg. Kirovgrad, Ukraina), de unde provine un stamenon. D 6 Prezenţa
unui tetarteron în zona limanului Bug-Nistru constituie un argument pentru a
considera că monedele din acest nominal au fost destinate circulatiei cotidiene,
chiar dacă în conditii excepţionale ele erau bătute cu scop de ceremonial.
Tetartcronul de la Ustinovka reprezintă, probabil, limita nordică de circulatie a
acestor emisiuni.
Descoperirile de monede bizantine din secolul al Xii-lea din perioada
un11aşilor lui Alexios I au un caracter sporadic. Astfel, în lotul de monede
bizantine al Muzeului din Bârlad se păstrca1..ă patru stamena de la Ioan al II-iea
(1118 - I 143), provenite din descoperiri făcute în zonă. Toate aparţin celei de a
doua emisiuni a atelierului de la Constantinopol. Ele sunt primele monede de la
Ioan al Ii-lea menţionate în zona cuprinsă între Carpaţi şi Prnt.rn Alte două
descoperiri provin de pc teritoriul Basarabiei, de la Găvănoasa (rai. Vulcăncşti,
R. Moldova) şi de la Yinogradnoe (rai. Bolgrad, reg. Odessa, Ukraina) 118 •
m. Ibidem., p. 231. nr. 17.
• Elena S. Stoljarik, op. cit., p. 99, nr. 146 - 147.
136
• Jbidem., p. 99, nr. 148 - 150.
m. E. Oherlănder-Tâmoveanu şi Elena Popuşoi, op. cit., pp. 231 - 232, nr. 18 - 21.
118
. Elena S. Stoljarik, op. cit., p. 100, nr. 151 - 152.
135
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Piesele provenite din sudul Basarabiei sunt foarte interesante, d1ci aparţin unor
tipuri foarte rare, cum ar li prima emisiune de la Constantinopol, bătută cu
ocazia încoronării lui Ioan al II-iea şi unicei emisiuni de stamena emisă la
Thessalonic, fără îndoială. tot la începutul domniei. Aparitia unor astfel de
monede la nord de Dunăre este un lucru demn de remarcat. având în vedere
faptul că piesele din prima emisiune metropolitană, ca şi cele de la Thessalonic
ale lui Ioan al doilea. sunt extrem de rar întâlnite chiar şi in cadrul descoperirilor
monetare din provinciile bizantine. La Parutino (rai. Ocakov, reg. Nikolacvsk.
Ukraina) este menţionată descoperirea unui tetarteron emis la Constantinopol,
piesă care se adaugă rarelor aparitii de monede din acest nominal cunoscute la
nord de Dunăre. 1 w
Seria monedelor bătute de împăraţii <lin dinastia Comnenilor provenite
din spaţiul carpato-nistrcan devine mai importantă in vremea lui Manuel I (1143
- 1180). când aria descoperirilor din Moldova de la vest de Prut iese din aria
actualului judeţ Vaslui. Acestui împărat îi aparţine singura monedi1 de aur din
secolul al XII-iea cunoscută până in prezent in teritoriile dintre Carpaţi şi Prut.
Este vorba de un hyperpcron emis la începutul domniei, găsit la Munokasa
(com. Manoleasa. jud. Botoşani) 110 • Moneda a fost perforată, liind transformată
în meda Iion religios. Din zona Bârlad provin două stamena. O piesă aparţine
primei emisiuni, iar cca de a douu ultimei (celei de a IV-a) bătute de atelierul de
la Constantinopol 111 . Şi în cazul monedelor lui Manuel I Comnen, lotul de la
Bârlad contribuie în mod substanţial la îmbogăţirea cunoştinţelor noastre despre
circulaţia monedelor acestui împărat pe teritoriul Moldovei, căci până acum se
cunoşteau doar câteva descoperiri din această perioadă. Este pentru prima oară
când se semnalează o piesă din prima emisiune. databilă între 1143 - cca.
1150). Descoperirile cunoscute până acum constau. în special, din stamena
databile spre sfârşitul domniei (cca. 1170 - 1180). O altă descoperire de la
Manuel I este consemnată la Sucevita (com. Sucevita, jud. Suceava{':. Moneda
descoperită în cursul săpăturilor arheologice din anul 1965 fac parte din cea de
a IV-a emisiune mctropol itnnă. Ea este dublu perforată, fiind folosită ca
pandantiv cu imaginea împăratului şi Fecioarei Maria. probabil confundaţi cu
sfintii Constantin şi Elena. În sudul Basarabiei este mentionată descoperirea
unui aspron de electron, emis la Constantinopol, găsit la Reni (rai. Reni, reg.

139

. Ibidem., p. I00. nr. 154.
uo. O. Iliescu, în CreştCol., IO, 1964, p. 319 şi Idem. în RESEE, 7, 1969, I. p. 118.
1 1
~ • E. Oberlăndcr-Târnoveanu şi Elena Popuşoi, op. cir.. p. 232, nr. 22 - 23.
i.n_ V. Spinei, Moldorn„ p. 97. Moneda este păstrală în colectia Muzeului Na1ional de
Istoric a Bucovinei. nr. 1.k inv. Dl/MC/01. By (1006). Dalele ne-au fost accesibile
datorită amabilitălii colegei noastre Monica Gogu. de la MNB. careia ii mul\umim şi
cu acest prilej.
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Odessa, Ukraina) 14 ;. Un stamenon din cea de a doua errnsmne de la
Constantinopol provenit dintr-o localitate neprecizată din Basarabia 1-1-1.
To! în cursul domniei lui Manuel I a avut loc ascunderea unor 1e1.aure
din zona de suci a Basarabiei. Primul dintre ele, numărând iniţial, circa 200 250 de stamena a fost descoperit în anul 1961 în perimetrul cetăţii medievale de
la Izmail (rai. Izmail. reg. Odessa. Ukraina). 145 Din tezaur au fost recuperate
numai 11 monede, de la Alexios I. Ioan al II-iea şi Manuel I. dintre care
ultimele sunt
două
stamcna din prima emrsmne a atelierului
constaminopolitan, databile între 1143 - cca 11 SO. Un alt tezaur, mai târziu,
ascuns pe la 1170 - I 180. a fost descoperit la Reni. în anul 1944. Din el s-a
pi'istrat numai un hyperperon şi un aspron de elcctron. 146 Semnificaţia istorică a
acestor tezaure va fi analizată mai jos, în contextul discuţiei privind valoarea
documentară a descoperirilor de monede bizantine din secolul al XII-iea în
spaţiul carpato-nistrcan. Monedele lui Manuel I apar şi în descoperiri din zonele
de dincolo ele Nis1ru, cum ar li cele de la Ocakov (rai. Ocakov, rcg. Nikolaevsk,
Ukraina) şi Parutino (rai. Ocakov, reg. N ikolaevsk. Ukraina). De la Ocakov
provine un stamcnon. iar de la Parutino două tctartcra. 147
Dupi'i anul I 180. asistăm la un declin accentuat al pătrunderii monedei
bizantine in zonele situate între Carpati şi Nistru. De la Andronic I ( 1183 1185) se cunoaşte doar o singură descoperire, cca de la Trebujeni-Butuceni
(Orheiul Vechi) (rai. Orhei, R. Moldova) 146 , iar din vremea lui Isaac al II-iea
( 1185 - 1195) în tot spaţiul de la est de Carpaţi m1 este mcntionată nici o
descoperire izolată certă. La est de Nistru, la Parutino (rai. Ocakov. reg.
N ikolaevsk. Ukraina) sunt atestaţi două tctartera. 149 În vremea lui Isaac al II-iea
a avut loc depunerea tezaurului funerar de la Suvorovo (rai. lzmail, reg. Odcssa,
Ukraina), descoperit în cursul cercetării unui mormânt tumular cuman. El consta

143

Elena S. Stoljarik. op. cir.. p. IOO, nr. 155.
A. A. Nudcl'man, 011. cir.• p. 88. nr. JO.
1
~· Cf. P. O. Karyskovskij. în MASP, 7. 1971. pp. 80 - 81 şi nota nr. 61. Pentru
precizări asupra datării pieselor cf. E. Oberlănder· Târnoveanu. în BSNR, 124 · 128.
1976 - 1980. p. 292 şi nota nr. 7 şi Idem. in RESEE. 30, 1992, 1 - 2, p. 45. nr. 5.
Tezaurul datează din 1148 şi fost ascuns cu prilejul unor raiduri cumane şi prezintă
slrânse paralele cronologice cu alte descoperiri monetare din Dobrogea şi Muntenia.
Tezaurul menţionat par să indice existen1<1 unui control politic la nord de bra1ul
Chilia în a doua jumătate <i secolului al Xii-lea.
w .. Asupra acestui tezaur cf. P. O. Kary~kovskij, op. cit.. p. 79, nota nr. 1 şi E.
Obert:inder-T:irnovcanu. op. cir.. pp. 51 - 52, nr. 18. Tezaurul datează din anii '70 ai
secolului al Xii-lea sau mai târziu.
14
'. Elena S. Stoljarik. op. cir., p. 100, nr. 168 - 170.
148
. A. A. Nudei' man. op. cir .. p. 84, nr. 19.
11
'' Elena S. Stoljarik. op. cir.. p. 10 I. nr. 175.
•

1 11
·
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din unsprezece aspra de electron de la Manuel I. Andronic I şi Isaac al Ii-lea,
0
depuşi într-un vas lucrat cu mâna, aparţinând culturii Răducăncşti. 1 ~
Ultimele monede din secolul al XII-iea provenite din Moldova sunt un
aspron de electron ele la Alexios al III-iea ( 1195 - 1203), găsit într-o localitate
1 1
neprecizată din jud. Vaslui. ~ precum stamencle descoperite la Reni (rai. Reni,
reg. Odessa, Ukrnina) şi în zona Bolgrad (rai. Bolgrad. rcg. Odcssa, Ukraina). 1s2
Dintr-un mormânt de la Ustinovka (rai. Ustinovka. rcg. Kirovgrad. Ukraina),
aşezare situată pc râul lngul, la zona de confluenţă a stepei nord-pontice cu
silvo-stepa. provine un stamcnon de la acest împărat, găsit imprcunf1 cu o piesă
mai veche de la Manud 1. 1 '•;
La o privire de ansamblu. descoperirile de monede hizantine din secolul
al XII-iea din zonele de la est de Carpaţi indică o reducere marcată a difuziunii
lor comparativ cu secolul precedent, chiar dacă 1inem scama şi de faptul că în
noul sistem monetar, creai prin refonna lui Alcxios I. un stamenon avea o
valoare intrinsecă superioară unui follis. La vest de Prut. descoperirile sunt
prezente aproape exclusiv în valea Elanului şi a Bârladului. arii care în mod
tradiţional au oferit o marc concentrare de monede bizantine şi în cursul
secolului al Xi-lea. Deşi prezente constant în sudul Basarabiei. mai ales în
vecinătatea Dunării. numărul localităţilor în care s-au descoperit monede
bizantine este. de asemenea. mult diminuat in comparatic cu secolul al XI-iea.
mai ales prin lipsa lor în zona de la limanul Nistmlui. Cu toate acestea. în
valoare absolută, asistăm la un progres, datorită prezentei nominalurilor de
electron şi aur, precum şi a tezaurelor. Acestea însă. din pf1catc. spun.
incomparabi I mai p1JI in dec;\t nomina Juri Ic mărunte pcntrn istoria ut iIizări i
monedei la nivelul \'ictii cotidiene. sau a masei populaţiei. Ca şi în provinciile
balcanice ale Imperiului bizantin. şi în spaţiul carpato-dunărcan cel nrni frecvent
nominal întâlnit în cazul descoperirilor îl constituie stame11a de hi/1011, alături de
care apar extrem de rar şi tetartera, din acelaşi aliaj. Monedele din metale
nobile, aspra şi hyperpera se întâlnesc numai în a doua jumătate a secolului al
XJI-lca.
Chiar dacă nspron-ul lui Manuel I descoperit la Reni. important punct
strategic situat în zona connucnţei Dunării cu Prutul, ar putea ilustra
pătrunderea monedei pc canale comerciale. după cum o indică situaţii similare
din Muntenia. cele mai multe monede bizantine din secolul al Xii-lea, din
iso_ Tezaurul de la Suv1)f0\'0, rcg. Odcssa. Ukraina, d. P. O. Karyskl>\·skij, op. cit„ p.
86, nota nr. 27. Vezi de asemenea A. O. Dobroljubovski, şi Elena S. Stoljarik. în
Arheologija, 43, 1983. pp. 73 şi E. Oberlânder-T<irnowanu. în RESEE, 30, 1992. I 2, pp. 48 - 49, nr. 13. Tezaurul datea7.ă din anii 1185 - 1195.
1 1
' • Piesă inedită păstrall'I în col. A. Popescu, din Bucureşti.
1
'~. Elena S. Stoljarik, op. cit., p. IOI. nr. 176 - 177.
15
~. Ibidem .. p. JO I. nr. 178.
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electron sau aur. provenite din spatiul carpato-nistrcan par să fi pătruns la nord
de fluviu ca urmare a _jafurilor cumanilor sau a plăţilor politice efectuate de
bi1.antini şi bulgari către aceştia. Navigaţia comercială sau militară a flotei
bizantine în Marca Neagră în secolul al XII-iea parc să Îl jucat şi ca un rol
important în difuziunea monedelor imperiale în spatiul litoralului vest şi nord
pontic, după cum o ilustrează descoperirea în Insula Şerpilor a unui aspron de la
Manuel 1. 15\ precum şi marca concentrare de monede bizantine din zona
limanului Bug-Nipru, atât pc insule, cât mai ales în vecinătatea actualei aşezări
de la Pamtino. care apare ca un adevărat avanpost constantinopolitan la gurile
Nipmlui.
Concentrarea extraordinară a descoperirilor în anumite arii, ca şi
prezenţa în zona basarabeană limitrofă Dunării a câtorva tezaure, ascunse în mai
multe etape. este extrem de importantă pentru a în1clege natura raporturilor
acestor zone cu Imperiul bizantin. Cele mai semnificative sunt tezaurele de la
lzmail, Reni şi Suvorovo, a căror ascundere se înscrie în trei orizonturi de
tezaurizare, care acoperă nu numai sudul 13asarabici, ci şi Dobrogea şi estul
Munteniei. Ele s-au succedat, în timp. între 1148 (lzmail), 1170 - 1180 (Reni)
şi 1185 - 1195 (Suvorovo) şi au fost îngropate cu prilejul atacurilor cumanc
asupra provinciilor balcanice ale Imperiului bizantin. Ascunderea simultană a
tezaurelor în sudul Basarabiei, ca şi în Dobrogea şi Muntenia de est ne-au dus la
concluzia că toate aceste teritorii au fost tratate la fel de cumanii atacatori în
deceniile cinci - nouă ale secolului al XII-iea, mai exact, ca pe nişte teritorii
inamice, ţinta unor raiduri de jaf. Singurul mobil plauzibil al unui astfel de
comportament trebuie să fi fost faptul ci1 o făşie de teritoriu basarabean, situat la
nord de Dunăre, era controlată de bizantini în deceniile cinci - nouă. alcătuind
un cap de pod imperial. 1 ~~ frecventa descoperirilor izolate de monede de la
Alcxios I şi Ioan al Ii-lea ar putea constitui un indiciu că această zonă tampon a
fost constituită deja la începutul secolului al Xii-lea, cândva între 1100 şi 111 O,
dar ca nu parc să reprezinte o inovaţie a primilor Comncni, din moment ce în
aceiaşi arie am întâlnit o concentrare excep1ională de descoperiri monetare
bizantine, de tip provincial. încă din perioada 1016/1025 - 1067. Controlul
bizantin la nord de fluviu, era rezultatul necesităţii strategice de a proteja în
adâncime un sector esenţial al frontierei dunărene, prin controlul accesului la
principalele vaduri de la Reni, Orlovka şi lzmail. precum şi a capătului
drumurilor care urmau cursul Prntului şi Cogâlnicului, ca şi a celor cc veneau
spre Dunăre dinspre Nistru. Controlul bizantin se putea exercita atât prin
garnizoane proprii şi prin unităţi ale flotei, cât şi prin integrarea, prin sistemul
alianţelor şi a subsidiilor, a unor structuri politice ale populaţiei locale sau chiar
ale unor gmpuri de cumani, având în vedere faptul că uniunea tribală a acestora
1

~~_ Jbidem, p. 100. nr. 167.
•~s. E. Obcrlăndcr-Târnovcanu, în RESEE. 30, 1992, I - 2, pp. 55 - 56.
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nu a constituit niciodată un monolit. Pc lcîngă importanta strategică a zonei de
sud a Basarabiei, teritoriul avea şi o incontestabilă valoare economică. ca zonă
de contact cu populaţiile de la nord de Dunăre şi din stepă.
Ascunderea unor tezaure în perioada 1185 - 1195 constituie un indiciu
că cel pu1in anumite zone din sudul Basarabiei şi Munteniei au rămas sub
control bizantin până la declanşarea revoltei vlaho-bulgare din anii 1185 - 1186,
supravieţuind sau refăcându-se după scria de atacuri care s-au succedat între
1148 şi 1185. Aceste avanposturi s-au prăbuşit în ultimii cincisprezece ani ai
secolului al Xii-lea, în momentul în care întreg sistemul administrativ şi militar
din Balcani al Bi1.an\tilui a fost, treptat, demantelat de rebeli şi de aliaţii lor,
cumanii. Longevitatea controlului bi1.antin la nord de Dun{1re parc să-şi fi avut
sursa mai puţin în forta militarft imperială, cât in interesul unor structuri politice
locale de a men\ine legăturile cu Bizan\ul. Pătrunderea, lie şi sporadică. a
monedelor de bilion de la Alcxios al Iii-lea in sudul Basarabiei indică o reluare
a legăturilor dintre locuitorii de pe ambele maluri ale Dunării maritime. in
perioadele de acalmie dintre anii 1195 şi 1203.
Penim restul teritoriului Moldovei. lipsa descoperirilor de monede
bizantine din secolul al Xii-lea m1 este decât într-o foarte mică măsură
compensată de pătrunderea la est de Carpaţi a monedei maghi:uc. Între
semnalările de monede maghiare. men\ionăm un tezaur de monede de bronz cu
legendă pseudo-cutică găsit la Dolheşti (com. Cârligele, jud. Vrancea). precum
şi o piesă izolată de acelaşi tip. descoperită în cursul cercetărilor arheologice de
la Lcncăuţi (Lenkovty. reg. Cernăuţi. Ukraina). în Bucovina de Nord. 1'<i
Descoperirile monetare de tip bizantin din secolul al XIII-iea sunt
extrem de rare, izolate în spa\iu şi timp. Tipic pentrn structura descoperirilor
monetare din primele trei decenii ale secolului este şi fragmentul de tezaur din
colecţia Muzeului din Bârlad, men1ionat prima oară încă în 1926 de V. Caraivan
şi publicat, ulterior, de către autorul acestui articol, în colaborare cu Elena
157
Popuşoi.
El se compune atât din stamena din secolul al XII-iea. emise de
Isaac al II-iea şi J\lexios al 111-lca, cât şi din imita!ii din secolul al XIII-iea,
emise de tarii din dinastia J\săneştilor şi impăra\ii Imperiului latin de la
Constantinopol. Aceste imita\ii au ca prototip emisiuni ale lui Manuel I. Isaac al
11-lca şi Alexios al Iii-lea, dar separarea originalelor de copil este destul de
uşoară. Ultimele se disting prin factura grosolană a haterii. prin greutatea mai
mică şi prin faptul că nu respectă sist:mtil de mărci secrete de monetărie,
':><·. Cf. O. Iliescu. în voi. C. Kiri!escu, Sistemul h<illl!SC al leului şi precursorii s<ii,

\'Ol.

I. Bucureşti. 1964. p. 351.
m_ V. Caraivan, Monede vechi di11 r<!gizmea Bârladului, în Răzeşul. I, 1926, 9, p. 277.
apud V. Spinei, /v/v/dova., p. 217, nota nr. 266 şi E. Obcrlandcr-Tâmovcanu şi Ekna
Popuşoi. op. cit.. pp. 227 şi :::!32 - 233. nr. 24 - 40.
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specific atelierelor bizantine din secolul al Xii-lea. Tezaurnl din zona Bârlad
patru stamcna din grupa imitatiilor bulgare. Două piese aparţin tipului
A. unul de tip l3 şi unul de tipul C. Aceste imitatii se pot data. în linii mari, între
119511200 - 1225.
Din câte ştim, descoperiri de monede ale primilor tari vlaho-bulgari nu
au mai fost semnalate pc teritoriul moldovenesc. În realitute este vorba de un
stamenon de tip imitativ. atribuit domniei lui Ioan Asun al 11-lea ( 1218 - 1241 ).
Tezaurnl mai cuprinde trei stamcna devalorizate tipul A (cu modul mic), emise
de împăratii latini de Constantinopol în anii 1204/5 - 1220. Nici asemenea
emisiuni nu erau cunoscute până acum din Moldova. Prezenta lor a fost deja
semnalată in câteva locuri, la nord de Dunăre, în Muntenia, Oltenia şi
Transilvania. unde imitaţiile latine cu modul mic tip A apar cel mai frecvent în
cadrul descoperirilor din prima jumătate a secolului al XIII-iea. Structura lotului
de la l3arlad seamănă destul de bine cu cca a tezaurelor datând din primul sfert
al secolului al XIII-iea dl!scoperite în Muntenia. Banat, Transilvania. dar mai
ales la sud de Dunăre, în Dobrogea şi Bulgaria. Cercetările recente au permis
punerea în cvidcn1ă a existentei unui orizont de tezaure databil în anii ·20 - '30
ai secolului al XIII-iea pc teritoriul Munteniei de Est şi în Dobrogea.
Un alt fragment de tezaur, ascuns în aceiaşi perioadă. din care s-au
păstrat un stamenon de la Manuel I. Constantinopol, emisiunea a IV-a. precum
şi unul din grupa imitatiilor bulgare de tip A şi două exemplare din tipul B,
provine din zona Panciu (jud. Vranceu) 1 ~~. Îngroparea acestor tezaure a fost
pusă în legătură cu tulburările provocate de deplasarea spre vest a unor grupuri
de cumani nord-pontici. in intervalul cuprins între 1223 - 1230. 1'·'
O altă descoperire din secolul al XIII-iea este cca de la Bârliileşti (com.
Epurcni, jud. Vaslui). Este vorba de o monedă tăiată, un fragment dintr-un
stamcnon din categoria imitatiilor latine cu modul mare, Constantinopol, tipul
N, atribuită. ulterior, de cillre D. M. Metcalf, \arului bulgar lmm Asan al IIh!a.1b0 Faptul că moneda de la 13ârlălcşti este tăiată total îi sporeşte, în mod
paradoxal. importanţa documentară, căci ştim că acest fenomen monetar s-a
petrecut în zona de nord-est a Balcanilor şi la Gurile Dunării în perioada 1241 conţine

1

~8 •

Publicat ini\ial, cu identificarea eronata. ca fiind monede de la Manuel I şi Isaac al
II-iea, de către V. Mihailcscu-Bîrliba şi V. Butnariu, în ArhMold .. 12, 1988, p. 319,
nr. 52 şi de către A. Paragină, in Mousaios, 4, 1994, I. p. 224, nr. 3 - 6.
I -;oi_ E. Ohcrlandcr-Târnovcanu, Tezaurul de la Dedu/eşti (jud. nrtii/a) reconsiderai. în
lstros. 6. 1992. p. 94.
''"'. Moneda a fost publicată prima oară de către O. Iliescu, în ACIEB-XIV. voi. III,
Bucureşti, 1976. p. 194. fiind atribuită lui Theodor Conmcn Ducas ( 1224-1230),
împărat de Thcssalonic. llustra\ia este însă clară, indicând faptul că avem de a face
cu un stamcnon cu modul marc. Constantinopol. tip N.. cf. E. OherHrndcrTârnov1.:anu. BSNR, 75 - 76. 1981 - 1982, 129 - 130. p. 307, nota nr. 36.
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1261. Este evident că ca a ajuns în zona Bârlălcştilor în perioada de dupft marca
invazie mongolă din 124111242, fiind singura descoperire de acest fel din
Moldova acestei epoci. Monede ale primilor Asăneşti, ca şi piese tf1iatc total se
cunosc însă, la nord de Dunăre, in mai multe descoperiri din Muntenia. Oltenia,
llanat şi Transilvania. Ele dovedesc continuitatea relaţiilor populaţiei româneşti
cu lumea su<l-dunăreană, în ciuda marilor transformări politico-militare care sau petrecut la Dunărea de Jos în ultimul deceniu al secolului al XII-iea şi prima
jumătate a secolului următor.
Alte două monede de tip bizantin au fost atribuite Asăncştilor, dar azi
este imposibil să putem verifica autenticitatea identificării - este vorba de
descoperirile de la Şulctca (com. Şulctea, jud. Vaslui) 161 şi Suceava. punctul
„ 162
„ Ş 1pot .
Scria monedelor bizantine din spaţiul est-carpatic este completat de
descoperirile de hypcrperi de tip Ioan al III-iea Vatatzcs provenite la Prăjeşti
. d. Vas I u1"} 1c,.1, zona
.
. d . Bacau
- ) 163 , ş1• O te Icn1. ( com. 11 occn1.. JU
(com. T ra1an.
JU
165
Sucevci şi Vadu lui Raşcu (corn. suburbană a oraşului Chişinău) 166 • La est de
Nistru se cunoaşte o descoperire de monede de aur de tip Ioan al Iii-lea, la
Vclikopolskoc (fost Polskoe, rai. Velikomihajlovskij, rcg. Odcssa, Ukraina) 167 •
Doi, din cei patru hyperpcri de la Prftjcşti, cel din zona Sucevei, ca şi unul din
cei doi de la Otelcni sunt emisiuni niceene autentice, iar ceilalţi fac parte <lin
grupa imita1ilor "latine". Şi piesa de Vclikopolskoc parc să fie lot o imita1ie. Ca
şi în Dobrogea, în Moldova, cele mai timpurii prczcn!c databile ale hypcrpcrilor
nicceni pot fi sesizate numai în ultimul deceniu al secolului al XIII-iea, după
cum o indică tezaurele ele la Oţclcni şi Prftjcşti, ascunse în jurul lui 1299 1300, în cursul războiului civil dintre Noghay şi Toqta. Foarte interesant este
hypcrpcrul provenit din zona Sucevei. El face parte din grupul pieselor cu
capete poim;:onatc, modificare suferită în vara anului 1261, în cursul primelor
săptămâni de după recucerirea Constantinopolului de către trupele lui Mihail al
Vlll-lea. Moneda de la Suceava. ca şi cca de la Vclikopolskoe sunt drastic
tăiate, cu greutatea redusă la circa 2,5 g, ceea cc constituie un indiciu destul de
clar al folosirii lor finale. numai în deceniile trei-patrn ale secolul al XIV-iea.
poate chiar mai târziu. în cca de-a doua jumătate a secolului al XV-iea. în
.

161

. V. Spinei, Moldol'll., p. 217, nota nr. 266.
~. M. Matei. Colllri/mfii arheologice la istoria oraşului Suceava, p. 33.
163
. O. Iliescu. în Ilfov. File de Istoric. I. 1978. p. 150.
1
~. Idem, Monede din tezaurul descoperit la 0fele11i (rai. Huşi. reg laşi), în ArhMold.
2 - 3. 1964, p. 363 - 407.
165
• Exemplar inedit. păslrat în colec1ia MNB, accesibil datorită amabilitălii colegelor
16

Victoria Batariuc şi Monica Gogu, cărora le
A. A. Nudcl'man, op. cit„ p. 84. nr. 22.
16
;. Elena S. Stoljarik. op cit., p. 100. nr. 153.
166

rămânem

extrem de

recunoscători.

.
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răspândirii în Moldova a imitaţiilor cu greutate şi titlu redus al
vene\ieni, care conţineau cam tot atâta aur fin, ca şi vechii
hyperperpcri de tip nicecan tăiaţi.
Una din cele mai recente monede bizantine propriu-zise cunoscute până
în prezent pe teritoriul Moldovei datează din perioada 1295 - 1320. Este vorba
de un hypcrpcr de la Andronic al 11-lca şi Mihail al IX-iea, descoperit la Izmail
(rai. lzmail, reg. Odessa. Ukraina) 16:.. Şi aceste monede au rămas în circulaţie
cel puţin câteva decenii după data emiterii. fiind vehiculate prin comeriul
intcrna\ional din zona Gurilor Dunării până în anii '60- '70 ai secolului al XIVlea.
Scrie descoperirilor monetare bizantine din regiunile de la est de
Carpaţi este încheiată de către un follaro de la Andronic al 111-lca ( 1328 - 1341)
descoperit în zona Panciu. 169 El reprezintă unica monedă de bronz a Imperiului
bizantin restaurat cunoscută până acum în Moldov:i şi una din rarele apariţii de
monede de bronz în acest spaţiu în cursul secolelor Xlll - XIV. Este interesant
de subliniat faptul că acelaşi tip monetar de follari este şi ultimul care apare în
cadrul descoperirilor de monede de bonz din Oltenia.
Ultimele monede provenind din lumea post-bizantină cunoscute până
acum în spaţiul carpato-nistrean sunt emisiunile Imperiului de Trnpezunt. Ele
sunt prezente numai pc teritoriul Basarabiei. În cursul cercetări lor arheologice
din necropola tumulară din timpul I lordei de Aur de la Ploskoe (rai. Tiraspol. R.
Moldova) a fost descoperit un aspron de la Ioan al II-iea Comnenos (1268 1278{m. Tot trapezuntinfl trebuie să fie şi moneda "bizantină" de argint de la
sfârşitul secolului al Xiii-lea descoperită în 1896, în tumulul nr. 23 din
necropola din timpul Hoardei de Aur de la Tiraspol (R. Moldova)'". Un foi laro
de la Alexios al III-iea Comnenos ( 1349 - 1390) a fost descoperit în timpul
cercetărilor din centrul urban de la Costeşti (rai. Costeşti. R. Moldova) 1; 2•
Această monedă, emisă probabil ante 1369 - 1370, data încetării vietii în
această aşezare. încheie un proces milenar de prezen\ft în spaţiul carpatonistrean a monedei romane târzii şi a urmaşelor sale, cea bizantină sau a statelor
succesoare ale Imperiului bizantin.
Chiar şi în puţinătatea lor. monedele bizantine şi de tip bizantin din
secolele XIII - XIV descoperite pc teritoriul Moldovei reflectă marile
transformări politice care au avut loc în această epocă în spntiul Dunării de Jos

contextul

ducaţilor

11

O. Iliescu, în RESEE, 7. 1969, I, p. 117.
Moneda a fost publicată ini1ial, dar cu atribuire greşilă către Andronic al II-iea ( 1282
- 1328), de către V. Mihăilescu-Bîrliba. în ArhMold., 12, 1988. p. 319, nr. 52 şi A.
Paragină. în Mousaios, 4, 1994, I, p. 224, nr. 7.
i:o. G. Fcdorov-Oavydov, în NE. I, 1960. p. 132, nr. 12.
171
• Ibidem., pp. 132 - 133, nr. 13.
·K.

169

172

.

.

A. A. Nudcl'man, op. cit., p. 85, nr. 27.
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111 nordul Mării Negre, care au marcat profund atât mediul economic
intcrnaJional al regiunii. cât şi structurile socio-economice locale. Tulburările
politice de la sfârşitul secolului al X Ii-lea şi prima jumătate a celui următor,
dominate de deplasarea spre vest. spre Gurile Dunării, a centrului de greutate al
confederaţiei cumanc, de destrămarea ei sub loviturile combinate ale mongolilor
şi a Regatului maghiar, trecerea tăvălugului tătăresc din 1241, au marcat
profund destinul istoric al zonei dintre Carpa\i şi Nistru. La şirul de distrugeri sau adăugat şi consecinţele pc termen mediu şi lung ale modificărilor etnice,
determinate de deplasarea populaţiei locale spre zone mai ferite sau cu resurse
reduse, ca şi de aşez.arca unor grupuri de noi vcnili, nomazi sau semi-nomazi,
aflaţi pc o treaptă arhaică a dczvolti1rii economice şi sociale, lipsitf1 de practica
folosirii monedelor din metal comun. Vechile circuite economice au fost
puternic afectate, dar contactele cu lumea bizantino-balcanică nu au încetat
total nici măcar în perioada foarte critică de după marca invazie mongolă din
anii 1241 - 1242.
Prezenţa hypcrperilor de tip Ioan al Iii-lea Vatatzes pe teritoriul
Moldovei indică racordarea treptată a regiunii la mareic comert intcrna\ional al
vremii din zona Gurilor Dunării şi Nistrului, în ultimul sfert al secolului al XIIIiea. Asocierea hyperpcrilor de tip Ioan al lll-lea cu monede de argint de tip
mongol emise în atelierele din Dobrogea indicf1 foa11c clar rolul acestei zone ca
poartă a spaţiului carpato-nistrcan spre lumea bizantino-balcanică. spre cca
1 1
meditcraniană şi spre cca occidentală ; . Monedele de acest tip folosite în
mareic comert internaţional îşi pierd aproape total semnificaţia unui indicator al
provenienţei lor dintr-o zonă geografică anume. Nu acelaşi lucru se poate spune
despre aspri trapezuntini care, deşi au fost folositi şi in comerţul internaţional
pontic, pot reprezenta. în cele mai multe cazuri. indiciul unor contacte directe
cu acest stat.
Rămânerea în urmă a cvohqiei social-economice a populaţiei de pc
teritoriul Moldovei la sfărşitul secolului al XII-iea şi in secolul al Xiii-lea este
ilustrată de faptul că, în această regiune, pătrunderea monedelor începe să
capete o oarecare consistentă numai spre sfârşitul acestui secol şi în primele
decenii ale celui următor, cu puternice difere11/ieri z.n11a/e. În teritoriile de la Esl
de Prut. prezenţa descoperirilor monetare este mai timpurie, încă de la finele
secolului al XIII-iea şi va fi dominată de moneda I !oardei de Aur. La vest de
Prut. dimpotrivă, reducerea accesului monedei de lip bizanlin nu va fi nici pe
departe compensată de apariţia unor monede cenlral sau vest-europene. Se
cunosc doar rare descoperiri de monede de acest fel din a doua parte a secolului
al XIII-iea, de când datează câteva monede maghiare, între care dinarul de la
173

•

E. Ohcrlăndcr-Târnovcanu, Documente numismatice privind relaţiile spaţiului estcarpatic cu :ana Gurilor Dunării în secolele Xlll - XIV, în AIIA·laşi, 22, 1985, 2,
pp. 589 - 590.
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Bela al IV-iea ( 1235 - 1270) descoperit în cursul cercetărilor arheologice din
fortilicatia de la Bâtca Doamnei, din jud. Neamţ 174 şi piesa maghiară apar\inând
unui rege arpadian neprecizat găsită la Costeşti (R. Moldova)m. Lista
descoperirilor monetare central şi vest-europene din perioada în discutie se
încheie cu un gros vcnctian de la Lorenzo Ticpolo, provenit dintr-o localitale
1
necunoscută din jud. Neamţ. "" În teritoriile dintre Carpaţi şi Prut, începutul
circulatiei monetare pc scară mai marc datează numai din deceniile cinci-op! ale
secolului al XIV-iea, de această datr1 numerarnl central european fiind
prepondercn t 177 •

Socictc, economic ct politiquc - Ies populations du tcrritoirc de la Moldavic
ct Ic mondc sud-est curopccn pcndant Ies iv• -xiv• sicclcs a la lumicrc des
dccouvcrtcs monctaircs
Rcsumc
A partir c.l'unc prcscniation exhaustive de materiei numismatiquc public
jusqu'a la fin des annccs '90 du sicclc pnssc ou incuit. acccssihlc i1 l'autcur, de la
rcdatation CI reallribution d'un nombrc important des troU\'aillcs monctaircs hyzantincs
ct de typc byzantin de la fin du IV< (plus cxactemcnt du moment de l'invasion
hunniquc), jusqu'aux annccs '40 du XIV< sicclc (quand Ies monnaics byzantincs
scmblcnt ccsscr J'arrivcr sur Ic tcrritoirc de la Moldavic) public auparavant a partir des
catalogucs plus ancicns, l'autcur discute Ic role jouc par Ies facteurs cconomiques ct
politiqucs dans Ic proccssus de la diffusion des monnaics byzantincs ct de typc
byzaniin. au Nord du Bas-Danube, dans Ies territoircs situcs cntrc Ies Carpatcs
Oricntaux ct Ic Dncstre.
L'analyse du rythme general de la pcnctratiun munctairc a travcrs la pcriodc
ctuuicc, de la frcqucncc ou de l"abscncc des trouvaillcs monctaircs dans ccnaincs
cpoqucs ct zoncs per mel il I' a111cur d · iucnii licr I' cxistencc sur Ies 1c1Titoircs moldavcs
pcndant Ies IV' -XIV< sii!clcs d' un ccrtain nombrc des rcgions plus devcloppccs de point
de VUC fronomiquc CI sociale, (jUÎ Ollt constitUC des VCritab)cs «CCntrcs UU pouvoir»
politiquc ct militairc zonalcs. La distrihution geographiquc de ccs ccntrcs a connu un
changcmcnt continuei, qui a etc cn liaison non-sculcment avcc la consequence de la
prcscncc ou l'abscncc des tribus nomadcs commc factcurs du pouvoir politique dans la
zone de contact cntrc Ies stcppcs nurcl-pontiquc, Ies Balkans ct !'Europe Centrale, avcc

m_ Informatic de la Doamna Elena Petrişor, de la Muzeul judeţean Neamţ.
I'~. cr. L. L. Polcvoi, Mo11ety i:. raskopok k sborOI' '"' posele11ii Koste.rty. Gyrlja ( 19461959), în Dalekoe pro.i/oe Moldavii, Chişinău, 1969. p. 146.
17
~. Jnforma1ic oferită de Doamna Elena Petrişor.
in O trecere în revistă a descoperilor monetare din Moldova în cursul secolelor XIII XIV a fost ~cută de ciltre V. Spinei, op. cit.. pp. 214 - 218.
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la nuctuation des intcrcts politiqucs de l'Empirc dans celle rcgion, mais cgalcmcnt avcc
Ies mouvcmcnts dcmographics de la population autochtonc ct l'activitc des ccrtaincs
voics commcrcialcs d'importam:c intcrnationalc qui ont mis cn contact Ies zoncs nordpontiqucs avcc !'Europe Centrale ct la zone de la Baltiquc avcc celle de la mer Noirc et
du Bas-Danubc.
Les trouvaillcs monctaircs pcrmcttcnl de reconstruire asscz cxactemcnt la
dynamiquc du dcvcloppcmcnt cconomiquc ct social des populations qui ont vccu d;ms
Ies rcgions situccs cntrc Ies Carpatcs Oricntaux CI Ic Dncstrc pcndant toutc la pcriodc de
transition de I' Antiquitc vers Ic Moycn Âgc ct Ic role jouc par ccs tcrritoircs dans Ies
grands cchangcs intcrnationaux de l'cpoquc. En mcmc tcmps cllcs offrcnt des donnccs
qui pcrmcttcnt de micux comprcndrc Ic proccssus long ci compliquc qui a abouti
finalcmcnt ;, la naissancc de l'Eiat feodale moldave vers la dcuxii::mc moitic du xiv•
sicclc.

355
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

MONEDE MOLDOVENEŞTI PĂSTRATE LA MUZEUL
NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

KATIUŞA PÂRVAN

Articolul de fală completează repertoriul şi catalogul monedelor
medievale româneşti cu loc de descoperire, prin prezentarea unui tezaur şi a
câtorva piese izolate din colec\ia vechiului Cabinet Numismatic al Bibliotecii
Academici Române, în prezent transferate la Muzeul Na\ional, sau păstrate în
custodie. Pentru stabilirea titlului şi compoziţiei aliajului monedelor studiate, au
fost efectuate analize prin fluorescenlă de raze X, în cadrul unei mai vechi
colaborări cu Institutul de Fizică Atomică şi Inginerie Nucleară "Horia
Hulubei". Prezentăm în anexă un tabel cu rezultatele acestor analize, pentru
monedele din tezaurele Măcin. Rădăuţi şi descoperirile izolate de la Şulctea şi
Suceava, pc cmitcnli şi nominaluri, în ordinea descrescătoare a cantită\ii de
metal prcţios 1 •
Prezentăm piesele, în ordinea alfabetică a descoperirilor:
1. Tezaurul H.ădăufi judeţul Suceava; a fost cumpărat de la Corneliu
1
Sccăşanu în 1935 . Este alcătuit din 24 de piese: un gros şi 21 jumătăţi de gros
de la Alexandru cel Bun, o jumătate de gros lliaş. precum şi o monedă romană
de bronz emisă de Theodosius al Ii-lea.
Cea mai veche piesă moldovenească din tezaur este un gros de tip I,
emis de Alexandru cel Bun în primii ani de domnie. Acest lip monetar a fost
descris de noi anterior, când l-am datat între 1399-1402, pe baza unor monede
descoperite la Măcin;. Moneda de fală se încadrează, ca tip general, numărului
1
359 din catalogul MB R : pe avers, cap de bour cu atribute semilună, în dreapta
Mul\umim şi pc această calc d-lui Bogdan Constantinescu de la IFIN Măgurele pentru
amabila colaborare în analizarea monedelor moldoveneşti.
2
Piesele fac parte din fondul CNBAR transferat Muzeului National de Istoric în 1984;
această notaţie apare pe plicul ce continc moneda din tezaur numerotată cu I.
1
Katiuşa Pârvan, Monede moldoveneşti descoperite în Dobrogea, în ISTRO-PONTICA M11ze11l 111lcean la a 50-a aniversare, 1950-2000, Tulcea, 2000, pp. 563-572 unde, în
descrierea pieselor, s-a strecurat o eroare: la piesa nr. 2 (pagina 564), apare Sb urme,
în loc de Pb 0,25%. Facem rectificarea, cu scuzele noastre.
4
O. Luchian, G. Buzdugan şi C. Oprescu, Monede şi bancnote româneşti, l3ucureşti,
1978 (prescurtai MBR).
1
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şi rozetă, în stânga, iar pc revers, în câmpul I! al scutului fasciat, două flori de
crin. Legendele sunt de tip S<IGNUM>ALEXANDRI. pc avers, şi
S<IGNUM>MOLDA VIENS, pe revers. Din punct de vedere tipologic, piesa
continuă tipul monetar stabilit de Petru I. ca şi monedele descoperite la Măcin'.
Studiul tipologic al pieselor confirmă emiterea simultană a monedelor
cu atribute semilună/rozetă şi semilună/crin heraldic, pozilia şi forma lor fiind
întâmplătoare. Monedele, asemănătoare ca titlu, aliaj şi sursă de metal, au ca
atribute atât semilună/rozetă (R/1. M/1, M/3) cât şi semilună/crin heraldic
(M/4).
Grosul de tip I din tezaurul Rădăuţi a fost supus analizei prin
fluorescentă de raze X. Şi în ceea cc priveşte titlul. moneda completează scria
celor de la Măcin. Procentul redus de argint, de 3,5% (I /2 lot), este aproape
identic cu cel care apare la piesa nr. I din tezaurul Măcin (3,6%). dar
compoziţia aliajului diferă. Astfel, pentru aceeaşi cantitate de argint fin. piesa de
la Măcin cantine, în mod normal, 94% cupru, în timp ce moneda noastră. doar
88,5%. Ca elemente secundare, aliajul monedei de la Măcin prezintă urme de
plumb, stibiu, staniu şi arsen, precum şi fier în cantitate crescută (2.4%). Din
aliajul piesei descoperite la Rădăuţi lipsesc arsenul şi staniul, stibiu este prezent
sub 1% (0,20%), iar plumbul şi fierul. în cantitate marc (Pb 1,20%) şi foarte
marc (Fc 6,5%). Procentul mai ridicat de plumb se datorează adăugării
intcntionatc, pentru a suplinii cantitatea insuficientă de metal (argint şi cupru).
iar procentul foarte marc de fier. tehnologici rudimentare sau folosirii, ca sursă,
a unui minereu care continca mai mult fier.
Compararea rezultatelor analizării aliajului moneddor de tip I din
tezaurele Măcin şi Rădăuţi. ne-a permis câteva concluzii privitoare la primele
monede emise de Alexandru I. Astfel, groşii de tip I s-au bătut dintr-un aliaj cu
procent foarte redus de argint. cuprins între 9,8% şi 1,95%, ceea cc reprezintă o
medic de 3.66% (aproximativ 1/2 lot) şi o mediană de 5.875% (aproape 1 lot).
Cca mai grea monedă cântăreşte 1,05 g. cea mai uşoară O. 70 g, fapt ce permite
stabilirea unei medii de 0.82 g şi unei mediane de 0.875 g. Aceste standarde de
greutate se apropie foarte mult de cele stabilite pentru groşii cu două flori de
crin bătuţi de Petru I (media - 0.81 g, mediana - 0.80 g)".
Compoziţiei aliajului groşilor de tip I indică folosirea unei surse de
metal diferită de cca din care s-au bătut groşii lui Petru I şi Ştefan I. Astfel,
monedele la care ne referim, au ca clement majoritar cuprul, nu con~in deloc
aur, iar argintul este în procent foarte mic, de la I 1/2 lot la I/ IO lot. Elementele
însotitoarc - stibiu, staniu. arsen, precum şi plumb - sunt prezente sub I%,
adesea urme (în privinţa plumbului face cxccptic piesa de la Rădăuti, unde

~ Katiuşa
Katiuşa

6

Pârvan, op. cir .. p. 565, nota 3.
Pârvan, Un lot inedit din tezaurul de la Rachelu (com. l1111cm•ifa, jud Tulcea),
tabelul XIV, în Pn111ica, număr sub tipar.
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procentul mai ridicat se datorea71i adăugării intenţionate). O caracteristică a
acestui tip monetar este prezenta procentului ridicat de fier (între 1,6 - 2,4%, la
moneda de le Rădăuţi chiar 6,5%), datorat execuţiei neglijente sau sursei
folosite.
Tinând cont de compoziţia aliajului. groşii de tip I din cele două tezaure
se pot împărţi în două grupe: 1) monede cu un procent variat de argint (cd mai
ridicat, 9.8% şi cel mai scăzut, 1.95%). raport proportional între procentele de
argint şi cupru, elemente secundare sub I% (vezi monedele M/6, M/2, M/5); 2)
monede care au în compoziţia aliajului un procent aproximativ egal de argint
(4,9-3,5%). un raport proporţional între cantitatea de argint şi cea de cupru,
clemente însoţitoare prezente în procent şi mai scăzut (doar unne. chiar şi la
plumb), cu excepţia fierului, în cantitate mare. Din această grupă. o excepţie
este moneda descoperită la Rădăuli (conţine cupru sub cantitatea normală, mult
plumb şi foarte mult fier), fiind evident produsul unei şarje total diferite.
Din cele 21 jumătăţi de gros, o piesă este de tip "cruce cu brate egale",
restul sunt jumătăţi de gros de tip V.
Piesa anepigrafă care are pc revers o cruce ancorată cu braţe egale, este
ştearsă. încât nu se pot observa toate semnele dintre braţele crucii (este vizibilă
doar sigla n şi coroana, foarte ştearsă). Pc avers, atributele sunt identice, ca tip
şi poziţionare. cu cele de la moneda de un gros: ro:retă din petale pc cerc. in
dreapta, semilună, în stânga. Aliajul din care a fost bătută moneda conţine o
cantitate ele argint de peste 4 loţi (4 1/2 loţi == 28% argint fin), un procent
proporţional de cupru (68%), plumb şi fier peste I% (1,50% şi I, 15%), urme de
stibiu. fiind asemănător cu aliajul groşilor de tip I analizaţi. Este posibil ca
Alexandru I să fi folosit vechile sale monede pentru baterea celor noi.
Piesa de faţă cântăreşte 0,43 g. depăşind greutatea subdiviziunilor
clasice care au insolit emisiunile groşilor moldoveneşti (care era 0,20-0.30 g).
Considerăm acest tip anepigraf din argint o emisiune distinctă, asemănătoare, ca
tip, parvuşilor maghiari bătuti de Sigismund de Luxemburg între 1402-1405 7 şi
între 1427-14308 • Monede anepigrafc având cruce cu brate egale pc revers a
emis şi Mircea cel Bătrân în Tara Românească, tot din argint, dar cu greutatea
unei monede divizionare clasice (0,29 g) şi cu sigle de alt tip între braţe9 • Cu
titlul de ipoteză, considerăm baterea acestui tip monetar asemănător monedelor
anepigrafc maghiare ca o initiativă comună a celor doi domnitori români, care a
urmat privilegiului comercial acordat negustorilor liovcni de Mircea cel Bătrân
7

L. Huszar, Miim:.kata/og U11gar11 vo11 /OOO bis Heute, Battenherg, 1979, nr. 580-583;
monedele de acest tip trebuiau să aibă o cantitate de argint lin de 35,3%. deci

8

Ibidem. nr. 585.
MBR 216-219; monedele de tip cruce cu brate egale bătute de Alexandru I au o
greutate mai marc. între 0.30-0.75 g. cf. MBR 463-469 b.

apropiatl! de cea pc care o contine moneda noastră.
9
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în 1409 şi aşezământului vamal al lui Alexandru cel Bun, din 1408JO. Prin
urmare, propunem datarea acestor monede în jurul anului 1409 11 •
Toate cele 20 jumătăţi de gros de lip V au pc avers ca atribute, rozetă
din petale pc cerc, în dreapta şi semilună, în stânga. Pe revers, scutul fasciat
prezintă în cartierul li, şapte flori de crin. Ca semne de monetărie (sau de
monetar), în dreapta scutului, la patru exemplare este dispusă sigla A, la şase
exemplare sigla I, nouă monede nu au siglă, iar un exemplar este ilizibil.
Din cele 20 de piese de acest tip, a fost analizată o singură monedă (la
care se adaugă exemplarul similar descoperit la Suceava). Moneda de la Rădăuţi
nu conţine deloc argint, aliajul prezentând 98.5% cupru, iar clementele
secundare sunt în procent redus, sub I% (Pb 0,35%, Fe 0.70%, Sb 0,20%) 12 •
Prin urmare, aceste monede au fost bătute din bronz şi au circulat ca
atare. până acum nefiind descoperit nici un exemplar cu um1e de argintare. Ele
reprezintă o emisiune distinctă, alta decât clasicele jumătăţi de gros. Pentru
aceste monede am stabilit o greutatea medie de 0,53 g şi o mediană de 0.50 g
(greutatea maximă fiind de 0.83 g şi cea minimă de 0.17 g). Ordonând piesele
după siglele de lângă scutul de pe revers, apar trei grupe de valori pentru
grcmatca medie: 1) 0.63 g, pentru monedele cu sigla A în dreapta scutului; 2)
0,45 g, pentru monedele cu sigla I în dreapta sc~1tului; 3) 0,53 g, pentru
monedele fără siglă. Greutatea este mai marc la monedele cu sigla A şi la cele
fără siglă (acestea fiind şi cele mai numeroase).
S-au descoperit numeroase exemplare de astfel de jumătăţi de gros,
marea majoritate bătute foarte neglijent. Au fost datate la sfârşitul domniei lui
Alexandru I. între 1430-1432. Fiind piese anepigrafe, ele pot fi în egală măsură
emisiuni de la urmaşii lui Alexandru, lliaş şi Ştefan al Ii-lea, care au bătut şi ci
astfel de piese. Încrc monedele celor trei nu există deosebiri. Un studiu
important pentru cunoaşterea acestor emisiuni, aduce la lumină informaţii
despre exportul de cupru sub forma unor mici piese de bronz (lomexi
vlacheschi), practicat de Moldova spre Constantinopol, în anii 1437 şi 1440.
M. Costăchcscu, Documellle 1110/dove11eşti i11ai11te de Ştefan el Mare. li, laşi, 1932,
doc. 176, pp. 630-636.
11
Între 1407-141 O Sigismund de Luxemburg a depus mari eforturi pentru organizarea
unei cruciade antiotomane. Amintim soliile trimise la Veneţia şi Curia papală,
contactele diplomilticc cu Bizan1ul (agreate şi de Biserica ortodoxă). fiind posibilă şi
solicitarea participării Moldovei. În acest context se încadrează întâlnirea de la
Severin din 1406 dintre regele Ungariei şi Mircea cel Bătrân. Acţiunile ulterioare ale
celor doi domnitori români (între care s-ar încadra şi aceste emisiuni monetare),
converg spre ipote1.a unei proiectate acţiuni comune; vezi P. P. Panaitescu, Mircea cel
Biitrcîn. cd. 1999, pp. 380-382 şi Ş. Andreescu, Note despre Cetatea Albii. pp. 66-68,
în SMIM. 18. 2000. pp. 57-77.
12
Piesa de la Suceava conţine urme vagi de argint (0,075%), lot 98.5% cupru şi tot tot
suh I% clemente secundare - Ph O, I%. Fc 0.65%, Sb 0.35%, As 0, 18%, Sn urme.

10

360
https://biblioteca-digitala.ro

Monede

moldoveneşti

Giacomo Badoer, cu sediul la Constantinopol, menţionează în Registrul său
contabil, două tranzacţii încheiate cu negustorii moldoveni din Cetatea Albă în
143 7 şi 1440, pentru achiziţionarea unei cantităţi de cupru de 2.642, 73 kg, în
două tranşe. Singura zonă de circulaţie a monedelor de bronz stăpânită la acea
dată de Moldova, era Cetatea Albă, de la care se cunosc emisiuni oficiale de
bronz, cu numele cetăţii - Asprokastro, încă imprecis datate. Cantitatea de
monede tranzacţionată era prea marc (circa şase milioane piese de o jumătate de
gros), pentru a constitui doar "producţia" celor doi fraţi (lliaş şi Ştefan al II-iea),
cu si~uranţă în compunerea ci intrau şi emisiuni mai vechi de la Alexandru cel
Bun 1 ·.
Moneda anepigrafă de bronz emisă de lliaş este o jumătate de gros de
tip IV - pc revers, sigla M (Moldova ?) cu o cruce deasupra, într-un scut pe care
se află reprezentată o rozetă, tip datat 1435-144iJ. Aceste jumătăţi de gros din
bronz pot fi o parte din producţia exportată la Constantinopol în 1437 şi 1440,
fapt cc nu contrazice datarea. Exemplarul nostru cântăreşte 0,28 g, incadrânduse valorilor din catalog (0,24-0.30 g). Monedele lui 1liaş au circulat în Moldova
şi în ţările din jur15 •
Moneda romană poate fi mai greu considerată componentă a lotului
alcătuit din monede medievale de la începutul secolului al XV-iea. Mai
plauzibilă parc ipotc7.a descoperirii ci în zonă, ca piesă izolată şi adăugată
tezaurului, sau că lotul întreg (reprezentând monedă de pc piaţă scoasă din
circulaţie) a aparţinut unui artizan local, ce l-a deţinut ca sursă de metal în
vederea prelucrării (toate piesele au dimensiuni apropiate şi aceeaşi uzură
avansată).

Tezaurul Rădăuţi completează catalogul descoperirilor monetare din
Moldova de nord cu emisiuni autohtone, punând în circuitul ştiintific uncie
tipuri mai puţin comune.

Vezi E. Oberlăndcr Târnoveanu, Moldavian merclumts mrd commerce in
Co11sta11ti11ople in the J5'h Ce11111ry in the "Book of Acco1111ts" of Giacomo /Jadoer, în
E111des byzantines et pos1-byzmrti11es, II, pp. 165-180, pp. 174-178. un studiu foarte
bogat în informaţii pentru cunoaşterea realitătilor din Moldova primei jumătăti a
secolului al XV-iea (activitatea monetăriei, participarea la comerţul din Marca Neagră,
identificarea unor dregători şi mari negustori).
•·• Constanta Ştirbu, Colec(ia de monede medievale româneşli dr. Rudolf Gassauer, în
BSNR 75-76, 129-130, 1981-1982, 1983, pp. 315-349, p. 318.
15
S-au descoperit izolat la Bacău, Curtea de Argeş, Cetatea Albă, Garvăn-Tulcea. M-rea
Neamţului, Roman, Posen. Orheiul Vechi. Nigoteşti jud. Suceava, Suceava, Rugineşti
Vrancea, Tg. Trotuş; vezi Constanta Ştirbu. ibidem. nota 16 şi mai jos. nota 20.
11
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2. Suceava, jm.lcţul Suceava; din

această

localitate provin

şase

monede

moldoveneşti descoperite în anul 1956 '.
Cca mai veche piesă este un gros emis de Petru Muşat după I 387n. Pe
11

avers este reprezentat un cap de bour f!ră urechi, cu o rozetă din cinci petale
lungi, în dreapta şi semilună, în stânga. Pe revers, în câmpul li al scutului
fasciat, sunt două nori de crin mari, "cu picior tăiat", aşezate vertical, una sub
alta.
Piesa face parte din primele serii, tipul de avers şi revers fiind bine
definite, iar aliajul destul de bun (argint fin 43% = 6 4/5 loti). Cantitatea (relativ
redusă de metal preţios) se încadrează normelor după care s-au bătut monedele
cu două nori de crin. Existenţa elementelor secundare - Fe 0,50 %. Pb 0,75 %,
As 0.25 %, Sb 0,08 % şi Sn um1c (dintre care arsenul, stibiul şi staniul erau
măsurate alături de argint), exprimă posibilităţile (reduse) de separare a
impurităţilor, specifice epocii medievale. Totuşi, procentul lor scăzut (sub I lot),
presupune folosirea ca sursă, a unui material reciclat (veselă, bijuterii, resturi
monetare) din care, după prelucrări repetate, fuseseră deja eliminate, în bună
măsură, impurităţile detectabile la acea vreme. Procentul mic al clementelor
secundare, corelat cu reprezentările corecte şi realizate artistic, exprimă o batere
îngrijită, pledând pentru datarea acestei scrii la începutul perioadei de emitere a
tipului cu două flori de crin, în preajma anului 1387.
Greutatea monedei (0,81 g), se apropie de valorile medii stabilite pentru
groşii cu două flori de crin 1M.
La Suceava s-au descoperit şi alte monede emise de Petru Muşat, de
altfel, toată gama monedelor moldoveneşti şi străine care au circulat în
Moldova. După oficializarea drumului moldovenesc pc Valea Siretului, Suceava
a devenit principalul nod comercial pe această rută. Prezenta unui număr mare
de monede izolate în partea intens locuită a oraşului, atestă existenta unei vieţi
urbane în care începuse să apară o economie monetară încă de la sfârşitul
secolului al XIV-iea şi începutul secolului al XV-lea 1'1•
Piesele au fost cumpărate în 1956 de la căpitanul pensionar C. Bcrlinski, cc dctinca
informatia descoperirii lor întâmplăloare, cu ocazia săpălurilor din incima Cctătii
Suceava. Căpicanul (care a avui un unchi călugăr la M-rea Cucoş de lângă lssaccca), a
vândut, împreună cu monedele moldoveneşci şi alte piese, inire care şi opt monede
Ţara Românească (Vladislav I şi Mircea cel Bătrân) descoperile în jurul M-rii Cucoş,
judeţul Tulcea.
17
În 1387, prin modificarea lipului de revers, s-au emis groşi cu două nori de crin, mari,
în câmpul li al sculului; vezi şi Katiuşa Pârvan, Aspects of Molda11ia's coinage al rile
end of tlre fo11rtee11th ce11t11ry, pp. 204-240, în I 30 years Since the Eswblis/1111e11t of tlrc
Modem Ro111a11iw1 Mo11etary System, Bucureşti, 1997, p. 228 şi nota 16.
18
Katiuşa Pârvan, op. cit, pp. 221-223 şi idem, Po11tica, tabel XIV, număr sub tipar.
19
Mcntionăm câteva din monedele emise de Pelru I descoperile în zona oraşului: o
monedă găsită în cetate în cursul lucrărilor efectuate de Romstorfcr între 1895-1904,
16
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Următoarea piesă

este o jumătate de gros emisă de Alexandru cel Bun,
ce se încadrează tipului V: pc avers, piesa fiind foarte ştearsă, nu
se pot vedea atributele, iar pc revers. scutul fasciat are în câmpul li şapte flori
de crin de tip mic. dispuse 4/3; în dreapta scutului, este reprezentată, ca semn
monetar, o cheie.
Aliajul monedei arc ca element majoritar cuprul. prezent în cantitate
foarte mare - 98,5% = 15 3/4 lo\i (identic cu procentul conţinută de piesa
similară din tezaurul de la Rădăuţi). Cantitatea infimă de argint (0,075 %), la
care se adaugă cea a clementelor secundare (fe 0.65 %, Pb O, I %, As O, 18 %,
Sb 0.3 %, Sn urme), abia depăşeşte 1/5 lot. deci moneda este din bronz.
Astfel de jumătă\i de gros care-l au ca emitent pc Alexandm cel Bun. s20
au descoperit şi în alte zone din Moldova, precum şi în tărilc din jur •
ştearsă, uzată,

pentru bibliografie vezi Constanta Ştirbu. Paraschiva Stancu, Monede din tezaurul de
la Rache/11 aflate în c:o/ec{ia M11ze11/11i de Istorie a R.S. România şi importanţa lor
istorică. în BSNR. 67-69, 123-125, pp. 143-166, p. 163, nr. 22; câte o monedă
descoperită în campaniile arheologice din: 1952, în punctul "Cîmpul Şanţurilor", spre
sectorul B; în Cetatea Scheia, în şan1ul XII A, pe zidul F, în moloz; în campania din
1953, în sectorul "Poarta III". în diferite puncte, pc platou (mai multe monede Petru
Muşat); Ibidem; în sectorul "Cimitir" (monede de secol XIV, printre care şi Petru I).
SC/V, \!, 1-2, 1954. p. 285: în campania din 1954. pc platoul din fata Cetălii de Scaun
(trei piese, la marginea unei aşezări temporare), SC/V VI. 3-4. 1955, pp. 757-758; în
Cetatea Scheia, în complexul de la Cuptoare. Jhidem, pp. 306, 313 şi, tot în această
zonă. la Cetate, în caseta 9 C, o monedă Petru I identică cu cca găsită în 1952 în
incintă, Ibidem. p. 309; în sectorul "Sectorul Oraş", în cimitirul feudal de la Biserica
Sf. Dumitru, într-un mormânt, o monedă, Ibidem, p. 782; la M-rca Zamca, în sectiunea
I A, în preajma complexului de locuinie din secolul al XV-iea. o monedă, Ibidem, p.
795; în campania din 1955, o monedă la Curtea Domnească. Idem. VI, 1959. p. 690; o
monedă în partea de apus a Cetăţii, sectorul intrării, în zona din fata cuptoarelor de ars
piatra de var, caseta 6-7 C, Ibidem. p. 605; campania din 1955, în săpăturile de pe
platoul din fa1a Cetătii de Scaun, sectorul B. într-o locuiniă. pentru bibliografie vezi
Constanta Ştirbu, Paraschiva Stancu. op. cir .. p. 164; pentru diversitatea comcrtului
sucevean vezi şi privilegiul vamal acordat de Alexandru cel Bun negustorilor liovcni
în 1408. M. Costăchescu, op. cir .. şi Katiuşa Pârvan, /stro-Po11rica, pp. 567-569.
:o Amintim câteva descoperiri monetare, între care emisiuni de la Alexandru 1 şi um1aşii
săi: Cerven. Bulgaria, mic tc1.aur de monede moldoveneşti, Constanţa Ştirbu şi
Paraschiva Stancu, Dare noi privind emisiunile monetare cile lui Mircea cel Mare, în
Marele Mircea Voievod. coordonator I. Pătroiu, Bucureşti, 1987, pp. 97-118. p. 78,
nr. 4 şi monede moldoveneşti descoperite izolat. V. Parusev, Sred11ovekov11i 111011eti or
Kaliakra. h:.vest11iia 11a narodniia pr Muzei Vama. 26141. Sofia, 1990, p. 145 şi I.
Jordanov, Cirak111a11, Ka11 1111a, Kavama, Sofia. 1982. pp. 57-59; Cetatea Albă.
Ucraina; mai mulţi groşi Petru I şi Alexandru I precum şi monede emise de Ştefan cel
Mare, descoperite în săpăturile efectuate în 1912 la cetate. piese aflate la Muzeul din
Odcssa, L. L. Polevoi. hwsrija, 4 (31). 1956, p. IOI. nr. 29; monedă lliaş, neprecizată,
1
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anată la Muzeul din Cetatea Albă şi opt monede Asprokastro găsite în cetate, în
diferite locuri. P. Nicorcscu, Mvnetele moldoveneşti biitllle la Cetatea Albei, Cercctlst,
17, 1943, pp. 75 - 88; alte două monede de acelaşi fel descoperite în cimitirul de lângă
geamie, legate la dege1ul monului, an:11c la Muzeul din Cetatea Albă, O. Iliescu,
11.Jonedele Ţării Româneşti şi ale Moldovei lu Marea Neugrli (secolele XII' - XV). RI,
S.N„ I, 6, 1990, pp. 649--656. p. 656, nr. 30. Din aceeaşi localitate provine încă un alt
lot de monede Alexandru I (doi dublii groşi şi nouă jumrilăli de gros) şi jumătate de
gros Ştefan cel Mare. descoperite cu ocazia săpăturilor din 1972-1973, A. A.
Nudel'man, Topogmfiia kladov i 11a/10dnk edi11ici11yc/1 111011e1. Chişinău, 1976. pp.
200-20 I; Câmpulung, jud. Prahova, dublu gros Alexandru I descoperit în 1950. A.
Smaranda şi L. Florescu, O moneclci moldovenească de la Alexandru I descoperitti la
Ccimpu/1111g, BSNR. 80-85, 1986-1991. 1991. pp. 297-298: Curtea de Argeş, jud.
Pileşti. monedă moldovenească anepigrafă. probabil Alexandru I. descopcritcă în
cunea bisericii. anată intr-o colec1ic particulară. O. Luchian, Desr:operiri de monede
moldoveneşti, în SCN, I, 1957, pp. 470-471, p. 470, nr. I; Drobeta-Turnu Severin,
două monede de un gros Petru I, un gros şi trei jumătăti de gros Alexandru I,
descoperite la eclate. I. Stingă, Co111rib11/ii prfriml circulaţia monedelor moldoveneşti
;„ Ţara Românească, în HSNR. 80-85, 1986-1991, 134-139, 1991. pp. 133-137;
Enisala, jud. Tukea, jumătate de gros Alexandru I găsită în cetate, în săpăturile din
1964, O. Iliescu. 1990. p. 655, nr. 25; Hudum, com. Mihai Eminescu, jud. Botoşani,
trei monede emise de Petru I şi un dublu gros Alexandru I, descoperite în campania
1970-1972, Rodica Popovici Baltă. Cercetări arltev/ogice di1111ecropola meclievahi de
la Jiudum jud. Bvtoşuni, în Arl1Molcl, X, 1985, p. 76; laşi, tezaur descoperit în 1958,
alcătuit din 19 jumăU11i de gros de bronz, emisiuni Alexandru I, bibliografia la O.
Iliescu şi Gr. Foit. U11 tezaur ele monede 1110/dvve11e:;ti din primajumâtate a secolului
al XV-iea, descoperit la Suceava. î111\rliMold, V, 1967, pp. 145-167, p. 165 nr. 15;
tezaur descoperit imâmplător in 1983, la interseqia străzilor Golia şi C. Negri. alcă1uit
din 54 monede emise d Alexandru I şi Mircea cel Bătrân, Constanta Ştirbu, Paraschiva
Stancu. 1987, p. I 12. nr. 33; Koseiclna Wies, voevodatul Kalisz, un denar de la
Alexandru I. A. Mikolayczyk. Mold<1vit111 Coins ;„ 1/re I 5'1' Ce111111)• /'olmul. în
ArhMold, 12, 1988, pp. 263-271. pp. 268-269, nr. I; Krohanow, voevodatul Sicradz,
jumătate de gros Alexandru I. Ibidem. nr. 3; Cuhureşti, judctul Florcşti. Republica
Moldova, tezaur descoperit în 1957. alcătuit din groşi de Praga. monede poloneze şi
haliciene, precum şi un gros Alexandni I, Nudel'man. 1976 p. 93, nr. 4; Leorda, jud.
Botoşani, monede emise de Alexandru I şi Alexăndrd. descoperite în 1900, O. Iliescu
şi Gr. Foit, 1967. p. 165, nr. 18; Localitate necunoscută din România. dublii groşi
moldoveneşti emişi de Alexandru I şi lliaş descoperi1i în 1935, O. Iliescu şi Gr. Foit,
1967, p. 165, nr. 17; !\1ăcin, jud. Tulcea, tezaur alcătuit din şase groşi de tip I, emişi
de Alexandru I, Katiuşa Pârvan, ls1ro-Po111ica, pp. 563-572; Mi'ineşti-Buftca, SAi.
monede moldoveneşti descoperite izolat în săpăturile arheologice, pentru bibliografie.
Katiuşa Pârvan, 1997, p. 239, nr. 24; Modrynicc, vocvodatul Zamosc, probabil
jumătate de gros Alexandru I, Mikolayczyk, 1988, nr. 5; Republica Moldo\'a,
localitate necunoscută. tezaur de apoape 3000 piese, monede poloneze şi halicicne,
printre care se află şi monede moldoveneşti, Nudel'man. 1976, p. 94, nr. 6; Nieuli(cl.
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jud. Tulcea, un tezaur descoperit în 1907 pe dealul Bădila. alcătuit din monede valahe,
moldoveneşti şi ungureşti, de secol XIV-XV, Adina Berciu Drăghicescu şi D.
Ciobotea, Viaţa eco110111icil a 7cirii Româneşti i11 epoca lui .Mircea cel Mare, în Marele
Mircea Voievod. 1987. pp. 53-96, p. 85, nr. 48; Oltenia, localitate necunoscută, un
tezaur alcătuit din monede munteneşti, moldoveneşti, bulgăreşti, sârbeşti şi poloneze
de secol XIV, Adina Bcrciu Drăghiccscu şi D. Ciobotca, ibidem, p. 86, nr. 49 b; tezaur
descoperit in 1907. alcătuit din monede Pctm I, bulgăreşti şi munteneşti de secol XIV,
Constan1a Ştirbu şi Paraschiva Stancu, 1987. nr. 23; P:n·likcni. Bulgaria, gros Petru I
şi dublu gros Ştefan al II-iea din Colcc1ia Ba~varov. informatic Ernest Oberlandcr
T<imovcanu. pentru a cărui amabilitate îi mul1umim şi pc această calc; Plcsy,
vocvodatul Kalisz, gros Pelru I. Mikolayczyk, 1988. nr. 2; Prcshn·. jumătate de gros
Alexandru I descoperită în cetate, informa1ic Ernest Oberlander Tâmoveanu, cu
mul1umiri pentru deosebita amabilitate; Rajkowce. obl. Hmjclnicki, Ukraina o
monedă moldoveneasca nedeterminată. Mikolayczyk. 1988, nr. 6: Ripiccni, com.
Movila Ruptă, jud. Botoşani, gros Alexandru I, O. Iliescu, Î11se1111uiri privitoare la
descoperiri monetare (/l), în SCN, II. pp. 447-463, p. 458, nr. 30; Roman. opt monede
emise de lliaş (cinci dublii groşi şi trei groşi). descoperite întâmplător în 1969, pc
strada Miron Costin nr. 30, Domnita Hordilă, Opt monede de la lliaş, în C<irpirn,
extras, 1969. pp. 325-329; tezaur descoperit întâmplător în 1975, la săparea unei gropi
în curtea unei locuintc din str. Cuza Vodă nr. 26, alcătuit din 92 monede. din care:
Moldova Uumătăti de gros). 50 exemplare Alexandru I. din care 48 tip V, unul lip IV,
unul cu cruce dublă; un gros tip premergător, de la lliaş; nouă groşi de la Ştefan al 11lca: 25 monede de la Petru al 11-lca; un ban Dan al II-iea. Tara Rorminească; o piesă
din argint emisă de Murad al Ii-lea, Imperiul Otoman, tăiată; Domnita I lordilă,
Tezaurul de 111011ede 111ecliew1le descoperit în 1975 /(1 Ro11/l111, în 1\1e111A11tiq. XIX,
1994, pp. 401-422; Sahrfronken. Germania, un gros descoperit în 1893, emisiune
lliaş şi Ştefan al Ii-lea asociali. şi un tezaur de 39 groşi Petru I descoperit pc 1eritoriul
României, cumpărat în 1902 de la Nuber. Constanţa Ştirbu, Valori româneşti pâstrate
i111111ceele din stri'iimitate - un tezaur de la Petru ,\,luşat. în CN. 3, 1980. pp. 77-86. p.
77; Sandomicrz. voevodatul Tamobrzeg, jumătate de gros Alexandru I. Mikolayczyk,
1988. nr. 4: Săbăoani, un gros Petru I cu şapte flori de crin. cinci jumătăti de gros din
bronz şi un dublu gros de argint Alexandru I. un gros Alexăndrel, trei piese de un gros
Ştefăniţă, un denar Dan al II-iea Ţara Românească şi un denar Iancu de Hunedoara.
guvernator al Transilvaniei, descoperite în necropolă. infonnatie Domni1a l-lordilă,
căreia îi mul1umim şi pc această calc; Silistra. Bulgaria, două tezaure descoperite in
1916 şi 1925, alcătuite din I00 şi respectiv 43 monede, emisiuni moldoveneşti. valahe,
vidiniene şi ungureşti. Adina Berciu Drăghicescu şi D. Ciobotca, 1987. p. 87. nr. 61 b
şi c; Stryj - împrejurimi. obl. Lwow. Ukraina. trei monede româneşti ncdctcrminalc,
Mikolayczyk, 1988. nr. 8; Sucea\'a, o monedă de argint (tip IV), emisă de lliaş.
descoperită in pârâul Cacaina, în 1948, O. Luchian, 1957, p. 470. nr. 3; tezaur
descoperit în 1954, alcătuit din 39 jumătăti de gros de la Alexandru I şi Petru Aron, O.
Iliescu şi Gr. Foit, 1967, p. 165, nr. 19: tezaur descoperit în 1960, cu ocazia lucrărilor
pentru constructia unui bloc pc str. N. Bălcescu, alcătuit din 73 monede moldoveneşti,
22 emisiuni Alcxandrn I, 51 lliaş, O. Iliescu şi G. Foit. 1967, p. 165, nr. 16; 20
monede Petru I şi Alexandru I. descoperite în necropola de de Câmpul Şanturilor, în
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Următoarea piesă

este un dublul gros tip I emis de Ştefan al II-iea,
din punct de vedere al reprezentărilor. cu tipul introdus de
Alexandru cel Bun după 1406: pc avers, capul de bour cu coame recurbate în
afară, cu urechi rombice, având ca atribute, în dreapta rozetă, în stânga
semilună; pc revers scul fasciat, în câmpul li şapte flori de crin. pc scut coroană,
în dreapta scunilui o siglă greu lizibilă (S B în ligatură ?). Legenda aversului
este retrogradă; cca a reversului, care parc a fi tot retrogradă, se termină cu un
semn secret de monetărie - o rozetă din cinci petale pc cerc. Legendele
retrograde se pot datora neglijenţei, dar la fel de bine pot reprezenta o batere
intenţionată, fiind foarte cunoscute numeroasele variante de groşi cu două nori
de crin şi legendă retrogradă pe avers (uneori şi pc revers), bătute de atelierele
moldovene în timpul lui Petru I. Din păcate. piesa este ştearsă în aşa fel, încât
împiedică citirea completă a legendelor, precum şi concluzii foarte exacte cu
privire la greutate.
Aliajul din care a fost bătută piesa conţine argint de 2 315 loti ( 17%
21
argint fin), etalon specific atei icrelor vecinc . Procentul de cupru este
proportional acestei cantităli de argint (82%), iar elementele secundare
reprezintă tot un procent sub I% (Pb 0,30%, fe 0.35%, Sb O, I 0%, As 0.20%,
Sn urme). Compoziţia este aproape identică cu cca a groşilor de tip I. grupa I,
emişi de Alexandru I (pc care este posibil să-i fi folosit Ştefan al II-iea ca sursă
de metal).
asemănător,

1952. Paraschiva Vicloria Ba1ariuc, Necropola medievală de la Suceava · Câmpul
San/urilor, în ArhMold. XVI, 1993. pp. 229-249. p. 234; Stroency, raionul Kamensk,
te1.aur descoperit în 1890, alcătuit din monede central europene şi tălărăşti de secol
XIV-XV. între care SC ană şi doi groşi moldoveneşti ncdctem1ina1i. Nudcl'man, 1976,
p. 93, nr. 4; Sumcn, Bulgaria, monedă Alexandru I şi jumătate de gros Ştefan al II-iea,
infonnaţie Ernest Oberl:tnder Tâmoveanu, cu mul1umiri, şi un gros Alexandru I
descoperit cu ocazia săpăturilor arheologice din 1973, I. Iordanov, Godiş11ik 110
muzeife or Severna BtJlgaria, I. Vama, 1975, pp. 150, 152; Târgşor, jud. Pralmva.
1ezaur descoperit în 1970. alcătuit din două loturi, primul con1inând şi piese Petru I,
munteneşti, bulgăreşti, ungureşti şi poloneze, de secol XIV-XV; Adina Berciu
Drăghicescu şi D. Ciobotea, 1987, p. 88, nr. 69; Târgşorul Vechi, jud. Prahova,
monede izolate, printre care şi moldoveneşti, descoperite în săpăturile arheologice din
1956. Ibidem, nr. 69; Tremhlowa. obl. Tarnopol, Ukraina, pairu monede
moldoveneşti nedelerminate, Mikolayczyk, 1988, nr. 5; Tg. Trotuş. groşi de argint şi
bronz emisiuni Alexandru I, descoperiţi în zona locuinţelor, cu ocazia săpăturilor din
1983-1986, A. Ariimon, Descoperirile arheologice de la Tg. Trotuş din anii 19831986, în Carpica, XVIII-XIX. 1986-1987. p. 324; Tulcea, localitate necunoscută,
dublu gros Alexandru I, O. Iliescu şi G. Foit, 1967, pp. 146, fig. I şi 157, nota 8.
21
De exemplu, monedele bătute de Sigismund de Luxemburg în a doua parte a domniei,
de slabii calilatc. din aliaj cu argin1 în jur de 18, 1-12,5%; L. Huszar, op. cit .. pp. 12-13.
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de Petru al II-iea, tot un gros de tip I. este fragmentară,
ruptă şi ştearsă; pc revers este reprezentat scutul fasciat cu o ro1etă deasupra,
având în câmpul II o cruce dublă. Legendele nu se pot cili în întregime, piesa
fiind ruptă.
Cantitatea de argint este mai mică decât cca de la moneda precedentă 7, 7% = I I/4 lot, dar compozit ia aliajului asemănătoare: procent proportional de
cupru (91,5%). iar ca clemente însoţitoare Pb 0.25%, Fc 0,30%, Sb O, 15%. As
O, 15%, Sn um1e. Şi în acest caz este posibilă folosire aceleiaşi surse de metal
(monede mai vechi sau deşeuri monetare).
Grosul de tip I emis de Alcxăndrel, arc pe revers un scut în care este
reprezentată o coroană, iar în coltul de jos al scutului şi pc scut. acelaşi lip de
rozetă~~. Legenda este greu lizibilă, moneda fiind ştearsă.
Cantitatea de argint (8% = I I /3 lot) este aproape identică cu cca
continută de moneda bătută de Petru al II-iea. iar compoziţia aliajului. cu cca
care apare la moneda emisă de Ştefan al II-iea, confirmându-se, din nou,
folosirea unei surse comune de metal, provenită din reciclarea aceloraşi monede
mai vechi.
Ultima piesă este un gros bătut de Ştefăniţă, piesă comună, ştearsă,
uzată, care continuă tipul devalorizat emis de Bogdan al lll-lea. Argintul apare
sub formă de urme vagi (0.045%). Compoziţia aliajului (Cu 72,5%, Sn 12%,
alături de Pb 0.40%. Fe 1.70%, As şi Sb urme), arată că monedele lui Ştcfănili"i
au fost bătute dintr-un aliaj de cupru şi staniu şi. după aceea, argintate, deoarece
ele au circulat ca monede de argint. Conţinutul crescut de fier pentru această
compoziţie exprimă o batere neglijentă.
Monedele descoperite la Suceava completează tabloul descoperirilor
monetare locale pc teritoriul celui mai important nod comercial din Moldova.
Moneda

emisă

3. Şuletca, judeţul Vaslui (în fostul judeţ Tutova)2.'; din această
localitate provin trei monede dăruite Cabinetului Numismatic al Academici
Române în 1951 de Virgil Caraivan, păstrate în custodie la Muzeul National:
două monede moldoveneşti emise de Roman al II-iea (1447-1448) şi o monedă
imperială romană cc nu face obiectul acestei prezentări de monede medievale.

Tipul de revers asemănător jumăta'ţrtor de gros poloneze bătute după după 1447,
influenta atelierelor Coroanei asupra monedelor lui Alexăndrel; M.
Gumowski. /la11d/Jucl1 der Pol11iscl1e11 N11111ismatik, Graz, 1960, p. I02. nr. 450-451.
:i Descoperirea a fost semnalată de O. Iliescu, Însemnări privitoare la descoperiri
111011etare (/I), , în SCN, 2, 1957, pp. 447-463, pp. 458-459, nr. 31; completăm
prezentarea cu toate datele tehnice şi ilustraţii.
22

exprimă
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Monedele moldoveneşti sunt tipuri cunoscute~~. bine păstrate, cu o scurtă
perioadă de circulatie.
Monedele descoperite la Şuletea au fost analizate prin Ouorescenţă de
raze X, stabilindu-se pentru prima dată titlul şi compozitia monedelor emise de
Roman al Ii-lea. Astfel, piesa de un gros prezintă o cantitate redusă de argint,
9,3% (aproape I 1/2 lot), clementul majoritar fiind cuprul (89,7% = 14 1/3 loti).
Cantitatea elementelor secundare este sub I% (Pb 0.45%, Fe 0,40%, As 0, 12%,
Sb şi Sn unne), procentul mic datorându-se materialului reciclat folosit la
batere, practică întâlnită şi la predecesorii săi. Piesa de jumătate de gros a fost
bătută dintr-un aliaj mai bun, de 3 3/4 loţi (23,5% argint), deşi tot cuprul era
elementul majoritar (74,5% = aproximativ 12 loţi). Elementele secundare
reflectă aceeaşi compoziţie rezultată în unna refolosirii metalului din deşeuri
(Pb 0,70%, Fe 0,50%, Sb 0,25%. As 0,30%, Sn urme).
Deşi tipologic ambele piese sunt asemănătoare, încadrându-se aceleiaşi
emisiuni, titlul este diferit, moneda divizionară având o cantitate mai mare de
argint (23,5%, faţă de grosul care prezintă doar 9,3%). Şi compoziţia aliajului
este puţin diferită, procentul elementelor secundare fiind ceva mai ridicat la
piesa divizionară. Prin urmare, monedele prezentate au fost bătute după două
etaloane diferite.
Greutatea monedei de un gros ( 1,03 g), nu depăşeşte cu mult greutatea
medic a primilor groşi moldoveneşti, emişi de Petru I în jurul anului 1384.
Roman al II-iea a revenit la greutatea primelor monede moldoveneşti, coborând
titlul şi a păstrat subdiviziunea clasică de o jumătate de gros, din argint. S-a
adaptat practicii monetare a vremii caracterizată prin emisiuni devalorizate,
practică favorizată şi de efemeritatea domniei, de instabilitatea politică şi de
25
sistemele monetare din jur .
În istoriografia românească au existat controverse cu privire la originea
emitentului Roman. După unele teorii el este Roman, fiul lui Alexandru cel
Bun, după altele, fiul lui lliaş. Un studiu apărut în urmă cu câţiva ani, a încercat

24

Vezi şi Constan1a Ştirbu. Colec/ia de monede medievale româneşti Dr. Rudolf
Gassa11er, în BSNR. 75-76, 129-130, 1983, p. 337, nr.93-98, şi Domnita Hordilă, op.
cit., p.421, unde, la nr. 86 din tezaurul Roman, este descrisă o jumătate de gros cu
aceleşi atribute, ca tip şi dispunere şi cu o greutate apropiată - 0,35 g.
25
Moneda de o jumătate de gros este echivalentă cu un denar polonez de 0,35 g, emis
de atelierul Coroanei din Kracovia între 1444-1447, iar grosul, cu o jumătate de gros
devalorizat, de fapt un ternar (de 1,05 g), cu un tillu scăzut, de I 1/2 - 3 1/2 loţi; A.
Mikolayczyk, op. cit„ pp. 264-265 şi cu monedele maghiare bătute la mijlocul
secolului al XV-iea, care aveau 25-31,2%, dar şi 18.1 %, H. Lajos, op. cit., pp. 12-13.
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să lămurească această problemă, demonstrând existenta a doi domnitori cu
26
acelaşi nume, care au domnit aproximativ în acelaşi timp •
Astfel. un Roman voievod al Moldovei, apare pentru prima dată la 4
august 1447 într-o scrisoare expediată din oraşul Bacău, prin care le comunică
braşovenilor că şi-a obţinut dreptul strămoşesc - domnia Ţării Moldovei, că e
linişte în ţară din toate părţile, iar ei pot veni să-şi vândă produsele în aceleaşi
27
condiţii ca pc vremea tatălui său Alexandru voievod • La scurtă vreme (22
august). un alt document, de data aceasta emis la Suceava de către Petru al 11lea. menţionează credinţa fratelui Roman 28 •
Cele relatate pot presupune şi o domnie anterioară acestor date, timp în
care au avut loc lupte care l-au aşezat pe Roman în drepturile strămoşeşti, lui
revenindu-i Ţara de Jos, unde-i chema pc negustorii braşoveni, reînnoindu-le
privilegiile29 •
Preocuparea pentru negoţ presupune şi emiterea unor monede proprii,
cu circulaţie internă, care să-i asigure un venit din schimbarea banilor la vaduri
sau vamă. Monedele puteau fi bătute chiar înainte de instalarea pe tron. pentru a
pregăti intrarea oficială, pentru a răsplăti pe cei din partida proprie, sau pentru
plata slujitorilor.
Monedele lui Roman al Ii-lea sunt destul de rarc 30 , poate din cauza
efemerităţii domniei, poate din cauza retopirii lor de către cel care l-a îndepărtat
de la domnie.
Faptul că s-au descoperit în actualul judeţ Vaslui, oricum în fosta Ţară
de Jos, ni se pare încă un argument pentru atribuirea lor acelui Roman care a
fost fiul lui Alexandru cel Bun şi asociat la domnie cu Petru al Ii-lea, care a
intrat în lupta pentru tron ajutat de braşoveni şi de Iancu de Hunedoara, acel
Roman care l-a ucis pc Ştefan al II-iea pentru a-i luaŢara de Jos ce cuprindea şi
Vasluiul.
11

'

D. Constantinescu, Mor111â11111/ domnesc din Mânăstirea Neamţului, în Mem.Alll„ III,
1971, pp. 277-298, un tablou istoric al luptelor dintre fii lui Alexandru I, pentru

bibliografia problemei.
: M. Costăchcscu. op. cit., pp. 731-732, doc, 214.
:~ M. Costăchescu, ibidem, pp. 288-290, doc. 81.
:·•În intervalul 6 martie 1443 - 5 aprilie 1445 Ştefan al 11-lea apare împreună cu fratele
său Petru al Ii-lea; din 15 iulie 1445, până în 11 februarie 1447, Ştefan apare singur;
dar în 26 aprilie 1444. documentul lui Petru al Ii-lea dat din Suceava M-rii Probata
(căreia îi confirmă patru sălaşe de Jigani, ca şi lliaş şi Ştefan al Ii-lea la urcarea lor pc
tron), presupune începutul luptei lui Petru (posibil alături de fratele Roman) împotriva
lui Ştefan încă din 1444, din 15 iulie 1445 relaţiile fiind rupte cu totul. Pc fundalul
acestor confruntări a fost ucis Ştefan de către Roman, asociatul lui Petru al II-iea, la
11 februarie 1447. Între această dată şi 4 august 1447 când avem documentul de la
Roman li Alcxandrovici, 1ara s-a aşezat, fiind impărlită intre cei doi.
30
Monedele de la Şuletea şi din tezaurnl descoperit la Roman.
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Este posibil ca Roman, fiul lui Iliaş, să fi avut la dispoziţie marca
cantitate de monede bătute de tatăl său şi să nu fi simţit nevoia unor emisiuni
propm.

*

Monedele prezentate conturează evoluţia sistemului monetar
moldovenesc stabilit în jurnl anului 1384, care s-a aliniat sistemului jumătăţilor
de gros de patru denari creat de Cazimir cel Mare, adoptat şi adaptat şi de
teritoriile din jur, printre care şi Moldova. Când scăderea titlului acestor monede
le-a transformat în ternari, Coroana, în cadrul aceluiaşi sistem instituit de
Cazimir cel Marc şi nemodificat, a bătut în principal denari şi ternari, nominal
păstrându-se aceleaşi echivalente, real recurgându-se la sistemul denarial şi la
un raport de 113 (din 1406) 31 •
Începând cu 1406, Moldova, care avea o mare parte a comerţului
orientată spre spaţiul polono-lituanian, şi-a reformat sistemul monetar,
armonizându-l cu noile schimbări. Astfel, a aplicat şi ca sistemul ternarilor, a
bătut o monedă nouă, dublu gros (de fapt un gros cu o greutate ridicată, în jur de
1,80 g), a continuat să bată vechiul tip de gros (de l,03 - 1,10 g) şi
subdiviziunile clasice, a acordat privilegii vamale în concordanţă cu noile specii
monetare, pentru buna func1ionare a traficului spre Liov, spre oraşele
1
transilvănene şi spre Cetatea Albă' . Moldova şi-a reluat vechiul sistem monetar
în momentul în care şi sistemul polonez a revenit la vechea monedă de o
jumătate de gros. Astfel, după 1446, Moldova a bătut din nou groşii clasici de
1,03 - I, 1O g, împreună cu subdiviziunile cunoscute.
Considerând 1446 anul revenirii la vechiul tip monetar, putem data cu
mai mare precizie emisiunile domnitorilor moldoveni. Prin urmare, monedele
de tipul III bătute de Petru al Ii-lea, de la care se cunosc groşi şi dublii groşi,
sunt mai vechi, fiind anterioare anului 1446. în timp ce monedele de tipul I şi 11,
care sunt doar emisiuni de groşi, s-au bătut după 1446. În acest fel se explică de
ce domnitorii care au urmat după Petru al II-iea (Roman al Ii-lea, Alcxăndrel,
Bogdan al Ii-lea, Petru Aron. Ştefan cel Mare, Bogdan al Iii-lea şi Ştefănită), au
bătut doar groşi şi jumătă\i de groşi, în sistemul clasic moldovenesc.
Monedele prezentate completează repertoriul descoperirilor de monede
moldoveneşti, iar stabilirea titlului şi compoziţiei aliajului din care s-au bătut,
vine în sprijinul unor datări mai precise.
11
3

A. Mikolayczyk, op. cit„ p. 264.
~ Din păcate, s-a păstrat doar textul privilegiului vamal din 1408 acordat negustorilor

lioveni: prevederile privilegiului acordat negustorilor din Ardeal sunt sugerate de
reconfirmările urmaşilor lui Alexandru, iar cel pentru Cetatea Albă, din 1409, este
doar mentionat de istoricul Haşdeu, singurul care l-a văzut: vezi M. Costăchescu, op.
cir„ doc. 176, pp. 630-636 şi Ş. Andrecscu, op. cit„ pp. 57-77.
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CATALOG

1. Tezaurul

Rădăuti

j udetul Suceava

MOLDOVA
Alexandru I <1399-1432)
Gros, tip I premergcitor (1399-J.102):
I. Av. cap de bour cu coarnele miti, recurbate in afară. cu ochii şi urechile mici,
trasate cu o linie continuă; in stânga semiluna, plasată în dreptul ochilor, în
dreapta <rozeta>.
SALEX [-----]U
Rv. Scut fasciat, în câmpul li cu două Ilari de crin mici. aşezate vertical;
globulă în centrul scutului.

SMOLD[-----]
AR, 0.76 g. I 8x 14 mm,~. ştearsă, tăiată neregulat: MBR 361. tip general; inv.
MNIR Pv. 3284/Ac. 1/59/58.
Ag 3.5 %; Cu 88.5 %; Pb 1.20 %; Fe 6,5 %; Sb 0,2 %

J111111itme de gros (1409)
2. Av. Cap de bour cu coamele recurbate înăuntru, cu urechi mari. romboidale,
având în dreapta rozetă din cinci petale pc cerc şi in stânga <semilună>.
Rv.
Cruce
ancorată,
cu
bratele
egale;
între
brate:
ntcoroană/<scmilună>/1-). Semnele monetare sunt foarlc greu lizibile.
AR, 0,43 g, 14,5 mm, ştearsă. tăiată şi perforată; MBR 463. tip general: inv.
MNIR Pv. 3289/1/ Ac. V59/76.
Ag 28 %; Cu 69 %; Pb 1,50 %; Fe 1,15 %; Sb urme.

Jwmit"te de gras (1430-1432)
3. Av. c.m.s., dar globulă în frunte, la baza coarnelor.
Rv. Scut fasciat, în câmpul li şapte flori de crin inelare: în dreapta scutului
sigla A; pe scut semn moneiar (?)greu lizibil.
AE. 0,59 g, 14,5 mm,-), descentrată, mai ales pe avers. uzată: MBR 418. tip
general; inv. MNIR Pv. 3285/3/Ac. I/59/61.
4. Av. c.m.s.; reprezentarea este clară. se văd şi ochii, punctiformi.
Rv. c.m.s., dar pe scut nu se observă nici un semn monetar.
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AE. 0.67 g, 13,5 mm. -). descentrată. mai ales pe revers, MBR 418. tip general,
inv. MNIR Pv. 3288/5/Ac. I 59172.
5. c.m.s.; pe avers este vizibilă doar semiluna din stânga.
AE, 0.62 g. I 4x 13 mm, <-, descentrată, tăiată neregulat, foarte ştearsă, aproape
ilizibilă; MBR 418, lip general, inv. MNIR Pv. 3286/2/Ac. 1/59/65.

6. c.m.s, dar pc avers sunt vizibile ambele atribute iar pe revers. florile din scut
sunt foarte şterse şi nu se poate vedea clar numărul şi tipul lor.
AE. 0,54 g. 13x 15 mm, Î. foarte ştearsă, descentrată. lipsă fragment foarte mic;
MBR 418, tip general, inv. MNIR Pv. 3285/4/Ac. 1/59/62.
7. c.m.s., dar sigla I în dreapta scutului.
AE, 0,45 g. I4x 15 mm, J.. descentrată, uzată, perforată: MBR 418, lip general,
inv. MNIR Pv. 328511/Ac. 1/59/59.
8. c.m.s.
AE. 0,33 g, 15 mm. ->. dublă frapă, descentrată,
general, inv. MNIR Pv. 3289/2/Ac. 1/59177.

perforată;

MBR 418. tip

frlră siglă în dreapta scutului. Pc revers. în urma dublei bateri,
sclllul s-a suprapus peste un allul, asemănător.
AE, 0,60 g, 15 mm, .!.. dublă frapă. MBR 425. lip general, inv. MNIR Pv.
3285/2/ Ac. 1/59/60.

9. c.m.s .. dar

IO. c.m.s., dar pc avers globulă între coarnele bourului
AE. 0.81 g. 14,5 mm.~. MBR 425, tip general, inv. MNIR Pv. 3285/5/Ac.
1/59/63.
Cu 98,5 %; Pb 0.35 %; Fc 0,70 %; Sb 0,20 %.
11. c.m.s.; pe avers nu sunt vizibile atributele, iar pc revers, din cauza proastei
de conservare, nu este clar dacă în dreapta scutului este sau nu o siglă (A
?).
AE, 0,63 g. 15 mm, Î, foarte descentrată şi foarte ştearsă, MBR 418, lip
general, inv. MNIR Pv. 3286/3/Ac. 1/59/66
stări

12. fragment, c.m.s., dar fără siglă lângă scut.
AE. 0, 17 g, 9x 11 mm, ->. foarte ştearsă, tăiată neregulat. MBR 425, tip general,
inv. MNIR Pv. 3290/3/ Ac. 1159/80.
13. c.m.s.
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AE, 0.26 g, 9x 11 mm, Î. tăiat oval, MBR 425, lip general, inv. MNIR Pv.
3290/2/Ac. 1159/79.

14. c.m.s., dar pc avers
AE, 0,77 g, 15.5 mm,
1159/69.

fără globulă

J..

intre coarnele bourului.
MBR 425, tip general, inv. MNIR Pv. 3288/2/Ac.

15. c.m.s., dar pe avers globulă intre coarnele bourului
AE, 0,35 g, 13 mm, ->. foarte descentrată. tăiată neregulat. MBR 425. tip
general, inv. MNIR Pv. 3286/1/Ac. 1159/64.
16. c.m.s. Pc revers, în unna dublei bateri, s-a suprapus peste scut un ahul,
culcat perpendicular peste partea de jos a câmpului I.
AE, 0,39 g, 13 mm. Î. descentrată. foarte ştearsă, dublă batere pc revers, MBR
425, tip general. inv. MNIR Pv. 3288/8/Ac. 1159175.
17. c.m.s., fără dublă frapă.
AE. 0.43 g. I 2x 13 mm, J,, descentrată pc avers, foarte ştearsă. tăiată neregulat.
MBR 425. tip general, inv. MNIR Pv. 3288/7/Ac. I/59174.
18. c.m.s.
AE, 0,69 g, I 2x 13,5 mm, f-, foarte descentrată pe revers, foarte ştearsă,
neregulat, MBR 425, tip general. inv. MNIR Pv. 3288/6/Ac. 1/59173.

tăiată

19. c.m.s .. dar pe avers fără globulă între coarnele bourului
AE. 0,43 g, 15,5 mm, ->. descentrată, perforată şi tăiată neregulat, foarte ştearsă
(de aceea nu este clar dacă există o siglă în dreapta scutului), MBR 418 sau 425.
tip general, inv. MNIR Pv. 3288/1/Ac. 1159/68.
20. c.m.s., dar pe avers globulă intre coarnele bourului, iar pc revers globulă în
centrul scutului şi fără siglă alături de scut.
AE, 0,64 g, 15 mm, ~. descentrată, tăiată neregulat. MBR 425. tip general. inv.
MNIR Pv. 3288/4/Ac. I 59171.
21. c.m.s., dar pe avers fără globulă între coarnele bourului.
AE, 0.83 g, 14 mm,~- foarte descentrată pc revers, tăiată neregulat, MBR 425,
tip general, inv. MNIR Pv. 3288/3; Ac. I 59170
22. c.m.s. (?), deşi, moneda fiind foarte ştearsă, nu se pot vedea atributele.
AE, 0,38 g, I Ox 12 mm, J.., foarte descentrată. ştearsă, tăiată foarte neregulat,
MBR 425 (?).tip general, inv. MNIR Pv. 3290/ I/ Ac. I 59178
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lliaş (1432-1442, cu întreruperi, singur şi asociat cu Ştefan al Ii-lea)
Junuil<lle tle gros tip IV (1435-1442)
23. Av. Capul de bour cu stea în cinci colturi între coamele recurbate înăuntru;
atributele şterse.
Rv. În scut sigla M, având deasupra cruce; pe scut, o rozetă.
AE, 0,28 g, l lxl3.5 mm, Î, foarte ştearsă, tăiată oval. MBR 497 tip general,
inv. Pv. 3287/Ac. I/59/67.

IMPERIUL ROMAN
Theodosius li (408-450)
AE 4 (425-435) 33
24. Av. DNTHEODO[SIVS P.F.A.VG]
Rv. tip [CONCORDIJA AV[G]
AE, 0,89 g. l0xl2,5 mm, :71, foarte uzată.
1159/81.

ruptă, ilizibilă,

inv. Pv. 3291/Ac.

2. Suceava. judetul Suceava.
Petru Muşat (1378-1392)
Gros cu tlouii flori de crin i11 sc11t11/ tle pe revers şi /egemlti nornmlti
pe avers(1387-1392)
I. Av. Cap de bour ~ră urechi, în dreapta rozetă din cinci petale lungi, în stânga
semiluna.
SIMPETRIWOIWO
Rv. Scut fasciat, în câmpul li, două flori de crin simple, cu picior tăiat, mari.
+SIMOLDA VIENSI
AR, 0,93 g, 19 mm, !":,ştearsă Av/Rv, descentrată; MBR 277 tip general; inv.
204342/Ac. 1206/12.
Ag 43% = 6 415 loti; Cu 55% = 8 415 loţi; Fe 0,50%; Pb O, 75%; As 0,25%; Sb
0,08%; Sn urme
Alexandru cel Bun (1399-1432)
Jmmilate tle gros tip V ( 1430-1432)
2. Av. şters, nu se văd decât coarnele bourului.
33

Moneda a fost identificată de d-na Delia Moisil, pentru a cărei amabilitate îi
multumim şi pe această cale.
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Rv. Scut fasciat; în câmpul doi, şapte flori de crin de tip mic.
AE, 0,53 g, 13xl4 mm, 7. MBR 433 tip general, inv. 204347/Ac.1206/17.
Ag 0,075%; Cu 98.5% = 15 3/4 loti: Fe 0,65%; Pb O, I%; As 0, 18%; Sb 0,3%;
Sn urme.
Ştefan al II-iea (1433-1447, cu întreruperi, singur şi asociat cu lliaş
Petru al II-iea)
Dublu gros tip I ( 1433-1435)
3. Av. Cap de bour cu stea din cinci raze între coarne, cu urechi mari. având în
stânga semiluna: în dreapta, rozeta din petale pe cerc.
+NA W[-------]TENOM; legenda retrogradă.
Rv. Scut fasciat. cu coroană închisă deasupra, în câmpul li. şapte flori de crin;
în partea dreaptă a scutului siglele S H în ligatură.
+IW[-----]WNO[-]; legenda retrogradă.
AR. 1,24 g, I 9x20 mm, 71, MBR 513 tip general, descentrată, ştearsă Av/Rv;
inv. 204343/Ac.1206/13.
Ag 17% = 2 2/3 loţi; Cu 1,24%; Fe 0,35%; Pb 0,3%; As 0,2%; Sb O, I%; Sn
urme.
şi

Petru al Ii-lea (1443-1449, cu întreruperi, singur şi asocial cu
al II-iea şi Roman al II-iea)
Gros tip I (dupti 1446)
4. Av. Cap de bour cu urechi romboidale
+MOf----]OD
Rv. Scut fasciat având deasupra rozetă din cinci petale unite, iar în câmpul li,
cruce dublă.
+M[----]MOL
AR, 0,52 g. 20x 18 mm. 7. deteriorată. lipsă fragment; MBR 539 tip general;
inv. PV. 204344/Ac.1206/14.
Ar 7,7% =I 1/4 laţi; Cu 91,5% = 14 2/3 laţi; Fe 0,3%; Pb 0,25%; As 0,15%; Sb
0.15%; Sn urme.
Ştefan

Alexăndrel

(1449-1455, cu întreruperi, singur

şi

asociat cu Petru al

Ii-lea)

Gros tip I
5. Av. Cap de bour cu rozetă din cinci petale între coame, urechi mari. în
dreapta rozetă din cinci petale pc cerc. în stânga semiluna.

+MONEGA.A[--]ESA
Rv. Scut având în câmp
petale.

coroană,

iar deasupra

şi

în

colţul

de jos,

rozetă

din cinci

+MONEGA[--]INES
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AR, 0,87 g. 19xl9,5 mm, ~. MBR 565-566 tip general; inv.
204345/Ac.1206/15.
Ag 8% = I 1/3 loti; Cu 90,5% = 14 1/2 loţi; Fe 0,4%; Pb 0,25%; As 0,2%; Sb
0, 15%; Sn urme
Ştefăniţă

(1517-1527)

Gros
6. Av. În scut, cap de bour cu rozetă punctifom1ă în dreapta şi semilună în
stânga.
IW[-·· ]EF ANAHOEBADAO[-]CCKON
Rv. Scut, având în câmp o cruce dublă.
+DAP"'ZEMLHMOLDAP[-)BCKOI
AE argintai, 0,81 g, I 8x 18,5 mm, .J..., MBR b/762 lip general. perforată; inv.
204346/Ac. I 206/ I6.
Ag 0,045%; Cu 72,5% = 11 2/3 loţi; Fe I, 7%; Pb 0.40%; As 0,05%; Sb unne;
Sn 12%.

3. Suletea. judetul Vaslui (în fostul judet Tutova)
Roman al Ii-lea (câteva luni, 1447-1448, asociat cu Petru al II-iea)
Gros tip a
I. Av. Cap de bour cu urechi mari, romboidale, cu stea în cinci colţuri între
coarne, având în dreapta, rozetă din cinci petale, în stânga, semilună.
+ MO[--]TA.ROMA
Rv. Scut fasciat, în câmpul li. capul de bour heraldic, de tip moldovenesc.
W A WIWOB.D[ ····]
AR, 20x 19 mm, 1,03 g, 71, descentrată; MBR 553 tip general; inv. PV. 11
797/AC. 757.
Ag 9.3% = I 1/2 loti; Cu 89,7% = 14 1/3 loţi; Fe 0,40%; Pb 0,45%; As 0,12%;
Sb 0,08%; Sn urme.

Jmruitate de gros tip a
2. anepigraf, reprezentările aversului şi reversului c.m.s.
AR, 13 mm, 0.33 gr. !":,îndoită; MBR 559 tip general; inv. PV. 11798/f.n.i.AC.
Ag 23,5% = 3 3/4 loţi; Cu 74,5% = 12 loţi; Fe 0,5%; Pb O, 70%; As 0,30%; Sb
0,25%: Sn urme.
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Quclqucs monnaies de Moycn Âgc dccouvcrtes cn Moldavie
re sume
L'.auteur presente trois decouvertes monetaires provenues de Moldavie,
conservecs dans Ies collections du Musee National d'Histoirc de Roumanie.
li s'agit du:
1) Le tresor Rădău\i, dcp. de Suceava.
2) Un lot des monnaics isolecs dccouvcrtcs aSuceava.
3) Un lot des monnaies dccouvertes â Şuletea. dcp. de Vaslui.
1) Le tresar de Rădău\i, dcp. de Suceava a etc dccouvert, probablemcnt, cn 1935.
li a foit parti de ln collcction du numismate Corneliu Sccăşanu, qui l'avait vendu au
Cabinet des Mcdaillcs de la Bibliothcquc de !"Academie Roumaine. Ce tresor contient
24 monnaics.
Le tresar a la suivantc structurc:
- un AE 4 frappc pnr Thcodosc II entre 425-435.
- un gros du Ier typc, soit dit Ic typc "prccurscur", frappc par Alexandre Ier.
- un dcmic gros du typc "a la croix grccquc". frappc par Alexandre Ier.
- 20 dcmics gros cn cuivrc, du Vc tvpc, frappc par Alexandre Ier.
- un dcmic gros cn cuivrc du princc de la Moldavic Hclias.
Le gros du Ier typc d'Alcxandrc Ier y public est trcs important, car ii pcrmet de
complctcr Ies donnccs conccrnant la typologic el la metrologic des gros de ccue seric.
La monnaic de Rădău\i contient: 885%0 cuivre, 35%0 d'argent. plomb 12 %0, 65%0 fer
ct traccs de Sb, Sn el As.
Le dcmic gros du typc "a la croix grecquc" d'Alcxandrc Ier. date vers l'annce
1409, conticnt un pourccntage d'argcnt plus haut, de 280%0. li scmblc quc cc typc a etc
frappe selon l'ctalon mctrologiquc des denicrs hongrois frappccs cntrc 1402-1407 par
Sigismond Ier de Luxcmbourg.
Les 20 dcmics gros cn cuivrc du Vc typc d'Alexandrc Ier ont un poids moycn de
0,53 g.
Un cxcmplair a etc analysc par la mcthode de FRX indiquc une composition de
985%0 cuivrc. avcc plusieurs clCmcnts mincurs (sous 10%0). L'alliagc monnaic scmblc
manqucr l'argcnt. Cc typc de monnaics, dauc vers Ic fin de la regnc d'Alcxandre Ier, a
etc cornmcrcialisc a Constantinoplc. par Ies marchands moldavcs de Cetatea Alb• sous
Ic nom de romexi vlachesc/1i. Les donnccs conscrvees dans Ic livre de comptcs de
Giacomo Badocr indiqucnt l'achat cntrc 1437 ci 1440 d'unc quantite asscz importante de
monnaics cn cuivrc moldavcs par cc marchand (2000 kilo, c'cst-a-dirc, aproximativmcnt
un nombre de six millions des picccs).
La dcmie gros d'Hclias, aussi cn cuivre. pourrait fairc egalcment des cmissions
moldaves cn cuivrc commcrcialisccs aConstantinoplc cntrc 1437-1440.
L'apparition d'unc monnaic romainc du Vc sieclc dans cc trcsor trouvc au nord
de la Moldavic est unc chose tres interesante, car clic indiquc l'utilisation de l'ancicn
numcrairc dans la circulation du XVe sicclc. Car ccs picccs manquent dans Ies
1rouvaillcs monctaircs du Bas-Empirc connucs jusqu'a presen! sur Ic terriloirc de la
Moldavic ii scmblc qu'clle provicnt d'aillcurc. Sclon nous. la monnaic de Theodosc II a
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etc obtcnuc dans Ies zoncs du Bas-Danubc ou dans Ies Balkans, ou ces monnaics sont
courrantcs ct a etc transporte cn Moldavic septentrionale par Ies marchands. Elle a etc
acccptcc dans la circulation locale a causc de son poids asscz prochc a ccllcs des
monnaics cn cuivrc d'un dcmic gros.
2) Les six monnaics moldavcs provcnucs de Suceava ont etc dccouvcrtcs entrc
Ies murs de la Cour princierc, probablcmcnt cn 1956. Ellcs ont appartcnucs au capitainc
en rctraitc C. Bcrlinski, qui Ies a vcndu au Cabinet des Mcdaillcs de la Bibliothcquc de
l'Acadcmic Roumainc.
li s'agit de six pieccs dont:
- un gros avcc dcux flcurs de lys, frappc par Ic princc Pierre Ier aprcs 1387. Le
titre respecte l'etalon de 4 lots ct Ic poids est de 0,93 g.
- un dcmic gros du Vc typc frappc par Ic princc Alexandre Ier.
- un double gros du Ier typc. frappe par Etienne li. L'analysc par Ia mcthodc de la
FRX montre que Ia monnaie a etc frappcc sclon un etalon de 2 213 Iots, spccifiquc aux
monnaics dcvalorisecs des annccs '40 du XVc siccle.
- un gros du Ier typc de Pierre II. dane aprcs 1446. L'analysc indique un contcnu
de 77%0 d'argcnt .
- un gros du Ier typc frnppc par Alexandre li (Alcxăndrcl). La monnaic conticnt
80%0 argcnt, scmblablc acc des monnaics de Pierre II.
- un gros d'Elicnnc IV (Şte~nită). de type commun. L'analysc par la methodc de
la FRX a ctabli pour cc gros a etc frappc cn Iaiton (avcc Sn 120%0) argcntc, pour
donncr a ccs monnaics ('aspect des picccs d'argcnt.
3) Ă. Şulctca, ancien dcp. de Tutova on a dccouvert dcux monnaics frappccs
par Ic princc moldave Roman li. vers Ies annccs 1447. li s'agit d'un gros ct un dcmic
gros, toutes Ies dcux du typc A
La composition d'alliagc indiquc la prcscnce du cuivre (897%0) pour Ic gros ct
de 745%0 pour Ic dcmic gros; acote d'un faiblc tcncur cn argcnt - 93%0 pour Ic gros CI
235%0 pour Ia dcmic gros. Dans cc dcrnicr cas. cc titre plus eleve est duc a la prcscncc
d'unc mincc pelicule d'argcnt appliqucc a la surfacc de la monnaic.
Les conccntrations des clcmcnts mincurs sont trcs rcduitcs, sous I0%o. li s'agit
du: Fe - 4 - 5%o, Pb - 4,5 - 7%o, As - 1,2 - 3%o, Sb - 0,8 - 2.5%. Sn - traccs. Le poid
est 1,03 g. pour Ic gros et 0,33 g pour Ic demie gros.

Explicationcs des figurcs (Ies immages augmcntees Ix2)
Monnaics du trcsor dccouvcrt aR•d•uti:
I) Gros du Ier typc frappc par Ic princc moldave Alexandre Ier (Ic Bon), cntrc
1399-1402.
2) Dcmic gros d'Alcxandrc Ier du typc "a la croix grccquc," frappcc vers 1409.
3-22) Dcmics gros du Vc typc frappccs par Ic princc moldave Alexandre Ier (Ic
Bon). entrc 1430-1432.
23) Dcmic gros du Vc typc frappec par Ic princc moldave Hclias cntrc 14351442.
24) AE 4 de Thcodose li (425-435).
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Monnaics dccouvcrlcs aSuceava:
I a) Gros frappc par Ic princc moldave Pierre Icre ( 1387-1392).
2a) Dcmic gros de Vc typc frappcc par Ic princc moldave Alexandre Icre (Ic
Bon) cntrc 1430-1432.
3a) Doublc gros du Ier typc frappc par Ic prince moldave Etienne II entrc 14331435.
4a) Gros du Ier typc frappc par le prince moldave Pierre II cn 1446.
Sa) Gros du Ier type frappc par le prince moldave Alexandre II (Alexăndrel).
6a) Gros du Ier type frappe par le prince moldave Etienne IV (Şternniţă), cntre
1517-1527.
Monnaies decouvertcs â Sulctea:
I b) Gros du typc A frappc par le princc moldave Roman II, cntrc 1447-1448.
2b) Dcmie gros de typc A frappce par le princc moldave Roman II. cntre 14471448.
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ANEXĂ

Compozi\ia aliajului monedelor
Tezaur
S/I
M/6
M/2

Emilenl
Pelru I
Alexandru I

Nominal
gros
gros lip I

Alexandru I

gros lip I
gros lip I

moldoveneşti

descoperite la

4.5

93
94
88,5

0,060

2.30
2.40
650

-

Alexandru I
Alexandru I

gros 1ir I
gros tip I

3.6
3,5
1,95

Alexandru I
Alexandru I

112 gros
1/2 gros

28
0.075

69
98.5

Alexandru I
Ştefan II
Petru II

1/2 gros
2 groşi
gros
gros

-

98.5
82
91.5
90.5

-

72.5

-

Ştelllni\ă

gros
grns

Ş/2

Roman II

1/2 gros

urme

0.25
0,10

Alexandru I

Roman II

urme

o.. is

-

MII
R/I
M/5
R/2
S/2
({/10

Ş/I

0.50

urme
urme

0.75
0.35

gros lip I
gros lip I

S/6

Sn~

0,08

Ph<.~

-

92
93,5

17
7.7
8
0,045
9.3
23.5

97

89.7
74.5

-

-

urme
1,20
0,20
1.50
0.10
0,35
0,30
0.25
0.25
0,40
0,45
0,70
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(R), Suceava (S),

Sh~>

Au%

55
89.5

Rădăuti

f-e' ~
0,50

Cu%

Alexandru I
Alexandru I

Alexăndrel

(M),

AR%
43
9.8
7,2
4,9

M/3
M/4

S/3
S/4
S/5

Măcin

1.60

urme
urme

urme
urme

As%
0.25
0.12
0.050
0,070

/bi
·.=:1

1.05

0,030

I/)/

0.76
0,72

-

-

·.=:1

0,43

urme

0.18

.,

-

-

·.=:1

0.20
0.18

-

-

urme

1.15
0.65
0,70

urme
0.30
0,20

0.25

..

urme

0.45

urme
0,08

"1l1
·.·:1

Grame
0.93
0,87

0,020

urme
urme

0.10
0,15
O, 15

Av.

·.=:1

0.72
0,95
0,70

urme

0.35
0.30
0.40
1.70
0.40
0.50

Şulctea (Ş)

urme
urme
urme
12
urme
urme

0.20
0.15
0.20
0.05
0.12
0,30

·.=:1

,..:...

•)

.,

0,53
0.81
1.24
0,52

·.=:1

0.87
0,81

·.=:1
·.=:1

1.03
0,33

Monede

moldoveneşti

Fig. I .Monede din tezaurul Rădăuti : I) Gros tip I emis de Alexandru I ( 1399-1402) 2)
Jumătate de gros tip "cruce cu bratele egale" emis de Alexandru I ( 1409); 3-12) Jumătate de
gros tip V emis Alexandru I ( 1430-1 432)
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Katiuşa

Pârvan

16

•

Fig. 2. Monede din tezaurul Rădău1i: I 3-22)Jumătatc de gros tip V emis Alexandru I ( 14301432); 23)Jumătatede gros tip IV emis de Iliaş(J435-1442); 24) Monedă de bronztipAE4
emisă de Theodosius al Ii-lea (425-435)
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moldo veneşti

Fig. 3. Monede descoperite la Suceava: 1a) Gros cu două flori de crin emis de Petru 1( 13871392); 2a) Jumătate de gros tip V, Alexandru 1 (1430-1432);3a) Dublu gros tip I emis de
Ştefan al Ii-lea ( 1433-1435); 4a) Gros tip I emis de Petru al II-iea (după 1446): Sa) Gros tip I
emis de Alexiindn.:l; 6a) Gros emis de Ştefăniţă ( 1517-1527); Monede descoperite la
Şulctea: lb) Gros tip a emis de Roman al Ii-lea (1447-1448);2b) Jumătate de gros tip a
emisă de Ro man al Ii- lea ( 144 7-1448)
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CAHLE ÎN COLECŢILE MUZEULUI DE ISTORIE ROMAN
PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC,
DOMNIŢA HORDILĂ
Colecţiile arheologice ale Muzeului de Istoric din Roman, bogate şi
diversificate, constituite pe parcursul a mai bine de patru decenii de cercetare
conţin piese datând din perioade istorice diferite, dintre care cele ce se
încadrează din punct de vedere cronologic în epoca medievală formează o grupă
distinctă. Cea mai marc parte a obiectelor datând din evul mediu au fost
descoperite în cursul cercetărilor arheologice efectuate pe teritoriul oraşului
Roman, dar şi în cuprinsul unor aşezări rurale, din perimetrul fostului judeţ
Roman.
Prezentarea cahlelor şi fragmentelor de cahle descoperite de-a lungul
timpului, fie cu ocazia unor lucrări edilitare, fie în um1a unor cercetări
arheologice sistematice şi păstrate în colecţiile Muzeului de Istorie Roman, face
subiectul lucrării de fală.

*

* *

Cahlele şi fragmentele de cahle provenite de pe teritoriul actual al
oraşului Roman au fost descoperite atât fortuit, cu ocazia unor lucrări edilitare,
cât şi în timpul unor cercetări arheologice sistematice.
Marca majoritate a cahlelor descoperile pe teritoriul oraşului Roman
sunt forme simple, amintind olăria de uz casnic, cu care au în comun pasta
aspră, cu mult nisip, din care au fost lucrate, cât şi modelarea cu ajutorul rotii
olarului, aşa numitele cahle-pahar, cahle-oală şi cahle convexe, care se pot
încadra în tipurile
I a 1, II A a2, lll 3 şi XI C 1, conform clasificării propuse de
Paraschiva-Victoria Batariuc.
În anul 1978, cu ocazia unor lucrări edilitare efectuate în zona fostelor
numere 6-10 de pe strada Nicolae Titulescu, a fost descoperită o cahlă oală, de
tipul II A a, modelată dintr-o pastă aspră, cu mult nisip. Cahla are deschiderea
rectangulară, obţinută în urma „tragerii" cu ajutorul unui cadru de lemn,
mărginită de un chenar liniar simplu, neglijent realizat, cu lăţimea variind între
7 şi 1O mm, prezentând colţurile drepte, îngroşate. Piciorul de montare este
tronconic, scurt (fig. 112). La interiorul cahlei se observă striuri orizontale,
„coaste" în relief, rezultat al modelării la roata olarului. Cahla prezintă la
1

3
4

P. V. Batariuc, Cahle din Moldova medievală. Secolele XIV-XVII, Suceava, 1999. p.
83, fig. I/I (Se va prescurta în continuare Cahle din Moldova ... ).
Ibidem, p. 85, fig. 1/3.
Ibidem, p. 85, fig. 1/8.
Ibidem, p. 92, fig. 1/45.
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exterior urme de ardere secundară, probabil de la incendiul care a distrus
locuin1a în care fusese amenajată soba a cărei parte componentă era.
Nedispunând de condiţiile de descoperire, încadrarea cronologică a acestei cahle
la sfârşitul secolului XIV şi în prima jumătate a celui urmi1tor poate fi făcută
bazându-ne pc analogiile oferite de piesele similare care au fost găsite în
cuprinsul constructiei de lemn de la Curtea Domnească din Suceavas, dar şi în
locuinte de orăşeni de la Baia6 , Hârlău sau Târgu Neam\~.
Pe strada Cuza Vodă, la numerele 6, I O, 11, 16 lucrări edilitare
efectuate în deceniul opt al secolului XX au distrus vestigiile unor locuinte
datând din veacul al XV-iea.
Pc stradâ Cuza Vodă nr. 6 a fost descoperită o cahlă convexă, de
coronament, care se încadrează într-o variantă a tipului XI C. Cahla, de mici
dimensiuni, de formă aproape sferică. bombată. sugerând un bulb de ceapă9 , se
termină cu un vârf conic ascuţit (fig. 5/2). La exterior cahla prezintă urme de
tutuială de la montarea în corpul sobei.
Din punctul Cuza Vodă nr. 10 provine o cahlă-oală (tipul III), cu
deschiderea pătrată şi laturile uşor arcuite, mărginite de un chenar liniar simplu,
lat de circa 11 mm, cu zona colturilor evazată şi ingroşată. Corpul sub formă de
trunchi de piramidă al cahlei a fost modelat cu pcretii rotunjiţi; o nervură
proeminentă marchează trecerea spre piciorul de montare cilindric, cc ocupă
aproximativ două treimi din înăl\imca cahlei (fig. 2/4). Cahla prezintă la
exterior urme de tutuială cu pleavă, de la montarea în corpul sobei. Fixarea
cahlei in corpul sobei a fost neglijent făcută, astfel că bucăţi de lut amestecat cu
pleavă folosit la montare au căzut pe suprafaţa vizibilă a cahlei. La interior,
partea superioară a cahlei, cu deschiderea rectangulară a fost acoperită cu şlem
de culoare gălbuie, aplicat cu probabilitate după terminarea construirii sobei, cu
scopul de a masca eventualele imperfecţiuni legate de punerea în operă a
pieselor componente, dar şi pentru a uniformiza cromatic suprafa1a instalaţiei de
încălzit. În acelaşi loc, strada Cuza Vodă nr. 10, a fost descoperită o cahlă
7

L. Chi1cscu. Cercetciri arheologice de la Curtea Domnea.rci'i din Suceava, în CAMNI,

I, 1975, p. 247, fig. 5.
Eug. Ncam\u. V. Neam\u, S. Cheptea, Oraşu/ medieval Baia în secolele X/V-XVII,
voi. I, laşi, 1980, pp. 130-131. fig. IOI/3-5; 114/3; idem. op. cir„ voi. li. laşi, 1984,
pp. 232, 234, fig. 102/3.
1
S. Chcptca, U11 oraş mediem/. Jlârliiu. laşi, 2000. p. 102. fig. 27/3,4, 28/1-4.
• P. V. Batariuc, op. cit„ pp. 183-184.
·> Acest tip de cahlă formează o variantă întâlnită până acum doar Ia Roman. Cf. P. V.
Batariuc. Ca/Jle de coro11a111e11r din Moldova (secolele XIV-XV), în ttrhMold, XX,
1998. pp. 129-130, fig. 2/1-6: 3/1-7: 4/1-6 (Se va prescurta in continuare Ct1/Jle <le
6

COl'O/la/llClll •.. ).
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convexă (variantă a tipului XI 0) 10. Cahla prezintă un corp cilindric care se
continuă cu un buton conic cu vârful rotunjit (fig. 6/1) şi a fost acoperită cu
smalţ verde deschis, aşternut direct pc pasta roşie, fără angobă. Interiorul cahlei
este acoperit cu funingine, ceea cc probează faptul că această piesă a făcut parte
din structura camerei de încălzire şi a venit în contact cu fumul rezultat din
combustia lemnului. Această observaţie făcută în cazul cahlei convexe
descoperite la Roman pcnnitc formularea ipotezei potrivit căreia cel puţin o
parte a acestui tip de cahle era folosită nu numai pentru realizarea
coronamentului, dar şi la compunerea acelor compa1timcntc ale corpului
propriu-zis al sobei, cu rol în înmagazinarea şi iradierea căldurii 11 •
Pe strada Cuza Vodă nr. I I a fost descoperită o groapă în care sc ana o
cahlă cc se încadrează în tipul III, cu deschiderea rectangulară şi piciorul de
montare cilindric; zona care face trecerea de la trunchiul de piramidă la cilindru
este marcată de o nervură proeminentă (fig. 211 ). La interior, întreaga suprafaţă
rectangulară a cahlei a fost acoperită cu un strat uniform de şlem de culoarea
lutului.
Din aceeaşi zonă a străzii Cuza Vodă, la nr. 16, au fost descoperite
vestigiile unei locuinţe datând din secolul XV, de unde provin atât fragmente de
cahle cât şi mai multe cahle întregite, diversificate din punct de vedere
tipologic, simple dar şi decorate: cahle-pahar (tipul I a), cahle-oală cu picior de
montare tronconic (tipul II A a), cahle-oală cu picior de montare cilindric (tipul
12
III), cahle-ancadrament (tipul XIII B) , cahle cu faţa plină şi decor în relief
14
13
(tipurile VIII A sau IX A ), cahle turn (tipul XVI 15 , variantă incdită) 16 , dar şi
fragmente de horn 17 .
Cahla pahar prezintă deschiderea circulară, simplă, mărginită de un
chenar liniar cu lăţimea de 11 mm; piciorul de montare tronconic este masiv,
înalt, cu un profil greoi (fig. 4/6). La interiorul şi exteriorul cahlei se observă
striuri concentrice, „coaste" în relief, urme ale modelării la roata rapidă. Cahla

10 Eadem, Cahle din Moldow1 ... , p. 92, fig. 1146; eadem, Cahle de coro11ame11t ... , p.
129, fig. 2/2,3.
11 Discuţia despre folosirea cahlelor convexe la realizarea volumelor funcţionale ale
sobei la P. V. Batariuc, op. cit., pp. 129-130. P. Boldiszar, Gotikru kalyhacsempek az
ujabb budavârJ aslllas leleta11yagab6/, în A M6ra Fere11c M1iz.e11111 Evkâ11yve, Szcgcd.
1988/1, fig. 19 propune o încercare de reconstituire a unei sobe din cetatea Buda
datând din perioada angevină unde cahle convexe sunt folosite la compunerea
camerei de încălzire.
12
P. V. Batariuc, Cahle din Moldova ... , p. 93, fig. 1/52.
13 Ibidem, p. 87, fig. 1123.
14
Ibidem, p. 88, fig. 1/28.
15
Ibidem, p. 94, fig. 1/61-64.
16
P. V. Batariuc, Cahle de coro11ame11t ... , pp. 133-134, fig. 1111-7; 1211-6.
17 Eug. Neamţu, V. Ncamtu, S. Cheptea, op. cit., voi. li, 1984, p. 241. fig. 108.
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urme de ardere secundară, posibil de la incendiul care a pus capăt
Au fost întregite şi două cahle-oale, uşor diferite între ele.
Una din aceste cahle are deschiderea rectangulară. mărginită de un chenar liniar
simplu; col\urile, drepte, sunt îngroşate. Imediat sub chenarul marginal, la
exterior se găseşte o canelură orizontală pronunţată, după care corpul cahlei
prezintă pereţii bombaţi, rotunjiţi, curbura depăşind deschiderea rectangulară.
Piciorul de montare, tronconic, este relativ scurt în raport cu deschiderea (fig.
I /4). Cca de a doua cahlă-oală, de asemenea masivă, prezintă deschiderea
cvasipătrată. mărginită de un chenar liniar simplu, uşor bombat spre exterior;
colţurile se prezintă îngroşate, mult ieşite în afară, evazate. Piciorul de montare
este tronconic, scurt (fig. 1/1). Cahla-oală de tipul III are deschiderea
rectangulară, mărginită de un chenar liniar simplu, uşor arcuit spre exterior;
colţurile au fost îngroşate, unul dintre ele fiind evazat. Piciorul de montare este
cilindric, scurt. Zona de trecere de la corpul rectangular, la piciornl cilindric,
tratată sub formă de trunchi de piramidă este marcată de o nervură proeminentă
(fig. 2/2). Cahla prezintă suprafata exterioară acoperită în unele locuri cu unnc
de lutuială de la montarea în corpul sobei. Cahla-ancadrament (tipul XIII 8)
este compusă dintr-o placă dreptunghiulară, decorată în câmp cu o torsadă deasă
încadrată de un chenar zimţat. Cahla a fost prevăzută cu un picior de montare
sub forma unui peduncul lamelar 18 (fig. 7/3). Întreaga suprafaţă a cahlei a fost
acoperită cu un şlem obţinut dintr-un lut gălbui. A fost descoperit şi un
fragment de cahlă cu faţa plină, fliră picior de montare, şi decor in relief baghete care se întretaie (fig. 7/2). Dimensiunile reduse ale acestui fragment fac
dificilă încadrarea tipologică a cahlei, care poate să aparţină tipului VIII A,
pătrată, cu faţa plină şi decor în relief"'. dar şi tipului IX /\,dreptunghiulară, de
0
asemenea cu faţa plină şi decor în relie~ . În realizarea corpului sobei, cahlele
de tipul VIII, masive, erau folosite pentru compunerea camerei de ardere, iar
cele de tipul IX la camera de încălzirc 21 • Cahla-turn formează o variantă inedită
22
a tipului XVI 8 • Într-o primă etapă cahla a fost modelată la roata rapidă, sub
forma unui cilindru căruia i-au fost aplatisate două suprafoţc, pentru a rezulta un
triunghi. Pc fiecare din cele două laturi aproximativ egale ale triunghiului a fost
practicată câte o deschidere dreptunghiulară, care sugerează ferestrele unui turn
de apărare (fig. 5/4). Au fost descoperite şi fragmente de horn, o piesă masivă,
existenţei locuinţei.

R. Popa, M. Mărgincanu-Cârstoiu, Mărturii de civiliza(ie medievală românească. O
a domniei şi o sobă monumentală de la Suceava din vremea lui Ştefan cel Mare,
Bucureşti, 1979, pp. 55-56, fig. 34.
19
P. V. Ba1ariuc, Cahle din Moldoi•a .. „ p. 87, fig. 1123.
20
Ibidem, p. 88, fig. 1128.
21
Ibidem. pp. 137-139: R. Popa, M. Mărgincanu-Cârstoiu, op. cit., pp. 105-113, fig. 93.
22
P. V. Bmariuc, Cahle de coro11ame11t ... , pp. 133-134. fig. 11/1-7: 1211-6.
111

casă
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uşor tronconică,

având partea inferioară mărginită de un chenar proeminent,
liniar, în relief23 •
Toate cahlele şi fragmentele de cahle descoperite în locuinţa situată pe
strada Cuza Vodă nr. 16 au fost acoperite cu şlem gălbui, unele dintre ele
prezentând şi urme de tutuială care a servit la montarea acestor piese în corpul
sobei. Se parc că şlemul a fost aplicat pe suprafaţa cahlelor după punerea
acestora în operă, dorindu-se acoperirea întregii suprafeţe a sobei, atât carcasa
de lut cât şi cahlele care erau încastrate în această carcasă, pentru a se masca în
acest mod eventualele defcete de montare.
Dacă luăm în considerare limitele teritoriale ale Romanului la sfărşitul
secolului XIV şi începutul celui următor, propuse de cercetătorii care s-au
24
ocupat de fortifica\iile oraşului , atunci cahlele descoperite în zonele de nord,
nord-est şi nord-vest, în perimetrul străzilor Cuza Vodă şi Nicolae Titulescu
aparţin lumii rurale. În această zonă se ana un sat din hinterlandul Romanului,
sal inclus mai apoi în componenta oraşului. Cum însă arheologic fortificaţia
oraşului nu a fost surprinsă în această zonă nordică putem să avansăm ipoteza
că şi locuinţele descoperite pe străzile Cuza Vodă şi Nicolae Titulescu se
încadrează spa\iului urban medieval.
În anul 1997, în zona Poştei au fost descoperite vestigiile a două
locuinţe distruse partial cu ocazia construirii la începutul secolului trecut a
numitului edificiu, după planurile arhitectului Ion Mincu. Săpăturile de salvare
întreprinse au dat posibilitatea recuperării unei cantităti însemnate de material
arheologic constând din fragmente ceramice de uz comun, atât acea specie
denumită cu sintagma „ceramica muşatină", ceramica cenuşie fină şi o cahlă
oală cu picior de montare cilindric (lipul III), cu deschiderea rectangulară, cu
laturile uşor arcuite, mărginită de un chenar liniar simplu, lat de 9 mm; colţurile
sunt drepte, iar piciorul de montare este scurt. Partea superioară tratată sub
forma unui trunchi de piramidă prezintă în zona de contact cu picioml cilindric
o nervură proeminentă (fig. 2/3). Această cahlă încadrată cronologic la sfârşitul
secolului XIV şi începutul secolului XV, pe baza materialului ceramic
descoperit în locuinţa Li. îşi găseşte analogii în locuinţele de orăşeni de la
Baiah şi Suceava 26 •
23

Eug. Ncam1u, V. Ncam1u, S. Chcptca, op. cit., p. 241, fig. I 08.
M. D. Matei, L. Chi1cscu, Problemes historique co11cema111 la forteresse tlu temps des
Muşat et /'etablisement urbain de Roma11, în Dacia, N. S„ X. 1966, pp. 292-298, fig.
I.
21
Eug. Ncam1u. V. Ncam1u. S. Chcptca, op. cit„ voi. I, p. 131, fig. I02/6; I 03/1-2;
I 14n; 115/4; 117/4; idem, op. cit„ voi. II, p. 234, fig. 10215.
26
P. V. Batariuc, M. Andronic. Descoperiri tirheologice la Suceava - contribuţii la
cunoaşterea topografiei oraşului medieval, în Suaam, XVII-XIX, 1990-1992, p. 37,
fig. 6/5.
21
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săpături de salvare a fost
o groapă în care se ana ceramică uzuală care se datează în secolul
XVI. cât şi o cahlă-oală. fragmentară, modelată dintr-o pastă aspră, cu mult
nisip cu granulaţie medic. Cahla are deschiderea cvasipătrată, mărginită de un
chenar liniar simplu. lat de circa 8 111111 şi prezintă colţurile îngroşate şi evazate;
piciorul de montare este înalt şi zvelt (fig. 3/5).
În perimetrul Şcolii generale nr. 5 din Roman, cu prilejul săpăturilor
arheologice intreprinse în necropola medievală din secolele XV-XVII au fost
descoperite o locuinţă uşor adâncită şi o groapă cu resturi menajere de unde a
fost recoltat un variat material ceramic, care se datează în secolele XVI-XVII.
Din această zonă provin câteva fragmente de cahle, de tipuri diferite: cahle
dreptunghiulare, cu faţa plină, decor în relief şi picior de montare rectangular,
27
scurt (tipul IX 0) şi cahle de coronament cu suprafaţa tratată sub formă de zid
28
de cetate, cu creneluri şi merloane (tipul XV A b) •
Fragmentele de cahle care se încadrează în tipul IX D au fost decorate
cu grupuri de linii în relief, care se întretaie compunând un motiv geometric,
greu de descifrat din cauza dimensiunilor reduse (fig. 7/4,5). Pc alte fragmente,
de asemenea de mici dimensiuni, au fost desenate f1unzc (fig. 8/ I) sau petale
încadrate de linii circulare dublme de un cerc format din pastile rotunde (fig.
8/2). Fragmentele de cahle de coronament (tipul XV A b) prezintă suprafaţa
tratată într-un singur plan, divizată în două registre, aproximativ egale, de o
friză de haşuri oblice, paralele între ele, sugerând o torsadă rară. Registrul
inferior, masiv, a fost decorat cu motive geometrice în relief: cercuri în care au
fost înscrise cruci reali;r..atc din trese haşurate; cercuri separate de triunghiuri
afrontate (fig. 9/ I, 2, 4 ). Registrul superior a fost figurat sub forma unei curtine,
cu merloane în trepte (fig. 9/3). Se cunosc şi exemplare unde la partea inferioară
a crenelurilor se găsesc imprimate în pastă streşini în relief (fig. 9/3). Toate
aceste fragmente de cahle se datează în secolele XVI-XVII. încadrare
cronologică asigurată atât de ceramica de uz comun cu care au fost descoperite
în asociere, dar şi de analogiile oferite de piese asemănătoare, provenite de la

Pe strada Elena Doamna nr. 18, în urma unei

descoperită

27

28

P. V. Batariuc. Cahle din Moldova ... , pp. 90-91. ftg. 1/35.
Ibidem, p. 93. ftg. 1/57.
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30

laşi şi Ncf:roeşti-Neamt , dar şi din Transilvania. la Mănăstirea Vaca şi la
Geogiu-Băi 2•
În zona Bibliotecii municipale, în anul 1981 a fost descoperit un
fragment de cahlă, de tipul IX D. cu faţa plină şi decor vegetal în relief (lig.
1
8/3), fragment care se datează în secolele XVI-XVII 1 .
Un lot important de cahle păstrat în colecţiile Muzeului de Istorie
Roman a fost descoperit în cursul cercetărilor arheologice sistematice efectuate
în cuprinsul satului medieval Săbăoani, în punctul .. La crnci" sau .. La
Bisericuţă", atât în locuinţe, cât şi în strat. La Săbăoani. cah Ic şi fragmente de
cahle au fost descoperite în trei locuinţe: LI, L4 şi L5 precum şi în groapa G I.
În anul 1988, în SI a fost descoperită locuinţa L 1, semiadâncită, de mici
dimensiuni şi având o fonnă mai puţin obişnuită, cvasielipsoidală. în interiorul
căreia se găsea o cantitate impresionantă de lutu ială fără pleavă ·în compoziţie,
puternic arsă, provenind cu siguranţă de la instalaţia de încălzit. Podeaua
locuinţei, simplă. nelutuită, prezenta pe o suprafaţă de circa I mp. în zona
central-estică, urme putcmicc de arsură. care şi acestea se constituie într-o
dovadă indiscutabilă a existentei acestei instalaţii 3 ~. În interiorul locuinţei LI au
fost descoperite două cahle-pahar (tipul I a). Una dintre aceste cahle a fost
modelată dintr-o pastă fină, cu nisip cernut. Cahla, tronconică. înaltă. cu pereţii
uşor arcuiţi, are deschiderea circulară, mărginită de un chenar liniar, lat de circa
13 mm. prevăzut cu o nervură în rclief(lig. 4/3). La interior cahla prezintă acele
„coaste" în relief, striuri concentrice rezultate în urma modelării la roata rapidă.
Cel de al doilea exemplar a fost de asemenea lucrat dintr-o pastă lină, cc
caracterizează toate cahlele descoperite la Săbăoani, cu ajutorul roţii olarului,
urmele modelării fiind puse în evidenţă prin acele „coaste'" concentrice în relief,
vizibile la interior. Cahla este asemănătoare cu cea descrisă anterior, fără a li
identică. O deosebeşte doar chenarul ce mărgineşte deschiderea circulară, lat de
31

:„ N. N. Puşcaşu, V. M. Puşcaşu, Mtirturii de civilizaţie şi urbanizare descoperite in
vatra istoricei a laşilor. în RMM-MIA, 2, 1983, fig. 34.
30
R. Popovici, Aşezarea ruralii Negoeşti (secolele XV-XVI/). Rezultatele cerceleirilor
arlieologicedi11a11ii 1972-1977, înMe111A111iq. IX-XI. 1977-1979. fig. 7/1.
31
D. Marcu, Sobele din cahle din Măniistirea Vaca (sec. XVII), în AT. II, 1992, fig. 6/r.i,
c.
3
~ P. V. Batariuc, Eug. Pescaru, Cahle descoperite la Germisaru (Geoagiu-Beii, jude/ul
H1111edoara). în Sargetia, XXVIII. 1995-1996. fig. 15/5.
1
'
Al. Andronic. Eug. Neamţu şi M. Dinu, S,ipeiturile arheologice de la Curtea
Domnească din laşi, în ArhMold. V. 1967, fig. 54. 55, 60: Al. Andronic, laşii pâmi la
mijlocul secolului XVII. Geneză şi evolu/ie, laşi, 1986, fig. 49, 5015; P. V. Batariuc,
op. cit.. pp. 103-104, fig. 26.
3
~ D. Hordilă, Contrihu/ii arheologice la cunoaşterea aşezcirilor medievale Siibiioani şi
Berencleşti, Comunicare prezemată la sesiunea Muzeului de Istorie Roman, 30 manie
1995.
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14 mm şi fără nervură mediană (fig. 4/4). Prin inventarul ceramic descoperit,
între care menţionăm vase lucrate din pastă cenuşie fină, cu decor de inspiraţie
heraldică realizat cu rnloul 35 , locuinţa LI şi implicit instalaţia de încălzit
existentă aici se datea7.ă la sfârşitul secolului XIV şi la începutul secolului
unnător.

În locuinta L4, descoperită în SVI în anul 1989 a fost găsită o cahlă
disc, circulară, decorată cu cercuri concentrice în relief şi având în centru o
36
proeminentă cilindrică (fig. 6/2). Neîntâlnite în Moldova , asemenea cahle-disc
se cunosc din descoperiri făcute în Ţara Românească, la Curtea de Argeş ,
•
· Js ,
I>o Iata 39, ·r·argşor4o, C otmcana 41 , C omana -12, Mă"1căneşt1..a; ,
T argov1şte
44
Tânganu , Oraşul de Floci 45 , unde au fost descrise ca fiind obiecte ornamentale
17

~~ Eadem, Decorul de pe vasele cenuşii din sec. XIV-XV aflate în c:olecţia Muzeului de
Istorie Roman, comunicare prezentată la Colocviul naţional „Ceramica tină cenuşie
uin Moldova în sec. XIV-XV". Roman, 19-20 aprilie 1996.
36
P. V. Bat?riuc, op. cir .. pp. 83-96.
7
~ N. Constanti ncscu. Curtea de Argeş. 1200-1400. Asupra începuturilor Ţarii
Române~·ti. Bucureşti. 1984, pp. 138. 139, fig. 65/1, 2: L. Bătrâna şi A. Bătrâna.
Cerceuiri arheologice efectuale in anul 1979 i11 cuprinsu/ aşezării Curtea de Argeş,
în CAMNI, IV. 1981, p. 166, fig. 14/3; idem. Cercetciri arheologice de la Curtea de
Argeş, în CAMNI, V, 1982. p. 103. pi. VII.
18
N. Constantinescu, C. Ionescu, Asupra habitatului uman de la Târgovişte inainte de
1394. Repere din 1:iafa curţii domneşli, în SC/VA, 31, 1980, I, p. 65, fig. 9.
w V. Rădulescu, I. Cămui, O locuinţă cu pivniţă de piatră din secolul XIV-XV tle la
Polllla,jucl. Gorj, în CAMNI. VIII, 1986, fig. 6/12.
0
~ D. Popescu ct alii, .')antierul arheologic Târgşor, în Marerfri/e, VI, 1959, pp. 732-735,
fig. 12/6. 7. 9.
~ 1 Inedite. O menţiune la L. Bătrâna şi A. Bătrâna. Cercetări arheologice efectuate in
anul 1979 in cuprinsu/ aşezării Curtea de Argeş, în CAMNI, VI, 1981, p. 168, nota
16.
~ 2 Idem. Evoluţia ansamblului fostei mănăstiri Comana în lumina cercetărilor
arheologice, în RMM-MIA. I. 1974, pp. 20. 26. fig. 8.
43
P. I. Panait. Contribuţii arheologice la cunoaşterea satului in secolul al XV-iea pe
teritoriu/ de azi al B11cureşti11l11i, în MIM, I, 1964. p. 226, fig. 4; M. Constantiniu, P.
I. Panait, I. Cristachc-Panait. San/ierul arheologic Bclneasa - Străuleşti, în CAB, II,
1965, p. 218, nota 2. fig. 116; M. Constantiniu, P. I. Panait . .')antierul arheologic
Bcineasa-Străuleşti. Cercetările din sectorul Miiicăneşti (196./-1966), în Bucureşti,
VI. 1968, p. 73, fig. 13/9.
41
· P. I. Panait ci alii, Complexul 111edie1•al Tcînganu, în CAB. II, 1965, p. 235, fig. I 112;
P. I. Panait. M. Turcu. Cercelcirile arheologice de la 7'cinganu, în /311c11reşti, VI, 1968,
p. 88, fig. 3/1.
.is L. Chitescu ct aiii. Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Oraşul de Floci), jud.
Ialomiţa, în CAMNI, III, 1979. p. 220. fig. 13.
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servind la decorarea pereţilor46 • Din locuinţă provin două fragmente de cahle de
mici dimensiuni, fapt care face dificilă încadrarea lor într-unul din tipurile
constructive cunoscute. Unul din aceste fragmente, care poate să aparţină atât
47
tipului VIII A , dar şi tipului IX A4M, imprimat cu ajutoml unui tipar într-o
pastă cu mult nisip, a fost decorat cu un
motiv geometric liniar, greu de
descifrat (fig. 8/6). Acest fragment prezintă pe suprafa1a decorată urme de
lipitură de lut, de la montarea sa în corpul sobei. Cel de al doilea fragment,
lucrat din pastă fină. cu nisip cernut în care se află accidental şi paiete de mică,
provine de la o cahlă traforată, posibil de tipul Vlll B b49 , având în centru o
suprafaţă circulară, decorată cu o cruce liniară, cu brate egale, în relief (fig. 7/ I).
Locuinţa L4 aparţine tipologic categoriei celor adâncite cu intrarea în formă de
gârlici şi se datează pe baza ceramicii uzuale descoperite în prima jumătate a
secolului XV 50 , perioadă cronologică în care se încadrează şi cahlele aflate aici.
Locuinţa LS a fost descoperită în SIV /1993. Este o locuinţă de tipul
celor uşor adâncite, cu dimensiunile de 5,5x4,6 m şi a fost construită din lemn;
în momentul descoperirii se mai păstrau urmele bârnelor talpă. În centrul
51
locuinţei se afla o suprafa\ă de pământ ars la roşu. cât şi cenuşă , provenind cu
siguranţă de la o instalatic de încălzit, posibil o vatră cu camnită realizată din
cahle sau, de cc nu, de la o sobă. În interiorul locuinţei au fost descoperite
fragmente de vase de uz comun, uncie dintre ele aparţinând speciei cenuşii fine,
cu decor ştampilat, dar şi trei monede de la Alexandru cel Bun, care asigură
încadrarea cronologică a acestei constructii în prima jumătate a secolului XV 52 .
Fragmentele de cahle nu au fost descoperite în interiorul locuintei L5, ci în
51
spatiul exterior, în imediata apropiere a acesteia .
Cahlele provenite din preajma locuinţei LS de la Săbăoani aparţin mai
multor tipuri constructive: cahle-pahar (tipul I a). cahle-oală (tipul li A a}, cahle
convexe (tipul XI C). Toate aceste cahle au fost modelate cu ajutorul rotii
rapide, dintr-o pastă fină, omogenă, şi au fost arse oxidant.
Cahlele-pahar, trei la număr, aşa după cum le arată şi numele, sunt
asemănătoare unor pocale de mari dimensiuni, uşor tronconice, cu deschidere
46

P. I. Panait, op. cit„ p. 235; M. Constantiniu, P. I. Panait, op. cit„ p. 218. nota 2; L.
Chitescu et alii, op. cit„ p. 220.
47
P. V. Batariuc, op. cit„ p. 87, fig. 1/23.

48

Ibidem, p. 88, fig. 1/28.
Ibidem, fig. 1124.
so D. Hordilă, Contrih111ii arheologice la cunoaşlerea aşezări/or medievale Săbăoani şi
Berendeşli, comunicare prezentată la sesiunea Muzeului de Istoric Roman, 30 martie
1995.
51
Ibidem.
52
Ibidem.
53
Ibidem.
19
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circulară, mărginită

de un chenar liniar simplu, f~ră nervură mediană. cu lăţimea
de aproximativ 11 mm. Ceea ce trebuie menţionat este faptul că nici una din
aceste cahle-pahar nu sunt identice intre ele, diferentcle fiind datorate modelării
libere, pe roata olarului. Astfel, una dintre aceste cahle, aproape cilindrică, a
fost modelată cu un corp înalt, zvelt (fig. 4/5), o alta. tronconică, arc un profil
îndesat, prezentând la exterior sub chenarul care formează buza, striuri
concentrice (fig. 4/2). în timp cc a treia este diferită de celelalte. având pereţii
uşor bombali (fig. 411 ). Toate aceste cahle-pahar prezintă la interior striuri
concentrice pronunţate, „coaste" în relief de la modelarea cu ajutorul roţii
olarului. Şi o altă observaţie făcută în cazul cahlelor-pahar descoperite lângă
locuinţa LS de la Săbăoani: toate prezintă urme de ardere secundară. posibil de
la incendiul care a pus capăt existenţei locuinţei. Cahla-oală este un exemplar
masiv, cu un profil puţin întâlnit printre cahlele de acest tip din Moldova
medievală q. Deschiderea este cvasi pătrată, mărginită de un chenar liniar
simplu, uşor bombat în zona mediană. cu laturile arcuite şi colturile evazate,
îngroşate. Corpul propriu-zis al cahlei prezintă partea superioară modelată cu
pereţii drepţi, pc circa o treime a piciorului de montare. după care se continuă
sub forma unui trunchi de con (fig. 1/3). Pc suprafaţa cahlei se observă
amprentele meşterului olar care a modelat-o. Cahla convexă. o variantă a tipului
XI C, având un corp perfect semisferic, se termină cu un buton masiv, cilindric,
încadrat de striuri concentrice55 (fig. 6/3). Cahla a fost acoperită la exterior cu
smalţ verde deschis, aplicat direct peste pasta foarte fină din care a fost
modelată cu ajutorul rolii rapide. ·1 oate cahlele descoperite în preajma locuinţei
LS de la Săbăoani prezintă urme de ardere, de la montarea lor în corpul sobei,
dovedind că aceste obiecte nu se găseau aici întâmplător, produse sau depozitate
de cei care locuiau în această casă. ci au fost utilizate la realizarea unei instalaţii
de încălzit.
Din sectiunea SVI, groapa G 1, provine un fragment de cahlă cu faţa
plină şi decor în relief, posibil încadrându-se în tipul VIII B a~ 6 . În câmp. lângă
chenarul liniar al cahlei se aOă o rozetă încadrată de un cerc compus din „dinţi
de ferăstrău'', motivul decorativ amintind crestăturile în lemn (fig. 8/4).
Supra fata cahlei a fost acoperită cu şlem gălbui. În umplutura gropii G I au fost
găsite fragmente ceramice de la vase de uz comun caracteristice secolului XV~!·
cât şi un tezaur compus din 53 de monede emise în Polonia între 1622 şi 1653''.
Considerăm că şi fragmentul de cahlă poate fi datat în secolul XVII.
~~ Eug. Neam\u. V. Neam\u, S. Chep1ca. op. cit., voi. I. fig. JO 1/3-4: 114/3. idem, op.
cit., voi. II, fig. I02/3; P. V. Ba1ariuc, op. cit., lig. 8: S. Chcplca, op. cit.. fig. 27/3-4;

2811-4.
"P. V. Batariuc, Cahledecormu1111ellf, fig. 2/1-6: 311-7;4/l-6.
'• P. V. Batariuc, Cahle din Moldova ... , pp. 87-88, fig. 1124.
': D. Hordilă, op. cit.
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În anul 1988, la Săbăoani, în SI, caseta 6 au fost descoperite în stratul
cu depuneri arheologice o cahlă convexă 58 , de tipul IX C, perfect semisferică,
având în centru o proeminentă tronconică (fig. 5/3). precum şi un horn din
ceramică, cilindric, masiv, şi având buza lată de 15 mm (fig. 6/4). Cahla a fost
lucrată dintr-o pastă fină, cu nisip cernut, cu ajutorul olarului.
O altă cahlă convexă a fost descoperită în anul 1989 la Săbăoani, de
asemenea în strat59 • Cahla, modelată la roată dintr-o pastă foarte fină, este de
formă semisferică, având în centru o proeminenţă cu vârful rotunjit (fig. 5/1 ).
În anul I 989, la Săbăoani, pe întreaga suprafaţă a sectiunii SVI, în
stratul cu depuneri arheologice au fost descoperite mai multe fragmente de
cahlc-oală 60 , de tipul li A a, lucrate dintr-o pastă foarte fină, la roata olarului şi
apoi „trase" la gură, modelate cu ajutorul unui cadru de lemn, pentru a se obţine
deschiderea rectangulară, mărginită de un chenar liniar simplu (fig. 311-4).
În SI, caroul I, în stratul cu depuneri arheologice. la adâncimea de 1,301,50 m a fost descoperit un fragment de cahlă cu faţa plină, fără picior de
montare, care se poate încadra fie în tipul VIII A, fie în tipul IX A. Decorul, în
relief, constă dintr-o bandă de linii oblice, paralele intre ele. mărginite de un
chenar liniar şi un arc de cerc (fig. 8/5).
Cu excepţia fragmentului de cahlă descoperit în groapa G I, toate
cahlele şi fragmentele de cahle provenite de la Săbăoani din stratul cu depuneri
arheologice se datează la sfârşitul secolului XIV şi în primele decenii ale celui
următor, aşa cum o demonstrează analogiile oferite de piese similare
. 61 ş1• Succava 62 .
. Ia B aia
descopente
În colecţiile Muzeului de Istoric Roman se păstrează un grup de cahle
şi fragmente de cahle care au fost descoperite în anul 1968. în interiorul unui
cuptor de olar, cu ocazia unor cercetări arheologice sistematice efectuate pe
teritoriul fostului sat Buda, înglobat astăzi în comuna Bozicni.
Cuptorul în care au fost descoperite cahlele era de formă rectangulară,
având pereţii realizaţi din cărămizi dreptunghiulare, cu suprafaţa acoperită cu
şănţuiri orizontale obţinute cu degetele (fig. 11 /2). Cuptorul a fost îndelung
folosit, pereţii fiind arşi, iar căptuşeala de cărămidă vitrificată. În momentul
descoperirii partea superioară a cuptornlui era distrusă, fiind tăiată de o locuinţă
în care se anau vase smălţuite, care datează din secolul XVII. În interiorul

ss O. Hordilă, op. cil.
59
Ibidem.
60
Ibidem.
61
Eug. Neamţu, V. Ncamtu. S. Cheptca, op. cil., voi. I, pp. 129, 130, fig. 103/1 , 3-5;
I 14/1, 3; idem, op. cil„ voi II, pp. 232, 234, fig. I02/3, 4.
62
P. V. Batariuc, Cahle descoperite în loc11infe de orăşeni la Suceava, în ArhMed, I.
1996. pp. 76-77, fig.1/4, 5: 2/3.
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cuptorului se aflau, pc lângă cărbune şi resturile peretilor prăbuşiti. numeroase
fragmente de cahle.
Fragmentele de cahle descoperite în interiorul cuptorului se încadrează
în tipul IX D: cahle dreptunghiulare, cu fata plină, decor în relief şi picior de
montare rectangular, scurt. Repertoriul ornamental se înscrie în registrul
motivelor geometrice şi compozite, vegetale şi zoomorfe.
Pasta din care au fost lucrate cahlele descoperite în interiorul cuptorului
de olar de la Buda-Bozieni nu este unitară. Se cunosc exemplare modelate dintro pastă fină, în care se găsesc granule de calcar, dar şi altele dintr-o pastă ce
aminteşte caolinul. Cahlele au fost imprimate cu ajutorul tiparului, posibil de
lemn, picioarele de montare fiind modelate manual. Toate fragmentele de cahle
descoperite la Buda-Bozieni sunt nesmălţuite.
Din fragmentele descoperite la Buda-Bozicni au fost întregite câteva
cahle. Una dintre aceste cahle a fost decorată cu o tresă formată din trei linii în
relief, care se întretaie, desenând romburi: în interiorul fiecărui romb se găsesc
înscrise mici flori crucifere (fig. 11/ I). Alte cahle au fost decorate cu un motiv
compozit: vegetal şi zoomorf. În câmp se află un leu „oriental", cu aspect canin,
având coama bogată tratată sub forma unor liniutc. Leul, figurat „passant" este
înconjurat de clemente vegetale: un arbust cu frunze lanceolate. flori de lalea şi
răsură, frunze palmate. La realizarea cahlelcor decorate cu Icul „passa111" au
fost folosite cel putin două tipare diferite, şi ne bazăm afirmaţia pc unele detalii.
Astfel, pe unele dintre cahle corpul leului este acoperit cu puncte. iar clementul
vegetal, din fundal. adânc palmat (fig. JO/I), în timp ce pe altele corpul leului
este simplu, fără nici un dctal iu (fig. I 0/2).
Cahlele şi fragmentele de cahle aflate în cuptorul de olar de la BudaBozieni se pot încadra, pe criterii stratigrafice, dar şi tipologice şi iconografice,
în secolul XVII, cele mai bune analogii pentru o parte din aceste piese fiind
oferite de cahle similare descoperite la Mănăstirea Caşii{'.

*
*

*

Cahlele medievale păstrate în colecţiile Muzeului de Istorie Roman deşi
puţin numeroase, se dovedesc a fi diversificate din punct de vedere tipologic,
întâlnindu-se mai multe forme constrnctive, cerute de structura sobei goticet.-1 şi
65
a celei influenţate de Rcnaşterc şi care se încadrează într-o perioadă de timp
cuprinsă între secolele XIV şi XVII.

6

~ Inedite. Informaţie colegul Alexandru Artimon căruia îi mul1umim şi pc această cale.

64

65

P. V. Batariuc, Cahle di11 Moldova ... , pp. 35-36, 135-137.
Ibidem. pp. 37. 141-142.

396
https://biblioteca-digitala.ro

Cahle în

colecţile

muzeului de istorie Roman

Cele mai numeroase cahle datează de la cumpăna veacurilor XIV-XV şi
din secolul XV şi au fost descoperite în cuprinsul oraşului medieval Roman, dar
şi în hinterlandul său, la Săbăoani. Aceste cahle au forme simple, nedecorate:
cahle-pahar, cahle-oală, cc amintesc atât prin caracteristicile tehnice: pastă de
bună calitate, omogenă, bine arsă în atmosferă oxidantă. dar şi prin formă, olăria
de uz comun a epocii. Şi o altă caracteristică a cahlelor descoperite la Roman şi
66
Săbăoani: cea mai marc parte sunt nesmălţuite, deoarece erau mai ieftinc , ceea
ce probează o dată în plus faptul că au fost folosite la realizarea unor instalaţii
de încălzit în locuinţele unor oameni cc nu aparţineau patriciatului urban.
Tipurile de cahle provenite de la Roman şi Săbăoani erau utilizate la
compunerea diverselor volume cc alcătuiau corpul stmcturat al sobelor gotice:
camera de ardere, camera de încălzire, coronamentul.
Reconstituirea grafică a sobelor de la Râmnicu-Vâlcea67 şi vechea
6
mănăstire a Humorului M permite formularea unor ipoteze referitoare la structura
şi forma unor sobe la care erau utilizate cahle identice ori asemănătoare cu cele
folosite la realizarea celor două instalaţii de încălzit mai sus menţionate.
Cahle-oală simple, cu deschidere rectangulară şi picior de montare
tronconic (tipul li A a), dar şi cele oală cu deschidere cvasipătrată şi având
partea superioară a corpului tronconico-piramidală şi un picior de montare
cilindric, (tipul III), erau folosite la compunerea camerei inferioare, de ardere;
cahlele-pahar, cu deschidere circulară (tipul I a) fiind utilizate la realizarea
camerei de încălzire. Cahlele convexe puteau fi utilizate atât la compunerea
corpului propriu-zis al sobei, cât mai cu seamă la realizarea coronamentului,
care, în acest caz se prezenta sub forma unei cupole formată în întregime din
astfel de cahlc69 .
Faptul că unele cahle găsite pe teritoriul oraşului Roman provin din
descoperirile întâmplătoare prilejuite de lucrări edilitare a redus informaţiile
noastre legate de natura complexelor arheologice respective. În cele mai multe
cazuri au fost recuperate doar câteva fragmente, cc au permis reconstituirea a
două sau trei cahle. Nu au fost consemnate observaţii legate de condiţiile în care
a fost îacută descoperirea acestor fragmente de cahle, respectiv zona din
locuinţă unde au fost găsite, numărul acestor obiecte, după cum nu s-a
66
67

(-s

69

H. Fabini, Sibiul gotic, Bucureşti, f. a., p. 40 şi nota 196.
E. Busuioc, M. Mărgineanu-Cârstoi u. Mittelaltcrliche Kachelofe11ar1e11 i11 de11
ru111a11ische11 Fiirstemiimems (XIV-XV Jahrl11111derts), în Dacia, N. S., XXIII, 1979,
pp. 275-281, fig. 11.
lbitlem, pp. 289-306, llg. 25.

Vezi reconstituirea sobelor de la Liptovska Mara (J. Hosso, Neskorogotika kac/1/'ova
z Liptovskej Mary, în A//, 7, 1982, pp. 499-505, llg. 5) şi din palatul regal de la
Visegrâd (E. Kocsis, T. Sabjan, A visegrâdi kirâli pa/ora kâ/yluii e kâlylwcsempe
lele tei, Viscgnid, 1998, llg. 29, 30, I 02, I03, I04.

pec
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menţionat prezenta bucăţilor de tutuială de la corpul sobei. Singurele date
concrete pe care Ic avem sunt de fapt fragmentele de cahle respective.
În fata acestor necunoscute, putem doar să avansăm ipoteza că, la
sfârşitul secolului XIV şi la începutul celui următor, precum şi pc tot parcursul
secolului XV, în locuinţele orăşenilor de la Roman, - ca de altfel la Suceava 10•
73
· 71 , T'ar~u Neamt 7 -,
~ JJ. I V ec h.17.i , dar ş1. Ia vcc I1ea manast1rc
- - . a
Baia
-iar 1·au , Orhem
Humorului·~ au existat sobe din cahle cu forme simple, având corpul structurat
în volume distincte: un soclu masiv, posibil din lut, o cameră de ardere cubică
compusă din cahle-oală, suprapusă de o cameră de încălzire poligonală,
realizată din cahle-pahar. cameră de încălzire care se continua cu un coronament
în formă de cupolă, compus din cahle convexe. Dispunerea cahlelor în corpul
sobei putea fi făcută intercalat, în şiruri succesive, astfel ca rostul dintre două
cahle învecinate de pc acelaşi rând să vină pc mijlocul a câte unei cahle din
76
şirurile învccinatc • Dar avem dovada concretă a existenţei la Roman a sobelor
în care cahlele erau dispuse rost pe rost 77 , iar pentru a se masca sistemul de
îmbinare a cahlelor în operă se foloseau piese speciale, sub forma unor plăci
dreptunghiulare prevăzute cu un picior de montare lamelar şi decorate cu o
78
torsadă, aşa-numitele cahle-ancadrament (tipul Xlll) .
Dar cahlele-ancadrament, pc lângă rolul lor funcţional aveau şi un
pronunţat caracter decorativ, ritmând suprafaţa corpului sobei. iar în cazul
cahlelor smălţuite creând contraste coloristice rafinate 79 . Folosirea doar în
spaţiul est-carpatic a cahlelor-ancadrament la realizarea sobelor atât din cahle
simple, cât mai ales decorate cu un amplu repertoriu ornamental, din raţiuni
tehnice dar şi estetice a pem1is definirea unei variante locale a sobei gotice târzii
80
şi anume varianta moldovenească • Descoperirea unei cahle-ancadrament la
70

P. V. Batariuc, Cahle i11 loc11i11/e . . pp. 76-77, fig. I/I, 5; 2/3.

Eug. Neamţu, V. Ncam1u, S. Chcptea, op. cit., voi. I, pp. 129, 130, 135, 136, fig.
I O1/1, 3-5: 109/1-6; 114/1, 3; idem, op. cit., voi. II, pp. 232, 234. 237, fig. I 02/3, 4;
106/2-4, 6.
2
; P. V. Batariuc, Cahle din Moltlnm ... , pp. 183-184.
73
S. Chcptca, op. cit., p. 102, fig. 2711-4; 28/1-4.
74
P. Bârnca, P.V. Batariuc, Cahle descoperite in Moldova dintre Prut şi Nistru, în
Arl1Mold, XVII. 1994, pp. 281-282, fig. 1/11; 2/1-11.
75
E. Busuioc, Noi date arheologice asupra vechii mânăstiri a Humorului, în Suceava,
V, 1978, pp. 183-187, fig. 211-4; 311-4; 612.
76
E. Busuioc, M. Mărgineanu-Cârstoiu, op. cit., fig. 25; P.V. Batariuc, op. cir .. pp. 135136.
77
R. Popa. M. Mărgincanu-Cârsloiu, op. cir .. pp. 102-108, fig. 93; P. V. Ba1ariuc, op.
cit .. pp. 138-139.
78
R. Popa. M. Mărgineanu-Cârsioiu, op. cit., p. 57, fig. 35.
79
Ibidem. pp. 102-104.
so /bidt·m. pp. 142-144.
71
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. sa- adauge
r,,oman vmc

un nou nume, a 1-alun. dc •Succava 81 , I-I"ar 1-au 82, V as Iu1.si,
Orheiul VcchiK • pe lista oraşelor unde au fost construite sobe gotice târzii în
varianta moldovenească, probând încă o dată răspândirea acesteia în întreg
teritoriul de la răsărit de Carpa1i.
Cahlele cu forme simple. ce amintesc vasele de uz comun se numără
printre cele mai timpurii obiecte de acest fel descoperite in Moldova. Cahleleoalr1 cu deschidere pătrată şi picior de montare tronconic (tipul li A a), datând
de la stărşitul secolului XIV şi din primele decenii ale celui unnător au fost
descoperite la Suceava, atât in construcţia de lemn de la Curtea Domnească
86
7
ctitorită de voievodul Petru 1~:1. cât li in locuin1e de orăşeni , dar şi la Baia~ •
81
88
Hârlău , Târgu Neam\ >. Din secolul XV datează cahlele descoperite la
111
91
. I V cc Iu·9 ' . vcc Ilea manast1rc
- - . a 1-l umoru Iu1·94 .
Suceava' . I aşi· • V as I u1. ~'-. O rIlCIU
Cahle-pahar (tipul I a). datând de la sfârşitul secolului XIV şi începutul sec
olului XV au fost descoperite la Baia95 , Târgu Neamţ%. Hiirlău 97 , Suceava98 • În
aceeaşi perioadă. sfârşitul secolului XIV şi începutul celui următor se
4

lbi<iem, pp. 53-57, lî~. 31-35.
'~ B. Slătmeanu, Ceramil.:a feudalii rumâneascii şi origine/e ei. Bucureşti. 1958, pp.
189. 194.flg. 70, 124.
~· R. Popescu, Cmalogul cahlelor di11 secolul al XV-iea de la „C11r/ile Domneşti" Vaslui(/), în Ac:w MM, III-IV, 1981-1982, p. 115, Îlg. 18/1, 2.
84
P. Bftrnea, P. V. Ilatariuc. op. cit., p. 282, fig. 211.
KS L. Chitescu, op. cit., p. 247.
86
P. V. Batariuc, Calrle i11 lorni11/e ... , pp. 76-77, fig. 1/4.
87
Eug. Neamtu. V. Ncam\u, S. Chcptca. op. cit .. voi. I, p. 130, fig. 101/3-5, 114/3;
idem, op. cit., voi. II. pp. 232. 234, fig. I 02/3.
88
S. Chcptca, op. cit., p. 102. fig. 27/3-4; 28/1-4.
sQ P. V. Batariuc, Ct111/e din Moldow1 ... , p. 183.
90
P. V. Batariuc, M. Andronic, op. cit., pp. 37-38, 41, 43-45, 47.
91
Al. Andronic, Eug. Neam1u şi M. Dinu. op. cit .• p. 237, fig. 43/5.
92
P. V. Batariuc, op. cir., p. 186.
93
P. Bârnea, P. V. Ilatariuc, op. cit., p. 282, fig. 3/4. 8.
94
E. Busuioc, op. cit .. p. 183. fig. 2/3.
~s Eug. Ncam\u, V. Ncam1u. S. Cheptca, op. cit., voi. I. p. 129, fig. JO 1/1; 114/1; idem,
op. cit .• voi. li, p. 232, fig. 102/4.
'li> P. V. Batariuc, op. cir .. p. 186.
li S. Cheptea, op. cit., p. I 00, fig. 2711-2 unde sunt considerate pocale de mari
dimensiuni.
98
Inedite, în colcqiilc Muzeului National al Bucovinei, Suceava.
HI

399
https://biblioteca-digitala.ro

Paraschiva-Victoria Batariuc,

Domniţa Hordilă

încadrează cronologic cahlele convexe descoperite la Baia99 şi Suceavarn°, cele
101
mai numeroase cahle convexe datând din secolul XV .
Descoperirea cahlelor la Săbăoani. într-un sal din hinterlandul oraşului
Roman, unde a fost cercetată doar o suprafată restrânsă în zona locuinţelor,
ridică o serie de probleme interesame.
Până relativ recent se considera. legat de aparitia sobei de cahle în
Moldova că „ ... prin raritatea cu care apar cahlele în locuinţele orăşeneşti ale
vremii [nu fac] decât să ~vidcnţiczc că practica utili:dirii cahlelor era la
începuturile ci chiar în mediul urban, ea lărgindu-se abia spre mijlocul şi mai
102
ales în a doua jumătate a secolului al XV-lea" • Ori descoperirea la Săbăoani,
în locuinţe, dar şi în stratul cu depuneri arheologice a cahlelor şi fragmentelor
de cahle de!>chide discuţia privitoare la perioada când aceste preţioase elemente
de confort urban părăsesc locuinţele aristocratici şi patriciatului pentru a
contribui şi la încălzirea caselor ţărăneşti din Moldova.
În fata cvidcnici. trebuie să admitem folosirea în mediul rural la
realizarea instala\iilor ele încălzit, a cahlelor cu forme simple, pahar şi convexe
în ultimii ani ai secolului XIV şi la începutul secolului XV, mai precis în precis
în prima parte a domniei lui Alcxandm cel Bun. Problema care se pune este
aceea de a stabili natura instalaţiei de încălzit la care erau utili7.arca cahlelor
descoperite la Săbăoani.
În cadrul aşezării rurale de la Săbăoani au fost descoperile cahle în trei
locuin\c: LI. L4 şi LS, într-o groapă cu resturi menajere, G I, precum şi în
stratul cu depuneri arheologice. Numărul cahlelor aflate în interiorul locuinţelor
de la Săbăoani este surprinzător de redus. O cahlă întreagă şi fragmente de la
alte două în L4. două în LI, cinci în LS, prea puţine pentru a fi putut forma
corpul unei sobe. O situaţie similară cu cca de la Săbăoani a fost întâlnită şi în
cazul a două locuin\e semiadâncitc descoperite la Orheiul Vechi şi datând de la
1 1
sfârşitul secolului XV şi începutul celui urmălor n • Astfel, în cuprinsul
01
complexului nr. 53 au fost găsite trei cahlc; , iar în complexul nr. 54 şapte
105
cahle •

Eug. Neamţu, V. Neam\u, S. Chcptca, op. cit .. voi. I. pp. 135-136, fig. 109/1-6; idem,
op. cit., voi. li, p. 237, fig. 106/2, 4-6.
110
P. V. Ba1ariuc, Cahle de coro11ame11t .... pp. 129-130. fig. 216.
101
Ibidem, fig. 2/1-5; 3/2-4; 4/6.
102
M. D. Matei, E. I. Emandi, O. Monornnu, Cercetări arheologice privim/ habitatul
medic.n,•al rural din bazinul superior al .')om1cului Mare şi al Moldovei (secolele XIVXVII), Suceava, 1982, p. 56, nota 30.
101
P. Bârnea, P. V. Batariuc, op.cit„ p. 283.
l().I Ibidem, p. 283, fig. 212, 4, 8.
10
~ Ibidem, fig. 213. 5-7, 11.

99
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În legătură cu situaţia de la Orhciul V cehi au fost formulate câteva
ipoteze, care, credem noi, sunt valabile şi pentru instalaţiile de încălzit folosite
' în interiorul locuinţelor de la Săbăoâni. Astfel s-a prdupus că sobele din cele
două locuinţe de la Orhciul Vechi au fost demolate, iar cahlele rezultate
106
rcfolosite • Conform altei ipoteze care arc mai multe şanse să se apropie de
adevăr, la Orhciul Vechi au putut fi construite cuptoare din piatră şi/sau
cărămidă şi lut, având doar pe suprafaţa vizibilă, dinspre interiorul locuintei
•111castrate cateva
•
•
Ie 1ormu
r
Iale •111 Iegatura
- ca I1Ie 107 . [)_ upa- cum spuneam, ipoteze
cu situaţia întâlnită la Orheiul Vechi se pot aplica şi în cazul locuinţelor de la
Săbăoani, dar nu este exclus ca în satul de pc valea Siretului să avem de-a face
şi cu alte explicaţii. Este posibil ca la Săbăoani să ti existat vetre prevăzute cu
un coş de lut, asemănătoare cu cca anată într-un bordei datând din rimpul
domniei lui Mircea cel Bătrân descoperit la Vădastra-Dealul Cişmelci' 0g.
Practica folosirii unor coşuri plasate deasupra vetrei, cu scopul de a conduce
fumul spre exterior, a fosr documentată de cercetările etnografice în mai toate
109
zonele ţării • Aceste coşuri, adevărate „hote" primitive, de formă cubică ori
piramidală, realizate dintr-o împletitură de nuiele acoperită de un strat de lut
amestecat cu pleavă şi suspendate deasupra vetrei cu ajutorul unor bare de fier
110
poartă numele de că Ioniu, capră, camni\ă • Nu putem respinge ipoteza
conform căreia în interiorul locuintclor de la Săbăoani - sau măcar într-o parte
dintre ele - , erau amenajate vetre prevăzute cu camniţc alcătuite din nuiele
împletite şi acoperite cu lut - şi în locuinţa LI a fost găsită o cantitate
impresionantă de lut ars provenit cu siguranţă de la corpul instalaţiei de încălzit
- , în care au fost încastrate un număr redus de cahle. doar pe partea vizibilă,
având mai cu seamă un rol decorativ, decât unul funcţional, de înmagazinare şi
iradiere a căldurii.
Oricare din aceste ipoteze poate corespunde realităţii, dar un lucru este
ce11. Cahlele descoperite la Săbăoani, fie în locuinţe, fie în stratul cu depuneri
arheologice au servit la realizarea unei instalaţii de încălzit. indiferent de formă,
şi ne bazăm afirmaţia noastră pe faptul că toate cahlele provenite de aici

106

Ibidem, p. 283.
Ibidem, p. 283.
108
C. N. Matecscu, Un bordei di11 epoca lui Afircea cel Bcitrân descoperit la Vcidastra,
în M(l(eriale, IX, 1970. p. 341.
109
N. Dunăre. Colecţia de cahle a Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj, în
Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii 1957-1958, Cluj, 1958, pp. 164169, 170, fig. 2: P. Petrescu, Arhitectura ţcircineascci de lemn din România, Bucureşti,
1974, pp. 27, 30.
110
N. Dunăre, np. cit., p. 164; P.V. Batariuc, Instala/ii de incălzit i11 locuinţe di11111edi11/
rural din Moldom. Secolele X/V-XVII. în Arhlvlold. XXI, 1998. p.160.
101

401
https://biblioteca-digitala.ro

Paraschiva-Victoria Batariuc,

Domniţa Hordilă

prezintă

urme de lutuială de la montarea lor, dovada irefulabilă că au fost puse
servind menirii pentru care au fost create.
În mediul rural din Moldova. cahle şi fragmente de cahle datând de la
sffirşitul secolului XIV şi la începutul celui următor şi din secolul XV au fost
descoperite la Vornicenii Mari-Tulova 111 , Măleşti 112 , Râşcani „La Râpa" 113 ,
., · „ Dea Iu I Curt11.. „114 , ş1· „ La lezătura „11s , Rusciori
. . pc Dragom1reşt1
. ·tlb ş1.
Tr11eşt1
Săsciori pc Costânalli - ambele sate dispărute din ţinutul Sucevei - , Todire~ti
.. Siliştc" 118 , Solonet „Dealul lui Bcldcanu" 119• Oşlobeni 120 , Mălăieştii Vechi 1 1,
122
Stâncăuţi • Fragmentele de cahle de la Vornicenii Mari au fost descoperite în
cuprinsul curţii vornicului Oană de la Tulova. Despre celelalte descoperiri este
dificil de spus dacă pot li puse în legătură cu existenta în zonă a unor reşedinţe
boiereşti - cum înclinăm să credem că ne găsim în cazul toponimului atât de
revelator „Dealul Curţii" de la Trifeşti - sau dacă este vorba de locuinţe
ţărăneşti. Cahle simple, pahar şi disc, datând din secolele XIV-XV dar şi din
secolele următoare au fost descoperite pe teritoriul unor sate şi în Ţara
Româneascf1, precum 13radu 123 sau Măicăneşti 124 •
În contextul în care cunoştinţele noastre despre locuinţele din zona
rurală se rezumă la rezultatele unor cercetări arheologice limitate, este dificil de
explicat prezenta cahlelor în casele unor săteni de la Săbăoani tocmai în
perioada când aceste obiecte încep să se generalizeze în Moldova. Este sigur că
sobele din cahle au apărut în teritoriul est-carpatic în cuprinsul unor reşedinţe
domneşti, dar şi al unor locuinţe din mediul urban, spaţii de unde au putut fi
în

operă,
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„
cunoscute şi de locuitorii mai înstărti din lumea satelor. Rămâne să sperăm ca
ccrcctorile viitoare, întreprinse în aşezări rurale din intraga Moldavă să aducă
noi date care să nuanţeze cunoştinţele noastre atât despre locuinţe medievale,
dar şi despre spaţiul interior şi amenajarea acestuia, inclusiv despre existenta
instala!iilor de încălzire.
Cuptorul de olar de la Buda-Bozicni se numără printre puţinele
125
descoperiri de acest fel făcute în Moldova • Fragmentele de cahle care se
întregesc ne fac să considerăm că acestea nu au fost aruncate în interiorul
cuptorului după dezafectarea acestuia şi probează faptul că aceste obiecte erau
produse pe Joc, în satul Buda.
Existenta unui atelier de olărie în care se produceau cahle, în secolul
XVII, în mediul rural, este, considerăm noi, edificatoare în ceea cc priveşte
procesul de răspândire al acestor obiecte şi în lumea satelor. În faţa cererii
deosebit de mari de cahle înregistrată în secolul XVII, calitatea a fost sacrificată
în favoarea cantităţii, iar cca mai marc parte a atelierelor - atât cele de la oraşe
dar şi cele cc activează în mediul rural - , care, aşa cum o probează descoperirea
de la Buda, produc obiecte de scrie mare, motivele decorative suferind stilizări
succesive, fapt cc Ic apropie tic de crestăturile în lemn, fie de arta naivă.
Producând cahle divers decorate, dar de o execuţie tehnică modestă, atelierul de
la Buda se adresa, prin produsele sale. cu siguranţă unor clienţi mai puţin
pretenţioşi recrutaţi din rândurile ţăranilor înstăriţi şi, de cc nu, unor orăşeni cu
posibilităţi materiale mai reduse.
Descoperiri făcute în întreaga Moldovă probează faptul că în secolul
XVII cahlele încep să fie utilizate constant şi în lumea satelor pentru realizarea
unor instalaţii de încălzit, oricare ar fi acestea, iar cuptorul de olar de la BudaBozieni. conţinând fragmente de cahle care nu prezintă urme de folosire, este o
mărturie indirectă ce confirmă o dată în plus realităţile vremii.
Cahlele descoperite pc teritoriul oraşului medieval Roman, dar şi în
satele din hinterlandul acestuia, datând de la sfârşitul secolului XIV şi până în
secolul XVII sunt forme comune, dar care se constituie în tot atâtea dovezi că,
în această perioadă, în locuinţele orăşenilor dar şi ale ţăranilor, soba din cahle
devenise o prezenţă obişnuită, familiară, care însoţea cu căldura sa prietenoasă
viaţa de zi cu zi a oamenilor, contribuind în acelaşi timp la împlinirea cromatică
şi ornamentală a spaţiului domestic.
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P. V. Batariuc, op. cir., p. 58-61.
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Des carreaux de pocie dans Ies collections du Musce d'Histoire
Roman
resumc
Les collections archfologiques du Musee d'Histoire de Roman sont varices,
constituces en cours de plus de quatrc dccennics de rechcrche et contiennent des picees
qui datcnt d'cpoqucs historiqucs diffcrentes, parmi lesquelles ceux qui appartiennent de
point de vuc chronologique a l'epoque medievale reprcsentent un groupe distinct. Parmi
Ies pieces archcologique datant du Moyen Âge on peut remarquer un nombre de
carreaux de pocie el des fragments de carreaux de pocie decouverts soit a l'occasion de
certains travaux cdilitaire, soit a la suite des rccherches archcologiques systcmatiques.
realisecs autant sur le territoire de la ville de Roman que aux alcntours de la ville, dans
Ies villagcs de Sllbăoani et Buda - Bozieni.
La plupart de carreaux de pocie dccouvcrts sur Ic terriloire de la ville de
Roman sont des formcs simples. cvoquan1 la poterie d'usage courant, par la pâte
utilisce, qui esr grossi~re. avec beaucoup de sabie. mais aussi Ic modclage a l'aidc de la
rouc du polier. Ies soi - disant carreaux de pocie - vcrrc ou ceux cn forme de pot, des
carrcaux de poete convexes, qui datcnt tous du
siccle. Des carreaux de poele
pareils ont etc decouvens dans la rue Nicolae ;fitulescu, n 6 (fig. 1/3) ruc Cuza Vodă n.
6 (fig. 5/2), n. IO (fig. 2/4; 6/1). n. 11 (fig. 2/1), n. 16 (fig. 1/1,4; 212; 4/6), ruc Elena
Doamna n. I 8 (fig. 3/5) dans Ic sccteur du burcau de poste (fig. 2/3). Sur Ic tcrritoire de
la viile de Roman ont etc dccouvcrts aussi des carrcaux encadrement ct lour. dans la ruc
Cuza Vod• n. 16 (fig. 7/3; 5/4). Des fragmentes de carreaux de pocie a decor
geomctriquc, vegetal mais aussi couronncmcnt ont etc dccouvcrts aux alentours de
L'Ecole Generale n. 5 de Roman, datant de XVI 0 - XVtrc siccles.
Un cnscmblc important de carrcaux de pocie conserve dans Ies collections du
Muscc d'Histoirc Roman a etc dccouvert au cours des recherchcs archcologiqucs
systematiqucs cffcctuees sur l'etendue du village medieval Săbăoani, au points „La
cruci"' ou ,.La bisericuţă", dans Ies habitations L 1, L4, L5, dans la fosse G 1 eţ en c<;>uche.
Dans J'habitation L 1 ont etc decouverts des carreaux de pocie - vcrre ((ig.4/3-4), dans
l'habitation L.1 un carrcau de pocie - disc, (fig. 7/l), dan~ l'habitation L5 des carreaux de
pocie - verre, (fig. 4/1-2,5), un carreau de poele - pot (fig. 113), un carrcau de pocie
convexe (fig. 6/3), dans la fossc G 1 a etc dccouvcrt un fragment de carreau de pocie a
decor gfomctrique (fig. 8/4) CI dans la couchc de scdiments archcologiqucs ont etc
dccouvcrts d9s fragments de ca~caux de pocie - pot (fig. 3/1-4), ct aussi dcux carreaux
de pocie convexcs (fig. 5/1,3). A l'exception du fragment de carrcau de poele decouvert
dans la fosse G„ tous Ies carreaux de pocie et Ies fragments de carrcaux de pocie de
Săbăoani datent de la lin du XIV c sicclc ct le debut du XV..; siccle.
Un autre group de carreaux de pocie qui sont conscrvcs dans Ies collec1ions du
Musee de l'Histoire de Roman a etc dccouvert a l'intcrieur d'un four de potier, a
l'occasion des recherches archcologiques systcmatiqucs effectuccs sur le territoirc de
l'ancien village Buda, inclus aujourd'hui dans la commune de Bozicni. Les fragmcntes
des carrcaux de pocie dccouverts font partie de la categoric rcctangulaires, a decor en
relief plat. Comme motifs dccoratifs on pcut rcmarqucr des lignes qui s'entrecroisent
formant des carres (fig. 11/1) et <.Ies composites, des clcments vcgctaux qui encadrcnt un

xvc
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lion „passant" (fig. I l/1-2). Les carrcaux de pocie ct Ies fragmcnts de carrcaux de
decouvcrts
. dans Ic four de Buda - Bozicni datcnt du XVII c sicclc.

.

p~lc

~

o

Explications des figurcs
Fig. I Carreaux de pocie dccouveris a Roman, ruc Cuza Vod• n. l 6 (1,4 ), ruc
N. Titulcscu (2) ct dans Ls de Săbăoani (3).
Fig. 2 Carreaux de pocie dccouverts a Roman, rue Cu1.a Vod• n. I l (I), rue
Cuza Vodă n. 10 (4) et dans le secteur du bureau de poste (3).
Fig. 3 Fragmcnts de carrcaux de pocie dccouvcns a S• b•oani , 1998. S VI (14) el a Roman, ruc Elena Doamna n. 18 (5).
Fig. 4 Carreaux de pocie dccouvcrts a S•b•oani, dans L, (3,4) CI a Roman. ruc
Cuza Vodă n. 16 (6).
Fig. 5 Carrcaux de poelc dccouverts a S•b•oani, dans la couche archeologiquc
(I) dans S. I, cas. 6 (3) el a Roman, rue Cuza Vodă n. 6 (2) el Cuza Vodă n. 16 (4).
Fig. 6 Carrcaux de pocie dccouverts a Roman. ruc Cuza Vod• nr. 10 (I); el a
Săbăoani dans L4 (2) el L5 (3) Cl tuyau dccouverl aS•b•oani, dans s. I. cas. 6 (4).
Fig. 7 Fragmcnts de carreaux de pocie dccouvcrts a Săbăoani, dans L~ ( l) el a
Roman, ruc Cuza Vodă nr. 16 (2,3) ci dans la proximite de L'Ecolc Generale n. 5 (4-5).
Fig. 8 Fragmcnts de carreaux de pocie dccouverts a Roman, dans la proximite
de L'Ecole Generale nr. 5 (1-2), La Dibliorhcquc Municipale (3) ct a S•b•oani, dans la
fossc G 1 (4) ci dans S. I. cas. I (5) el L4 (6).
Fig. 9 Fragmcn1s de carreaux de pocie dccouvcrls a Roman. dans la proximire
de L'Ecolc Generale n. 5 (1-4).
Fig. 10 Carrcaux de pocie dccouvcrts dans Ic villagc de Buda - Bozicni.
Fig. I I Carrcau de pocie (I) ci briquc (2) dccouvcns dans Ic villagc de Buda Bozicni.
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2

Fig. I. Cahle descoperite la Roman, str. Cuza Vodă nr.16 (I, 4), str. N.Titulescu (2),
şi în L~ de la Săbăoani (3 ).
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3

Fig.2. Cahle descoperite la Roman, str.Cuza Vodă nr.11 (I), Cuza
Cuza Vodă nr. I O(4) şi în zona Poştei (3 ).

Vodă

nr.16 (2),
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Fig. 3. Fragmente de cahle descoperite la
str.Elena Doamna, nr.18 (5).

Săbăoani,

1988, S. Vl ( 1-4), şi la Roman,
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5

Fig. 4. Cahle descoperite la
Vodă nr.16 ( 6).

Săbăoani,

6

în L1 (3,4), Ls ( l ,2,5) şi la Roman, str. Cuza
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Fig. 5. Cahle descoperile la Săbăoani, în strat (I) şi în S.I., cas.6 (3) şi la Roman, str.
Cuza Vodă nr.6 (2) şi Cuza Vodă nr.16 (4 ).
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Fig. 6. Cahle descoperite la Roman, str.Cuza Vodă nr. I O(I); şi Săbăoani în L. (2) şi
Ls(3 ); horn descoperit la Săbăcani, în S.I.cas.6 (4).
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Fig. 7. Fragmente de cahle descoperite la Săbăoani, în L, (1), şi la Roman, str. Cuza
Vodă nr.16 (2,3) şi în zona Şcolii generale nr.5 (4,5).
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Fig.8. Fragmente de cahle descoperite la Roman, în zona Şcolii generale nr.5 ( 1,2),
Biblioteca Municipală (3) şi la Săbăoani. în groapa G 1 (4) şi în S.I., cas. l (5) şi
L.(6).
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Fig. 9. Fragmente de cahle descoperite la Roman, în zona Şcolii generale nr.5 1-4).
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Fig. IO. ahlc de oopcritc în satul Buda-Bozicni.
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Fig. I I.

Cahlă( I) şi cărămidă

(2) descoperite la Buda-Bozicni.
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BISERICA

ŞI

GERMANII BUCOVINENI
CRISTINA PÎNZARIU

Teritoriul rupt în 1775. prin silnicie şi corup\ic din trupul Moldovei şi
înglobat în imperiul habsburgic sub denumirea de Bucovina, a făcut parte
dintotdeauna din spaţiul geografic pc care s-a format şi s-a dezvoltat popoml
român. „Cheie a Moldovei", cum au considerat-o şi duşmanii. teritoriul
Bucovinei a constituit partea cca mai înfloritoare a acestui spaţiu moldav.
Această parte de nord-vest a Moldovei , anexată de către Imperiul austriac,
constituia un teritoriu de I 0.441 km 2 cu trei oraşe: Cernăuţi, Suceava şi Siret.
226 de sate şi 52 de cătunc. 1
Deoarece în acest studiu ne propunem o prezentare în sinteză a vieţii
religioase a germanilor. cei cc au constituit o puternică minoritate în mozaicul
etnic al Bucovinei. trebuie analizate mai întâi cauzele şi scopul pentru care
aceşti colonişti au fost aduşi în Bucovina. Astfel. în cadrul reformelor realizate
de austrieci în direcţia transformării Bucovinei într-un stal german, identic cu
celelalte provincii ale Coroanei, politica de colonizare a tinutului cu clemente
alogene, din tot cuprinsul imperiului, precum şi stimularea pc diferite căi a
imigrării din ţările învecinate, s-au aOat printre priorităţile Curţii din Viena.
În ciuda faptului că fenomenul colonizării Bucovinei cu germani
constituia un imperativ social-economic şi politic al Vienei • în perioada ini\ială,
interesele mercantiliste ak guvernului austriac au prevalut, suprapunându-se
celor politice şi sociale, fenomen cc va frâna pentru un anumit timp procesul de
dizolvare a particularităţilor etnice bucovinene. Colonizarea Bucovinei va
modifica substanţial structura cino-demografică a provinciei. va permite
habsburgilor să utilizeze principul „divide et impera ". stimulând în mod
artificial divergente de interese economice, politice şi na\ionale între popoarele
din ţinut.
În ceea ce priveşte scopul aducerii coloniştilor, administraţia
habsburgică a urmărit prin intermediul acestora. să deschidă un drum larg
refacerii şi industrializcirii, deoarece economia Bucovinei ajunsese în momentul
anexării degradată din cauza rf1zboaielor. a invaziilor , habsburgii având cadre
pregătite, mijloacele materiale necesare şi alte condi\ii decât cele existente în
Moldova.
În aceste împrejurări, germanii vor ocupa principalele funcţii în
administraţie şi justiţie, iar mai târziu şi în celelalte domenii ale activităţii
social-economice. Coloniştilor germani statul le va acorda scutiri de obligaţii
fiscale şi de prestatii în muncă, diverse avantaje şi privilegii: meseriaşii sunt
1

Mihai Ştefan Ceauşu, Instituirea administra/iei habsburgice in Bucovina, in Suceava,
XX. 1993 p. 129
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scu1i1i de impozite pe timp de treizeci de ani ; de asemeni, lăranii care îşi
construiau locuinţe şi dcs1elencau pământul erau scutili pentru trei ani de
2

contribuţie.

Primii dintre aceştia au venit în Bucovina în anul 1782, din Banat, fiind
originari din regiunea Rinului şi s-au aşezat în satele din jurul Cernăulilor şi
Sucevei: Roşa, Jucica, Greci. Molodia, Mitocul Dragomimei. În 1787, din
Franconia şi Suabia, au venit 80 de familii de gennani, care s-au aşezat în zona
satelor Frătăuli ( 1788). Satu Mare. Milişăuţi, Sf. Onofrei ( 1787), Arbore, Itcani,
llişeşti, Tereblecea şi Bădeu1i. Germanii venili din Boemia şi Breslau au
3
înfiinţat aşezările de la Dealul Edcrei, Boureni şi Negrileasa.
Cu timpul, coloniştii germani devin o minoritate influentă şi cu largi
posibilităţi de iniţiativă şi de îmbogăţire. Prin puterea lor cconomico-linanciară,
prin locul şi rolul lor în administraţie şi justiţie, ci încearcă şi adesea chiar
reuşesc, să transfom1c. mai ales oraşele în „insule de cultură şi de lege
imperială".'

Primii colonişti germani, aşa-numiţii „die ersten deutschen Erlr;insler"
(primii arendaşi germani) s-au stabilit în Bucovina, aşa cum am mai arătat,
începând cu anii 1787-1788 pc teritoriile unor sate deja existente şi anume:
Arbore. Bădcu1i, Milişăuţi, frătăuţi, I1cani. llişcşti, Sf. Onofrei. Satu Marc şi
Tcreblecea. Comunitatea germanilor catolici s-a întărit considerabil datorită
colonizărilor. având ca scop exploatarea subsolului şi fabricarea cherestelei.
Pentru aceasta au fost aduşi muncitori germani din cuprinsul imperiului. mai
ales din zona Bohmerwald. Dacă minerii erau parţial evanghelici, parţial
catolici, meşterii sticlari şi tăietorii de lemne aparlincau de biserica romanocatolică5, şi ţinând cont de numărul mare de stabilimente înfiinţate în scopuri
industriale, numărul trebuie să fi fost destul de mare. Începutul a fost fllcut când,
în 1782, 22 familii catolice germane, după o scurtă şedere în Banat s-au
îndreptat spre Bucovina, cei mai mulţi dintre ci aşezându-se la Molodia, ceilalţi
la lacobeni, iar descoperirea minereurilor de fier de aici a atras după sine
1
colonizarea zipserilor, toi ca1olici '. Rezultă că cea mai veche colonie germană
din Bucovina este lacobcni, înfiinţată cum spuneam în 1782 de minerii gcnnani
care au sosit aici pentru a exploata zăcămintele de minereu din zonă.
Mihai Iacobcscu. Din istoria 811covi11ei, voi.I (1774-1862), Bucurcş1i. Ed. Academiei
Române. 1993, p. 161
3
Emil I. Emandî, Constantin Şerban, Contribufii de geografie istorică Io c1111ot1şterea
fe110111e1111l11i demografic din 11ord-vesw/ Moldovei la sfdrşitul sec. al XVIII-iea, î11
Suceava. X. 1983, p. 476
~ Mihai Iacobcscu, op. cit., p. 161
5
Johann Polcck. Z11r Frage der Erric/111111g ei11es romisc/1 katlwliscl11m Bisrums i11 der
811kowi11a, Czcmowî1z, 1909, p. 18
1
' /hic/em. p.7
2
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Număml lor a fost completat cu noi colonişti; astfel în 1786 /87 au sosit
30 persoane (25 bărbaţi şi 5 femei) de religie protestant evanghelică. În 1786
confesiunea romano-catolică avea deja 3608 credincioşi din rândurile
funcţionarilor şi militarilor austrieci. Prezenţa trupelor imperiale înlesnea şi
înfiinţarea primelor protopopiate în care se concentrau militari şi funcţionari.
În 1796 au sosit încă 40 de familii de muncitori din Zips. La începutul
anului 1786 la Iacobeni au fost înregistrate 14 familii (71 locuitori) de religie
romano-catolică, care sigur erau germani. Într-un articol din ziarul Neuland se
7
anunţa că în colonie s-au aşezat 430 de pcrsoanc
În 1785 existau 239 parohii. dintre care 247 biserici.
În concluzie, putem spune că în perioada postioscfinistă, în acţiunea de
colonizare, locul preponderent al statului din perioada anterioară tinde să fie
luat. tot mai mult de iniţiativele private ale unor particulari, mai ales în
domeniul industrial. Astfel. industriaşul styrian Anton Manz von Mariensec,
care cumpărase intreprinderea montanistică de la lacobcni. a desfăşurat o
puternică activitate de colonizare. în scopul punerii în valoare a zăcămintelor
minerale existente în munţii llucovinci. Pc măsura înfiinţării unor noi exploatări
miniere. Manz a adus mineri germani specializaţi. din zona Zips. Schemmitz
sau din Bocmia. cu care a înfiinţat coloniile Mariensee (Cârlibaba) în 1797,
I-fandai (Fundul Moldovei). Louiscnthal (Pojorâta) în 1805, Eisenau (Prisaca
Dornei) în 1808, Freudcnthal (Vatra Moldoviţci) în 1809. 8
Restul gcnnanilor s-au răspândit în diferite localităţi, aşezându-se în
număr mai marc la Cernăuţi, Sadagura. Cacica, Câmpulung. Frătăuţii Vechi şi
Noi. Boian. Gura Humorului. Deoarece în felul acesta, asistăm la o creştere
considerabilă a numărului germanilor, se vor construi noi biserici pentru nevoile
sufleteşti ale acestei populatii catolice.
Odată deci cu înfiinţarea coloniilor germane de la sfârşitul secolului
XVIII şi începutul celui următor şi cu creşterea numărului coloniştilor de
această etnic din Bucovina, s-a pus problema asigurării numărului necesar de
preoţi pentru cele două confesiuni (catolică şi protestantă), precum şi crearea
unui cadru instituţional adecvat. Până la această dată. problemele spirituale ale
supuşilor catolici şi protestanţi din rândurile armatei sau ale funcţionarilor
aparţinând celor două confesiuni au fost preluate de preoţii militari dislocaţi
împreună cu unităţile lor în aceste locuri.
Încă din 1760 rcfonnclc Mariei Terezia vor cuprinde şi domeniul
politicii bisericeşti, emanând deja spiritul caracterizat sub numele de
7

Constantin Ungureanu. Colonizarea popula/iei germane În Bucovina, în Codrul
Cos111i1111lui. nr. 2 ( 12)/1996, p. 212
8
Mihai Ceauşu. Bucovina habsburgică de la anexare la Congresul de la Viena,
/osejinism şi posliosefinism. 1774-1815, laşi. Fundaţia Academică „A. D. Xcnopol"',
1998. p. 211
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„iosefinism". Conflicte între biserică şi conducerea centrală a \ărilor coroanei
habsburgice au avut loc mule mai devreme, sentimentul realizărilor proprii în
lupta confesională întărind considerabil conştiinţa de sine a dinastici şi
9
birocraţiei, inclusiv în raport cu biserica.
Aşa cum am arătat, idei şi reforme de tipul desemnat îndeosebi prin
termenul de „iosefinism", au existat şi înaintea domniei lui Iosif al II-iea,
marcând în ansamblu specificul concepţiilor oficiale, politico-statale, care s-au
exprimat deosebit de limpede mai ales în domeniul politicii eclesiastice. Miezul
legislatiei iosefinc avea să-l alcătuiască ordonanţele şi măsurile de politică
bisericească. Împăratul, chiar dacă era un catolic convins, avea să împărtăşească
principiul toleranţei religioase, desigur din interese şi raţiuni de stat şi conform
gândirii iluministe a veacului.
Astfel, ci a emis la 13 octombrie 1781 „Patenta tolerantei religioase",
care, după cum reiese şi din titulatura sa, avea să acorde comunităţilor mai mari
ale creştinilor necatolici (luterani, calvini, şi greco-ortodocşi), egalitatea
drepturilor civile cu majoritatea populatiei catolice, precum şi libertatea
cultului. Câteva prevederi restrictive, cum ar fi cele privitoare la constmirea
bisericilor noi (f3ră turnuri şi clopote, portalul nu avea voie să fie plasat spre
stradă), trebuiau să asigure mai departe o oarecare întâietate a confesiunii
romano-catolice „dominante". În pofida acestor rcstric\ii, patenta de tolerantă
marchează începutul unei noi ere în politica bisericească austriacă, tablou ce va
continua să se completeze în perioada următoare pe baza acestor principii,
ducând în cele din urmă la deplina egalitate în drepturi a tuturor comunităţilor
religioase recunoscute.
losefinismului i se datorează, în fine şi întemeierea a numeroase parohii
noi, deoarece conform ideilor împăratului nimeni nu trebuia să meargă mai mult
de o oră până la biserica sa parohială. Astfel, s-au clădit multe biserici noi, în
schimb cele cc păreau de prisos au fost închise sau demolate. Din fondul
religios au fost asigurate salariile preoţilor mireni (ko11~rua). o reglementare
10
care s-a păstrat în Austria până în anul 1938.
Politica habsburgică din perioada postioscfinistă o va continua într-o
anumită formă pe cca anterioară, urmărind atât stabilizarea populaţiei băştinaşe,
cât şi colonizarea noii provincii ocupate cu populaţii din statele gcmrnne sau din
alte provincii ale monarhiei de Habsburg. Reprezentând un pion important în
expansiunea Austriei spre răsăritul Europei, Bucovina a stat mereu în atenţia
autorităţilor imperiale care au manifestat o pennancntă preocupare pentru
11
întărirea elementului german şi catolic în provincie.

Erich Zolncr. Istoria Austriei, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1997. p. 387
Ibidem, p. 398-401
11
Mihai Ceauşu. op. cit„ p. 211

Q
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În 1775, când Bucovina avea să fie ruptă din trupul Moldovei, trecând
sub stăpânire habsburgică, aici nu se afla nici o parohie sau biserică de
confesiune străină, nici romano-catolică, nici greco-catolică, nici protestantă
.Toţi locuitorii acestei provincii. cu excepţia unui mic număr de evrei şi alţi
străini împrăştiaţi prin oraşele şi târgurile Bucovinei erau ortodocşi. 12 Abia în
1786, după ce împăratul Iosif al Ii-lea a vizitat Bucovina, a înfiinţat o parohie
catolică, de rit roman şi pentrn noua sa provincie „Bucovina", numind în anul
1787 pe capelanul militar Wenzel Keckert ca primul paroh romano-catolic în
Cernăuţi şi „decham" al bisericii romano-catolice pentru toată Bucovina. Tot
atunci, împăratul a poruncit să se zidească în Cernăuţi şi o biserică parohială
1
romano-catolică pe cheltuiala statului. ;
Până la zidirea primei biserici catolice din Cernăuţi, serviciul religios,
după ritul roman, s-a făcut mai întâi în „casa generalului", iar apoi într-o capelă,
clădită lângă această casă din scândurile barăcii în care fruntaşii Bucovinei, în
frunte cu boierul Mihail Calmuţchi, depuseră jurământul de credinţă fată de
tronul şi dinastia habsburgilor de la Viena, în anul 1777. pc locul numit azi
„Piata Sfintei Cruci". Această capelă va servi catolicilor din Cernăuţi şi
împrejurimi, ca locaş de rngăciune şi biserică parohială până în anul 1814, când
1
a fost construită noua biserică din piatră ~. ln acest an. vechea capelă a fost
vândută protestanţilor pentru suma de 140 florini, aceştia urmând să o mute pe
un loc viran din strada Episcopiei, ridicându-şi în felul acesta şi ci o biserică,
prima biserică evanghelică din Cernăuţi şi din întreaga Bucovină 1 ~.
Ritmul construirii bisericilor catolice din piatră s-a accelerat. după ce, în
1806, împăratul Francisc I emitea şi difuza o circulară, prin care ordona: „peste
tot în Bucovina, unde se găsesc locuitori catolici să se construiască biserici din
zid, având în vedere mai mult târgurile şi mai puţin numărul credincioşilor
16
catolici" •
Astfel, dacă la Cernăuţi construin.:a bisericii în 1786 s-a făcut prin
cumpărarea de teren de la fostul vornic al târgului Vasile Paladi, atât guvernul
central, cât şi cel provincial, sprijinind astfel înfiintarea de biserici catolice, la
Gura Humorului, la IO septembrie 1782 generalul comandant al armatei din
regiune, baronul Splcny. a transferat aici sediul garnizoanei sale din Vama.
După ce în 1776 era adus şi instalat aici preotul carmelitan Paul 1-larrasch, în
12

Simeon Rcli, IÎ1cep111urile catolicismului austriac în Bucovina, studiu istoricbisericesc din trec111ul Bucovinei după acte şi documente în Codrul Cosmi1111lui.
IV/1927, (cx1ras) p.4
13
Ibidem, p.4-5
14
Ibidem, p. 5
1
~ Ibidem, p. 6
16
Augusl Nibio, Istoricul reşedin/ei iezuite de la Gura Humorului, c11 adnotări făcute
de Alfred Kl11g, în Calendarul catolicilor I 1937, p. 132
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1786 se înfiinţa primul capelanat catolic militar de graniţă, având la început în
subordine 261 de militari şi 71 de civili, răspândiţi în mai multe localităti şi
anume: Solca -30: llişcşti -16; Arbore -2; Mănăstirea Humorului -5. Pentm
militarii şi civilii din zona Gura Humorului s-au adus chiar din primii ani ai
administraţiei militare prco1i catolici.
Lângă locuinta preotului Paul Harrasch s-a construit o capelă din lemn peste drum şi nu departe - de biserica actuală din localitate. Capela avea şi o
clopotni\ă, dar spaţiul era restrâns şi oamenii stăteau lângă capelă sub cerul
liber. sau intrau chiar şi în locuinta preotului, care avea comunicare cu capela.
În anul 1785 această Capclănie locală a fost transformată în parohie. condusă de
acelaşi preot Paul l·larrasch. Acesta a murit în ziua de 5 decembrie 1803, fiind
înmormântat la Gura Humorului. însă mormântul lui nu se mai cunoaşte 1 '.
După moartea lui, a urmat la conducerea parohiei preotul Teodor Lazăr
şi la 26 octombrie 1806 a urmat alt paroh. preotul observant Marian Meszanas.
care a început lucrările de construcţie pentru bisericii, încheiate în anul 1811,
când se construieşte aici prima biserică catolică din zid diri Bucovina'~ cu
fonduri de la Guvernul Galitici.
La început biserica nu avea clopote proprii, folosindu-le pc cele care
erau la Capela veche, iar acestea, la rândul lor, fuseseră aduse de armata de
ocupaţie. sechestrate de la mănăstirile 011odoxe Humor şi Voroneţ. În anul 1827
Consistoriul 011odox din Cemf1uţi a protestat la guvernământul Galiţiei. cerând
restituirea clopotclor 19• Schimbul de scrisori între Înaltul Consistoriu
mitropolitan din Lemberg şi Cernăuti a durat I O ani: între timp, preotul iezuit
din Gura Humorului. Adam Kossahowiski, a comandat două clopote la meşterul
Gheorghe Fogarasch din Pătrăuti. care au fost terminate în anul 1838 şi abia
atunci clopotele vechi au fost restituite celor două mănăstiri ortodoxe 20 •
După prima vizită canonicii făcută în Bucovina. arhiepiscopul Ankwicz
din Lemberg, a făcut apel la clerul din Galiţia pentru a veni la bisericile din
Bucovina. Din această situatie dificilă i-au scos preoţii iczuiti, expulzati din
Rusia taristă in anu I 1820. S-a convenit ca reşedinţa misiunii iezuiţilor să fie
parohia Gura Humorului (Gura Humora). Însă aceştia nu aveau să lie
considerati adevăraţii parohi, pentru că o dispoziţie neclară a Înaltului
Consistoriu <lin Lcmbcrg, a numit adminislrator parohial la Gura Humorului pe
preotul diecezan Iacob Bogdanowicz. de la capela locală Cacica.
Pr. losir Gahor, Dicţio11ar11/ co1111111ila(ilor catolice din Moldova, Editura
„Conexiuni". Bacău. 1996. p. 119
18
Simcon Rcli. Î11cep11111rile cc11olici.1·11111/11i a11s1riac în B11co\'i11a, srudi11 isrorico·
bisericesc di111rec11111/ 81U:ovi11ei Jupcl acte şi do1.:11111ellle, in Codrul Cosminului. IV,
1927-1928. p. 9-IO(exlras)
1
Q Pr. Iosif Gabor, op. cit.. p. 120
.
-'0 Jlndem.
p. 121
17
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În anul 1785 la Capelănia locală din Gura Humorului erau 261 militari
şi 71 civili. În anul 1824 parohia avea 699 credincioşi în 13 localităti.
La vizita canonică din anul 1826, arhiepiscopul Ankwicz de la Lemberg
a miruit la Gura Humorului 120 de persoane. iar în anul 1836, unnaşul lui a
distribuit sfântul Mir la 315 persoane. Un an mai târziu a fost construită aici
Casa parohială din fondul religionar de stat. 21
În 1820 existau deja, pentru funcţionarii imperiali şi militari 15 parohii
romano-catolice de care apartineau 239 de sate cu 13.079 de credincioşi.
Bucovina avea la acea dată peste 200.000 de locuitori.
În 1820-1821 s-a ridicat în Cernăuţi şi prima biserică greco-catolică din
Bucovina.
Alt sat de colonizare a fost Cacica, sat care n-a existat pc timpul
Moldovei, ci a fost creat de stăpânirea austriacă, format după descoperirea ocnei
de sare22 •
Catolicii de aici au fost colonizaţi sistematic de guvernământul Galitiei.
Ei sunt originari din regiunea Bohnea şi Kalucz, mineri din vestita salină
Wieliczka şi s-au aşezat aici în anul 1785. Tradiţia locală păstrează amintirea
unui preot care i-a păstorit prin anul 1792, un oarecare preot Clemens, dar nu
aveau lăcaş de cult În anul 1799 a venit la Cacica preotul diecezan Iacob
Bogdanowicz şi a rămas aici până la moartea sa, în anul 1838. Pentru realizările
lui de la Cacica, a fost numit „Părintele Salinei'" 2 '. In anul 181 O administraţia
Salinei Cacica a zidit prima biserică de aici, pe terenul pe care se află biserica
24
actuală. Preotul Iacob Bogdanowicz a adus de la o biserică armeano-catolică
din Stanislawow icoana vestită de la Cacica, „Madona Neagră", o copie a
icoanei miraculoase de la Cestochowa. Icoana este şi astăzi venerată la Cacica,
fiind încastrată în altarul principal al bisericii gotice. Înfiinţarea parohiei Cacica
a avut loc în intervalul 1792-1796. 25
Centrul districtului politic şi al ocolului judecătoresc cu acelaşi nume,
Câmpulung avea de asemeni o .bisericuţă pentru catolici şi protestanţi şi o
capelă greco-catolică. Tot în districtul Câmpulung se află colonia Cârlibaba,
înfiinţată. aşa cum am arătat de Manz în 1797,datorită faptului că aici au fost
descoperite mine de argint şi de plumb şi că s-au stabilit aici numeroase familii
de germani. 26

21

22

Ibidem. p. 121

Teodor Balan, Satele di11 B11covi11a, p. 61
23
Pr. Iosif Gabor, op. cit„ p. 61
2
~ Ibidem, p. 62
n Ibidem. p. 63
16

Emil Grigorovitza, Dicţionaru/ geografic al Bucovinei, Societatea geografică română,
1908. p. 36
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Existen\a unei colonii catolice la Câmpulung este atestată în anul 1784,
când capelanul generalului Spleny, preotul carmelitan Paul Harrasch, înfiinţeai'.ă
Capelania locală la Câmpulung. Aici a stat preotul observant Marian Meszana,
iar în anul 1785 a devenit centru parohial, sub conducerea preotului diecezan
Augustus Daszkiewcz. Biserica catolică din Câmpulung Moldovenesc a fost
construită din fondul religionar, în anul 1815. de guvernământul Galiţiei. şi
• - •
- • 27
exista ş1 astaz1.
Satul Domcşti (Hadikfalva), situat pe apa Sucevei, menţionat pentru
prima dată într-un hrisov din 20 august 1550 va dispare odată cu scurgerea
28
timpului, astfel încât la 1776 exista numai moşia cu acest numc. În 1777 cea
mai marc parte a acestei moşii. prin înţelegerea dintre episcopul Dositei Herescu
şi guvematorul austriac Enzenbcrg a trecut în posesia mănăstirii Todireni de la
Burdujeni, restul rămânând pc teritoriul Bucovinei. Parohia de aici a fost
înfiinţată în anul 1785, fiind una din cele 9 parohii dezmembrate de la Episcopia
Bacău şi încorporate la Arhiepiscopia de rit latin din Lcmberg, cu Decretul
29
Sfântului Scaun din 11 aprilie 1796.
Colonia fundu Moldovei a fost înfiinţată, aşa cum am precizat. la
începutul sec. al XIX-iea de industriaşul austriac Karl-Anton Manz, care a
descoperit aici minereuri de mangan, plumb şi fier. El a numit aşezarea
„Luisenthal", după numele defunctei sale soţii, Luise. Această colonie s-a
format în anul 1805 cu colonişti germani, care şi-au construit în anul 1838
biserică din bârne. După moartea industriaşului, fiii s;ii au pierdut la jocul de
cărţi exploatările lăsate de tatăl lor, ele fiind cumpărate de Fondul Bisericesc
Ortodox de la Cemăuti, care mai târziu avea să le închidă pentru că erau puţin
rentabile. ;o În Luisenthal cca. 1/2 erau catolici şi 1/2 evanghelici. Datinile
populare importante sărbătorile aici erau: Paştele, Rusaliile, „Das Johannifest"
1
la 24 iunie (Sf. Ioan), când se aprindea aşa numitul ,,foc al lui Ioan". '
Catolicii din lacobeni au venit după ocuparea Bucovinei de austrieci, de
la numele comilatului Zips din vestul Germanici de unde au fost aduşi
trăgându-li-se numele de „\ip\cri", aşa cum sunt ci numiţi în Bucovina.
Asistcn\a spirituală a catolicilor din lacobcni se făcea cu mare greutate, de la
Câmpulung Moldovenesc. Misionarul care venea aici trebuia să meargă şi la
Cârlibaba Veche („Mariensee"). S-a construit apoi o capelă din lemn, iar mai
târziu, în anul 1828, se va construi aici o biserică, din fondul religionar de stat şi

2

' Pr. losifGabor, op. cit., p. 69
~s Emil Grigorovi1za, op. cit., p. 41
29
Pr. Iosif Gabor, op. cit„ p. 92

'

0

31

Ibidem, p. 106
Oskar Hadbawnik, Die Zipser ;„ der 811kowi11a, lm1dsma1111sclroft der
Buc/1e11la11dde11tsc/1e11, Augsburg. 1992
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după planurile trimise de la Viena. 32 De asemeni, pastorul care venea în
lacobeni oficia şi serviciul divin la Eisenau de şase ori pc an. 13

Localitatea Vama. alt sat de colonizare, menţionat prima oară în
privilegiul comercial din 6 octombrie 1408, sub numele de „Moldoviţa", iar
apoi sub cel de „Vama'', a fost de asemeni locuit de colonişti germani, care s-au
aşezat aici în 1807; biserica a fost construită în 1886.
Biserici au mai fost construite şi în alte colonii gcnnane, cum ar fi:
Vatra Moldoviţei (Freudenthal) în anul 1891, în Prisaca Dornei (Eisenau),
Frătăuţii Vechi şi tot aici au fost ridicate şi şcoli populare germane
(volskschule).
Ţipserii din Freudenthal , colonie germană înfiinţată în partea de nord a
localităţii Vatra Moldoviţei, erau în mare parte evanghelici, dar prea puţin
numeroşi pentru a forma o parohie proprie, aşa încât ţineau de pastorul din
lacobeni, dar distanţa era foarte mare şi s-a apelat la învăţătorii gennani care
oficiau slujba la şcoală sau la preoţii ortodocşi de la Vatra-Moldoviţei pentru
botez şi înmormântare. Preotul de la lacobeni oficia aici 3-4 servicii pe an.
Din 1923 Freudenthal, Eisenau şi Frasin au fost reunite într-o singură
parohie evanghelică. Tipserii catolici din Freudenthal erau mai norocoşi pentm
că distanta de Câmpulung este de doar 25 km şi drumul este relativ lesnicios.
Parohii catolici din Câmpulung veneau adesea la Frcudcnthal. Serviciul divin
era oficiat ini\ia1 tot în şcoală, până în 1885 când a fost ridicată biserica catolică.
1
Căsătoriile interconfesionale erau frecvente aici: -1
În Eisenau primii colonişti au fost în majoritate evanghelici (peste 90
%). restul fiind catolici. În 1821 au ridicat o biserică interconfesională care a
servit astfel serviciului divin până în 1901, când, catolicii şi-au vândut partea
comunităţii evanghelice şi cu aceşti bani şi stipendii de la Viena şi-au ridicat o
capelă proprie. Fiind comunităţi puţin numeroase, nici catolicii şi nici luteranii
din Eisenau nu şi-au permis un preot propriu, aşa încât luteranii au acceptat
păstorirea preotului protestant din lacobeni, iar catolicii pe cca a preotului
catolic din Câmpulung.;s
~ Parohia Rădăuţi s-a înfiinţat în anul 1792 şi este ultima parohie
organizată în Bucovina. 36 În anul 1816 s-a ridicat o parohie catolică; primul
pastor a fost Joseph Sattfcld şi a fost instalat la Rădău\i ln data de 26 aprilie
1818. 37 Din 1908 a luat fiin\ă la Rădăuţi un decanat romano-catolic ce a
32
i:.
34

Pr. losifGabor, op. cit., p. 145-146
Oskar Hadbawnik, op. cit., p. 274
Ibidem, p. 296-297

3

~ Ibidem, p. 272
Pr. losifGabor, op. cit., p.222
37
Christian Armbrustcr, Deursch Satu-Mare Geschiclue ei11es buche11la11disc/1en
Pfalzdorfes, Karlsruhc-Baden, 192, p. 69
36
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aparţinut până în anul 1930 de arhidioccza Lcmbcrg, iar de la această dată de
episcopia romano-catolică de la laşi. 3 M
Aproape în toate târgurile şi satele unde s-au aşezat germani au fost
ridicate biserici şi capele catolice.
În anul 1802, în Bucovina existau 9 sate gcnnane; în 1811, în ţinut erau
141 O aşezaţi în 11 sate, iar în 1850, locuiau aici 23.629 colonişti de etnie
germană. 39 Pentru aprecierea mai exactă a numărului germanilor din Bucovina,
de mare valoare sunt infonnaţiile despre populaţia de religie romano-catolică şi
protestantă din anul 1786. Johann Poleck consemna, pentru începutul anului
1786, 1.039 familii sau 3.609 locuitori de religie romano-catolică în Bucovina
(inclusiv 2.136 maghiari):m Restul de 1.473 catolici erau probabil germani, fiind
repartizaii pc ţinuturi astfel: în ţinutul Ccrnăuţi-849 persoane, Suceava-451,
Siret- I 03 şi Vijniia-70 pcrsoane.-1 1 La începutul aceluiaşi an, numărul
coloniştilor protestanţi din Bucovina se ridica la 228 persoane, dintre care 120
erau maghiari. Aşadar, la sfârşitul administraţiei militare numărul germanilor
42
din Bucovina era de cca 1.580 persoane.
Dacă în 1869 după o statistică austriacă existau 29.502 germani de
3
religie catolică-1 , în 1930 repartiţia populaţiei Bucovinei în funcţie de
apartenenţa confesională, după recensământul făcut atunci ne oferă următorul
tablou:

RELIGIE
ORTODOXĂ
GRECO-CATOLICĂ
ROMANO-CATOLICĂ
EVANGHELICĂ LUTERANĂ
MOZAICĂ

cn•RE ABSOLUTE
613.358

PROCENTE
71,9

19266

2,3

98347

11,5

20655

2,4

93101

10,9

Din punct de vedere confesional, doar coloniştii gem1ani stabiliţi în
1787-1788 la Sf. Onofrei (Sf. Onufry) erau în exclusivitate catolici şi. într-un
procent mai modest, cei din Satu Marc. Coloniştii din alte localităţi erau de
39
39

Ibidem, p. 68
Ştefan Purici, Colonizări şi imigrări in Bucovi1w intre anii 1775-1848, Analele
Bucovinei, An li, 2/1995, Ed. Academici Române, p. 362

.io Johann Poleck. Joseph s li Reisen nach Ga/izien 1111d der B11kowi11a 1md ilire
Bedet1mg fur le1zere Provinz, î11 JBLM, p. 30-38
41
Ibidem, p. 30-38
42
Constantin Ungureanu, Procese emodemografice î11 Bucovina, î11 Analele Bucovinei,
An V, 1/1998, Ed. Academici Române, p. 114
43
811cl1e11/a11d H11nden/1mfzig Jalire De111sch111m i11 der B11kowi11a, Band 16 Vcrlag des
Sudostdeutschen Kultur-Wcrks, Munchcn, 1961, p. 262
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confesiune evanghelică ..w Evanghelicii din întreaga Bucovină, în urma
coloni7lirii, resim1indu-se lipsa unui pastor, vor fi puşi sub asisten1a
45
duhovnicească a pastorului Hiemesch von Zalesckyki din Gali!ia.
De asemeni, întemeierea coloniilor germane de confesiune protestantă
la Frătău!i, Arbore. llişeşti, lţcanii Noi, Milişăuţi, Satu Marc Nem1csc şi
Tereblecea a necesitat în cele din unnă ridicarea unei case parohiale
bucovinene. Ca prim pastor a fost numit la sfârşitul lunii martie 1791 candidatul
in teologie Ştefan Daniel Wilhelm 1-Iubcl din l-larburg (Wurtenberg). Acesta
vine în Bucovina la 24 mai 1794. La început şi-a avut reşedinţa la Frătăuţi,
mutându-se apoi la Milişăuţi, unde Direcţia Economică din Rădăuţi a pus să se
46
construiască pe cheltuiala coloniştilor o capelă şi o casă parohială.
O informaţie interesantă despre protestanţii din Suceava găsim in rândul
pieselor originale şi inedite păstrate în casa - muzeu S. FI. Marian; este vorba
despre protocolul procesului verbal din 7/25 septembrie 1815, fiind cererea unui
cult protestant de a li se ceda biserica Mirăuţi drept locaş religios pentru
comunitatea lor. Din conţinutul procesului verbal aflăm că ortodocşii din
Suceava, datorită lipsurilor financiare, nu au putut prelua donaţia făcută de ci,
astfel că biserica a fost folosită ca magazie a statului. În asemenea împrejurări,
comunitatea protestantă. în în1elegerc cu cca ortodoxă, contracta posibilitatea
preluării bisericii.
Documentul surprinde şi unele aspecte ale vie1ii religioase din oraşul
Suceava. referitoare în special, la comunitatea protestantă; aceasta invoca
cxis1cnţa a două biserici pentru cultul ci încă înainte de 1775, care ,.au decăzut
ca şi alte biserici armeneşti şi moldoveneşti prin evenimente războinice."
Printre multele argumente aduse în favoarea soluţionării cererii lor, se
menţionează şi acela că: „numai în Suceava sunt în prezent 28 de familii care
însumează aproximativ 127 de suflete. Pc lângă aceasta. există în localităţile
învecinate coreligionari de-ai noştri la Mitoc, Sf. Ilie Nou, Tişăuţi, Bosanci,
Humor, llişeşti, Solca. lţcani Nou, în total sigur peste 160 de familii; ar fi peste
800 de suflete în localităţile învecinate, care se cer ei înşişi să fie incadraţi în
biserica cc se va înfiinţa. Pc lângă aceştia mai există mulţi indivizi singuratici ai
religiei reformiste locuind răzleţiţi. De asemenea şi între militari există unii
coreligionari cărora le este binevenită şi adesea necesară existenta unui preot al
credinţei lor. Mai există în minele din Vama-lacobeni şi alţi indivizi mineri care

Hcinrich Kipper, I 50 sc/1wabiscl1e ko/011iste11 i11 der 811kowi11a (1787-1937), Cernăuţi.
1937, p. 12
~s Christian Armbruster, op. cir., 192, p. 61
~ 6 Johann Polck, Dlls E111s1e/ie11 1md die E111wick/1111g der eva11gelische11 Pfarrge111ei11de
i11 C::.emowirz. 1897, p. 3
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aderă

I:-_ aceste religiuni şi care s-ar putea folosi de prezenţa şi serviciul
propriilor preoţi.'r1 7
În parohia evanghelică din Milişăuţi erau incluse „die pfa/zkolonien":
Arbore. Frătăuţii Vechi. Bădeuţi, Milişăuţi, Satu-Marc, Tcrcblecea. lţcanii Noi
şi llişeşti care a durat mai multe decenii. În toate aceste localităţi s-au ridicat
mai întâi capele, apoi biserici şi casc parohialc. 4 ~ În anul I 869 numărul
germanilor de religie evanghelică era de I 0.479. 49
În Gura Humorului. după construirea, aşa cum am văzul. primei biserici
catolice în 1776, în 1908 mai existau una greco-catolică şi o alta protestantă. În
acelaşi an credincioşii de rit romano-catolic erau în număr de 80.000 şi erau
„păstoriţi" de doi „dechanti", unul la Cernăuţi şi altul la Suceava. 50
Pc lângă rolul spiritual pc care l-au avut în viaţa comunităţii gcnnanilor
din Bucovina. preoţii reformaţi şi catolici şi-au adus şi alte contribuţii, intre care
poate cca mai însemnată o reprezintă înfiinţarea de şcoli confesionale la care
aveau acces chiar şi copii de alte religii, aceste şcoli fiinţând înainte ca statul
austriac să pună în practică sistemul său de învăţământ şi in Bucovina.
În legătură cu viaţa religioasă. trebuie menţionat şi faptul că exista,
printr-o rcfonnă dală începând cu 1784, obligativitatea tuturor parohiilor de a
ţine şi de a completa la zi rnitricilc de stare civilă şi condicile ce inserau
prolocoalclc pornncilor primite din partea autorităţilor civile şi eclesiastice.
Măsura rămânând valabilă în continuare, atenţia conducerii Episcopiei
Bucovinei s-a îndreptat mai ales asupra corectitudinii completării actelor de
stare civilă de către preoţi. Cei găsiţi vinovaţi la reviziile ce se efectuau de
protopopi. de patru ori pc an. la fiecare parohie subordonată, urmau a fi
pedepsiţi cu „gloaba" şi chiar cu scoaterea din preotic, în caz de persistenţă în
greşeală. 51

De asemeni. se făceau inspeqii în administraţie şi în şcoli. Astfel,
clericale din Cernăuţi a fost analizată cu multă severitate la
începutul sec. al XIX-iea. în raportul întocmit de Ion Budai Deleanu către
autorităţile centrale din Viena. Referitor la preoţi. erau acu1ate în acest raport
modul şi maniera în care se desfăşura procesul instructiv-educativ. ceea ce l'hcea
ca viitorii preoţi să nu poată dobândi nivelul cultural şi de instrucţie menit să-i
transforme în nişte oameni luminaţi şi în şlefuitori de caractere. în comunităţile
situaţia şcolii

M. Cărăuşu, Şt. Lcmny, Un episod din trecutul bisericii Mirciuţi - Suceam, în MMS,
nr. IX-XII/1976, p. 773- 776
48
Chrisrian Armbrusler, op. cit., p. 61
49
811clie11lam/ ... , p. 262
0
' Emil Grigorovirza, Dicfionarul ~eof:_rafic al Bucovinei, Societatea geografica românrt,
;"J

Bucureşti,

si

Mihai

1908. p. 37

Ceauşu, op. cit.,

p. 187
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activitatea, aşa cum preconiza. chiar şi în perioada
pustiosefinistă, programul politic al Curţii din Viena., 2
Ierarhia bisericească superioară se bucura de anumite privilegii, mai
ales mitropolitul. Guvernul austriac a ştiut să manipuleze slăbiciunile omeneşti
ale ierarhilor bisericii şi şi-a îndeplinit cu succes deplin scopul politicii sale,
acela de a face din Bucovina şi un mozaic religios: ortodocşi. greco-catolici,
catolici, mozaici, rcforma1i, toli obedicn1i intereselor lmperiului.s'
Un raport important a fost şi cel întocmit în 1804 <le consilierul aulic
Rcichmann. cu ocazia inspec1ici făcute în Bucovina. unde găsim date despre
invălământul teologic bucovinean.
Ceva mai târziu, Comisia aulică de studii va propune împăratului
Ferdinand. iar acesta va confirma prin decretul din martie 1844 că şcolile
primare din Bucovina. atât cele existente, cât şi cele viitoare. să se împartă în
<louă categorii şi anume în şcoli catolice şi şcoli ortodoxe. Dacă se găsca într-un
sat un preot catolic, atunci şcoala din acel sat rămânea catolică, fără să se tină
cont de confesiunea copiilor care o frecventau.s 4 Pc baza aceluiaşi raport din
1805 întocmit de Reichmann, se făceau propuneri ca episcopul şi Consistoriul
să se intereseze îndeaproape de comportamentul moral al prcotimii rurale, de
modul cum acesta se achita de sarcina oficierii regulate a serviciului divin. a
predicilor şi a învăţământului de catehizare duminica şi în zilele de sărbătoare.
Realizarea acestei supravegheri urma să se realizeze, atât prin vizitaţiile
canonice anuale ale protopopilor la toate parohiile din protopopiatele lor, cât şi
prin inspectarea întregii provincii de către episcop sau de către arhimandrit în
numele său, o dată la doi ani. , 5
Asemenea rapoarte au mai făcut Ferdinand Dans, intendent în
Pcczeniczyn. Galiţia. referitor la situaţia clerului şi a învăţământului, propunând
atunci un plan, în douăsprezece puncte, pentru ridicarea nivelului
învăţământului şi religiei în această provincie, sau Raportul din 1814, întocmit
de consilierul aulic von Gruber, aflat în inspecţie în Gali1ia şi Bucovina. unde
găsim propuneri privitoare la creşterea gradului de cultură şi a nivelului de
511
instrucţie teologică a clcricilor.
Aceste rapoarte adresate Curţii din Viena. cereau cu insistentă mărirea
numărului de şcoli elementare rurale, ca o condiţie esentială pentru ridicarea
gradului de cultură şi civilizaţie a Bucovinei. În urma acestora. Cancelaria
umh: urmau

si

să-şi desfăşoare

Ibidem, p. 188

~ 3 Vasile Precop, Mihai Tefi111a11 - cronicar al vieţii româneşti din Bucovina 11fti11111/11i
deceniu a{ sec. al XIX-iea, în Analele Bucovinei, An li, 111995. Ed. Academiei
Române, p. 4
51
Ion Nistor, Istoria bisericii din B11covi11t1,Bucurcşti, 1916, p. 188
H Ibidem,

p. 189

~ 6lbidem, p. 202
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Aulică şi Comisia Aulică a Studiilor (St11die11 Ho/ Commission) din Viena au
decis înfiinţarea în anul 1809, a unei şcoli triviale în Gura Humorului, iar în
anul 18 I 3 a altor 17 şcoli elementare în Bucovina.H
Redăm în continuare un astfel de document Raportul Arhiepiscopului
de Lemberg, Andreas Aloys Graf v. Ankwicz, din anul 1820, întocmit cu ocazia
vizitei generale canonice, raport adresat împăratului Francisc I. Găsim aici
informaţii despre viata religioasă (comportamentul moral al preoţilor, numărul
credincioşilor de rit catolic, despre felul cum se oticia7.ă slujbele religioase) şi
despre învăţământ, din cele mai importante parohii catolice din Bucovina.
Documentul se află păstrat în limba germană în Arhivele Statului
Suceava, Colectia de Documente, P.IX/86.
Chiar dacă în cca mai marc parte, datorită vicisitudinilor istone1,
germanii bucovineni au fost nevoiţi să renunţe la căminele lor şi să-şi caute o
nouă patrie, bisericile lor rămân mărturie a ceea ce nu cu mult timp în urmă
reprezenta o comunitate model, înlloritoare .
..În decanatul Cernăuţi Numit în Bucovina, Unde, sub preamilostivul
D-voastră patronat se află toate parohiile şi clădirile parohiale de rit latin şi
unde, cu excepţia parohiilor Ccmăuti şi Sadagura pc care le-a vizitat
arhiepiscopul Cajetan v. Kicki în anul 1800, altfel nicăieri şi niciodată nu a avut
loc o vizită pastorală, a început subsemnatul, în cel mai adânc respect, pe 6
iunie(: 1820) vizita canonică cu localul diaconici vacante din satul Văşcăuţi. De
acesta apa11in alte 23 de sate, dintre care se găsesc la 3 mile distanţă maximă de
clădirea diaconici şi în total 556 sullcte. În afara acestora, această eparhie mai
cuprinde încă 10 sate între care câteva la o distantă de 8 mile, dar despre care, sa mcntionat deja de către preaumilul în raportul vizitei la protopopiatul
Kalo1m:ei , la Kutty căci se află mai aproape de biserica parohială din Kutty şi
sunt administrate de parohul de acolo, care pentru aceasta primeşte o
remuneraţie. O biserică în adevăratul sens al cuvântului nu există la Văşcăuţi, ci
în apropierea locuinţei diaconului local, o mică cameră lipsită de confort care a
fost amenajată în acest scop şi care adesea conduce la o stare de indispoziţie în
timpul serviciului religios. Subsemnatul preaumil a găsit de cuviinţă, la fel ca şi
multi enoriaşi ca slujbele religioase obişnuite să se facă în conacul moşierului.
Administratorul angajat acolo, Joseph Bekesch, 37 ani, născut maghiar
şi vorbind limba polonă, veghează peste eparhia sa nu tocmai cu inţelepciune şi
se află sub bănuiala că a încălcat porunca a 6-a din cauza unei femei pe care o
ţinc la el şi care se dă drept sora lui.
Responsabilităţile fată de parohie constau în cele 150 de liturghii pe
care administratorul zice că Ic-a citit. Cărţile matricole se găsesc la el într-o
ordine destul de bună şi ci a dovedit că din timp în timp a vizitat şi câteva din
localităţile cc ţin de parohie şi se află în cunoştinţă de necesităţile lor spirituale

n Ibidem, p. 202-203
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pentru a le veni în ajutor; ar trebui doar ca şcoala care, în Văşcăuli nu lipseşte,
mai des căci line pu1ină cateheză.
Aspectele negative constatate în parohie ar fi: copiii nou-născuti ai
catolicilor erau botezati până acum de către preo1i ortodocşi, între enoriaşii
cărora există ghicitoare cc adesea ghicesc şi pentru catolici. În general domneşte
peste tot băutul peste măsură şi hoţia.
În şcoala deja pomenită, latina este predată în comun de către clerici
ortodocşi schismatici. Copiii de vârstă şcolară sunt în total 151. Învăţătorul
Constantin Tarangul, un cleric grec neunit nu vorbeşte deloc poloneza, doar
valaha şi germana; totuşi. pare a cunoaşte şi limba rusă, căci la examinare,
copiii traduceau în rusă ceea cc citeau în germană. La acest examen, jumătate
din elevii clasei I au lipsit, iar la clasa a II-a nu a fost prezent nici unul. cei
prezcn1i ştiau din religie pe cât de pu1in pe atât de mecanic, după cum au învă1at
de la serviciul divin 1inut în locuin1a amenajată ca biserică.
Aici sunt confirmaţi 127 credincioşi.
Pe 8 iunie, subsemnatul, plin de respect şi evlavie am vizitat parohia din
Crasna-Ilski numită şi Alt-Cudow (Ciudin) unde este boier Ilski, un grec
neunit.
Acestei parohii aOată într-o zonă montană îi aparţin I O sate, între care
cel mai îndepărtat sat de reşedin1a parohului se găseşte la 4 mile şi sunt în total
434 sullete. Se vorbeşte în acest loc polona, valaha şi germana.
O biserică nu există aici, ci o foarte mică capelă, unde lipsesc cca mai
marc parte a dotărilor şi odăjdiilor bisericeşti şi unde se simte lipsa curăţeniei.
Pe lângă această capelă se mai găseşte una la fabrica de sticlă de la New
Cudow.
Administratoml din Cacica - un sat aflat la 7 mile de Crasna-llski - pe
nume Jakob Bogdanowicz de 55 ani, un cleric bun, dar dotal cu un slab talent,
administra odinioară simultan şi localitatea Crasna care, în prezent, arc un
administrator propriu, care a fost pus la dispoziţia diocezei din Ungaria de către
subscmantul preaumil. Din cauza marii distanţe, numitul administrator ţine
serviciul divin doar la 14 zile sau 3 săptămâni în Crasna (uneori şi în alte
localităţi, în special în administraţia camerală unde nu există capele amenajate),
totuşi rar cu o predică pe care el o tine în germană sau polonă şi anume în zile
de lucru căci el celebrează duminicile şi sărbătorile în biserica sa (la Cacica); de
aceea, în acele zile când în capela din Crasna se adună puţină lume, se îngrijeşte
doar să cânte cântece cu ajutorul unor solişti vocali din cor. Catehezele însă nu
s-au ţinut deloc, fapt în legătură cu care subsemnatul prcaumil i-am recomandat
administratorului să nu mai neglijeze cele necesare, aşa cum subsemnatul
preaumil l-a mustrat pc acelaşi administrator că s-a întâmplat ruperea relaţiilor
lui odată în Crasna şi altă dată la Cacica şi astfel în una sau alta din localităţi să
fie evitată o a treia întrerupere. În ce priveşte vizitarea bolnavilor, el nu s-a făcut
să vină
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vinovat cu nimic, ba chiar şi-a lăudat de multe ori disponibilitatea sa în acest
sens. Numai că, înainte de a ajunge la ci mesagerul trimis a-1 anunţa, adesea
bolnavii erau deja morţi, iar administratorului îi rămânea numai grija pentru
îngroparea mortului al cărui cadavru este îngropat de obicei de către comunitate
şi fără administrator.
Cărţile matricole nu se găsesc în localul din Crasna, administratorul le-a
luat cu ci la Cacica; acestea se găseau într-o dezordine tot atât de mare ca şi mai
sus-numitul local. În ce priveşte liturghia sau responsabilităţile legate de
comunitate, rezultă că el nu s-a îngrijit deloc deşi administratorul primeşte ca
remuneraţie 144 florini.
Ca vicii în masa poporului trebuie enumerate certurile, bătăile şi băutul
f!ră măsură mergând până la betie, pe lângă obişnuinta ca la botezul copiilor
dovediţi catolici să fie admişi naşi schismatici şi odinioară s-au convertit
catolici la schismatici, lucru despre care în prezent nu se mai pot da exemple.
În parohia acestei localităţi se găsesc două şcoli, una în Crasna llski
(Alt Cudow) de care arc mare grijă boierul, cealaltă în New Cudow (Ciudin).
Copiii de vârstă şcolară sunt în total 150.
În prima şcoală în care merg 48 copii se învaţă moldoveneşte sau
valaha, puţină germană şi puţin în polonă. Învăţătorul Anton Grybowski de rit
greco-catolic, nu numai că cunoaşte puţin germana după cum deja subsemnatul
preaumil a prezentat în program, dar el de fapt nu posedă vreo aptitudine pentru
învăţământ. Copiii catolici (în număr de 12) din cauza distanţei prea mari de
administrator învaţă religia şi merg la biserica schismaticilor.
La examinare, clasa I a dovedit o bună pregătire la citire şi socotit şi
una mediocră la celelalte obiecte de studiu, însă la clasa a li-a la scris şi socotit
o bună pregătire, la restul obiectelor aceeaşi formare mediocră.
În şcoala din New Cudow cu 46 de copii care nu învaţă tocmai cu
ştiin\ă, programul de învălământ se desfăşoară în germană. Învăţătorul, Stcphan
Prokopowitz. tot de rit greco-catolic, din aceleaşi motive ca şi mai sus-numitul
învălător predă religia în acelaşi mod, nu se arată destul de activ în serviciul său
şi este puţin priceput în a-şi formula întrebările.
Examinarea pe care subsemnatul preaumil a condus-o cu copiii prezenţi
a avut rezultatul:
Clasa I - o puţină pregătire la catehism, mai bună la citit, mediocră la
gramatică;

Clasa li-a: destul de bine la

gramatică şi

la restul materiilor o

bună

pregătire.
Sfănta taină

a confirmării a fost împărtăşită la 263 de credincioşi.
Pe I O iunie a vizitat subsemnatul cu profund respect parohia sătească
Vicovul, care numără în afara localităţii parohiale şaptesprezece localităţi
cuprinse în parohie, în majoritatea lor împrăştiate în munţi, printre care unele se
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află la 8 mile depărtare şi care numără în întreaga parohie 939 suflete. Întrucât
însă până acum nu există în Vicov nici o biserică şi în localităţile cc aparţin de
aceasta: Voivodeasa şi Karlsbcrg sau Putna se află, din cauza fabricilor de sticlă
de acolo, mici capele: această parohie este administrată in parte de capelanul
local din Cacica, de cel numit anterior Iacob Bogdanowicz, în parte de parohul
din Rădăuţi: Joseph Sattfeld: in calitatea lor de duhovnici cei mai apropiaţi şi
slujbele religioase pentru localităţile mai apropiate de Cacica se ţin în capela din
Voivodeasa şi pentru cei ce se află mai aproape către Rădăuti, la 3 mile
depărtare, se ţin în capela din Putna.
La cercetarea ultimei capele, în care subsemnatul plin de respect a
executat funcţiile sfinte care sunt de datoria sa, se vede că această capelă este
folosită totodată şi drept local pentru şcoală, din care în timpul serviciului diyin
bisericesc trebuiesc mai întâi scoase băncile, ci şi că ci, capelei, ii lipsesc
ustensilele necesare desfăşurării slujbei religioase. astfel că administratorul este
obligat să Ic aducă totdeauna cu dânsul; dar acesta obişnuieşte să sosească aici
nu în zilele de duminică sau de sărbătoare, ci în zile de lucru. când lucrătorii de
la fabrică se bucură de timp liber (în general joi), câteodată după 14 zile, uneori
abia după trei. patru săptămâni pentru oficierea slujbei religioase; orele de
religie însă Ic tine în general învăţătorul de acolo f ranz Becker, un născut
vienez, la care subsemnatul plin de respect nu poate observa plin de
devotament: că acele aici efectuate cateheze sau ore de religie de către
subsemnatul au depăşit prin grija acestui învăţător (la care va reveni în decursul
descrierii situaţiei şcolii încă o dată) toate aştepţărilc. faptul că în felul acesta
locuitorii acelei regiuni sunt lipsiţi în zilele de duminică şi sărbătoare de aportul
preotului, aceştia totuşi se adună în capelă şi cântă şi se roagă împreună cu
învăţătorul susnumit; la aceasta şi când preotul ţine slujbă. religioasă, este
comportarea lor foa11e îmbucurătoare. Este lăudat în mod deosebit contabilul
Kupec pentru evlavia sa; însă dintre colonişti, mai ales dintre nemţii din
Bocmia. păcătuiesc unii împotriva poruncii a 6-a. pentru care se notează drept
vină asprimea. În Voivodeasa tine administratorul tot la 14 zile în capela de
acolo slujba religioasă, dar atât în Voivodeasa cât şi în Putna s-a întâmplat în
unele rânduri ca bolnavii. nu din vina administratorilor, ci datorită distanţei
mari, au mu'rit fără slintelc sacramente cţ se dau în ceasul morţii. În acelaşi timp
s-a constatat pc de o parte că, copiii decedaţi în Voivodeasa au fost
înmormântati de către învăţătorul de aco.lo Karl Ncumann şi pe de altă parte că
în parohia din Vicov, cândva foşti catolici au trecut la schismatici.
Despre obligativităti care aparţin de parohia din Vicov, n-au putut
spune atât unul cât şi celălalt administrator nimic şi documente, care ar fi putut
lămuri uşor aceasta, nu s-au putut vedea nicăieri.
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Asupra situaţiei celor două' şcoli ce se află în această parohie din care
una se află în Putna. cealaltă în Voivodeasa, subsemnatul plin de respect a putui
constata următoarele:
I) Referitor la Putna: aici se află 85 copii de vârstă şcolară. din care 59
totuşi nu se străduiesc să urmeze harnici cursurile. pentru că îşi ajută părinţii la
sticlărie.

Administratorul vizitează şcoala ori de câte ori vine la Putna pentru a
slujba religioasă.
Sus-numitul învălător, Franz Becker. un catolic, un bărbat de 68 de ani
posedă încrederea şi respectul tuturor din regiunea de acolo, este foarte harnic,
religios, moral şi după cc a fost înainte 12 ani învăţător în clasa a li-a în
Stcyermark (Styria) din anul 1803 în Bucovina, prin urmare în decurs de 29 ani
a practicat învătământul.
Copiii, fără a lua în considerare faptul că nu urmează şcoala fără
întrerupere. au dovedit la examenul ţinut cu aceştia în clasa I la toate obiectele,
o evoluţie destul de bună. numai la citire erau slabi şi mai slabi la matematică.
A II -a clasă însă a arătat la matematică (socoteli) şi scrierea dictando o evoluţie
bună şi la celelalte una destul de bună.
2) Referitor la şcoala din Voivodeasa: aici există 72 copii de vârstă
şcolară, din care merg 36 la şcoală.
Administratorul face aici ca1ehez.a de atâtea ori cât vine încoace pentru
a (inc slujba religioasă, anume o dată la 14 zile: în afara lui însă ţine cateheza tot
învăţătorul catolic Karl, amintit mai înainte, un harnic, care promite mult şi,
după convingerea subsemnatului, plin de respect, unul dintre cei mai buni
învăţători. pe care i-a cunoscui personal la vizi1a sa în Bucovina.
La examinarea executată cu copii s-a desfăşurat în clasa I silabisirea şi
citirea destul de bine, gramatica şi matematica pc deplin bine şi în clasa li-a
citirea. scrierea dictando şi gramatica bine, matematica însă foarte bine.
Sfântul Sacramenl al Mirului s-a administrat la 232 credincioşi.
ţinc

Pc 11 iunie a vizitat plin de respect subsemnatul capclania locală în
Cacica a cărei eparhie, aflându-se în cea mai marc parte intre munţi, cuprinde
14 sate în parohie, dinlre care satul cel mai îndepărtat se află la 3 mile depărtare
de Cacica şi cu includerea ultimului sat amintii, numără 440 suflete. În această
localitate domneşte în general limba polonă şi aici se sapă şi se fierbe sare.
Aici există o biserică din zid. care este prevăzută cu clopote, paramente
şi cu majoritatea ustensilelor de care nu te poţi lipsi.
Capelanul local. amintii deja de mai muhe ori drept administratorul din
Crasna şi a unei păqi a parohiei Vicov: Jakob Bogdanowicz ţinc doar rar predici
şi. în afara sfântului timp al Postului, nici o cateheză, însă ţine de două ori pe
sliptamânA catehez.2 în şcoala ce se află aici. Liturghii devoţionale sau elte
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obligaţii dăruite,

spune el, nu există în localitatea lui. însă aceasta se va rezolva.
matricole nu s-au găsit la ci cu totul în ordine.
Beteşugurile populare se rezumă la beţie şi furtul sării; t<îlhăriilc însă,
care se produceau înainte în eparhie, s-au diminuat azi cu mult şi se retrag mai
mult înspre regiunea parohială de la Cuty in raionul Colomea; de asemenea nu
se mai întâmplă acum, ca înainte, cazul ca unii catolici să treacă la schismatici.
În afară de beteşugurile de mai sus, poporul este cuviincios şi evlavios.
Foarte religios şi moral se dovedeşte a li maistrul m1111er
Klcmensiewicz, care stăpânit fiind de orice virtute creştinească pentru biserică
şi şcoală, serveşte drept model împreună cu familia sa tuturor copiilor parohiei;
dar în duminici se vinde sare, pentru că. dupft spusele func1ionarilor. aşa sună
instructiunilc.
Clădirea şcolii în care a tinut examenul cu copiii subsemnatul plin de
respect, este foarte frumos construită şi cu un etaj. Nu au fost înscrişi copiii de
vârstă şcolară: s-au găsit 19 prezcnti la şcoală, dar aceştia 1111 vin prea des. Că
aşa de puţini urmează şcoala se datorcaz.'i faptului sărăcici părin1ilor. Din partea
moldovenilor sau a valahilor rar se folosesc unii de posibilitatea să-şi trimită
copiii la şcoală.
Învăţătorul Joseph Zurowski, un catolic, ar fi datorită moralităţii sale de
un renume incontestabil, dar ci nu ştie multă germană, nu este destul de
puternic, în afară de aceasta delăsător şi de aceea are nevoie de supraveghere.
Din catehism au ştiut doar doi copii să răspundit ceva; scrierea dictando
nici m1 s-a predat şi s-a constatat mai ales că. din cauza delasării învătitlorului şi
a neputintei sale, elevii fac în obiectele şcolare prescrise pu\inc progrese.
Numărul celor miruiţi în Cacica este de 309.
Pc 13 iunie a vizitat subsemnatul cu cca mai adâncă veneraţie capclănia
locală aflată în târguşorul cameral Câmpulung cu un sat inclus în eparhie. care
se află la o depi1rtarc de o milă. Ea numără în total 207 suflete.
Aici există o biserică nouă, zidită, bine construită, o clf1dire locuibilă.
tot astfel construită pentru capelanul local şi o şcoală frumoasă aranjată după
necesitate. Numai că îi lipsesc încă bisericii clopote şi uncie ustensile
indispensabile. În locul clopotelor este folosită o tobă, pentru a chema catolicii
la slujba bisericească, pentru care fapt vor fi plătiţi de fiecare dată 15 creiţari de
către obşte, care într-adevăr contribuie mult la înfrumuseţarea bisericii, care se
evidentiază şi prin curăţenie.
Aceeaşi obşte a cheltuit deja peste 200 de guldeni pentru împodobirea
bisericii şi în afară <le aceasta s-au strâns 300 de guldeni pentru cumpărarea
clopotelor.
Preotul angajat deocamdată ca administrator. Paulus Nagy. de 53 ani,
un ungur, unul din cei mai civilizati, dacă nu chiar cel mai civilizat din
Bucovina, dar slab şi inactiv, nu ţine totdeauna duminica şi în sărbători predica
Cărtilc
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prescrisă, niciodată însă

orele de religie; de asemenea nu face nici cateheza în
învăţător, despre care, ca urmare
se întâmplă la şcoală ceea ce-l priveşte; în afară lfo aceasta estl! lăudat interesul
la plata impozitului fată de care subsemnatul plin de respect îşi pennite totodată
observaţia devotată de ascultare, că înainte (întrucât în prezent nu se întâmplă),
au fost botez.aţi copii catolici de către preoţi schismatici. Nu există în localitate
cărţi matricole din timpurile trecute şi acelea din următoarele, până în ziua de
azi, mai ales cele ale născuţilor şi căsătoriţilor din anul 1813 şi 1814, referitor la
conţinutul lor, foarte dezordonate.
Ca defecte existente în această localitate, apar alături de ţinerea în
duminici după slujba de dimineaţă a târgurilor şi a superstiţiilor la valahi beţia.
dar nu atât de tare intre nemţii ce locuiesc aici; dimpotrivă mulţi din ei nu
respectă porunca postului şi nu sunt nici prea evlavioşi. cu toate că unii
dovedesc ti religiozitate model.
Despre starea şcolii câmpulungene amintite arată următoarele constatări
efectuate:
Se învaţă aici gemrnna şi româna (valaha).
Învăţătorul Joseph Tcutus, un grec neunit. ale cărui desc vechi
speculaţii nu l-au aşezat într-o lumină favorabilă, se prezintă astăzi bine
civilizat, arc însă puţine cunoştinţe despre pedagogic şi locuitorii. mai ales
catolicii, îi arată puţină încredere, astfel că toţi împreună solicită un învăţător
catolic.
Copii de vârstă şcolară sunt cu totul 300, numai în Câmpulung 65, însă
numai 42 merg la şcoală. Ca motiv al absenţei multora, se dă gospodărirea casei
şi a câmpului la care sunt întrebuinţaţi copiii, de aceea vin mai mulţi în timpul
iernii. Părinţii deplâng că ai lor copii. merg unii deja de cinci ani la şcoală şi nici
măcar nu ştiu să citească, ceea cc ar putea fi şi adevărat, întrucât la examenul pe
care l-a efectuat subsemnatul plin de respect la şcoală au apărut numai puţini şi
anume cei mai buni, care au dovedit la toate obiectele un progres destul de bun
Sfântul Sacrament al Mirului l-au primit 87 de credincioşi.
şcoală,

la care se află un grec neunit angajat ca

Pe 14 iunie a vizitat subsemnatul plin de respect capelănia locală din
satul lacobcni, de care aparţin ca făcând parte din parohie, alte şase sate, care se
află toate în munţi, două din acestea la o distanţă de 3, două la o distanţă de 6
mile. În întreaga eparhie se numără 346 suflete. Schismatici se găsesc aici abia
70, în schimb însă mulţi lutherani. Limba dominantă este gennana, dar în
localităţile eparhiale se vorbeşte şi puţin ungureşte.
Localitatea n-are o biserică, ci drept capelă se foloseşte o încăpere din
lemn, strâmtă, şubredă, alături de o cârciumă, datorită căreia oamenii sunt
distraţi de la slujbă (religioasă). În interiorul acestei capele s-au găsit multe
lucruri nelalocul lor şi alăturat puţină curăţenie. De asemenea este necesară aici
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o

clădire

întrebuinţări,

pentru capelanul local; acesta locuieşte într-o casă cu mai multe
care se află faţă de amintita capelă la aproape o jumătate de oră

distanţă.

Aici se află ca administrator un minorit cu numele Gabriel Dobohsy,
care la 37 ani este tot timpul bolnav; ci vorbeşte greu nemţeşte, chiar dacă
predică o dată la patru săptămâni, ţinc numai câteodată o catchcz.1, nu poate
catehiza însă altfel decât cu ajutorul cărţii; nu vizitează niciodată şcoala
existentă aici şi dovedeşte în desfăşurarea tuturor obligaţiilor sale o anume
indiferenţă; referitor la obiceiurile sale nu se ştie cc s-ar putea spune despre ele
ca ceva lăudabil. Cărţile matricole s-au găsit la el aproape cu totul neordonat
completate; nu există nici un inventar şi din ustensilele casnice erau foarte
puţine prezente.
Alte defecte s-au găsit aici următoarele:
Poporul nu este prea evlavios; după slujba religioasă arc loc ţinerea târgului,
întrucât în perioada aceasta se aduc mai ales grâne şi cele necesare traiului; rar
vin unii la sfânta spovedanie; la aceasta se mai adaugă beţia, hoţia şi
depravarea, dar nu în totalitate şi nu atât de des ca în alte eparhii bisericeşti: de
asemenea există puJine concubinaje; în sfârşit înainte au fost cununaţi mulţi
catolici de către schismatici.
Sfântul Sacrament al Mirului l-au primit aici 160 de credincioşi.
Pc 16 iunie a vizitat subsemnatul plin de respect capclănia locală din
colonia camerală Louiscnthal (Fundu Moldovei) cu un sat incorporat şi 794
suflete, între care sunt incluşi slavi, ţipţcri şi nemţi, care însă aproape toţi înţeleg
slavona. Biserica lor, dar practic capela, doar o casă din lemn, n-a fost aflată
prea ordonată; de asemenea nu posedă nici un clopot, ci la aceasta atârnă o
placă metalică care este bătută; în mijlocul localităJii însă se folosesc pentrn
aceasta mici bucăţi de lemn şi în acest fel se cheamă comunitatea la slujba
bisericească.

Administratorul acestei localităţi, Bruno Stawicki. un minorit din
Ungaria, de 42 ani, un preot obraznic , neştiutor şi puţin atent la toate funcţiile
pc care le îndeplineşte şi de asemenea evlavios, se află suspect de un trai
desfrânat; în timpul vizitei a îndepărtat însă obiectul suspiciunii, anume pc
bucătăreasa lui, dar numaidecât după aceea a adus-o înapoi şi se aude acuma că
vrea s-o mărite şi să o susţină şi atunci. Predicile în germană Ic citeşte doar,
întrucât după cum s-a exprimat, nu cunoaşte atât de bine limba germană; în
afară de aceasta mai predică uneori pc ungureşte şi în slavonă. Comunitatea s-a
plâns că la înmormântări se târguieşte cu părţile respective şi se lasă bine plătit;
ba chiar, ca să primească bani, umblă cu cadclniţa prin casc. Întrucât s-a
considerat ca necesar ca acest preot să fie supus unei atenţii mai apropiate,
acesta a fost întrebuinţat drept colaborator în Sadagura (tot în Bucovina).
Obligaţii spirituale f undamcntale, după cum se spune, nu apasă asupra acestei
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matricole conţin diverse lipsuri, locuri radiate, corectate, însă
parohiale prescrise nici nu există.
Defectele care apar în această eparhie se compun din beţie, furturi,
ciîtcva concubinaje şi apariţia foarte rară a unora din oficialităţile de acolo la
slujba bisericească (religioasă).
Asupra situaţiei din Fundu-Moldovei a aflar subsemnatul plin de respect
cărţile

următoarele:

Copii de vârstă şcolară au fost număraţi 255. cei ce urmează şcoala însă
95.Vina. că nu urmează şcoala 101i. sau mai mul1i capabili de şcoală. se
consideră că se datoreaz..1 în cca mai marc parte imoralităţii învăţătorului Franz
Schreller, care a fost înainte bucătar cu aprovizionarea. ad.'iugându-se
inactivitătii şi delăsării sale, ceea cc merită mai mult să fie crezut întrucât este
dovedit că acesta în anumite situaţii serveşte drept scandal public. Dedat beţiei,
se îmbată, joacă şi înnoptca711 în cârciumi şi trf1icşte pe deasupra în concubinaje;
dar sotia sa. dup.1 ce l-a părăsit mai demult, a revenit acum la dânsul. În biserică
sau capelă ntt vine aproape deloc. rămâne două sau chiar trei săptămâni departe
de şcoală şi se lasă înlocuit în slujbă de copii de şcoală. Rcclamatiilc multiple
făcute asupra lui au provocat o verificare proprie, al cărei rezultat se observă. Şi
administratorul este în ceartă cu ci şi din această cauză nu a venit la şcoală.
La examinarea cfoc1uată cu copiii a fost progresul copiilor în clasa I la
silabisire destul de bun. la citire şi la regulile referitoare la aceasta mediocru, de
asemenea la matematică. la ortografic însă rău (slab);în clasa li-a la citire şi
socoteli bun, la scris rf1u şi la celelalte mediocru.
Numărul credincioşilor 111irui1i era aici de 156.
Pc 17 iunie a vizitat subsemnatul plin de respect capclania localf1 în
târgul cameral Gura Humorului. De ca aparţin 29 localităli împrăştiate. incluse
între 1mmti, între care şase sunt la o depărtare de 3 şi trei la 4 mile departe de
Gura-Humorului. Suma totală a sufletelor este de 596. între care sunt incluşi
slavi, polonezi şi nemţi: dar în această eparhie se socotesc a li două treimi
polonezi.
:\ici atât biserica, cât şi locuin!a capelanului local suni construite din
zid şi solid construite; de asemenea nu lipsesc nici clopote şi cel pu\in nici cele
mai trebuincioase obiecte bisericeşti.
Actualul administrator, Theodor Lazăr, un minorit din Ungaria, cu toate
că arc 71 ani. arc o sănătate completă, este însă un cap foarte mărginit; nu
stăpâneşte suficient limba gcnnană şi în toate activităţile sale este
ncândcmânatic, ceea cc a determinat Consistoriul să întreprindă cele necesare
pentru o administrare mai bună a activită\ii duhovniceşti.
Catehizarea şi predicile le ţine el din când în când, întotdeauna din altar
şi dintr-o carte; uneori neglijează chiar slujbele religioase din aşc1.ărilc
dependente. singur, fără nici o justificare religioasă prealabilă. De asemenea. se
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întâmplă numai câteodată ca el să intre la discuţii în câte o cârciumă. Atunci
când merge să le dea celor bolnavi împărtăşanie, ci duce de obicei, sfintele
daruri ascunzându-le, aceasta după cum se scuză el. pentru a nu le expune
glumelor sau bătăii de joc, întrncât aici există oameni de diferite confesiuni,
ceea ce i-a fost interzis a face în viitor.
Dintre îndatoririle bisericeşti instituite. capelanatului local i-au fost
fixate 166 de servicii divine, care au fost şi ţinute. Cărţile matricole erau în cea
mai marc dezordine; ele cuprind doar câteva foi scrise - şi nu cu puţine greşeli.
Populaţia acestei eparhii. în cca mai mare parte dedată beţiei, nu se
arată prea evlavioasă. Din cauza barierei vamale de la Vama, mulţi nu vin la
biserică, îşi lasă copiii botcL'lţi de preoţi schismatici şi înmormântaţi şi cununaţi
tot de aceştia. Din partea oficialităţilor. s-a constatat că ci apar rar în biserică şi
amână botezul copiilor lor. În afară de aceasta s-a dovedit că după masă
duminicile se ţin bâlciuri, că uneori trupurile celor morti rămân peste noapte în
biserică şi că unele perechi care trăiesc în concubinaj se găsesc aici la Joc de
cinste.
Şcoala din Gura-Humorului numără numai în localitate 62 de copii de
vârstă şcolară, dintre care 34 frecventează cursurile. Învăţătorul lipsea în timpul
vizitei. întrucât a fost chemat la Cernăuţi, unde urma să fie examinat asupra
metodei de învăţământ. Ajutorul său Kretsch, dovedeşte râvnă şi mult talent
pentru a se pregăti ca un vrednic învăţător.
La examenul intreprins cu copiii, clasa I a dovedit o pregătire bună la
citirea abecedarului, rea la învăţătura religiei şi potrivită la celelalte obiecte; la
fel şi clasa II-a, la obiectele amintite mai sus, unde s-a constatat totodată că s-a
învăţat puţin din regulile de gramatică.
Sfântul Sacrament al Mirului a fost atribuit la 191 de credincioşi.
Pe 18 şi 19 iunie a vizitat subsemnatul plin de respect parohia oraşului
cameral Suceava. De aceasta aparţin 33 sate incorporate. dintre acestea sunt
nouă la 2, trei la 3 şi un sat la 4 mile depărtare de localitatea parohială, care
depărtare a avut drept unnare că unii copii din parohiile acestei regiuni au fost
botezaţi de preoţi neuniţi.
Parohia numără 1520 de suflete.
Atât biserica, cât şi casa parohială sunt aici zidite, prima dotată şi cu
clopote; în interiorul ei însă nu domină o prea mare ordine şi curăţenie.
Parohul Johannes Wawro, un ungur de 30 de ani, este un preot sincer,
iubitor de adevăr, însă la acestea se adaugă faptul că este puţin crud şi
nepoliticos. El este suspect de încălcarea poruncii a 6-a, debarasându-se de
aceasta, suspectarea a încetat astfel definitiv. A fost necesar să i se recomande
insistent ca în viitor să-şi îndeplinească toate obligaţiunile parohiale instituite
corect, precum şi să nu mai ţină predicile prea scurte; în acelaşi timp i s-a
impus, mai ales pentru a diminua reclamaţiile credincioşilor polonezi, să ţină
I
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predicile şi catehezele din când în când, deoarece vorbeşte slavona. cel puţin în
limba slavonă; întrucât în parohia sa, în afara limbii germane. moldovene:; şi
ungureşti, •cca poloneză este cca mai îfltrebuintată. Tot aşa i s-a amintit ca în
viitor să viziteze mai des bolnavii şi să nu oficieze nici o cununie a clasei
inferioare a populaţiei după masă. Aici s-a întâmplat cazul că o pereche catolică
a fost cununată de un neunit. pentru care subsemnatul plin de respect a şi
procedat prin consistoriul său la cercetarea necesară. Cărţile matricole,
exceptând cele ale căsătoritilor. Ic ţinc parohul în destulă ordine, dar îi mai
lipsesc uncie cărţi parohiale prescrise. În slujba sa îl susţine catehetul de acolo
din ritul greco-unit: Wcreszczynski prin aceea că predică tot în a treia duminică.
Acesta este un elev intern al Convictului vienez şi este plin de capacităţi şi de o
bună moralitate.
Poporul este puţin religios şi imoral. prestează convorbiri cu totul
indecente şi dure , mai ales nemţii, despre care s-au plâns membrii parohiali
polonezi că sunt ironizaţi de aceştia datorită felului lor de evlavie.
În legătură cu aceste deficiente stau beţia şi furtul, de asemenea există
unii care îşi ţin concubine, unii care amână botezul copiilor lor şi ui1ii meseriaşi
care lucrează adesea în dul1linjci. Clasa ofici;ilităţilor, chiar dacă unii din ci s-au
spovedit în timpul vizitei, neglijează în general Sacramentul Spovedaniei şi
chiar şi biserica.
Pentru ajutornl instruirii tineret.ului există în localitatea parohială o
şcoală principală, în care, pentru a putea "fi primit, ca şi în celelalte şcoli din
regiunea respectivă, contribuie cu laudă şi fhră răgaz comisarul judeţean instalat
aici, Burian.
Copii de vârstă şcolară de toate confesiunile sunt în număr de 686, iar
dintre aceştia frecventează şcoala numai 126. Moldovenii au în afară de aceasta
o şcoală proprie, în care un învăţător predă limba moldovenească. însă copiii
sunt trimişi foarte greu într-acolo.
Personalul angajat la şcoala principală constă dintr-un director. doi
catehcţi, doi învăţători şi un ajutor. Directorul, Thul are 60 de ani, e slab şi puţin
activ. Dintre cei doi cateheţi, unul este un preot neunit, iar celălalt, preotul
greco-catolic mai sus amintit, Wereszczynski, care dintre personalul de
învăţământ, este cel mai admirabil şi mai bun. cum puţini în Galiţia i-ar putea fi
asemănători.

Unul din învă\ători, Rogocinski c un învăţător foarte cuminte, care
lauda; celălalt, Pctrovici este un om al şcolii dedat băuturii, care, cu
toate că a fost suspendat deja din serviciul său pentru aceasta, totuşi continuă
păcatul său din obişnuinţă, iar la examinarea cu ocazia vizitei nici n-a apărut.
În sfârşit, se găsesc, pe lângă ajutorul amintit deja, trei preparatori
neplătiţi, ca înlocuitori propriu-zişi câteodată ai comozilor învăţători.
merită toată
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După pregătirea învăţătorilor, este în marc parte şi succesul examenului
executat cu copiii şi anume: în clasa elementară silabisirea şi citirea - mediocru:
în clasa I, religia - destul de bine, aritmetica rău, restul mediocru; în clasa 11-a:
religia bine, aritmetica bună, restul mediocru şi în clasa 111-a - totul bine, numai
aritmetica mediocrn.
Tinerii moldoveni, într-adevăr n-au fost examinaţi ca şi ceilalţi copii
întrucât în şcoala lor se învaţă doar moldoveneşte, dar s-a constatat că progresul
lor la citire este mediocru şi la scris rău. Învăţătorul acestei şcoli de învăţământ
predă numai dimineaţa, deoarece copiii trebuie să meargă după masă la şcoala
gcnnană. În general, comunitatea a reclamat faptul că învăţătorii sunt prea
interesaţi şi cer plăţi private, apoi întrucât sunt în marc parte neuniţi şi pe lângă
sărbătorile lor ţin şi zilele de odihnă şi sărbătorile lor, în felul acesta pierz.1ndusc mult timp pentru şcoală, tineretul învaţă putin şi devine necuviincios.
În Suceava cu ocazia vizitei au fost miruite 469 persoane.
Pe 20 iunie a vizitat subsemnatul plin de respect existenta parohie a
târgului cameral Rădăuţi. Ei îi apartin 13 sate, printre care şi Arbore - o
colonie ungurească; trei dintre acestea se află la două mile depărtare de parohie.
Ea numără în total 13 74 suflete.
Această comunitate parohială nu are biserică; liturghia se tine într-o
casă mixtă, pentru folosirea acesteia lipsindu-i aproape toate ustensilele
bisericeşti. Un clopot mic şi neînsemnat cheamă comunitatea catolică la slujbă.
Din cauza încăperii prea strâmte unii leşină. din cauza acestui lucru locuitorii au
cerut construirea unei biserici proprii.
Parohul Joseph Sattfcld, 29 ani, este un ungur. care se distinge cel mai
mult printre preoţimea bucovineană, cel mai mult datorită moralei. El predică în
germană. însă foarte puţin, iar în colonia ungurească din Măncuţi în ungureşte.
Cărţile matricole le ţinc cam dezordonat şi neglijent; de asemenea n-a catehizat
în şcoală. Din cauza diferitelor secte religioase care există aici, arc obiceiul să
îngrijească bolnavii în linişte. fără ceremonii exterioare, ceea ce îi şi este
interzis pentru viitor. Slujbe plătite îi sunt indicate 167, pe care el însă din cauza
deselor stipendii pe care Ic primeşte, nu Ic efectuează pc toate, din care cauză i
s-a cerut corecta efectuare.
Membrii parohiali şi mai ales cei ai comunităţii germane au reclamat că
evreii, mai ales la servicii divine publice şi-ar bate joc de ei, peste tot au
prioritate şi sunt favorizaţi înaintea catolicilor. atât din partea domeniului (care
este reprezentat de către administraţia militară), cât şi din partea biroului
districtual.
Defectele care apar aici sunt, mai ales între grecii neuniţi, tâlhăria.
furtul, mai ales însă beţia şi cel mai mult printre persoanele militare
concubinajul de aceea există şi foarte multe femei suspecte. Nici unul din
militarii superiori de acolo, cât şi dintre autorităţi nu se spovedeşte şi chiar unii
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din rândul poporului neglijează acest lucru. Prin aceasta se arată o mare parte a
comunităţii delăsătoare, de asemenea pentru îngrijirea bolnavilor lor îl cheamă
pe preot prea târziu. Dimpotrivă, preoţimea s-a plâns că această comunitate nu
este condusă bine prin exemplul superiorilor. cu excepţia căpitanului Hayn, a
cărui evlavie a fost în general lăudată peste tot.
Învăţământul tineretului parohial se efectuează la şcoala din Rădăuţi şi
la cea din Arbore.
Şcoala din Rădăuţi numără 300 copii de vârstă şcolară, dintre care
urmează cursurile până la o sută; pe ceilalţi îi reţin în parte sărăcia părinţilor, în
parte faptul că locuiesc la mare depărtare, ceea cc explică şi faptul că ei nu merg
la biserică şi nici nu se spovedesc.
Învăţătorul Illnicki, un grec neunit vorbeşte puţin nemţeşte.
Comunitatea este foarte nemulţumită de el, nu numai pentru că tine o bodegă cu
rachiu, dar şi pentru că este dedat băuturii, nu respectă în mod ordonat orele de
învăţământ şi îi tratează pe copii în mod grosolan.
La examenul efectuat au apărut în foarte mica clasă 30 de copii.
Progresul lor în învăţătura religiei nu a fost însemnat, aceeaşi a predat-o
învăţătorul mai sus amintit şi copiilor catolici şi i-a catehizat. Mai bine s-a văzut
progresul la celelalte obiecte şi anume în clasa I la silabisire şi citire mediocru.
la gramatică şi aritmetică destul de bine; în clasa II-a la citire şi scrierea
dictando bine, la aritmetică şi la regulile gramaticale destul de bine.
Şcoala din Arbore numără de asemenea 300 copii de vârstă şcolară,
dintre care urmează cursurile doar 60. de diferite confesiuni religioase. Că atât
de puţini merg la şcoală se explică prin faptul că moldovenii delestă limba
germană şi cred că îi fac pe copiii lor recruţi. dacă aceştia o cunosc.
Învăţătorul Bentkowski, de asemenea un grec neunit, îi învaţă pe copiii
catolici catehismul, după cum a fost descris mai sus.
La examenul ţinut au venit foarte puţini, probabil numai cei mai buni şi
au dovedit în clasa I la religie un progres mecanic, la silabisire şi celelalte
obiecte unul bun; în clasa li-a însă la religie unul destul de bun, la gramatică şi
arta socotelilor unul bun şi la celelalte obiecte unul mediocru.
Sfântul Sacrament al Mirului s-a împărlit la 456 credincioşi.
Pe 21 iunie a vizitat subsemnatul plin de respect parohia din satul
Ţibcni, colonie ungurească. De aceasta aparţin zece sate, dintre care unul, cel
mai îndepărtat, este la două mile depărtare de localitatea parohială (ai cărei
locuitori sunt toţi unguri, care datorită furtului nu au o faimă bună) la 11 15
suflete.
Aici nu există o biserică, ci o capelă mică din lemn cu câteva clopote
mici.
Parohul Michael Mutnianski, un ungur, de 47 ani, este delăsător în
efectuarea obligaţiilor sale. foarte rar acasă, nepriceput. dedat băuturii, crud şi
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arogant în purtarea sa fată de protopopiat. Sfânta Liturghie n-o săvârşeşte spre
înălţare, ci spre supărare şi cu toate că are obligatorii 160 de slujbe. abia de
citeşte jumătate, întrucât nu locuieşte tot timpul la parohie şi câteodată se
îndepărtează pentru mai multe zile. Se lasă aşteptat pentru botezurile de copii şi
comunităţii sale îi spune de mu ltc ori să fie căutat in Siret (la trei mi Ic depărtare
de Tibeni) dacă e nevoie de dânsul. Pc bolnavi îi vizitca7.ă dacă este acasă şi nu
prea beat; dar apare câteodată şi în stare mai bună la cei bolnavi şi bea şi acolo;
câteodată este scos din cârciumă pentru îndeplinirea unei îndatoriri bisericeşti.
La şcoala care există în parohie, nu catehizează conform spuselor sale din
această cauză. întrucât se teme ca învălătorul să nu-l ucidă, deoarece acesta a
intrat deja de trei ori noaptea în locuinţa parohului şi 1-a ameninţat cu moartea.
Că amândoi se află în permanentă ceartă şi gâlceava este adevărat; de asemenea
a fost formată o comisie în această privintă din partea Consistoriului
subsemnatului plin de respect. al cărei rezultat nu este cunoscut; se aude că o
comisie a biroului districtului vrea să aducă între ei o înţelegere. fără să tină
cont de faptul că amândoi indivizii nu sunt apţi de nimic.
Cărţile matricole se găsesc la el în cea mai marc dezordine; în acestea
se găsesc o grămadă de locuri radiate. şterse şi schimbate. uncie cărţi lipsind şi.
după cum se parc. sunt multe foi rupte ale matricolelor existente, iar cele
înscrise de ci sunt scrise deosebit de rău şi aproape de necitit. Aceeaşi neglijentă
arată ci în menţinerea lucrărilor despre parohie, ogoare şi altele asemănătoare.
Totuşi a convertit câţiva necatolici la credinţa catolică.
Defectele celor din parohie constau în blasfemie, în murdărie, în f1111,
care se datorează mai ales cailor, dar şi beţiei. care este însă rară.
Şcoala existentă în parohie numără I 00 copii de vârstă şcolară şi o
frecventează

70.

Învăţătorul deja amintit, Antalfi, un grec neunit şi băutor puternic, îi
catehismul pc copiii catolici. îmmcât din cauza motivului sus-amintit,
preotul nici nu vine la şcoală; pc lângă aceasta s-a observat în acelaşi timp că
învăţătorul îi îndepărta pe copii în timpul catehezei din biserică. Orcic de
învăţătură nu Ic ţine ordonat; ci se ocupă mai mult cu agricultura sa decât cu
şcoala. care trebuie să se lipsească din această cauză câteodată de dânsul timp
de două săptămâni.
Îngrijitorul local al şcolii nu poate citi.
La examenul efectuat cu copiii s-a observat în clasa I un progres
mediocru în silabisire, în religie unul foarte rău; în clasa li-a - la religie unul
foarte rău, la citire şi socoteli unul mediocru. Restul de obiecte care nu au fost
numite aici s~ predau în limba maghiară.
Sfântul Sacrament al Mimlui l-au primit 197 credincioşi.
Pe 22 iunie a vizitat subsemnatul plin de respect capelănia locală în
satul Dorncşti (Hadikfalva), locuit de o colonie maghiară. cu un sat depărtare
învaţf1
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de o jumătate de milă, numit Cuci urmare şi cu 1171 de suflete. Biserica, sau
practic capela, este din lemn şi într-o stare proastă, în afara clopotelor şi posedă
doar putine din obiectele bisericeşti necesare.
Capelanul local Joseph von Vitzki, un ungur de 59 de ani, nu tine
capela curată, predică rar, citeşte doar evanghelia, nu arc cunoştinte teologice
ştiintifice, nu poate citi nici sfânta liturghie dupi1 cum e prescrisă şi este de o
moralitate dubioasă. Poartă o cruce de aur pentru prclati. deşi nu arc dreptul; în
timpul prezenţei subsemnatului plin de respect nu a purtat-o. Atentionat despre
aceasta a răspuns că o poa11ă la dcvotiune spre slava mântuitorului crucificat,
supusul subsemnat i-a cerut să-şi dovedească cinstirea mântuitorului în alt mod.
Slujbele plătite Ic tine; n-a existat nici un inventar; cărţile matricole s-au găsit
tinute neordonat şi în ele sunt uncie locuri radiate; de asemenea şi în celelalte
cărti s-au constatat multe care mr erau bune sau scrise necorespunzător. Poporul
parc sit fie cucernic în biserică, dar în afara ci m1 se arată prea civilizat. Între ci
domneşte betia şi furtul. la aceasta adăugându-se la multi neglijarea Sfintei
Spovedanii; netinând cont de aceasta. se întâmplă adesea că unii calvinişti trec
la religia catolică.
Şcoala existentă aici este foarte mică şi dărăpănată. Copii de vârstă
şcolară sunt în număr de 274. dintre care urmează şcoala 56. dar şi aceştia nu
vin atât de des vara ca şi iama.
Învă\ătorul Balinth este un catolic. La examenul efectuat copiii au citit
germana mcdiocrn, dar scrierile lor erau rele; celelalte obiecte erau predate în
limba maghiară.
Între situatiile care de altfel apar foarte rar. se află faptul că orele
ajutătoare se tin în 1-Jadikfalva (Domeşti).
Aici au fost miruiti 651 credincioşi.
Pe 23 iunie a vizitat subsemnatul plin de respect parohia din oraşul
cameral Siret. De ca apartin 40 de localită\i. printre care şase se află la o
distantă de două, şapte la trei mile jumătate şi una la patru mile de localitatea
parohială. Suma totală a sufletelor se ridică la 1341.
Membrii parohiali n-au biserică. ci numai o capelă înzestrată cu un
clopotcl ncânscmnat, care este foarte şubredă şi atât de mică. încât aproape în
fiecare duminică, în timpul adunării credincioşilor. totdeauna unii leşină şi se
îmbolnăvesc; de altfel s-a şi întâmplat că şi în timpul funcţionării subsemnatului
plin de respect au leşinat şase persoane. trebuind să fie duse afară din capelă; pc
deasupra s-a găsit în aceasta în toate cca mai marc murdărie.
Administratorul parohial Mathias lvitsits. un ungur din Ordinul
Minoritilor. de 34 ani. care a fost deja înainte de aceasta administrator în Fundu
Moldovei; referitor la porunca a 6-a , nu arc o prea bună purtare morală şi nu e
mai bun nici acum în Siret. De acolo şi-a adus persoana iubită la Siret - ca
bucătăreasă, pc care însă în timpul vizitei subsemnatului plin de respect a
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îndepărtat-o de

la parohie, dar a rcprimiL-o pu\in după aceea din nou în serviciile
sale. Pe lângă aceasta îşi dovedeşte înclinaţia sa pentru băutură prin starea de
cbrielatc deasă şi lăcomia sa prin extorcarea contribuţiei; totuşi tine predicile şi
catehezele atât în limba germană, cât şi în slavonă. De asemenea a început după
cum s-a spus, să meargă la şcoală cu câtva timp înainte de vizită, ceea cc înainte
niciodată nu era obiceiul său; la aceasta se adaugă un lucru bun, căci despre
liturghii s-a justificat în mod ordonat; numai in cărtile matricole nu s-a găsit
ordinea dorită şi uncie cărţi parohiale prescrise lipseau cu totul.
La vcrilicarea obiectelor tocmai menţionate s-au constatat următoarele
observaţii şi anume: în localităţile îndepărtate aparţinând de parohie se botează
catolici de către preoţi greci neuniţi. se înmormântează şi. după cum s-a adăugat
se ascultă pc patul de suferinţă chiar spovedania; apoi că exisLă copii care la
vârsta de I 7 ani încă nu s-au spovedit, cazuri care apar însă foarte rar şi că
înainte vreme câ\iva catolici au trecut la grecii ncuni\i.
Poporul se arată în diferite privinţe foarte supărat: este indiferent faţă de
religie, imoral, şiret, dedat băuturii şi aplecat spre furt. La aceste defecte se mai
adaugf1 şi uncie concubinaje, tinerea târgurilor duminica clupă vecernie şi
neglijarea Sfintei Spovedanii din partea oficialitătilor, care spun însă că
obişnuiesc să facă aceasta la Cernău\i.
Tâlhăriile care se practică în aceste regiuni, mai ales în jurul Tcrcblcşti
ului. arată adesea că siguranţa publică este efectuată aproape exclusiv de către
grecii neuniţi.
În ceea cc priveşte şcoala deja amintită, se numără în Siret 342 copii de
vârstă şcolară, în localitfiţile cuprinse în parohie 132, în total 474 copii, cei cc
urmează însă şcoala sunt în număr de I 08, dintre care din localităţile incluse
şcolii se află doar I O copii. Majoritatea celor care frecventează şcoala sunt
catolici şi învă\ământul se predă, ca în toate şcolile triviale sau parohiale ale
Bucovinei, atât în limba germană cât şi în cca moldovenească. Comunitatea
parohială s-a exprimat de aceea că nu vrea să-şi trimită copiii la şcoală. întrucât
învăţătorul este un grec neunit. ii tratează brutal şi ii inva\ă să se roage în
valahă. /\cesta se cheamă Talapar, a fost înainte delăsător în îndeplinirea
obligaţiilor sale de serviciu, acum însă c ceva mai activ, dar nu pc deplin
pregătit în meseria sa, întrucât îi lipsesc cunoştinţele mctodice şi hărnicia pentru
a putea ajunge la aceasta.
La cateheza bisericească şi examenul şcolar efectuat, copiii au ştiut în
general puţin din catehism, întrucât sus-numitul administrator, după cum a fost
amintit de dânsul, a început cursul şcolar prea târ.liu. Referitor la celelalte
obiecte predate, a fost progresul în clasa I la citire mediocru, la gramatică destul
de bun, la aritmetică însă foarte slab şi în clasa li-a la citire şi scrierea dictando
mediocru, la gramatică rău şi la celelalte a rămas progresul aproximativ egal,
întrucât uncie lucruri au decurs bine, uncie însă rău.
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Dintre credincioşii adunaţi destul de mulţi numeric la Siret, în timpul
vizitei au primit 564 Sfântul Mir.
Pc 28 iunie, subsemnatul, plin de veneraţie am vizitat diaccza romanocatolică vacantă situată la graniţa moldavă şi satul reprezentat printr-o casă de
contumacie: Boian. De acest sat aparţin localităţile recent înglobate în parohie,
între care una, situată la cea mai marc distanţă de Boian - 1,5 mile, în total 239
suflete. Ei nu au nici o biserică, ci într-un loc de acolo servind de încăpere unde
se cântăreşte, a fost amcmtjată un fel de capelă în care se ţin slujbele.
Această sală este administrată de pastorul de la Sadagura, Valentin
Stromengcr, în vârstă de 40 de ani, foarte neglijent în toate privinţele. cu toate
că, în calitate de preot catolic arc un ajutor de preot. Astfel, rugăciunile se
desfăşoară uneori la 14 zile, uneori abia la cinci săptămâni; predicile însă sunt
tinute însă numai atunci când se adună la un loc suficientă lume. Obligativitătilc
instituite m1 au fost îndeplinite, registrele cu stipendiile şi cele de stare civilă nu
au fost suspendate şi se află într-o stare jalnică. În momentul în care
subsemnatul, plin de vcneratic, am ţinut catehismul în sus-numita capelă,
copiilor de fată cărora Ic-am pus întrebări nu au vrut să răspundă nimic căci, ca
urmare a mcntionatci neglijente a administratorului ei nu au ascultat niciodată o
cateheză ordonată.

În şcoala din localitate, dogmele religiei creştine sunt predate de
profesorul Soroc7..an, un grec neunit. Examenul nu a avut loc căci profesorul are
viciul băuturii şi nici măcar nu a putut fi văzut.
Cu excepţia brigandajului care însă nu este constatat la greco-catolici,
nu am observat alte laturi negative la populatic.
.
Sfintele taine ale confirmării au fost primite în Boian de 53 de suflete.
Pe 29 şi 30 iunie am vizitat parohia târguşorului Sadagura. Ea numără
12 sate înglobate în parohie (între care cel mai îndepărtat de parohie se află la o
milă), care arc în total 907 suflete.
Membrii acestei parohii sunt aproape în totalitate polonezi; germanii
sunt putini. Proprietarul funciar Mustaza este un grec neunit.
Atât clădirea bisericii cât şi casa parohiei, subsemnatul le-a găsit cu
zidurile complet nou construite şi foarte solide. La decorarea interioară şi
exterioară a primeia au contribuit şi enoriaşii; unul dintre aceştia a dăruit
bisericii o casă al cărei preţ se ridică la 800 florini.
Parohul este mai sus-numitul administrator al sălii din Boian: Valentin
Stromcnger care, în acelaşi timp se află şi în serviciul unui vice-decanat din
Cernăuti. Ajutorul său Wierbicki, în vârstă de 53 de ani a căzut şi el în patima
beţiei şi a murit deja.
În conducerea parohiei de acolo s-au constatat următoarele nereguli:
Nu au fost îndeplinite toate sarcinile referitoare la liturghie, pe timp de
iarnă catehismul religios nu se tine, iar catehismul în şcoală abia cu puţin timp
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înainte de vizita noastră a intrat pc un făgaş ceva mai nomrnl; aşadar şcolarii nu
sunt iniţiaţi în credinţă şi dornici a se juca iar la cateheza ţinută la Biserică de
subsemnatul, numai unul mi-a răspuns şi nu din cale afară de prietenos.
Bolnavii nu au mai fost vizitaţi şi aceasta doar în ce-l priveşte pe ajutorul
preotului, niciodată de către preot, acesta din urmă predicând foarte rar în
nemţeşte, iar ajutorul îşi ţinc predicile doar în limba poloneză. În registrele de
stare civilă se observă că în acestea s-a înregistrat de foarte multe ori
neregulamentar şi incorect şi că de acest lucru se îngrijeşte ajutorul parohului
care este şi plătit pentru aceasta.
Pentru cercetarea cusururilor, acei enoriaşi pe care i-am întâlnit mi-au
relatat următoarele:
Între aceştia domneşte beţia, desfrâul şi concubinaju I, totuşi mai rar
tâlhăria care numai la ortodocşii neuniţi se întâlneşte frecvent. Singuri polonezii
respectă postul; la evrei servesc catolici şi nu vin niciodată la biserică şi chiar
func(ionarii din localitatea parohială Sucka nu o frecventează duminicile. Ei se
scu7.ă prin faptul că această zi ar fi o zi de post şi prin aceasta ar fi împiedicaţi
să ia parte la serviciul divin; în aceeaşi zi populaţia şi funcţionarii îşi fac
socotelile zilelor de robotă făcute, iar t<îrgul îşi continuă nestingherit existenţa în
zilele de duminică şi de sărbătoare; astfel în timpul vizitei melc, în timpul
postului sfinţilor apostoli Petru şi Pavel.
Boierul mai sus pomenit se îngrijea ca în perioada în care cei de o
credinţă cu el (ortodocşi neuniţi) erau în post. târgul să nu aibă loc, dar în
sfintele zile ale catolicilor ci Ic dă mână liberă. Preotul s-a adresat deja de
câteva ori în mod politicos la administraţia districtuală, dar fără rezultat. Astfel
în zilele menţionate răsună în cârciumi muzica de dans iar evreii lucreaz."i pe
faţă, ca şi în zilele de lucru. În localităţile parohiei catolicii ţin posturile
ortodocşilor neuniţi, în a căror credinţă odinioară s-au şi botezat mai mulţi.
În ce priveşte şcoala, ajutorul preotului polonez nu cunoaşte catehismul
adevărat şi limba germană; preotul însă tine uneori catehismul şi în limba
germană: astfel există în ansamblu 172 copii de şcoală, dintre care însă, din
cauza sărăciei părinţilor nu frccvcntca7...; şcoala mai multi de 58.
Profesorul Martinovici, un grec-unic parc tot atât de slab pregătit în
domeniul său, ca şi în moralitate. Se observă că examenul de catehism se
desfăşoară, chiar dacă nu mecanic, totuşi nu lipsit de greşeli.
Copiii din clasa I dovedesc la religie o evoluţie mecanică, la traducere
una slabă, iar în celelalte materii o evoluţie moderată, cei din clasa li-a la religie
o evoluţie moderată, la traducere şi dictare destul de bună şi la socotit foarte
bine.
Sfintele taine ale confirmării au fost primite în Sadagura de 309 suflete.
Pe data de I iulie subsemnatul a vizitat diaconatul local din satul
Kotzmann (Coţman). Acestuia ii aparţin 24 de sate cu 596 de suflete care ţin de
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preotul localitătii. Distanta maximă care desparte numai două din cele 24 de
sate nu depăşeşte două mile. Functionarii prezenţi sunt ca şi ceilalţi
coreligionari, polonezi.
Biserica şi casa parohiei din Coţman sunt construite recent din piatră,
primeia lipsindu-i doar clopotele şi un certificat de bocez.
Administratorului local, călugărul bernardin Augustin Daszkicwicz„ 47
de ani, este bănuit de a fi încălcat cca de-a şasea poruncă; este învinuit şi de
zgârcenie; deşi ar fi putut, nu a contribuit cu nimic la înfrumuseţarea şi curăţirea
bisericii şi este o ruşine pentru funcţionarii şi pentru poporul de aici. Nici măcar
nu se interesează de cărţile care totuşi îi sunt necesare pentru pregătirea sa şi nu
citeşte nici măcar pe cele pe care le posedă; nu dovedeşte zel în serviciul său; în
afară de aceasta rar tine catehisme şcolare şi deseori ucglijcază catehismele
bisericeşti. chiar slujbele nu Ic tine întotdeauna, iar atunci când le tine se
îngrijeşte a nu le lungi prea mult. Nu vizitează aproape niciodată bolnavii din
localitate. iar în satele cc aparţin parohiei sale apare numai dacă este solicitat de
bolnavi. Cununiile oamenilor de rând le oficiază şi după-amiaza. Nu cunoaşte
obiceiurile prescrise pentru Sfânta misiune.
Ţine cărtile bisericeşti într-un mod dezordonat, iar registrul parohial îl
tine în foi izolate; mai ordonate, dar nu tipărite sunt registrele stării civile. Un
,inventar după toate regulile nu este de văzut, ci numai un simplu tabel cu
obiectele de cult semnat de un funcţionar de la administraţia districtuală.
Obligaţiile stabilite încă nu au fost ridicate, afacere a decanului care ar fi
recomandată.

Ca vicii ale coreligionarilor se remarcă următoarele: unii obişnuiesc să
amâne botezul copiilor lor şi, atât ceremonia botezului cât şi îngropăciunea, Ic
lasă în scama clericilor neuniţi şi mulţi chiar trec la religia acestora, fapt pentru
care nu s-a interesat până acum nici o comisie. Acei care trăiesc în căsnicii
mixte cu neuniţi, lucrează şi în sărbătorile catolice, timp în care nici târgul nu se
suspendă. Relativ la beţie şi la ho\ic: pot fi întâlnite la ortodocşii neuniţi şi
aproape niciodată la cei de rit latin, între care totuşi există una de concubinaj cu
o persoană masculină rău famată.
La şcoala de care am pomenit merg 72 de copii, între care nu se găseşte
nici unul îndoctrinat. Profesorul lor, Uropko, de religie romano-catolică se
îngrijeşte indiferent de aceştia şi mai mult obişnuieşte a cânta la biserica
ortodoxă neunită. Nu a vrut să ne dea numărul celor apţi de şcoală; nu vorbeşte
bine germana şi de fapt nu arc aptitudini pentru profesorat.
În concordantă cu cunoştinţele căpătate de la profesorul lor se află şi
examinarea evoluţiei şcolare a elevilor; ceea cc reiese de la sine în clasa I la
toate materiile este mediocritatea; în clasa 11-a la fel, doar la aritmetică a fost
bine, dar la gramatică foarte prost.
Numărul confinnatilor din Kotman este de I 05.
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Pc 2 iulie subsemnatul a vizitat diaconalul din Bucovina care i-a mai
acum, cel din Zastavna, un sat al cărui proprietar ereditar e un
anume „Turcul". Acestuia îi aparţin 32 de sate, localitate faţă de care 14 sate se
află la două mile şi două la trei mile. În întreaga diaceză bisericească se găsesc
508 suflete. Şi această localitate arc pc lângă clădirea nouă, din zid pentru
dioceza locală o biserică la fel de nouă, durată din piatră, totuşi ~ră clopote,
motiv pentru care enoriaşii au reclamat că adesea ci nu ştiu când să meargă la
biserică şi astfel pierd serviciul divin. În afară de aceasta, obiectele de cult
lipsesc aproape în totalitate ca şi în altele strict necesare.
Curatorul localităţii este tot un preot călugăr bernardin care
administrează şi localul din Coţman mai sus menţionat. Aici în Zastavna el nu
tine în fiecare duminică serviciul divin, iar predica numai la două săptămâni;
catehismul 1-a abandonat cu desăvârşire, la fel precum a neglijat cel mai adesea
şi vizitele la bolnavi, după cum reiese din oficiul stării civile. Astfel ci a
frecventat şcoala locală abia de trei ori într-o jumătate de an. Din prescriptiilc
registrelor parohiale reies foarte puţine; în ce priveşte registrele stării civile,
dimpotrivă se găsesc într-o ordine destul de bună.
Ca vicii între cei de o crcdintă se găseşte alături de bctic, care, nu este
atât de răspândită ca pretutindeni şi faptul că prezenţa la sfânta spovedanie este
destul de rară. De altfel, subsemnatul trebuie să remarce că neuniţii clerici (care
odinioară, în această parohie bisericească oficiau cununiile catolicilor şi
împărtăşeau bolnavii de religie catolică) năzuiesc ca enoriaşii lor şi cei de o
credinţă să nu respecte prescriptele bisericii romano-catolice şi pretind apoi a
face recruţi.
La şcoală merg, fără a fi prea silitori 26 de copii. Profesorul lor,
Savaczynski un fost unit. care expune catehismul şi copiilor catolici, deplânge:
clericii neuniţi pretind ca în şcoală copiii să studieze psalmii. Profesorul trăieşte
cu aceşti clerici în mare dezacord, căci vrea ca fiul său să fie angajat ca
profesor.
Evoluţia copiilor a fost, după cum o arată şi rezultatele examenului, la
clasele elementare mediocră; clasa 1: la aritmetică - prost. la citire - suficient;
clasa 11-a: la religie mediocru, la citire bine şi la traducere prost. La dictare doar
doi au putut destul de bine, ceilalţi însă nu scriu.
În Zastavna au primit confirmarea 73 de credincioşi" 5 i;.
rămas până

L'eglise el Ies Allemands de Bucovine

re sume
58

Traducerea textului din limba germană a fost fllcută de colegul Aurel Prepeliuc, de la
Muzeul Etnografic al Bucovinei, Suceava. Îi aducem mulţumirile noastre pentru
ajutorul dat.
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Ă partir d'un document cxistant dans Ies Archivcs de L'Etal de Suceava,
l'autcur fait unc prescntation synthctiquc de la vie religicusc des Allcmands qui
apparticnncnt aux paroisscs catholiques Ies plus importantcs de Bucovinc. Dans
l'introduction sont prcscntcs Ies causcs el Ic but de la colonisation de Bucovinc avcc des
Allcmands. De suite est soulignc Ic fait que Ic domainc de la politique ccclcsiastiquc a
reprcscntc unc prcoccupation a partir des reformcs de 1760 initiecs par Marie Thcrcsc,
cmanant l'csprit connu sous Ic nom de ,joscphismc", qui a continue d'cxistcr sous Ic
rcgnc de Joseph II aussi : sous son rcgnc la politiquc ccclcsiastiquc a occupc une place
primordiale.
L'autcur prcscnte cnsuitc la fondation de prcmieres cgliscs catholiqucs de
Ccmăuli ct Gura Humorului et en mcmc ternps Ies curcs qui y ont etc installcs, apres
quc Bucovinc flit dcvcnuc la posscssion de L'Empirc Habsbourgeois cn 1775.
On prcscntc cnsuitc des aspccts rcligicux appartcnant a d'autrcs Jocalitcs
colonises comme Cacica, Câmpulung, Domcşti, Fundu Moldovei, lacobeni ct aussi des
colonics .illcmandcs de confcssion cvangCliquc el protestante.
L'auteur mel cn cvidcncc Ic fait que Ies curcs rcformcs ct catholiqucs aicnt un
role important dans la constitution des ccoles confcssionnclles, a cote du celui spiritucl
dans Ies communautcs des Allcmands de Bucovine.
Dans la mosa'iquc cthnique de Bucovinc, Ies Allcmands ont forme unc forte minorite,
lcurs cgliscs restant comme tcmoignagcs d'unc communaute modele ct cpanouissantc.
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MEDICALĂ DIN MOLDOVA ÎN SECOLUL AL XIX-LEA
CĂTĂLINA OPASCHI

Sigiliile pe care ne propunem să le prezentăm în lucrarea de faţă,
o categoric mai puţin cunoscută în sigilografia românească. Este
vorba de pecetea medicului din oraşul Roman ("Fizicatul politii Romanu") şi
cea a "Protomcdicului Principatului Moldovei", ambele datând din primele
decenii ale sec. al XIX-iea.
Pentru a înţelege mai bine importanţa unor astfel de izvoare. atât
din punct de vedere sfragistic, cât şi din punct de vedere al completării
informa\iei referitoare la evoluţia medicinei în Moldova, se cuvine să prcciz;'m
cadrnl socio-istoric în care au apărut. Se mai impune. de asemenea, să urmărim
denumirile sub care au fost cunoscu\i medicii pe teritoriul Principalelor
Române.
În cursul istorici noastre medievale apar sporadic în documenle
menţiuni despre medici ai domnitorilor. majoritatea fiind de origine străină.
Prima se referă la medicul lui Alexandru cel Bun, Hennan. din anul 1431 1•
Denumirea de "fizic" apare prima oară în documentul care se
referă la "fizicul Francisc", un doctor chemat de Radu cel Mare la Curtea sa în
1508. În Moldova găsim men\iunca unui fizic bistriţean pe care Petru Rareş
(1527-1538: 1541-1546) l-ar fi scos din robia turcească. dorind să-l angajeze la
Curte, intenţie nematerializată din cauza întoarcerii fizicului în Transilvania~.
De unde provine denumirea de "fizic" ? Până în secolul al XVllllca, sub denumirea generică de "fizică", instituţiile de învăţământ apusene (şi
chiar în cadrul Academiilor domneşti din Principate. în secolul XVIII), se
înţelegea studiul ştiinţelor naturale, în care se includea medicina. Până în
secolul XVIII, medicina nu era un domeniu de studiu de sine stătător, de aceea
noţiunile de "fizică" şi "medicină" erau unite. devenind sinonime. A "fizica"
însemna la noi, a practica medicina. Denumirile de "physicianus" sau
"kreisphysikus" erau frecvente mai ales in tările anglo-saxone 3• La noi.
termenul a venit, se pare, prin filiera transilvană.
ilustrează

L. Bologa, G. Brătcscu, B. Duţescu, Istoria medicinei româneşti, Bucureşti, 1972, p.
IO I (în continuare, Ist. medicinei.).
2
Ibidem, p. I 02.
3
A. Vătăşianu, De la inceputurile medicinei romcineşti, Bucureşti, 1966, p. 224.
1
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Paralel cu această desemnare a medicilor au mai circulat în
Principate şi termenii de "doftor" sau "dohtor"~ şi, mai ales în secolul XVIII. cel
de "iatros'', împrumutat din limba greacă. Sub denumirea de "arhiiatros'' era
5
desemnat la începu!, medicul domnesc • termen u1ilizat mai ales în !impui
domni='vr fa•:: ·iote. Andreas Wolf, în însemnările sale. observa că toti aceşti
"arhiiatros'' tindeau să devină "protoiatros" - medici primari - deşi erau
6
slab prcgăti\i (în schimb erau bine plătiti), şi majoritatea. fără studii .
Ar mai fi de precizat când apar pentru prima dată medicii oraşelor.
Dacă în Transilvania ştim că existau încă din secolul al XVI-iea, în Moldova au
apărut abia la sfărşitul secolului al XVIII-iea. Spre deosebire de Tara
Românească. în Moldova, controlul practicii medicale a fost mult mai riguros.
În timpul domniei lui Grigore III Ghica ( 1774-1777), activitatea
medicilor a fost organizată după modelul corporatiilor. Corporatia medicală.
pusă sub protectia Sf. Pantelimon se va numi mai târLiu "Casa Medicilor"'. În
1776, Grigore III Ghica. printr-I.Ul hrisov domnesc hotăra înfiinţarea unui medic al
obştii şi a unei "spitcrii" a obştii. Acest doctor al oraşului (initial se specifica
numai capitala. oraşul laşi) era ales de vcli\ii boieri pământeni, avea aceleaşi
drepturi ca şi ci, i se atribuia un număr de sc11tclnici şi era exceptat de la dări.
Urma să tic plătit din venitul "măjăriei".
Domnitoml Constantin Moruzi ( 1777-1782) a mai adăugat, în
1778, acestor vcni1uri, altele noi, provenite din exploatarea ocnelor şi taxelor
cărăuşiei pcş1clui. Tot ci a hotărât crearea unei Epilropii, formală dinlr-un
logofăt şi un vornic, în chip de "purtători de grijă", nucleul viitoarei "Cassc a
doftorilor" 8 .
Alexandru Mavrocordat Deli-bey ( 1782-1785 ). mergând pe aceeaşi
linie. la 19 august 1784 mai adăuga un post de "gerah" (chirurg) şi un post de
moaşă a oraşului, a mărit la patru numărul epitropilor şi a creat o "Cassă", din
9
venitul căreia urma să fie plătit tot corpul medical angajat în folosul public •
Acesta poate fi considerat practic, începutul activitătii "Casei doftorilor··.
ln timpul domniei lui Mihail Şuţu (1792-1795), în anul 1793,
hrisovul predecesorului său este întărit, şi la 5 octombrie 1793, un document
semnalează cererea locuitorilor din Botoşani de a li se permite şi lor angajarea
unui medic al oraşului. dorinţă încuviintată de domnitor: " ... iată li se dă voie,
lnslilufii feudule ro111â11eşri din Ttirile Române. Dicfio11ar, coordonatori O. Sachclaric,
N. Stoiccscu. Bucurcşli. 1988. p. 164 (în con1inuarc lnsriruţii feudule.).
' Gh. Samarian. Medicina şi farmacia i11 treclllul romcinesc, voi. II, Bucureşti. 1938. p.
456 (în continuare Medicina şi farmacia.).
b lnstilufiifeudale., pp. 20-21.
1
Gh. Samarian. op. cir .. p. 461-463.
s Ibidem, voi. III, p. 397.
9
Ibidem, p. 402.
1

452
https://biblioteca-digitala.ro

Două

sigilii inedite

ca ori pc care doftor vor găsi şi se vor multumi ci cu dânsul. să-l ţie la târgul
Botoşanilor, pe care doftor poruncim Domnia mea. nimeni din doftorii Curtei
Gospod să nu-l supere intru nimic, şi el. ca un arhiiatros al târgului. să fie dator
a apăra târgul de doftori mincinoşi (Oiră studii, s.n.). care în necunoştinţele lor
aduc primejdie victii oamenilor ..." 10•
Alcx.indru C.illimachi ( 1795-1799) confirmă şi ci hrisovul
domnescului său înaintaş, în favoarea botoşenenilor şi adaugă. la 11 ianuarie
1796" ... aşişdc să aibă doftorul opt liudc scutelnici ..." 11 •
Exemplul oraşului Botoşani este urmat şi de alte târguri. încât
aflăm că şi Focşaniul avea medic de obşte, plătit din venitul vătăfici de
ham bagi i 12 .
Urmează la începutul secolului al XIX-iea o perioadă mai grea
pentru Cassa doftorilor. Veniturile se dovedesc neîndestulătoare pentru plata
tuturor medicilor, chirurgilor şi moaşelor de oraşe, ceea cc dovedeşte creşterea
numărului lor. Dintre epitropi nu mai rămâne în viaţă decât Iordache Rosetti,
care de multe ori Ic plătea lefurile "de la sine".
Prima ştire sigură asupra existentei unui medic al oraşului Roman
este din 181 O. În timpul ocupat ici ruseşti datorate conllictului ruso-turc
comandantul rus Miloşevici a cerut Divanului Moldovei informatii asupra
organi7.ării sanitare a tării. La 6 iulie 1810 Divanul răspundea solicitării arătând
că: " ... Pcla târguri precum Galati, la Botoşani, la Roman (s.n.), smgun
locuitorii cu sinesfora, aduc câte un doftor .. :· 1 ;.
După 1812 Casa Doftorilor se reorganizează, sub Scarlat
Callimachi ( 1812-1819) şi, în J 814 se adaugă veniturilor sale, cele provenite de
la harabagii din Galaţi, iar în 1815 cele ale "fabricii de huscă" (un fel de sare).
Din anul 1828. pc timpul următoarei ocupatii ruse, munca
doctorilor a fost pusă de autorităţile ruse în slujba combaterii epidemiei de
ciumă, care fiicea ravagii. În anul 1829 inspectorul rus răspunzător de
combaterea ciumei în oraşul laşi a făcut "catagrafia" medicilor din Moldova.
trimitându-i. sub dispoziţii severe. în zonele cele mai infestate. În caz de refuz.
nu mai puteau practica medicina: " .„ să nu îndrăznească a curarisi. dacă nu va
voi să dea ajutor Ocârmuirii spre stârpirea boalci lipicioase .„" 1"' ( a epidemici,
s.n.).
La 30 martie 1830 se încheiau lucrările de elaborare a
Regulamentului Organic, creat ca urmare a încheierii Tratatului de pace ruso10
11

Ibidem, p. 41 O.
Ibidem, p. 41 I.

12

Th. Gh. Bulat, informatic în Arhivele Basarabiei, 1932. nr. I (ian.-mart.), p. I I.
Gh. Samarian, op. cit., voi. III. p. 412.
1
"' I. Bordca. Serviciul sanitar al Ronuinit•i, cf. Gh. Samarian, Ciuma, f.c., f.a., p. 554;
13

Idem. Medicina şi farmacia., p. 459, nota 49.
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turc de la Adrianopol. În această adevărată constituţie a Principatelor se
menţionau şi direcţiile principale de modernizare ale Munteniei şi Moldovei şi
înzestrarea cu instituţii corespunz,1toare 15 . În capitolul IV se reglementau
atribuţiile Casei Doftorilor, iar în cap. V este prezentată "Organizarea sanitară a
ţării". Pentru "Departamentul Romanului", se preconiza să cuprindă trei
"ţânuturi": Neamţ, Roman şi Bacău. Se dispunea: " ... Comitetul Central se va
îngriji ca oraşul să aibă doftori, chirurgi şi moaşe trebuincioase, precum şi
ţânuturile ... ". Nu se specifica nimic despre sigiliile autorităţilor medicale. Abia
după înfăptuirea Unirii, în 1862, se hotăra prin lege înfiinţarea sigiliilor
autorităţilor de stat şi implicit a celor sanitare. În circulara Ministerului de
Interne al României nr. 1594/2 aprilie 1862, către Inspectoratul Administraţiei
Sanitare, se menţiona: " ... se hotărăşte unificarea sigiilor tuturor autorităţilor şi
ve invit să vc conformaţi întocmai în ceea de ve priveşte ... " 16 • Hotărârea din 17
martie (la care se referea circulara). preciza înfăţişarea acestor sigilii: " ... vor
purta unite Înlr-un singur scul sub coroană domnească Acvila Română cu cruce
în gură şi capul de zimbru cu o stea intre coarne, având împrejur următoarea
17
inscripţie: Ministerul ... " • Aceasta este prima reglementare legală privind
sigiliile medicilor.
Vom vedea că reprezentările din câmpul sigilar al obiectelor din
colecţia Muzeului Naţional sunt mai timpurii. Sigiliul "fizicului" din Roman arc
formă ovală, cu o margine simplă. În câmp, un personaj masculin, cu barbă,
drapai în togă. cu capul din profil spre dreapta, ţine în mâna dreaptă o floare, iar
stânga se sprijină pc un toiag pc care se înfăşoară un şarpe. Pc margine, legenda
semicirculară" c~H3K)'Jl nohTbH PoMaHy'"; (M.N.l.R., inv. 174.428, m).
Personajul din câmpul sigilar este fără îndoială Asklepios, înfăţişat
cu atributele sale; şarpele şi plantele medicinale. Este interesant de menţionat că
legenda sc referă la funcţia de medic al oraşului, nu la un medic anume. ceea cc
poate duce la concluzia _că sigiliul a fost creat la scurt timp de la apariţia acestui
post în oraşul Roman. lntrucât astfel de sigilii nu au mai fost semnalate până
acum. nu avem un termen de referinţă. Dacă ştim că în anul 181 O Romanul avea
deja un medic şi in 1796 Alexandru Callimachi întărea botoşănenilor dreptul de
a tine un medic, fără a specifica situaţii similare, este de presupus că medicul
oraşului Roman a apărut în acest interval. Putea fi creat sigiliul, odată cu
consolidarea funcţiei.
În oraşul Roman exista încă de la sfârşitul sec. al XVIII-iea, un
spital creat din iniţiativa egumenului Mânăstirii Precista, Gherasim Prutcanu (la
1787). Această iniţiativă s-a materializat însă după moartea sa, din 1788. sub
urmaşul lui, Vartolomeu. Spitalul deja funcţiona la 1800, desigur într-o formă
is
11

'

17

Istoria României în date, Bucureşti, 1971, p. 173.
Arhivele Naţionale ale României (A.N.R.), Dir. G-rală a Serv. Sanitar, d. 108, f. l.
Ibidem, f. 2.
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foarte simplă. Se ştie că între 1800-1805 a practicat aici un medic din Roman
(dr. Mier). În 1804, când egumenul Vartolomeu s-a îmbolnăvit a fost chemat
"dr. Anastasie" care "nu era din Roman" 18 (am deduce de aici o prcferinlă
pentru localnici ?) Având un spital cu un medic permanent, locuitorii
Romanului aveau o asistcnlă medicală minimă asigurată, pe lângă presupuşii
liberi practicieni. Aceştia probabil nu făceau fală ccrin1elor urbei, la toate
nivelele, în ipoteza că medicul spitalului era linut exclusiv pentru a asigura
acolo asisten1a şi numai ocazional deservea oraşul.
În Istoria medicinei româneşti este menţionat ca an în care există
deja un medic oficial la Roman, anul I809n (fără a se specifica sursa). În
imposibilitatea (deocamdată) de-a consulta arhivele oraşului Roman, unde s-ar
putea găsi imprimată amprenta sigiliului în discu1ie, ar fi de discutat legenda lui:
"Fizicul Politii Romanu". Termenul de "politie" (oraş) era folosit des în
deceniile 3-6 ale secolului al XIX-iea, atât în Muntenia, cât şi în Moldova, chiar
în legătură cu medicii obştii orăşeneşti. Astfel în 1834 este amintit doctorul
Lafare (Lafari), ca medic al "politii" Bârlad 20 ; în 1840 Comitetul Sănătăţii din
Moldova se îngrijea de numirea unui doctor "în politia Focşani" 21 , cu decretul
nr. 1107/13 noiembrie 1844 este numirea "d. Valentin Milbachcr fizic politii
22
Focşani" ; dr. Iosif Gallo era în 1853, medic al "politii" Focşani, iar în 1857,
"fizicul politii Dorohoi" 23 ; în Catagrafia personalului medical din anul 1859, la
Târgul Ocna era himrgul "politii", Gh. Saros~ 4 • Înainte de 1830 termenul de
';politie" apare mai rar. Am putea trage concluzia că sigiliul se poate încadra ca
periodizare deceniilor 2-4 ale secolului al XIX-iea. Ar li putut fi confcc1ionat şi
imediat după apariţia Regulamentului Organic, care reglementa în amănunt
organizarea serviciului sanitar, tocmai ca o necesitare de-a consfinţi această
;'legiferare'', ordonare a activităţii medicale şi a func)iei de doctor orăşenesc.
În literatura de specialiiate mai sunt cunoscute câteva sigilii ale
unor autorităţi medicale. Este vorba de un studiu privind sigilii ale unor "fizici"
de 1inuturi din Moldova (între care şi cel al ţinutului Roman) 2 ~. Peceţile par a fi
făcute în acelaşi atelier şi în aceeaşi perioadă. fiind identice în reprezentarea
patronului îndeletnicirii (zeul Asklepios). a ornamentului, a împărţirii câmpului
sigilar. Diferă numai alcătuirea scutului ţinut cu mâna dreaptă de zeu, în funcţie
P. Prutcanu, Contribuţii la i.ţloricul spitalelor din Modova, Bucureşti, 1957, p. 63.
L. Bologa, op. cit., p. 115.
20
P. Prutcanu, op. cit., p. 192.
18

19

21

A.N.R., Dir. g-ralll a Scrv. Sanitar, an 1840/1.
P. Prutcanu, op. cit., p. 221.
:!J Ibidem, p. 226.
24
Ibidem, p. 239.
25
M. Dogaru, Sigilii ale 11110r instituţii sanitare din Moldova, Al/A-laşi. XIX, 1982, pp.
22

553-555.
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de stema ţinutului respectiv. Autoarea studiului. nu face însă nici o precizare
referitoare la periodizare. Singura menţiune cronologică se referă la termenul de
"fizic al ţinutului", după opinia sa era " „. utilizat în perioada 1831-1832" „„
deci în perioada imediat următoare elaborării Regulamentului Organic, care
cum am văzut (p. 3), impăr\ea Moldova în mai multe "linuturi". Deci în 18311832, se stabileau "fizicii" de ţinuturi, cei ai oraşelor existând deja de la
începutul secolului. Dacă în 181 O la Roman deja exista un fizic - după cum o
atestă sigiliul şi în 1831-1832 apar masiv aceste sigilii tip, de fizici de ţinuturi,
înseamnă că sigiliul în discu1ie se poate încadra intre 1809-181 O şi 1832
(interval de 22 ani).
in continuare vom prezenta sigiliul "Protomedicului Principatului
Moldovei". Mai întâi trebuie precizat când a apărut f unctia de protomedic în
Moldova. Arătăm mai sus că în Moldova, organizarea sectorului medical public,
s-a bucurat de o atenţie mai marc, încă din a doua jumătate a secolului al XYllllea. După opinia cercetătorilor în domeniu, se pare că aceasta s-a datorat
mentalitălii mai evoluate din punct de vedere social şi cultural ca şi manifestării
mai evidente a spiritului filantropic.
Dezvoltarea socio-economică a dus la sporirea preocupărilor
urbanistice, deci implicit a problemelor legate de sănătate şi higienă. Din a doua
jumătate a secolului al XVIII-iea se creează primele spitale şi se constituie
primele organe de administralie sanitară. Prin înfiinţarea "Spitalului Sf.
Spiridon" din laşi a apărut şi "Generala Epitropie a casei Sf. Spiridon'', care
coordona şi controla activitatea tuturor spitalelor din Moldova şi activitatea
medicilor:i;...
Grigore Ghica al III-iea. de care pomeneam mai sus. a fost cel care
a pus bazele organizării corpului medical din Moldova. Alexandru
Mavrocordat, prin crearea "Cassci" din care se plăteau medicii de folos public,
perfecţiona acest început şi legitima începutul activităţii "Casei Doftorilor". În
hrisovul din 1784 al lui Alexandru Mavrocordat se face o mentiune interesantă
referitoare la "doftorul tării" - el se putea amesteca în atribuţiile epitropilor
Casei doftorilor şi "din mila domnească aibă cinste cu privileghiul de
27
scutelnici" •
Aceasta este prima menţiune a viitorului protomedic al Moldovei,
ca funcţie de coordonator şi supraveghetor al activitătii medicale. Înainte,
protomedicul sau arhiiatros-ul era medicul personal al domnitorului. În anul
1795 mai întâlnim o menţiune interesantă referitoare la bugetul Moldovei, unde

26

C. Romanescu, Medicina în epoca medievală. Moldova, în Istoria medici11ei,
Bucureşti,

27

1972, p. 153.
Instituţii feudale., p. 165.
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" ... plata dumnealui Doftorul cel mare

„28

Activitatea Casei Doftorilor va fi mai bine coordonată de către
de stat şi. încă din ultimii ani ai sec. al XVIII-iea, era deservită de
doi doctori şi trei chirurgi, care trebuiau să stea în slujbă timp de 20 de ani.
Când în 1813 Scarlat Callimachi reorganiza Casa Doftorilor. se atrăgea atenţia
în mod special că medicii erau datori " ... a alerga cu sârguinţă la trebuinţele şi
chemările, nu numai a boierilor, ci de obşte şi la săraci şi ticăloşi în orice ceas,
noaptea sau ziua, neîndrăznind a pune pricinuiri sau a prelungi mergerea pc a
doua zi, fără a lua plată decât de la cei in putere, ceia ce vor dori ca să dea ..." 29 •
Epidemiile de ciumă şi holeră care-au afectat mult Moldova, au
redus şi numărul medicilor, căci multi muriseră, îngrijindu-i pc cei bolnavi. O
multime de nechemaţi începuseră să practice medicina şi autorităţile au încercat
să stopeze această situatie: " ... pravilele doftoriceşti, numai pe acela recunoaşte
de doctor, care s-a sârguit de a căpăta diploma formală, doveditoarea
destoiniciei sale ... " 30 .
Funcţia de protomcdic este menţionată în anul I 832 şi avea întinse
atribu\ii administrative ' 1• În Regulamentul Organic al Principatului Moldovei la
"Anexa litera F Despre Kascle Obşteşti" există un capitol special intitulat
"Pentru organizaţia părtii medicale'•'~ Aceste hotărâri au circulat şi separat:
"Instrucţii pentru organizatia părţii medeţinale în prinţipatul Moldovii" 33 •
Epitropia Casei Doftorilor se desfiinta, în locul ei creindu-se "Komitetul
Sănătătii" şi "Comisia Doliorească". Un alineat aparte se referea la "Rânduirea
Protomedicului". În ceea ce priveşte alegerea sa, se specifica numirea dintre "
... doftorii aflători in slujba lucrătoare în oraşul laşi al cărui talcnturi, ispitiri şi
pu11ări să fie cunoscute. Această aleţire se va întări de căiră Domn". În
atribu\iile sale intrau: supravegherea activităţii tuturor medicilor, spiţerilor,
moaşelor şi "hultuitorilor" (vaccinatorilor); prezida Komisia Doftorească,
supraveghea vaccinarea obligatorie a copiilor şi confirma dreptul la practica
medicală a doctorilor atestaţi, cu diplome verificate de Komitct; supraveghea
activitatea spitalelor. a spiţeriilor. sesiza neregulile ivite şi centraliza rapoartele
anuale ale tuturor medicilor. Într-un cuvânt, " ... Protomedicul, ca un şef al
tuturor Doftorilor este datori intru tot cc va atinţe de măsurile regularisirei părţii
autorită\ilc

2

s Gh. Samarian. op. cit. p. 456.
Îndreptar în Arhivele Statului/aşi, voi. D.G .A.S., l3ucureşti, 1956, p. 77
0
-' Gh. Samarian. op. cit. p. 462.
31
I. Bologa. Istoria medicinei., p. 156.
~ 2 Ibidem.
JJ A.N.R„ Dir. G-ralii a Serv. Sanitar, d.4, f.54 şi urm.
29
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medicale în Prinţipat ... va fi datori ca să propuzarisească Komitetului toate
măsurile cu atârnare cătră îmbunătăţirea stării sănătăţii ... "J.1.
Din acest moment organi1.area sanitară a Moldovei s-a condus
după o lege care a permis, în limitele epocii, o strictă supraveghere şi îngrijire a
stării de sănătate a locuitorilor. Sigiliul Protomedicului Moldovei de Ia Muzeul
Naţional de Istorie provenind din colecţia Academiei Române se prezintă astfel.
in câmpul sigilar, un scut dreptunghiular. despicat: dreapta-leu rampant,
încoronat, ţinând în laba dreaptă o spadă pe care se încolăceşte o ramură de
măslin (?), pe azur; stânga-stema Moldovei (cap de zimbru cu stea de şase raze
intre coarne). pe roşu. Coroana princiară timbrează scutul care se sprijină pc doi
delfini afrontaţi (de aur?). Legenda este circulară "PROTOMEDIC.
PRINCIPAT. MOLDOVA".
(M.N.l.R. INV. Ac. Cust. Cutia I. pv. 16; diam.= 39/34 mm).
După aspectul sculului, sigiliul a fost confecţionat, fără îndoială, în
timpul domniei lui Mihail Sturdza ( 1834-1849). Avem în vedere un Ofis
domnesc emis la 4 septembrie 1834 către Sfatul Cârmuitor al Moldovei, care se
referea la tipizarea " ... peceţilor osebitelor dipartamente şi posluri de slujbă''~~
(s.n.). Această reglementare avea ca scop uniformi1.area peceţilor instituţiilor de
stat ale Moldovei. Se menţiona înfăţişarea sigiliului domnesc " ... Domneasca
noastră pecete va avea stemele statului şi a familiei noastre înconjurată de
domneşti parasime ... ", iar în ce priveşte " ... Toate celelalte peceţi vor avea în
mijloc tot aceleaşi zise mai sus steme afară de parasime iar împrejurul peceţilor
36
vor fi scrise cuvintele Principatul Moldovei ... " • În partea inferioară trebuia
trecută denumirea instituţiei; cele de ispravnicii sau judecătorii ţinutale, ale
eforilor urmau să aibă aceleaşi steme şi, în jur, denumirea.
Tot în 1834, isprăvniciile ţinutale au primit noile sigilii, cele vechi
fiind date Ministerului de Interne. Se pare că în anul 1840 s-au confecţionat o
serie de sigilii ale unor autorităţi medicale. Sunt cunoscute în literatura de
speciC\litate sigiliile Comitetului Sănătăţii şi cel al Carantinei politii Galaţi,
ambele având gravat anul "1840"n.
Din cele arătate mai sus deducem că sigiliul Protomedicului Moldovei
se poate data între anii 1834-1840. Dată fiind importanta funcţiei, aşa cum
reiese din reglementările cuprinse în Regulamentul Organic şi conform cu
hotărârea de confecţionare a unor sigilii pentru autorităţi locale şi judecătoreşti,
este posibil ca sigiliul să fi fost tacut chiar în 1834.
În concluzie putem observa că în prima jumătate a sec. al XIX-iea,
pe kngă răspândirea sigiliilor personale, mai riguros întocmite din punct de
34

Ibidem, f. 55.

s fndreptar in Arh. St. laşi, p. 150.

3

16
37

Manualul Admi11istrath· al Moldol'ei, I. pp. 69-70.
Îndreptar Îll Arhivele Statului., voi. P. 154.
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vedere heraldic, se răspândeşte uzanţa sigiliilor desemnând funcţii. Mai
semnalam, într-o lucrare mai veche, un sigiliu al geomclrnlui Iorgu Vucini, ca
geometru al Ţinutului Botoşani tot din perioada domniei lui Mihail Sturdza3l\
anterioară Unirii. ceea cc dovedeşte o preocupare specială pentru sigiliile
desemnând funcţiile în stat (posturi de slujbă). Aceste sigilii se vor generaliza
după înfăptuirea Unirii, prin rcglcmcnlări speciale.

Dcux sceaux conccrnant I' activitc medicale en Moldavie au XJX-c sicclc
rcsumc
L·autcur prcscnte Ic secau du mcdccin de la viile Roman ct celui du
"protomcdic" de Moldavic. L'analyse sc borne sur Ies prcmicrcs mcsurcs qui ont permis
<l'organiser la vie medicale <le la provincc a la lin du XVllle sicclc ct au
commenccmcnt <lu XlX-c siccle.
Des documcnts ont etc claburcs par Ies chanccllerics Jcs princes Grigore III
Ghirn (1774-1777) cn 1776, Constanlin Moru7.Zi (1777-1782) cn 1778, Alexandre
Mavrocordat (1782-1785) cn 1784. Mihail Şuţu (1792-1795) cn 1793 ct Alexandre
Callimachi ( 1795-1799) cn 1796. Ccs actcs ont reglemente Ies obligations des mcdecins
qui dcvaient se mcttrc au service des villes de la provincc. Elus par un conscil des
hoyards, Ies mcdecins des villcs jouissaicnt des mcmc droits: ils ctaicnt excmptcs des
irnpots ct avaicnt quclques hommcs (scutelnici) i1 lcur disposition. Encouragcs par ccs
lois. Ies ci1oycns des diffcrcntcs villcs de l'vloldavic ont dcm:rndc expres la pcrmission
J'cngagcr des mcdccins puhlics puur soigncr Ies maladcs, surtout pcnJant Ies
cpidcmics. Ccs mcdecins ctaicnt obligcs de conlr61cr CI d'autoriscr J'cxcrcicc du mcticr
pour protcgcr Ies citoycns des charlatans sans ctudcs mcdicalcs. En mernc 1emps
s org:111isc "La Maison de mcdccins" qui administrai! Ies revcnus pour Ies salaires des
rncdccins puhlics. Ies chirurgicns, Ies sagcs-lcmmcs ct Ies sommcs t.lucs aux orphclins.
L 'act ivite medicale cn Moldavic a etc organisc pcndanl Ies occupations des
armccs russes au dchu! du XIXc sicclc ct sunout aprcs l'clahoration du „Reglement
Organiquc". cn 1830. Dans Ic IVc ct Ic Vc chapitrc Ic prohlcme sanitairc du pays y ctait
rrcvu cn dctail.
Un des secau analysc. non-date. qui rcprcsentc Ic dicu Asclcpios (Esculapc)
.1\·cc scs attributs Oe scrpcnt cnroulc sur Ic bâ1on ct Ies planics mcdicinalcs) a apparlcnu
au mcdccin de la villc Roman. On pcut Ic Jater cntrc 1810 (date de la premiere mention
,run doctcur de la vi llc) ct 1832.
Le deuxicmc secau. celui du '"protomcdic de Moldavic" (nommc aussi "Ic
doc1cur du pays'') a appartcnu au chef des mCdccins t.lc Mol<lavic (non-date, lui aussi).
Celle fonction ctait mcntioncc dans un document au tcmps du rcgne d'Alexandrc
Mavrocordat. cn 1784. Ses devoirs ctaicnt de coordonncr et de surveillcr l'activitc
medicale de la principautcs. Dans Ic "Reglement Organiquc" un alinca special sc
'' Cillălina Opaschi, Sigiliul geometrului Iorgu Vucini. o mlirlurie de.i;prc i11cep11t11I
l111·il1cimâ11111l11i tehnic iii Moldova, în Musaios - Buletin şliinfific ul M11::e11l11i
.l11cic1ea11 Buzău, VII/I. Buzău. 1994, pp. 377-385.
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rapportait a la maniere dont ii pouvait ctrc clu parmi Ies mcdccins de la capitale, la
compctcncc ct la parfaitc moralitc ctant indispcnsablcs. Sa nomination dcvail etrc
confirmcc par Ic princc rcgnant; au Comite de la Santc ii pouvail foire lOUlCS Ies
propositions qu'il considerai! opportunes pour l'ctal de sanie des citoycns; ii jouissait
aussi de ccrtains privilcges.
D'aprcs Ic dcssin hcrnlcliquc (dont Ies armoirics de la familie Sturdza sonl
prcscntcs) on pcul datcr Ic dcuxicmc secau pcndanl Ic rcgnc du princc Mihail Sturdza
( 1834-1849). En scptembrc 1834 un document rcglcmcntail l'aspccl des sccaux des
diffcrcnls Dcpartcmcnts d'E1a1 et des chargcs publiqucs ("posturi de slujbă"). Au cours
de l'annec 1840 sont connucs plusicurs confcctions des sceaux mcdicaux sur
commandc, donc on pcul datcr celui du "protomcdic" cntrc 1834-1840.
Dans Ies dcrnicrcs annccs du XVlll-e sicclc ci surtout au commcnccmcnl du
XIX-c. on pcul notcr unc attcntion speciale pour la modcrnisation de l'aclivitc medicale
du pays. manifeste au nivcau d'organisation el aussi par Ic soin de rcprcscntcr Ic
spccifique du mclicr cn plan hcraldiquc.

Explicationcs des figurcs
A= Le secau du mcdccin de la viile Roman
B = Le secau du "protomcdic" de la Mold:wic
C =L'cmprcintc du secau B
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A

B

Fig. I. A - Sigiliul medicului oraşului Roman; B - Sigiliul "protomedicului"
Moldovei; C - Impronta sigiliului B.
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REÎNTREGIREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
DUPĂ PRIMUL RĂZBOI MONDIAL (1918-1925)
VALENTIN NIGA BUDA

intreaga istorie modernă a românilor s-a canalizat în dircc\ia idealului
na\ional, năzuin\ă deveniti1 realitate la I Decembrie 1918. prin unirea
Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu Vechiul Regat. Odată realizată Unirea.
în fata României stăteau o seric de probleme legate de organizarea stalului
român în func\ic de noile realităli demografice, teritoriale, politice, economice,
culturale şi nu în ultimul rând religioase.
Crearea României Mari oferea o nouă perspectivă de cvolu1ie Bisericii
Ortodoxe Române prin consolidarea bisericii în interiorul statului, dar şi în afara
lui, prin creşterea prestigiului bisericii româneşti în lumea ortodoxismului.
Situa\ia de după 1918 impunea necesitatea unificării organizării bisericii, \inând
cont de faptul că bisericile ortodoxe din provinciile unite, cât şi cea din Vechiul
Regat, prezentau legi diferite de organizare.
Biserica Regatului avea la ba7_.1 "legea pentru alegerea mitropolit11/11i
şi episcopilor eparhia/i cum şi a constituirii Sfântului Sinod al Sfintei Biserici
1
autocefale ortodoxe române", sanc\ionati1 de rege la 14 decembrie 1872. Legea
punea în eviden!ă organul central al bisericii, Sfântul Sinod, şi modalitatea
promoviirii la dcmnită\ile de episcop şi mitropolit. Biserica românească era o
biserică autocefală recunoscută ca atare, în contextul statului independent, de
Patriarhia Constantinopolului. prin tomo.ml din 25 aprilie 1885. 2
În Transilvania. Biserica Ortodoxă purta amprenta stăpânirii austriece şi
austro-ungare, având un statut inferior religiilor catolice, luterane, calvine şi
unitariene, privilegiate de autoritr11ile politice. Organizarea bisericii era
determinată de "Statutul Organic al Bisericii Ortodoxe Române din
Tra11silva11ia", sancţionat de împăratul austriac la 28 mai 1869.'' in cscn\ă,
Statutul Organic pornea de la două principii: autonomia - înţeleasă ca dreptul
bisericii de a conduce, prin organe proprii, afacerile bisericeşti, şcolare şi
Ioan M. Dujorcanu. Apendice la colectitmea de legiurile Rumâniei vechi şi noi,
Tipografia Academici Române, Bucureşti, 1875. p250.
2
Vezi actele autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române în Chiru C. Costcscu, Colecti1111e
1

de legi, regulemante, Acte. Deciziuni. Circularii şi Instrucţiuni. Formulare şi
Programe, Institutul de Arte Grafice, Bucureşti, 1916, p76- 82.
3
Pentru analiza Statutului se poate folosi Andrei Saguna, Manualu de S11uli11lll
pastoralu, Sibiu, 1872.
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funqionale - respectiv sinodalitatca - ca materializare a colaborării dintre
clerici şi mireni la conducerea treburilor bisericeşti.
Efectele dominaţiei austriece s-au făcut simţite şi asupra Bisericii
Ortodoxe din Bucovina. autorităţile austriece urmărind ruperea legăturilor
bisericii de aki Cll Mitropolia rvtoldovei. Organizarea bisericii bucovinene s-a
reglementat prin "Regulame11111/ d11hov11icesc", din 29 ;iprilie 1786.
Regulamentul stabilea organul de conducere al Episcopiei - Consistoriul
bisericesc - modalitatea alegerii clerului, episcopului. împărţirea în decanate şi
constituirea Fondului religios patronat de împăratul austriac.
Spre deosebire de celelalte biserici româneşti, Biserica Ortodoxă
basarabeană, aflată sub stăpânirea Rusiei ţariste, nu dispunea de o lege sau de
un regulament special pentru organizarea vie!ii religioase, deoarece conducerea
bisericii se realiza printr-o serie de norme şi măsuri venite de la Sinodul din
Petersburg.~
Existenţa a patru regimuri diferite în Biserica Ortodoxă a statului român
reîntregit a fost considerată. de la început şi de toţi, ca imposibil de menţinut
multă vreme, fără a păgubi viata sufletească a neamului şi fără a întârzia
5
posibilitătile de dezvoltare ale bisc.:ricii în viitor. S-a idc111ificat un aspect istoric
şi national al unificării, deoarece Biserica Ortodoxă trebuia să se acomodeze cu
noua situaţie teritorială a statului român. De asemenea, s-a evidenţiat şi un
aspect politic cc ţinea de stabilirea raporturilor dintre stat şi biserică, întrucât
"n!.!existând nici o precizare limpede a atribuţiilor şi a politicii statului fată de
biserică şi invers, viata bisericească era într-o continuă frământare şi
instabilitate." 6 Nu s-a exclus nici conotaţia religioasă a unificării bisericii pentru
că Mitropoliile Transilvaniei. Bucovinei şi Episcopia Basarabiei reveneau la
legăturile canonice cu l'vlitropolia UngroVlahiei.
De la începutul discu\iilor s-au manifestat numeroase puncte de vedere
în legătură cu noul statul al Bisericii Ortodoxe şi cu raporturile dintre stat şi
biserică. Organizarea internă bisericească implica o conducere unitarii prin
organe centrale, aceleaşi pentru toate provinciile, cu atribu1ii bine precizate.
Unitatea spirituală trebuia pusf1 în practică conform canonului 34 - unde se
prevedea dreptul de organizare ierarhică bisericească, în mod unitar pentru
fiecare popor, prin unificarea Bisericii Ortodoxe Române sub primatia de la
13ucureşti. centrul de unitate canonică al întregii biserici. Organele centrale de

1Nicolae Popovschi, Istoria fliuricii din Basaruhia î11 veacul al XIX-iea suh ruşi,
Tipografia Eparhială "Cartea Românească", Chişin:1u, 1931, p 141.
~Al. Lapeclatu. Expunere de mntil'e, în "Monitorul Oficial al României"', partea
a 111-a. Dezbateri Parlamentare. Adunarea Dcputa\ilor, nr. 57, din 29 mai 1925,
şedin1a din 31 martie 1925, p2B5.
6
Mircea Păcurariu. Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. III. Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991, p389.
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conducere erau reprezentate de Sfântul Sinod - forul suprem în problemele
spirituale -, Congresul Naţional Bisericesc - pentru probleme religioase,
culturale, fundaţionalc -. Consistoriul Central Bisericesc - ca organ executiv şi Eforia Bisericii pentru problemele economice şi financiare.
Ca bază a discuţiilor s-a propus Statutul Organic transilvănean, în
special luarea în considerare a principiilor autonomiei şi sinodalităţii, o
autonomie care să cuprindă şi părţile constitutive ale bisericii şi o sinodalitate cc
presupunea colaborarea dintre clerici şi mireni în conducerea treburilor
bisericeşti.

acuitate se impunea stabilirea raporturilor dintre stat şi
bisericii porneau de la principiul autonomiei faţă de
stat, principiu materializat în reglementarea, conducerea şi administrarea, prin
organe proprii a afacerilor bisericeşti, şcolare, cpitropcşti, în acord cu legile
statului. Exercitarea autonomiei trebuia să se facă fără nici o condiţionare din
partea statului sau a vreunui alt factor politic. Se observă aici influenta
Statutului Organic, care proteja biserica de imixtiunile politicului asigurându-i
totodată, libertatea internă de acţiune.'
Raportul dintre cele două instituţii, precizate pc cale legislativă. urma să
lămurească controlul şi îndatoririle statului faţă de biserică. Chestiunea
autonomiei interesa deopotrivă şi guvernul fiind prezentă în dezbaterile
parlamentare. Din discuţii a rezultat acordul cu cererile formulate de
reprezentanţii bisericii, însă cu rezerva că autonomia să nu se confunde cu ideea
de biserică liberă, statul şi biserica având obligaţii reciprocc. 8
Unificarea bisericii a captat toţi factorii implicaţi în soluţionarea
problemei, aceştia manifestând un interes statornic pentru pregătirea terenului
rezolvării corcspunz.'itoarc a organizării bisericii. Scopul discutiilor era ca
unirea politică să se extindă şi asupra bisericii, astfel încât, prin Unirea de la
1918 să se formeze o biserică naţională românească cu o organizare unitară sub
conducerea Sfântului Sinod.
Un pas important în direcţia unificării s-a făcut cu primul Congres al
preoţilor ortodocşi desfăşurat la Bucureşti intre 17 - 19 septembrie 1919, unde
se stabilea ca "singuraticele biserici ortodoxe române din cuprinsul României
Cu

aceeaşi

biserică. Reprezentanţii

Gheorghe Ciuhandu, Câteva cuvinle Io organizarea unitară o Bisericii Ortodoxe
Române, în "Telegraful Român", anul LXVIII, nr. 16, Sibiu, joi 19 martie
(I aprilie) 1920, pi.
8
Interpelarea din Senat a lui Vladimir Atanasovici, în "Monitorul Oficial al României",
partea a III-a, Dezbateri Parlamentare, Senatul, nr. 17, din 27 ianuarie 1920. şedin1a
din 28 decembrie 1919, p150.
7
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întregite să fie împreunate într-o singură Biserică Autocefală, având ca organ
central al unităţii sale spirituale Sfântul Sinod".~
La 29 februarie 1920, Miron Cristea, Mitropolitul Primat al Bisericii
Ortodoxe Române, anunţa în Senat formarea unei Constituante bisericeşti,
alcătuită din toţi ierarhii tării şi din foştii miniştri de Culte, cca care unna să fie
convocată la Bucureşti, în septembrie acelaşi an. pentru definitivarea viitorului
statut al bisericii. Cu acest prilej s-a constituit o Comisie formată din 15 membri
- câte trei delegaţi ri Mitropoliilor din Bucureşti. laşi, Sibiu. Cernăuţi şi ai
Arhiepiscopiei din Chişinău - pentru elaborarea statutului de organizare
biscriccască.

10

În mai 1921 Comisia celor 15 convenea ca principiile de bază ale
bisericii să fie cuprinse într-un proiect de lege. iar dispozi{iilc
amănunţite pentru aplicarea lor într-un statut separat. De altfel, între anii 1920 1921 s-au schimbat numeroase proiecte urmărindu-se ca proiectul final să fie
redactat în funcţie de observaţiile şi propunerile preoţilor de pc tot cuprinsul
organizării

tării.
Preocupările

statului fată de biserică au avut ca rezultat asigurarea
ce i se cuvenea cultului ortodox în Constitu1ia din 1923. Calitatea de
"biserică dominantă" acordată Bisericii 011odoxc nu afecta prerogativele
autorităţii de stat şi nici egalitatea dintre culte. dat fiind caracterul majoritar al
credincioşilor ortodocşi şi rolul religiei ortodoxe în istoria poporului român.
Constituţia stabilea ierarhia cultelor şi indica direcţiile de urmărit în politica
religioasă. în sensul alcătuirii unei legi speciale ce avea să statornicească
principiile f undamcntale ale org;mizării unitare a bisericii.
Chiar dacă, în textul Constituţiei, nu apărea menţionată autonomia
bisericii, fapt justificat, în parte. prin subvcn\ionarca bisericii de către stat,
viitoarea lege rezervată Bisericii Ortodoxe, urma să precizeze modalitatea după
care se vor reglementa, conduce şi administra, prin organe proprii şi sub
controlul statului, chestiunile religioase, culturale, fundationale şi cpitropeşti.
Sintetizând locul bisericii în Constituţia din 1923, Miron Cristea afirma
că biserica "va fi în stare să se cârmuiască de sine, să-şi conducă prin organele
sale. întreaga sa viată internă, admiţând controlul statului. fără a rupe atât de
frumoasele şi tradi\ionalcle sale legături cu statul''. 11
Discu\iilc au fost reluate în octombrie 1923, când Miron Cristea
întrunea Comisia celor 15 pentru a face o ultimă revizuire a proiectelor şi a Ic da
o formulă definitivă. Cu proiectul votat la 17 octombrie 1923 lucrările pentru
poziţiei

Constantin Nazaric, D<:zideratele primului Congres din Romiinia întregită, "Cartea
Românească", Bucureşti, 1920, p8.
10
Ioan Lupaş, Istoria bisericii române. Ed. Scrisul Românesc, Cr;-iiova, 1941. p 154.
11
"Monitorul Oficial al României", partea a Jll-a. Dezbateri Parlamentare. Senarul, nr.
37 din 23 martie 1923, şedin1a din 9 manie 1923, p759.

9
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unificarea bisericii se apropiau de sfărşit. Comisia celor 15 a ales o subcomisie
de 7 membri, care să discute cu ministrul Cultelor acele dispoziţii asupra cărora
stalul ar avea un punct de vedere diferit. Al. Lapedalu, ministrul Cultelor,
aprecia anul 1924 ca unul dintre cei mai importanţi ani din viaţa bisericii
deoarece "s-a întocmit de acord cu reprezentanţii autorizaţi ai bisericii, cu
comisiunea bisericească şi cu Sfântul Sinod proiectul unei noi legi de c.-ganizare
a Bisericii Ortodoxe" .12
Drept urmare, din examinarea proiectelor anterioare, prin eliminarea
dispoziţiilor ce se refereau la particularităţile bisericilor provinciale şi prin
precizarea raporturilor dintre stat şi biserică a luat naştere proiectul legii din
1925. Legea împreună cu statutul anexat, s-a votat la 24 martie şi 6 aprilie 1925
în Senat şi Camera Deputaţilor, regele sancţionând-o la 4 mai 1925.
Legea determina poziţia bisericii în interiorul statului, faţă de celelalte
culte, dar şi în exterior, faţă de celelalte biserici ortodoxe, stabilea ordinea
economică şi administrativă şi numea organele prin care se asigura unitatea de
conducere şi de organizare a bisericii, în timp cc Statutul analiza mai detaliat
organele centrale şi părţile constitutive ale bisericii.
Din studiul Legii şi Statutului Bisericii Ortodoxe rezultă mai multe
concluzii care întăresc caracterul unificator al legii în raport cu organizarea
vieţii bisericeşti. Enumerăm unitatea de conducere asigurată prin organele
centrale - Sfântul Sinod, Congresul Naţional Bisericesc, Consiliul Naţional
Bisericesc - şi unitatea de organizare, exprimată de uniformitatea constituirii şi
competenţei organelor reprezentative şi executive ale diferitelor părti
11
componcnle ale bisericii. O altă trăsătură a legii era împăriirea puterilor
bisericii şi anume puterea legislativă - Congresul Naţional Bisericesc -. puterea
judecătorească - Consiliul Spiritual Central - şi puterea executivă - Eforia
bisericii.
Legea acorda "autonomia mult dorită şi constant exprimată'" 1 ~ de
biserică în ce priveşte conducerea şi administrarea averilor şi institu\iilor
bisericeşti, prin faptul că statul lăsa posibilitatea întreţinerii bisericii prin
propriile ei mijloace, dar îşi lua şi obliga\ia completării cu mijloace financiare
unde necesităţile bisericii o cereau. Un alt principiu avut în vedere de autorii
legii a fost principiul reprezentativ, respectiv introducerea "elementului mirean
în viaţa legiuitoare, cârmuitoare şi administrativă a bisericii'', 1s considerat ca un
12

"Viitorul". anul al optsprezecelea, nr. 5048, din 2 ianuarie 1925, p3.
Iorgu I. Ivan, Organizarea şi administrarea Bisericii Ortodoxe Române în ultimii 50
de ani( 1925 - 1975) în "Biserica Ortodoxă Română", an XCII. nr. 11 - 12 noiembrie
-decembrie, 1975, pl41 l.
1
~ "Monitorul Oficial al României", partea a III-a, Dezbateri Parlamentare, Adunarea
Deputaţilor, nr. 87. din 19 mai 1925, şedinţa din 26 martie 1925, p2 I 89.
1
~ Ibidem, nr. 88 din 21 mai 1925, şedinţa din 31 martie 1925, p2259.
13
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avantaj, întrucât cointeresa credincioşii în legătură cu bunul mers al bisericii.
din punct de vedere material, administrativ şi cultural. 16
Aprecierile vremii caracterizau Legea din 1925 ca un progres faţă de
trecut 17 şi ca una dintre cele mai bune legi de unificare care s-au votat în
Parlamentul României îmrcgite. 18
l.4 fel de actuală ca unificarea Bisericii Ortodoxe Române era şi ideea
patriarhatului românesc, înfiin1area Patriarhiei fiind motivată de cele 14
milioane de ortodocşi. de cele cinci mitropolii româneşti şi nu în ultimul rând de
locul bisericii noastre în cadrul ortodoxismului. Alte argumente invocau
autocefalia bisericii şi suveranitatea statului, sau faptul că Patriarhia nu aducea
nici o atingere raportului cu Biserica Răsăriteană.
Propunerea înfiinţării Patriarhiei prezentă în dezbaterile Congresului
preoţimii de la Sibiu, din marlic 1918, a fost reluată de Miron Cristea în 1920
dar pentru că discu1iile n-au ajuns la nici un rezultat definitiv şi deoarece nu
exista "un acord unanim, atunci problema a fost lăsată spre a fi rezolvată la
momentul potrivit printr-o lege anume alcătuită la momentul oportun''. 19 Cu
toate acestea Patriarhia nu a dispărut din preocupările cercurilor bisericeşti. cum
o dovedeşte intervenţia din Senat, în şedinţa din 15 martie 1923, a părintelui
Gh. Popescu Breasla care preciza că prin ridicarea mitropolitului primat la
rangul de patriarh "s-ar crea un centru de putere religios, către care ar trebui să
graviteze românii de pretutindeni şi în al doilea rând ar însemna o creştere în
20
vază atât în cele bisericeşti, cât şi în cele politicc".
În cursul anului 1924 astfel de cereri au devenit, şi mai stăruitoare
"aproape generalizându-se în sânul credincioşilor ortodocşi". 21 În legătură cu
modalitatea înfiinţării Patriarhiei s-au enunţat două păreri, adică Patriarhia să fie
cuprinsă în legea de unificare, întrucât, patriarhul constituia un atribut al unităţii
bisericii, respectiv, înfiinţarea Patriarhiei să se facă printr-o lege specială. fiind
un act cu un caracter naţional. În final s-a socotit că importanta noii instituţii va

16

Al. Ciuhurcanu, Avantajele şi dezavantajele Legii şi Stat11111l11i pentru organizarea
Bisericii Ortodoxe Române, din 6 mai 1925, Bîrlad, 1938, p9.
17
"Patria", anul VII, nr. 71. Cluj, 31martie1925, pi.
IK I. Lupaş, op.cit, p161.
19
Ncstor Vorniccscu Severineanul. Încercări, posibilitiiţi şi propuneri în vederea
infiinţiirii Patriarhatului înainte de 1925, în "Biserica Ortodoxă Română", anul XCII,
nr. I I - 12, noiembrie - decembrie 1975, p 1360.
20
"Monitorul Oficial al României", partea a III-a, Dezbateri Parlamentare, Senatul, nr.
12 din 14 aprilie 1923, şcdinta din 15 martie 1923, p674.
21
Niculae Şerbănescu, Patriarhia Românii la 70 de ani (1925 - 1995), în Autocefalie.
Patriarhiei. Slujire Sfântă, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşli, 1995, p25 I.
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fi mai bine evidenţiată printr-o lege separată, punct de vedere însuşit şi de
guvern. 22
În şedinţa Sfântului Sinod din 4 februarie 1925, episcopul Vartolomeu
al României citea "Actul de înfiinţare al Patriarhatului românesc", în care se
exprima hotărârea poporului român de a înfiinţa "de azi înainte prin propria lui
suveranitate politică şi bisericească, Patriarhatul pentru Biserica Ortodoxă
Română, recunoscându-i mitropolitului de la Bucureşti al ţării. titlul de Patriarh
al României". 2 ; La 7 februarie hotărârea era comunicată Ministerului Cultelor.
apoi pusă în discuţia Senatului şi Adunării Deputaţilor intre 12 - 17 februarie
1925. Dezbaterile parlamentare au scos în evidenţă necesitatea constituirii
Patriarhiei aceasta fiind în acord cu noua organizare bisericească. cu situaţia
statului român reîntregit şi cu dreptul istoric, ţinând scama de rolul bisericii
noastre în viata ortodoxismului. Legea era promulgată la 23 februarie 1925, iar
două zile mai târziu publicată în "Monitorul Oficial" sub titlul de "Legea pentru
ridicarea scaunului arhiepiscopal şi mitropolitan al Ungra Vluhiei ca primat al
României la rangul de scmm patriarhal".~
Cele două evenimente Legea şi Statutul de organizare, respectiv
înfiinţarea Patriarhiei, constituie momente importante în consolidarea bisericii
pc plan intern, dar şi în relaţiile cu celelalte biserici ortodoxe. Chiar dacă nu au
soluţionat toate problemele bisericii, aceste legi au fost completate de o bogată
activitate legislativă după anul 1925. Se pune întrebarea de ce organizarea
bisericii şi ridicarea la rangul de Patriarhie a durat atât de mult. şi cc a
împiedicat punerea în practică a acestor deziderate afirmate încă din 1919?
Patriarhul Miron Cristea aprecia că proiectul Legii de organizare al
bisericii nu s-a prezentat mai repede datorită urmărilor stăp;înirii străine asupra
organizării şi vieţii biscricii. 25 Alte păreri considerau că problema a fost lăsată
spre a fi rezolvată la momentul oportun. 26 De asemenea. s-a invocat necesitatea
menţinerii autonomiei fată de stat. autonomie susţinută de ierarhii ardeleni şi
exprimată în hotărârea ca proiectul de unificare să fie supus ratificării Sfăntului
Sinod şi nu Parlamentului.
Unificarea a fost amânată după stabilirea poziţiei bisericii în noua
constitu\ic a României întregite, după cum se aştepta coordonarea legislaţiilor
provinciale, manifestându-se prudenţa de a nu se accepta uşor vreo măsură
22

Iorgu I. Ivan, op.cit. p14 I 1.
Niculae Şerbănescu, Organizarea şi administrarea Bisericii Ortodoxe Române intre
1925 - 1948, în "Biserica Onodoxă Română", anul XLIII, nr. 11 - 12. noiembrie decembrie 1975, pl384 - 1400.
:a Chiru C. Cos1escu, Legi. regulamente, canoane, statute, decizii,jurisprudenfe, voi.
111, Tipografia Lupta, Bucureşti, 1931, p93 - 94.
25
"Biserica Ortodoxă Română", seria li, anul 43, nr. 7 (532), iulie 1925, p4 I7.
26
Nestor Yornicescu Severineanul, op.cil, p 1360.
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pripită. Datorită acestei prudente sau concesii, cum o numea Dionisie
7
Simionescu, "nu s-a putut ajunge la nici un rezultat spre paguba tuturor".~
Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului, afirma că "această tărăgăneală
şi-a avut şi foloasele ei. Ne-a dat răgazul ca să ne putem apropia concepţiile şi
să aprofundăm chestiunea". 28 Nestor Vorniccscu, viitorul mitropolit al Olteniei
aducea ca argumente ale întârzierii înfiinţării Patriarhiei moderaţia lui Miron
Cristea, pentru a nu se părea că se forţează lucrurile, poziţia unor ierarhi, care
aşteptau mai întâi legea de unificare. adoptarea unor măsuri pregătitoare, ca
acest moment să se facă în înţelegere deplină cu patriarhiile din Răsărit. unele
obiecţii, care afirmau că nu dispunem de mij toacele suficiente inii întării
Patriarhiei, sau schimbările dese de miniştri ai Cultelor. în timp ce politica
statului nu era destul de clară şi consecventă de la un guvern la altul.
Trecând peste aceste motive rămâne faptul adoptării celor două legi atât
de necesare pentru unificarea şi creşterea prestigiului Bisericii Ortodoxe
Române. Necesitatea lor era impusă şi de urgenţa altor probleme ce îşi aşteptau
rezolvarea. cum ar fi reglementarea poziţiei Bisericii Ortodoxe Române faţă de
celelalte culte şi stabilirea raporturilor cu Vaticanul. În acelaşi timp ridicarea la
rangul de Patriarhie şi organizarea bisericii din I 925 se înscriu în legile
importante adoptate după 1928 în cadrul României reîntregite.

La Rcunilicalion de l'Eglise Orlhodoxc Roumainc aprcs
la premiere gucrre mondiale (1918- 1925)
rcsumc
La crea1ion de la « Grande Roumanie » a offerl unc nouvelle pcrspcc1ivc
d'cvolu1ion de l'Eglisc Or1hodoxc Roumaine, par la consolidation de l'cglisc a
l'intcricur de l'E1a1, mais aussi â l'cxtcricur, ayant cn vuc l'accroisscmcnl du prcs1ige
de l'cglisc roumainc dans Ic monde de l'orlhodoxic.
L'unilication de l'Eglisc Orrhodoxc Roumainc a auire des facteurs religieux ct
poli1iqucs, ccux - ci manifestant un intcrct constant pour la prcparation du tcrrain cn
\'UC de la solution adcquatc de l'organisalion de l'cglise. Le bui des diseussions ctait
d'clargir l'unilication poli1ique sur l'cglisc aussi, de sorte quc, par l'unifica1ion des
provinccs roumaincs en 1918, on forme une cglisc nationale roumaine, ayant unc
direction unitairc.
Les annccs suivant l'Unilication scrom carac1crisecs par de nombrcuses
1cn1a1ivcs des rcprcsentants du clergc ct de l'Etat, de l'accommodcmcnt de l'cglisc aux
nouvcllcs rcalilcs de la «Grande Roumanie », un chemin sinucux final isc par la
Dionisie Simionescu, Ca sci Înceteze grelele rătăciri ce Împiedică unificarea Bisericii,
în "Crucea", anul II, nr. 12 - 13. I - 15 octombrie 1924, p7.
28
''Telegraful Român", anul LXIII. nr. 17 - 18, Sibiu, 5 martie 1925, p2.
27
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Reîntregirea Bisericii Ortodoxe Române
constitution du Patriarcal el la Loi el Ic Statul d'organisation de l'E!!lisc orthodoxe cn
1925.
La loi venait complctcr Ies principes constitutionncls, cn prccisant la place el Ic
role de l'cglisc a l"intcrieur de l'Etat roumain. De plus, on assurait la qualitc d' « cglisc
dominante» de l'cglisc orthodoxc par rapport aux autrcs cuhes, cn vcrtu du caractere
majoritairc des chrcticns ct du nite de la religion orthodoxc dans l'histoirc du pcuplc
roumain. Outrc cela, la constitution du Patriarcal a contribuc a la consolidation ci a
l'accroissemcnt du prestigc de l'Eglise orthodoxc dans Ic milieu orthodoxe.
La lcgilcration de l'organisation de l'cglisc a tenu comptc des particularitcs
d'cvolution des cgliscs roumaincs avani 1918 ct de l'intcntion du lcgislatcur d'c1ablir
des lois longuemcnt analysccs, qui harmonisent Ies rcvendications de tous Ies fac1eurs
impliqucs dans la vie de l'cglise orthodoxc d'entrc - deux - guerres.
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ASPECTE DIN VIAŢA COMUNITĂŢII POLONE DIN
BUCOVINA
ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
FLORIN PINTESCU

Datorită istoriei şi poziţiei sale geografice speciale, Bucovina este o
regiune unică de interferente culturale, situată. conform fericitei expresii a
cunoscutului cercetător Erich Bcck „între Orient şi Occident" 1• Prin apartenenţa
la zone geografice, culturale şi geopolitice diferite şi prin schimbarea frecventă
a naţiunii politice dominante, destinul istoric şi cultural al acestei regiuni relativ
puţin întinse este unul de excepţie. Din punct de vedere geografic, Bucovina
face parte din estul Europei. Din punct de vedere cultural, datorită includerii
sale în statul austriac (austro-ungar), această regiune a făcut parte în perioada
1775-1918 din zona de cultură central europeană. Din punct de vedere
geopolitic, Bucovina a jucat o perioadă de timp rolul unei regiuni-tampon
situată la intersecţia zonelor de influentă ale Imperiilor Austriac, Rus şi
Otoman. În zilele noastre. provincia istorică Bucovina este divizată în două
părti, sudul acesteia formând judeţul Suceava din România iar nordul fiind
cunoscut sub denumirea de regiunea Cemăuti din Ucraina.
Imperiul Austriac (Austro-Ungar din 1867) a stăpânit acest teritoriu
(I 0.500 km 2, cam a 60-a parte din suprafaţa imperiului) până în 1918, perioadă
în care în Bucovina s-au petrecut numeroase transformări care au contribuit la
schimbarea fizionomiei demografice, economice, politice, etnice şi culturale a
provinciei, conferindu-i un statut singular în comparaţie cu regiunile învecinate.
ln urma acestor transformări, Bucovina a devenit în conştiinţa opiniei publice
cultivate o „Elvetic" a estului Europei iar capitala provinciei, Cernăuţi, a primit
în mod neoficial titlul deosebit de măgulitor de „Mica Vienă".
Tezaurul etnic al acestei provincii a fost îmbogăţit şi de o populaţie
polonă relativ restrânsă numeric, dar care a contribuit în mod considerabil la
înflorirea acesteia. Prezenta încercare ştiinţifică se circumscrie temporal
perioadei interbelice şi încearcă să ofere câteva date şi observaţii relative la
următoarele chestiuni: atitudinea populatiei polone din Bucovina fată de nou
instalata administraţie românească; evoluţia numerică a populaţiei polone din
1

Erich Bcck ( 1963), 811kowina. land zwiscl1e11 Orie111 1111d Okzide11t, Freilassing.
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Bucovina; ponderea acesteia în structurile de învăţământ. în viaţa culturală şi în
cca politică a acestei provincii.
Înainte de instaurarea regimului austriac, populaţia polonă din Bucovina
era puţin numeroasă, crescând treptat în vremea stăpânirii austriece. Această
creştere a fost dată atât de sporul natural, cât, mai ales, de emigrare. În
Bucovina au emigrat în J>rimul rând poloni simpli, atraşi de condiţiile de viată
şi de muncă mai bune decât în Gali\ia. Din acest grup fac parte mai cu seamă
aşa-zişii „munteni czadcc (czadca)'', denumire folosită actualmente de istorici şi
etnografi pentru a-i desemna pc polonii bucovineni stabiliti în Polonia după cel
de-al doilea război mondial~. „Muntenii czadec (czadca)" au emigrat la
începutul secolului XIX din ţinutul Czadcc (Czadca), aflat acum în Slovacia.
aşez.indu-se la periferia Ccrnău1iului de astăzi, ca şi în Tercblccca, 1-lliboca,
Crasna - Stara I-Iuta, Solonctul Nou, Pleşa, Poiana Micului, Laurenca, Dunawic,
Davidcni - Zdr<ţb, Panca. Pătrăutii de Jos'. În al doilea rând, în Bucovina s-au
aşezat numeroşi funcţionari poloni favorii"„a!i de instruc1ia lor culturală
superioară, în condiţiile în care în Bucovina nu s-a putut organiza decât rdativ
târziu (în ultimele decenii ale secolului XIX) un învăţământ modern, de factură
apuseană. În al treilea rând, în Bucovina a emigrat şi un grup restrâns de nobili
poloni, care au dobândit fie funcţii în aparatul administrativ, fie proprietăţi
funciare. Astfel. în jurul anului 1880, existau în Bucovina circa 190 mari
proprietăţi funciare iar circa 40-45% dintre acestea apaqineau unor polonezi~.
Prăbuşirea statului austro-ungar în 1918 şi unirea Bucovinei cu
România a marcat începutul unei noi etape în viata etniilor bucovinene, inclusiv
a celei polone. Comunitatea polonf1 din Bucovina şi-a avut reprezentantul său,
Stanislaw Kwiatkowski, în delegaţia cc a prezentat regelui Ferdinand la Iaşi
hotărârea Congresului din 28 noiembrie 1918 de unire a Bucovinei cu
România 5• De asemenea, în primul parlament al Romiinici Mari a fost ales şi un
deputat polon numit Kwialkowski 1'. După stabilizarea silua1iei, polonii
Kr7.ysztof Nowak (2000), \V c:.adeckiem i 1w /Jukoll'inie, czcsc 3 (În \inutul Czadec şi
în Bucovina), partea a 111-a, traducere Stanislava lachimovschi, în „Polonus"', Revista
Uniunii Polonezilor din România „Dom Polski'', nr. 6 (79), Czcrwicc/lunic 2000, p. 4
(text polon). p. 6 (traducere română).
' Krzysz1of Nowak. op. cit., cz~sc I (partea I). traducere Stanislava lachimovschi, în
„Polonus", nr. 3 (76), Marzcc/Mar1ie 2000, p. IO (text polon) şi 11 (traducere

2

română).

~

Mihai lacobescu. Din istoria IJ11cm·i11ei, voi. 1 ( 1774-1862), De la administraţia
la a111011onria prol'i11cialii, 13ucurcşti, p. 177.
~ Ernst Tarangul, Amintiri, Muzeul din Suceava. Biblioteca, inv. nr. 663, f. 55,
manuscris olograf.
6
Ioan Scurtu, Liviu Boar (1995), Mi11oritiiţile 11a/io1wle din România (1925-1931 ),
Documellle p. 452. Este posibil să fie vorba de aceeaşi persoană iar „Kwialkowski" să
reprezinte tipărirea greşită a numelui K\\ iatkowski.
militară
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bucovineni s-au integral din punct de vedere socio-economic şi cultural în
structurile statului român, reprczcntan\ii lor fiind aleşi chiar în diverse structuri
de conducere. Spre exemplu, din Consiliul de 40 membri al oraşului Cernăuţi,
numit de Ministerul de Interne la 19 iunie 1920. făceau parte şi patru polonezi7.
Populaţia poloneză din Bucovina interbelică se compunea „în cea mai marc
parte din funcţionari şi meseriaşi cari sunt îndeobşte răspânditi prin oraşele din
Bucovina"8 . Această populaţie a contribuit la înflorirea acestei provincii şi, aşa
cum reiese din uncie rapoarte ale Serviciului Român de Siguranţă din acele
vremuri, a avut o atitudine deosebit de loială fată de statul român 9 • Loialitatea
populaţiei Bucovinei, fără deosebire de naţionalitate, faţă de statul român era
consemnată şi într-un raport din 5 martie 1927 al prefectului de Rădăuţi adresat
reprezentantului delegat al Guvernului României la Cernăuţi. În acel raport se
consemna că „ ... am putut constata că spiritele populaţiunii, fără deosebire de
naţionalitate şi confesiune, sunt liniştite, loiale şi animate de cele mai bune
sentimente fată de Dinastic şi de Statul Român. Populaţia Bucovinei nutreşte
sentimente pronunţat monarhice şi este de o loialitate cunoscută. Se poate
constata, de asemenea, pretutindeni bunf1voinţa de a învăta limba Statutului şi
de a fi un bun cetăţean Român" 10•
Cu prilejul Congresului polonilor din România ţim1t pc data de 29 iunie
1929 la „Dom Polski" (Casa Polonă) din Cernăuţi, vorbitorii „au îndemnat pc
cei prezenţi pentru facerea unei propagande de fraternitate între poporul român
şi cel polon, exprimându-şi speranţa că actualul guvcm va aduce la îndeplinire
toate cererile lor" 11 • Singura notă discordantă în această atitudine era
consemnată la începutul anului 1920, când unii militari polonezi sosiţi în
Bucovina în permisii lansaseră zvonul că o parte din nordul şi nord-vestul
Bucovinei urmau să fie alipite Poloniei şi sugestionau populaţia că stăpânirea
românească este „provizorie"'~. Această acţiune, cc nu a avut nici o urmare
M. Olaru, Şt. Purici ( 1996), „ B11covi11is111" şi „ homo b11covi11ensis" - Considera/ii
preliminare, în „Analele Bucovinei", an III, 111996. Academia Română, Centrul de
studii „Bucovina", p. 11, nota 5.
8
Ioan Scurtu, Liviu Boar, op. cit .. p. 451.
9
Direc\ia Judeţeană a Arhivelor Statului din Suceava (DJASS), Fond „Serviciul Special
de Sigurantă Câmpulung Moldovenesc". Vezi în special notele informative din
dosarul 7/1920, f. 16 şi 22 („ ... supuşii poloni nu se dedau la nici o agitaţie sau
propagandă contra interesului şi siguranţei statului") şi dosarul 611923, f. 3 („în
sectorul Gura-Humorului, locuitorii poloni sunt bucuroşi că se află ca cetătcni ai
României") şi 16.
10
DJASS. Fond Prefectura Judeţului Rădăuti. dosar 4/1927, f. 14.
11
Ioan Scurtu, Ioan Dordea ( 1996), Minoritii/ile nafionale din România (1925-1931).
Doc11me111e, Bucureşti, p. 380.
12
DJASS, Fond „Serviciul Special de Sigurantă Câmpulung Moldovenesc, dosar
7/1920, f. 5 şi 15. Situaţie analizată la 3 martie şi, respectiv. 9 iunie 1920.
7
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practică, a încetat odată cu ofensiva Armatei Roşii în Polonia

13

• Ca urmare a
acestei ofensive, în rândul polonilor bucovineni s-a declanşat în 1920 o mişcare
de creare a unui corp de voluntari care să lupte pentru apărarea Poloniei de
invazia bolşevică. Această mişcare l-a avut ca principal lider pe dr.
Sv(f)oracovschi din Câmpulung 14, iar după înfrângerea armatei bolşevice de
1
către trupele generalului Pilsudski, s-a stins de la sinc s.
Conform unui recensământ efectuat de autoritătile române în 1919, în
judctele ce făceau în acel an parte din Bucovina locuiau 34.119 poloni, cei mai
multi dintre ei domiciliati în oraşul Cernăuti (I 0.848) 16 • Rcpartitia pc judetc a
locuitorilor poloni era următoarea:

JUDETUL
Câmpulung
Ccrnăuti
Cemăuti (oraşul)

Cotmani
Gura-Humorului
Rădăuti

Siret
Storojincf
Suceava
Văşcăuti

Vijnita
Zastavna
Total

POLONI
691
3.485
10.848
1.436
3.377
704
2.343
4.909
1.585
2.233
1.352
1.156
34.119

Ultimul recensământ austriac din Bucovina menţiona pentru anul 191 O
un număr de 36.21 O poloni ce locuiau în această provincie 17 • De acea,
considerăm că cifra de 34.119 locuitori poloni în Bucovina anului 1919 este
corectă, având în vedere schimbările inevitabile produse în structura populatiei
de un război. Există câteva date statistice relative la locuitorii poloni din
Bucovina şi pentru anul 1920 (datele au fost centralizate de primării în perioada
octombrie- decembrie 1920). Astfel, la Frătăuti i Noi erau consemnaţi 90

13
1

Ibidem, f. 15.

~ Ibidem, f.

22. Notă din 25 august 1920.

Ibidem, f. 34. Notă din 26 octombrie 1920.
16
811leti1111l swtistic al României, scria IV, voi. XV, 1920, nr. 3, f. 174.
17
l.E. Toroutiu ( 1916), Poporaţia şi c:lasele sociale din B11covi11a, Bucureşti, p. 37 şi
I06, cu ample explicat ii.
15
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18

locuitori poloni , în Putna 22, Rădăuti 140, Vicovu! de Sus 24, Sektin 139,
Şipotele Sucevei 30, Bahrineşti 91, Bainet I 05, Cerepcăuţi 20, Dorneşti 48,
1-lliboca 511, Oprişeni 176, Petriceni 64, Sinăuţi de Jos 30, Siret 1435, Slobozia
Bărbântelor 44, Stârcea 88, Tcreblecea veche 387, Tristiana 56, Văşcăuti pe
Siret 116, Volei neţ I 06, Bani la pe Siret 1136, Broscăuţii vechi 20, Cireş 125,
Comăneşti 74, Crasna llschi 70, Crasna Putnei 56, Crăsnişoara Veche 254,
Davidcni 543, lgeşti 22, lordăneşti 29, Sadova 351, Panca 325, Pătrăuţi pc Siret
19
384, Ropcea 28, Storojinet 1396 •
O statistică ce consemna numărul şi naţionalitatea locuitorilor din
judeţul Rădăuţi în a doua jumătate a anului 1921 arăta că la Frătăuţii Noi
(împreună cu Burla) locuiau 205 poloni, 91 la Horodnicul de Sus, 68 la Putna,
354 la Rădăuţi, 30 la Şipotele Sucevei, 45 la Vicovu! de Sus (total judet 845)20 •
O statistică ccntrali1..atoare din 1922 relativă la populatia judeţului Rădăuţi
consemna că la Frătăutii Noi locuiau 292 poloni, Rădăuţi 140, Sclctin 139,
21
Şipotele Sucevei 30, Vicovu! de Sus 24 •
O statistică din 1923 arăta că în oraşele Bucovinei locuiau 15. 400
poloni 22 , repartizaţi după cum urmează:
ORAŞUL

POLONI

Câmpulung
Vatra Dornei

100
250

Cernăuţi

I I.OOO

Cotrnani
Gura-Humorului

Suceava
Vijnita

600
300
200
400
1.500
700
350

Total

15.400

Rădăuţi

Siret
Storojincţ

Recensământul
statistică amănunţită

general al României din decembrie 1930 ne oferă o
(pe judeţe) privind situaţia etnicilor poloni din Bucovina.

DJASS, Fond Prefectura Rădăuti, dosar 711920, f_ 17_ Notăm totuşi că o statistică
centralizatoare din acelaşi an. consemna că în Frătăuti locuiau 192 poloni (Ibidem. f.
29).
19
Ibidem, f. 29 şi 30.
20
Ibidem, dosar 30/1921, f. 13.
21
Ibidem, dosar 6/1922, f. 2.
::1 Ioan ScurlU, Liviu Boar, op. cit., p. 653.
IM
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Acest recensământ, efectuat la standardele internaţionale ale vremii. a prevăzut
două criterii de înregistrare a na1ionalitătii locuitorilor. în funcţie de declaraţiile
lor: după neam şi după limba maternă. Între cele două rubrici există uneori
uşoare deosebiri. În cele ce urmează. vom oferi date statistice generale privind
numărul locuitorilor poloni din Bucovina înregistraţi de acest recensământ în
23
funcţie de neamul (etnia) şi limba maternă declarate • Diferenţele dintre
rubricile ,,neam" şi „limba maternă" arată că polonii bucovineni sufereau un
uşor proces de asimilare lingvistică, cel mai probabil din partea limbii germane
la oraşe şi din partea celei ucrainene la sate.

~ 1 Datele statistice ofcri1e suni extrase din volumul coordonat de Sabin Manuilă ( 1938),
Recensămantul general al populaţiei României din 29 decembrie 1930, voi. 2, Neam,
limbii maternii. religie, Bucureşti, Monitorul Oficial, Imprimeria Natională, p. 114115, 120-121, 356-357, 430-431. 434-435.
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Total
Locuitori
Jud el
94.816

CÂMPULUNG

CERNĂUŢI

306.194

RĂDĂUŢI

160.778

STORO.JINEŢ

SUCEAVA

viaţa comunităţii

169.894

1

polone din Bucovina

Total poloni judcl
(neam)

Total poloni judci
(limbă)

1.730 (1,8%)

1.647 (1,7%)

Total oraşe: 455
(1,5%)

Total oraşe:
382 (1,2%)

Total rural: 1.275
(2,0%)

Total rural: l.265
(2,0%)

15.243 (5,6%)

13.959 (4,6%)

Total oraşe:
10.956 (8,3%)

Total oraşe:
IO. 192 (7,8%)

Total rural:
4.287 (2,5%)

Total
rural:
(2,2%)

2.311 (1,4%)

2.207 (1,4%)

Total oraşe:
-185 (1,8%)

Total oraşe:
441 (1,7%)

Total rural:
1.826 (1,4%)

Tocai rural:
1.766 (1,3%)

7.985 (4,7%)

7.507 (4,4%)

Total oraşe:
2.007 (10,7%)

Total oraşe:
1.883 (10,4%)

Total rural:
5.978 (4.0%)

Tola] rural:
5.624 (3,7%)

3.311 (2,7%)

3.091 (2,5%)

Total oraşe:
519 (2,6%)

Total oraşe:
431 (2.2%)

Total rural: 2.792
(2,8%)

Total rural: 2.660
(2, 6%)

3.767

121.327
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După încheierea primului ri:izboi mondial situaţia învăţământului din
Bucovina era precară din mai multe motive. În primul rând, în urma traumelor
şi distrugerilor provocate de război, bucovinenii nu mai observau aceeaşi
disciplină şi interes faţă de şcoală şi învăţământ. Acest fapt este certificat de un
interesant Raport trimis în 15 septembrie 1919 de către autorităţile şcolare din
prefectura Suceava către Secretariatul de serviciu pentru instrucţiune publică
din Cernăuţi 2 ~: În al doilea rând, numeroase şcoli suferiseră distrugeri în timpul
războiului 2 ~. ln al treilea rând, unii învăţători erau angrena1i în afaceri
profitabile şi neglijau învăţământul 26 • Credem că. mutatis m11t<mdis. situaţia
şcolară din 1919 a judeţului Suceava se răsfrângea indirect asupra întregii
Bucovine. care suportase în totalitatea ci rigorile războiului. La data întocmirii
rapo11ului ( 15 septembrie 1919), în judeţul Suceava existau 39 şcoli româneşti,
6 germane şi I poloneză:;. Polonezii din Bucovina repurtaseră în primul
deceniu al secolului XX frumoase succese pc planul învăţământului, reuşind ca
în anul 1908 să aibă nouă şcoli primare pur polonczc 2". Situaţia s-a modificat
însă aproape radical în perioada interbelică, datorită în principal schimbării
sistemului de înv;iţământ.
Bucovina moştenise de la Imperiul Austriac o bună organizare a
învăţământului care nu corespundea însă cu cca din Regatul României, deoarece
componenta polietnică a imperiului austriac detcrminanasc organizarea
învăţămfrntului primar şi secundar pc criteriul limbilor naţionale. De exemplu,
elevii bucovineni din clasele I şi li ale şcolilor primare comunale erau grupaţi în
li.mctic de limba lor maternă. Încă de la stărşitul secolului trecut, în primele
două clase limba de predare era limba naţională (româna, germana. polona sau
ucraineana). Elevii a căror limbă maternă nu era limba germană, învăţau în clasa
I trei orc pe săptămână limba germană, iar în clasa a doua patru ore pc

„Deosebire marc este însă în felul cum cercetau copiii şcoala înainte de războiu şi
cum o cercetează ci acum. Nu mai există acea disciplină la popor, care se observa
înainte de războiu. Poporul, împlinindu-şi pe deplin datoria sa faţă de ţeară n acest
războiu. contribuind cu avutul şi cu sângele lui la apărarea ci, crede acum - bineînţeles
în neştiinţa sa - cum că alte datorin!i faţă de iară şi de neam nu mai sunt de îndeplinit.
A costat şi costează munca gigantică pentru introducerea sistematică a rânduiclei, care
a fost mai înainte'' (DJASS , Fond Prefectura Judeţului Suceava. dosar 9/1919, f. 36.
;s Ibidem. f. 36 şif. 37.
H

26
?i

28

Ibidem. f. 37.
Ibidem.

Ion Nistor (1991 ), Istoria Bucovinei. edit ie şi studiu bio-bibliografic de Stelian
Neagoe. Bucureşti, p. 324.
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si1ptămână. Începând cu clasa a treia, germana devenea limbă de predare, iar
limba naţională obiect de studiu 29 •

Statul român avea un învăţământ de lip centralizat, bazat pe criteriul
folosirii unei limbi unice de predare. limba română. La începutul administraţiei
româneşti din Bucovina, a fost perpetuat sistemul de învăţământ moştenit de la
austrieci. În mod treptat însă, în şcolile primare şi secundare s-a introdus mai
întâi studiul limbii române, ajungându-se apoi, conform surselor străine. la
eliminarea completă, exceptând şcolile particulare, a învăţământului in limbile
minorităţilor naţionale din Bucovina. Deşi avea temeinice raţiuni de stat şi se
înscria într-o politică a învăţământului general-europeană. acest. lucru a
ncmultumit foarte mult pe locuitorii neromâni ai Bucovinei. ln cazul
comunităţii polone din Soloneţul Nou. introducerea limbii române ca limbă de
predare a pricinuit o agitare a spiritelor urmată de o anchetă neobişnuită pc care
o vom semnala în cursul comunicării de faţă.
Datele statistice ne arată că învătământul polonez din ciclurile primar şi
secundar era bine dezvoltat în Bucovina interbelică. În anul 1922 exista în
Cernăuţi (str. Gării) un edificiu ce aditpostea o şcoală primară cu patru secţii:
ucraineană (273 elevi, grupaţi în patru clase ), germană ( 124 elevi. patru clase ).
polonă (170 cle\'i grup~tti în cinci clase, dintre care una duhlii, li A şi li B),
israelită (cinci clase cu 231 elevi). Benca Valeria şi Cojocaru Mihai predau in
acel an limba română la seqia de limba polonă ;o. O statistică rezumativă din
anul 1929 11 , pc care o vom reproduce mai jos. arăta situaţia şcolilor polone
primare din Bucovina. Literele „b" şi „f' din tabel ii desemnează pc băicti şi.
respectiv, fete.

29

Mircea Grigorovită ( 1993), Î11vci/timâ11t11/ in 11ord11/ 811col'i11ei ( 1775-19./4>. Bucureşti,
p. 47.
30
Ioan Scunu. Liviu Boar, op. cit„ p. 454-455.
31
Ioan Scurtu, Ioan Dordca, op. cit .. p. 331.
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Judeţ

Localitate

Cernăuţi

Cemăuti

Şcoli

Boian
Coz meni
Sadagura
Zastavna
Total judeţ
Câmpulun~

Poiana
Micului

Total judeţ

Pleşa

Storojineţ

Storojinet
Vijnita
Văşcăuţi
Băni la
S.Laurcnca
Dunavăţ

Adâncata
Bc'lnila
Jad ova
Davidcni
Bahna
Pam: a

H.ădăuţi

Vicşani

Suceava

Suceava
Bal aia
(Buiai)
Cacica

Total judeţ

Nr. elevi
371, I87b+ I 84f
63
41, 25 b + 16 f
140, 77 b+ 63 I
29. 12 b + 11 r
642,333b+309f

I (mixtă)
I (mixtă)
2 şcoli primare
2(1b+I()
I (mixtă)
2(lb+lf)

83
37
120
98, 55b+ 43 f
31
87,68b+l9f

I (mixtă)
I (mixtă)
I (mixtă)
I (mixtă)
I (mixtă)
I (mixtă)
I (mixtă)
12 şcoli primare

Bănila.S.

Total judeţ

polone
8(4b+4()
I (mixtă)
2(1b+I()
2(1b+I()
2(1b+I()
15 şcoli primare

Ruda

Soloncţul

invătlitori

12

33

5

62

69
47
25
40
30
53
542

25

1

I

(mixtă)

63

I
I
I
I
4

(mixtă)

49

(mixtă)

47
115
177
428

8

1795

75

(mixtă)
(mixtă)
şcoli

primare

Nou

34

Total
Bucovina

şcoli

primare

Autorităţile române înfiintaseră la 20 februarie 1919 în Cernăuţi un
liceu de stal polon (Liceul nr. 5), frecventat la început numai de elevi din cursul
inferior. Elevii poloni din cursul superior îşi fhceau studiile la Liceul german
32
din acelaşi oraş • Din păcate, acest liceu s-a dcsfiin1at în 1922;i. În acel an

32

H

M"ircca G.
ngorov11. ă , op. cu. .. p. 70 .
Ibidem. p. 75.
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liceul era condus de profesorul Isidor Pochmarski • În anul 1929 existau în
Cemăuti două şcoli secundare polone. Şcoala Civilă de fete şi Şcoala normală
de fete „Familia Mariei". Ambele şcoli erau conduse şi sustinute de congregaţia
de maici catolice „Familia Mariei" din Lwow~~. În acelaşi oraş exista în 1935 un
„Gimnaziu particular polon" 36•
În anul şcolar 1934-1935 învăţau în şcolile primare din România 5.384
polonezi. dintre care 3.285 în Bucovina. Numărul polonezilor din învătământul
universitar era atunci de 78. dintre care 54 studenţi şi 24 studente. Şapte sludcnti
şi o sludcntf1 de origine polonă erau doctori licenţiaţi şi diplomati universitari în
anul şcolar 1934-1935 37 •
Muntenii czadcc (czadca) au făcut în perioada interbelică obiectul unei
neobişnuite intcntii de deznaţionalizare (voită sau nevoită) pe calea
învătământului. tradusă în fapt prin considerarea şi prezentarea lor drept slovaci.
În februarie 1925, un ultrazelos revizor şcolar din judetul Gura-Humorului a
conchis în urma unei inspcctii la şcoala din Soloneţul Nou, ,.care este locuită de
slovaci (subl. ns.), că se face „mare propugandâ pentru limba polonâ".\8 •
Dincolo de ridicolul şi neobişnuitul situaţiei (locuitori slovaci ce fac
propagandă pentru limba polonă). raportul (de fapt, denunţul) revizorului
Doroftci către Ministerul lnstructiunii Publice a prilejuit urmări neaşteptate.
Acest revizor i-a acu7.at de ,.rebeliune" pc locuitorii din Solonctul Nou şi a
învinuit serviciile de Jandarmerie şi Sigurantă că nu-şi fac datoria; 9 . În aceste
condiţii, superiorii săi au înaintat raportul său spre cercetare Serviciului de
Siguranţă. care a fost nevoit să întreprindă o anchetă.
Concluziile acestei anchete, total nefavorabile pentru acest revizor
şcolar. i-au scos definitiv din culpă pc locuitorii poloni din Soloncţul Nou. S-a
constatat astfel că la actiunea de introducere a limbii române ca limbă de
predare în şcoala din Soloncţul Nou. o parte a locuitorilor au cerut „ca limba de
predare să fie cca polonă, aşa cum a fost pc timpul dominatici austriece, iar
limba română să se predea numai ca obiect'~ 0 . Locuitorii din sat au trimis o
dclcgatic la Prefectura din Gura Humorului cu această revendicare iar o altă
dclcga\ie, condusă de Andrei Ziclonka. i-a solicitat revizorului Dorofiei acelaşi
lucru. Mai mult, dirigintele polon al şcolii, făcuse apel la librăria „Ostaşul
Român" din Cernăuţi pentru a primi manuale în limba polonă. Neprimind
34

Ion Scunu, Liviu Boar, op. cit., p. 452.
Ion Scurtu. Ion Dordca , op. cit.. p. 332.
3
~ Mircea Grigorovit:li. op. cir., p. 59.
'7 Minoril<iţile 1m/io11ale din România 1931-1938 ( 1999), Bucureşti, p. 18. 382-389.
18
DJASS. Fond „Serviciul Special de Siguran!ă Câmpulung Moldovenesc", dosar
911925. r. 8.
39
lhitlem.
40
Ibidem, f. 9.
35
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manualele solicitate, el a fost nevoit să folosească vechile manuale în limba
polonă, folosite pe vremea regimului austriac·". Aceste acţiuni erau considerate
perfect legale şi fireşti de către nişte locuitori obişnuiţi să aibă învăţământ în
limba polonă pe vremea regimului austriac. De aceea, organele Siguranţei au
conchis că „în Soloneţ n-a fost nici o rebeliune despre care vorbeşte domnul
42
revizor" • De altfel, autorii anchetei nu aveau deloc o părere bună despre acest
revizor: „„ .din denunţul domnului revizor şcolar se poate vedea de la distanţă
că urmăreşte să-şi facă reputaţie pe lângă forurile superioare, înnegrind pc rând
şi la ocazii pc fiecare autoritate sau funcţionar"; „domnul revizor şcolar însă
caută în mod sistematic să ponegrească autorităţile româneşti (Jandarmeria şi
Siguranţa, nota ns.) cu vrc-un scop oarecare şi anume de a se arăta d-sa în faţa
autorităţilor superioare că este un bun român şi se interesează mult despre toate.
Noi însă din purtarea sa şi din legăturile pe care le arc. vedem contrariul'·'\.
Un caz oarecum asemănător a fost consemnat în anul 1936 la Poiana
Micului când un învăţător slovac, Rudolf Kovalik, dorea să predea limba
slovacă şi afirma că locuitorii de acolo „au origine slovacă. dar au fost
44
polonizaţi de biserică şi şcoală„. " • Această părere eronată fusese împărtăşită
anterior şi de cunoscutul istoric R.F r. Kaindl. Rudolf Kovalik „a înfiinţat o
şcoală „cehoslovacă" la Poiana Micului pentru 55 copii, în timp ce restul de 77
copii învăţau la şcoala românească căci nu mai exista o şcoală polonă'.4s. Şcolile
cehoslovace din Poiana Micului şi Pleşa au fost desfiinţate in 1938, datorită in
special intervenţiei colonelului Teodorescu, prefect de Cernăuţi cu simpatii
filopolonc 46 . Polonii bucovineni au înfiinţat in perioada interbelică mai multe
şcoli particulare. Astfel, în perioada 1925-1941 s-au înfiinţat 11 şcoli generale,
4 clase gimnaziale la Cernăuţi, o şcoală profesională de trei ani şi s-au organizat
8 cursuri de limbă polonă •
Viaţa culturală a comunităţii polone din Bucovina interbelică s-a
concentrat cu precădere în jurul Caselor polone (Dom Polski) din Cernăuţi şi
Suceava. La aceste citadele ale culturii polone din Bucovina se organizau baluri,
reprezentaţii teatrale sau alte forme de divertisment la care participau şi etnicii
polonezi din satele aflate în apropierea celor două mari oraşe bucovinene. La
47

41
42
43
44

4

Ibidem, f. 9 şi I O.
Ibidem, f. 12, raport din 8 aprilie 1925.
Ibidem, f. I I şi 12.

Krzyszlof Nowak, op. cit., parcea a II-a, lraduccrc Srnnislava lachimovschi, în
„Polonus", nr. 05 (78), maj/mai 2000, p. 7 (lcxl polon) şi 9 (lcxl român), cu ample
cxplicaJii.

~ Ibidem.

46

47

Ibidem.

Mic hal Jurccki (200 I). 811kowi11a. Kraina lagodnosci (Bucovina. ţi nul al liniştii),
Cracovia, p. 43-44, lraduccrc Stanislava Iachimovschi.
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„Dom Polski" din Suceava se învăţa limba polonă cu ajutoml unor cadre
didactice sosite din Polonia. Sala marc a acestei instituţii era cca mai potrivită
sală din oraş pentru organi7.arca balurilor, seratelor dansante şi chiar a
proicctiilor cinematografice. De aceea, era închiriată periodic de tinerii români,
evrei sau germani. Mai cu scamă sărbătorile religioase legate de Naşterea şi
lnvierea Mântuitorului erau un prilej de adunare a membrilor comunitătii polone
la „Dom Polski" din Suceava sau Ccrnăuţi'.,.1 8 •
Activitatea culturală a polonilor bucovineni din perioada interbelică a
fost marcată de activitatea unor numeroase societăţi culturale. Pe lângă Casele
Polone (Dom Polski) din Suceava şi Cernăuţi. îşi desfăşurau activitatea în
Cernăuţi Asociaţia Tinerimii Polone, Asocia/ia Doamnelor Polone. societatea
Polska Maciecza w Scolny w Rwmmji. Societatea invă{ătorilur poloni etc 49 •
Cabinete de lecturcl polone existau la Storojineţ (Czeta/11ia Polska), Vijniţa 50,
Cozmeni, Zastavna 51 • La 13ănila pe Cercmuş a existat o Casti pol01ui de
lecturcr; 2 iar la Văşcăuti pc Ccremuş două societăţi culturale polone<'. Studenţii
poloni de la Universitatea din Ccrnăuti creaseră societătilc „Ognisko" ( 187551
1938)
şi „Lcchia" (1910-1938) • Conform mărturiei unui contemporan,
societatea „Ognisko·· a activat şi în perioada interbelică şi, ca şi societăţile
similare aparţinând studentilor români, evrei sau germani, nu a fost deloc
implicată în activităţi politice, limitfotdu-se la a desfăşura activităli socioculturale. Cu p1ilcjul deschiderii anului universitar 1938-1939 (24 octombrie
1938) a avut loc o mani festa\ie a studenţilor legionari care cereau în principal
eliberarea camarazilor lor dctinuţi în închisori. Această manifcstatic a fost
folosită de regimul autoritar al lui Carol al Ii-lea drept pretext penim a dizolva
toate societăţile studenteşti, inclusiv „Ognisko". Socictătile studenţeşti de la
Universitatea din Cernăuti nu au mai fost niciodată rcactivatc 55 •

u Informaţii

transmise de Helena şi Franciszck Skokan din Suceava, cu prilejul unei
convorbiri din 10 mai 2001.
49
Enciclopedia României ( 1938). voi. 2, Ţara Romanească, Bucureşti, p. 596; Mircea
Grigorovită (1994). Din istoria c11lt11rii în Bucovina (1775-1944), Bucureşti, p. 133.
~Ibidem, p. 426 şi 675; Ibidem, p. 133-134.
lbi<lem, p. 131; lbidC'm. p. 134.
2
' Ibidem. p. 426

51

53

Ibidem.

Emil Satco ( 1999), Din via/a universitarii bucovineană 1875-1938. Societăfile
în „Codrul Cosminului", Universitatea „Ştefan cel Marc" Suceava. scria
nou~. nr. 5 ( 15). 1999, p. 333. Mircea Grigorovilă consideră că societatea studcntilor
poloni, „Ognisko" a fost infiintată in anul 1884 (Mircea Grigorovi\ă, i11văfiimânt11/ .. „
p. 170) iar Isiu Gronich în 1876 (lsiu Gronich ( 1925), U11 album al Cernă11/11l11i
(Alb11111 von Czemowitz). Ccrnău\i, p. 14 din scctiunea consacrată polonilor).
~~ Erast Tarangul. op. cit.. f. 56 şi 73-75. Manuscris olograf.
5.1

studenfeşti.

485
https://biblioteca-digitala.ro

Florin Pintescu
Activitatea culturală a polonilor bucovineni a fost sprijinită şi de
existenta unei prese active. În acest context menţionăm ziarele Bukowi11ska
Gazeta Polska (Cernăuţi, 1919-1922), „Gazeta Polska" 56 (Cernăuţi. 19221924), Kurier Polski w Rwmmii (săptămânal din Cernăuţi) 57 • Pe 18 ianuarie
1931 apărea la Cernăuţi ziarul „Polak w Rwmmii" (Polonul în România) 58 •
Comunitatea polonă din Bucovina interbelică a încercat în deceniul al
treilea să se organizeze mai eficient din punct de vedere politic, cultural şi
religios. În cele ce urmează, vom supune atenţiei cititorului câteva documente
care reflectă toate aceste chestiuni. Datorită numărului redus de membri al
comunităţii lor, „polonezii au preferat să acţioneze în partidele româneşti
îndeosebi în Partidul Naţional-Tărăncsc şi Partidul National-Liberal'' 59 . Din câte
se pare, în deceniul al patrulea al secolului XX polonezii nu mai aveau un
reprezentant în Parlamentul român iar fruntaşii poloni vor milita pentm
obţinerea acestui lucru.
Cu prilejul Congresului general al polonilor din România, ce şi-a
deschis luCTările pc 29 iunie 1929 la Cernăuţi, se milita pentru îndeplinirea
următoarelor deziderate: înfiinţarea unor şcoli primare unde copiii poloni să
înveţe în limba lor maternă; acceptarea unui delegat polon în Parlamentul
României: înfiinţarea unei Catedre de limba polonă la Universitatea din
Cernăuţi; înfiinţarea unui Episcopat Romano-Catolic la Cernăuţi; înfiinţarea
unui Consiliu polon pentru întreaga Românie 60. Conform documentelor vremii,
acest Consiliu Naţional Polon funcţiona în februarie 1931 în paralel cu altă
1
organizaţie, Uniunea Naţională a Polonilor" , fapt ce reflectă existenţa unor
divergente în cadrul conducerii polonilor din România. De altfel, la 3 ianuarie
1931 avea loc la Cernăuţi o şedinţă a reprezentanţilor celor două organizaţii
polone, şedinţă organizată datorită strădaniilor unui delegat de la .,Consiliul de
organizare a polonilor din străinătate" (Varşovia), trimis la sfărşitul anului 1931
în România cu o misiune de mediere între cele două organi1..aţii polone rivale.
Ca rezultat al acestei medieri, s-a hotărât înfiinţarea unei organizaţii unice
intitulată „Uniunea polonilor din România"62 . Existenţa unor animozităţi în
cadrul conducerii comunităţii polone din România s-a reflectat şi cu prilejul
Congresului polonilor din România din iunie 1929. Astfel, în Rezoluţia acestui

Ioan Scurtu, Liviu Boar. op. cir„ p. 757 şi 759.
Enciclopedia României ( 1938), voi. 2, p. 596.
ss Ioan Scurtu, Ioan Dordca, op. cir„ p. 532.
59
Minorirăfile naţionale din România 1931-1938, p. 15.
60
Ioan Scurtu, Ioan Dordca, op. cir., p. 380.
61
Ibidem, p. 532.
62
Ibidem.
56
51
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congres se cerea ,.desfiinţarea Partidului Liberal-Polon de sub conducerea d-lui
Fricdef "63 .
În anul 1932 polonii bucovineni erau divi1.ati în două asociatii: Rada
Narodovo, asociatie ce sprijinea politica liberală, fiind condusă de f ricdel Alois
şi Polski Zvinozcke, asociaţie ce gravita în sfera de interese a Partidului Naţional
Tărănesc şi era condusă de avocatul Gregar Szimonovicz. Acest avocat a
înfiinţat, cu sprijin material primit din Polonia, societatea culturală „Maczicrz
Polska „şi alte şcoli primare" (presupunem că particulare. nota ns.)M. În acel an
se preconi1.a înfiintarea unui partid politic al polonilor din România, condus de
aşa-numitul Jacovski, sprijinii de prelatul Andreas Lukasiewicz. Se preconiza
chiar că „acest partid va func1iona independent de cele româneşti şi va lucra
într-o oarecare măsură conform instrucţiunilor şi directivelor primite din
Polonia, care bincîn1eles nu vor atinge interesele statului românesc''6s. Acest
proiectat partid - despre care însă nu am izbutit să găsim alte documente - urma
să exprime „adevăratul spirit al clementului polon din România'' 66 •
Activitălile comunităţii polone din Bucovina interbelică se circumscriu
în cadrul mai larg al istoriei speciale a acestei provincii, istoric caracterizată în
general de toleranţă şi înţelegere intre etniile cc au locuit şi locuiesc pe acest
teritoriu mirific. Evoluţia promitătoare a comunităţii poloni lor bucovineni a fost
brusc curmată de ultimatumul sovietic din 28 iunie 1940. ultimatum în urma
căruia nordul Bucovinei a fost ocupat de Armata Roşie. Populatia poloneză din
nordul Bucovinei a trebuit să suporte abuzurile inerente regimului comunist.
După cel de-al doilea război mondial, o parte însemnată a populaţiei poloneze
din Bucovina a imigrat în Polonia în anii 1945, 1946 şi 194 7 şi s-a aşezat în
regiunile vestice (aşa-numitele „teritorii dobândite"), preluate de la Germania.
În zilele noastre, ,.foştii bucovineni şi urmaşii lor locuiesc în regiunile Zielona
G6ra (numită chiar ,.România''), Jelenia Gara. Pila. Walbrzych, Wroclaw, în
oraşele şi împrejurimile unor localităţi ca Nowa Sol, Nowogrod l3obrzal1ski.
Zary, Jastrowie, Zaga11, Bolcslawiec, Dzierzoniow ş.a." 67 • Recensământul
efectuat în România la 7 ianuarie 1992 oferea la rnbrica .. neam" o cifră totală de
4.232 poloni (2.011 bărbaţi şi 2.221 femei) pentru întreaga Românie. Dintre
68
aceştia. 2. 778 erau înregistrati ca locuitori ai judetului Suceava .

63

Ibidem, p. 380.

~ Mi11orilă/ile na/ionale din România 1931-1938, p. 131.
6
~ Ibidem, p. 132.

Ibidem.
Krzysztof Nowak, op. cit., cz~sc 3 (partea a III-a), în „Polonus" nr. 6 (79), iunie 2000,
p. 4 (text polon) şi 5 (traducere română).
68
Recensămâ11111/ populaţiei şi /oc11inţe/or din 7 ianuarie 1992. Rer.11/tate generale
(1993), Bucureşti, p. 30, 31. 33, 35.
r..6
7
"
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Aspccls conccrning thc life of the Polish community from Uukovina
in thc intcr-war period
summary

This papcr sccks to offcr a bricf account of somc politica! and cultural aspccts
rclatcd to thc activity of thc Polish minorily from Bukovina aftcr thc First World War.
ln introduction of this study wc usc somc slatistical data conccrning thc dcmographical
cvolution of thc Polish community from Bukovina. Wc cspccially cmphasizc thc rcsults
of thc Romanian ccnsus from 1930 which considcrcd that in Bukovina livcd thcn
30.580 Polcs. Also arc mcntioncd some data conccrning thc 101al numbcr of Polish
inhabitants from rural rcgion am.I from Bukovinian towns in thc intcr-war period.
This scicntific cndcavor dcals also with thc problem of thc Polish community's
loyalty versus thc Romanian State. Somc documcnts gathcrcd from thc State Archivcs
of Suceava dcmonslratc that Polcs followed a policy of loyalty versus 1hc Romanian
govcrnmcnts and lhcir local institutions.
Thc author analyzcs the situation of thc Polish minority's schools from Bukovina. ln
this rcs~ct. he comparcs thc Austrian systcm of cducation with thc similar Romanian
systcm and offcrs some statistical data abou1 numbcr of Polish who lcarncd in 1hc
clcmcnlary schools of !he Polish minority and in 1hc s1a1c univcrsi1ics from Romania. ln
1his study arc also includcd somc data conccrning 1hc ac1ivi1y of thc Polish cultural
sociclics from Bukovina and of !he Polish ncwspapcrs. At thc cnd of this papcr arc
analyzcd a couplc of documcnis which dcmons1ra1c 1hat. politically spcaking, Polcs
wcrc unusually dividcd. Finally, !he author shows !hal aftcr !he Sccond World War
many Bukovinian Polcs immigratcd 10 Poland and 1hc fact that Suceava county has
nowadays, according 10 rcsulls of ccnsus from 1992. only 2.778 Polish inhabitansls.
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CONSIDERI\. ŢII CU PRIVIRE LA TRECERILE CLANDESTINE
DIN NORDUL BUCOVINEI ÎN PERIOADA
IULIE 1940-IUNIE 1941
MIHAI-AURELIAN CĂRUNTU

Anul 1940. moment în care în locul gestului eroic a fost preferată
varianta ,,capului plecat", reprezintă pentru memoria colectivă a naţiunii române
un dczastm de proporţii colosale ale cărni urmări se fac în modul cel mai
dureros simlite până în ziua de astăzi. Prima lovitură primită de statul nostru. cc
se găsea într-o completă izolare geopolitică şi strategică, a venit din panea
vecinului de la Răsărit care va ocupa la sfârşitul lui iunie 1940 Basarabia.
nordul Bucovinei şi Ţinutul Hertei. Varianta bolşevică a Blitzkrieg-ului nazist,
cc a surprins pc paşnicii locuitori ai acestor provincii româneşti, nu a permis
decât unei mici părţi a populaţiei să se salveze. De asemenea, foarte numeroşi
au fost cei care au sperat că Moscova îşi va respecta angajamentul privitor la
termenul de evacuare, iar regiunea revendicată se va limita strict la nordul
„Ţării Fagilor", neputând să depăşească limita Prutului .. ,Dar. în fine. nu
credeam că vor trece linia Siretului, cerută de imperialişti în 1915 - nota cu
amărăciune într-o scrisoare din octombrie 1940 genealogistul Sever Zotta. un
ilustru prizonier al Gulag-ului roşu - şi se vor băga in inima naţiunii !" 1•
Armatele de ocupaţie au făcut tot posibilul pentru a opri deplasarea coloanelor
de refugiaţi, - inter1.icând chiar sub ameninţarea pedepsei cu moartea acest
lucru 2 - iar începând din ziua de 3 iulie trecerea dincolo de linia de demarcaţie
nu se mai putea face decât cu mari riscuri. Mai târziu. posibilitatea de a părăsi
pc calc legală Basarabia sau nordul Bucovinei a fost afectată de faptul că
guvernul U.R.S.S. nu a dat nici un comunicat cu privire la dreptul de op\iune
privind cetă\enia sovietică, sau pentru repatrierea în România. ceea ce
contravenea prevederilor dreptului interna\ional 3• Aşa-zisa Comisie de
repatriere. care a func\ionat cu intermitentă la Cernăuţi, nu va urmări în nici un

Gorovei. Sever Zolla. Mărturii doc:11111e111are, în ,.Arhiva Genealogică'', Nr.
1996, p. 320.
~Arhiva Ministerului Afacerilor Externe. fond 71. U.R.S.S., voi. 95, 1940, f. 81. Vezi şi
Lcca Morariu, Jurnal, 1940 (I), mss., p. 101.
3
Lidia Brânccanu, Adina Bcrciu-Drăghiccscu, Basarabenii şi bucovinenii i111re drept
interna/ional şi dictai. Documente. 19././-1945 .Bucureşti, 1995, p. 103; vezi şi George
Ciorănescu, Bessarabia. Displlled lnml between East mul Wesl, Miinchen, 1985, p.
1

Ştefan S.

1-2,

laşi,

127.
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caz facilitarea parns1rn ţinutului anexat de către numeroşii solicitanţi, cărora
4
autorităţile comuniste le pregăteau strămutarea într-o cu totul altă direcţie !
Duritatea regimului instaurat în nordul Bucovinei după 28 iunie 1940
şi refuzul organelor abilitate de a-şi da acordul pentru ca toţi cei care doresc să
se poatf1 stabili pc teritoriul liber al României au generat trecerile clandestine
peste linia de demarcaţie. una din filele cele mai sângeroase ale istoriei
provinciei în perioada 1940-1941. Abuzurile şi silniciiile statului comunist,
arestările arbitrare, deportările în regiuni îndepărtate ale U.R.S.S., persecuţiile la
care erau supuşi, îngrădirea libertăţii de exprimare pc plan naţional sau religios,
sunt cauzele principale pentru care românii bucovineni „se constituiau în
grupuri, îşi luau cc puteau în traiste şi porneau noaptea prin păduri şi poteci să
ajungă la frontieră şi să trcac1i în România"~.
Militarii, oamenii politici, funcţionarii statului român au fost de la
început vizaţi de organele de represiune sovietice - fiind uşor de încadrat în
categoria de „duşman al poporului" sau „trădător de patrie" - şi s-au numărat
printre primii care vor încerca să treacă graniţa. Astfcl,Vasile Creţan, fost guard
în Scletin Uud. Rădăuti) a recurs la această alternativă deoarece „îi era teamă să
nu fie trimis în Siberia"6 • La rândul său. Gheorghi Fădureanu, fost secretar din
comuna Pătrăulii de Jos Uud. Storoj inel) declara la 12 august I 940 în fala
comandnntului Plutonului 3 Grăniceri din Vicovu! de Sus: "Am plecat din
teritoriul ocupat de ruşi în România din cauză că în ziua de I O august ora 7/8 au
venit să mă aresteze un civil ucrainean care a fost ca agent pus de armata
sovietică [... ]"'7. Cu ajutorul profesorului Himinciuc, director şcolar în comuna
Ropcea (jud. Storojinet), a trecut în ţară deputatul Dimitrie Moldovanu şi
avocatul Victor Bodnărcscu. fost membru al Consiliului Naţional, participant la
actul reunirii Bucovinei cu România din 1918'. Acesta din urmă se va stinge
din vială în tomnna anului 1940 - „după cc cu marc cumpănă s-a mântuiL
clandestin din hainele ghiare ale Scorpiei bolşevice" - din pricina suferinţelor
îndurate Limp de trei luni la Cernăuţi şi a „strapaţclor" fugii din teritoriul ocupat
de ruşi 9 •
Brutalul ullimatum slalinisL va crea grave probleme umanitare,
nenumărate familii fiind brusc despărţite, în aceste condiţii aproape fiecare
~Vezi

Pcpc Georgescu, 265 de zile la Cernti11/i sub ocupa/ie bolşevicii. 28 i11nie 194020 martie 1941. în „Patrimoniu", Chişinău. Nr. 2, 1991. p. 95 şi urm.
5
„Universul", Nr. 206 din 2 august 1941, p. I.
6
Arhivele Na!ionalc. filiala jude1eană Suceava (în continuare A.N.S.), fond Prefcc!ura
jud. Rădăuti, d. I4/1940, f. 2 I I.
7
Ibidem, f. 223.
~

~

„Bucovina'', Nr. I I I din 20 noiembrie I94 I, p. 4.
Lcca Mornriu. op. cit., caiet 2, nota din 5 octombrie 1940; vezi
Nr. 5982 din 7 octombrie I940, p. 5.
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locuitor ajungând în situatia de a avea pc cineva „dincolo", la care dorea

să

ajungă cu orice pret. În 11 iulie 1940 traversa linia <le demarcaţie Aspazia
Bocăne\u pentru a ajunge la soţul ei, eminentul profesor Alexandru Bocăneţu,
cc a fost surprins de evenimente în sudul provinciei JO_ Mana Gagea, din comuna
Carapciu pe Ceremuş Uud. Storojinct), va trece în ţară deoarece so\ul,
concentrat in Regimentul 8 Vânători din Piatra Neamţ. a refuzat să se înapoieze
în teritoriul ocupat 11 • Uneori, doar un singur membru al familiei îşi asuma riscul
de a încerca să ajungă. pc căi ocolite, în România. „Am trecut frontiera singur, declara Gh. Lemne, absolvent al Facultă\ii de Teologie - so\ia mea a rămas în
Cernăuţi cu speranţa să treacă în teritoriul românesc în moci legal, sub motiv că
12
soţul este acolo'' • Cu toate că deplasarea în direcţia liniei de demarcatic cu
întreaga familie putea trezi suspiciunea autoritălilor, unii români au preferat
această cale. Astfel, Ioan a lui Dimitrie Dascaliuc, fost notar în comuna
Carapciu pc Siret ( jud. Storojineţ), a trecut clandestin în 4 august 1940
împreună cu soţia şi doi copii prin pădurea lgcşti - Vicovu! ele Sus 11 •
Potrivit documentelor, în rândul tinerelor din nordul Bucovinei
tendinţa de a părăsi plaiul natal era determinată ele teama ele a nu fi siluitc ele
militarii din Armata Roşie. Veronica Lucasciuc (de 18 ani) şi sora sa Paraschiva
( 17 ani) clin Bahrincşti preci1.au în declarai ia scrisă la cererea organelor de
jandarmerie din Domeşti: „Am li1sat casă. avere şi părinţii fugind dincoace. iar
motivele fugei nu trebuie să Ic mai spunem întrucât sunt cunoscute de toată
lumea. Am plecat :;pre a 1111-şi bate ruşii joc de noi" (s.n.) 1 ~. Pemrn motive
asemănătoare, surorile Achilina şi Anastasia Ciornei de 16 şi, respectiv, 17 ani,
din Bănila pe Siret (jud. Storojincl) au plecat cu ştirea pfirintilor, reuşind si1
1
ajungă în \ară la începutul lui august 1940 '. Un caz impresionant ii reprezintă
actul temerar al copiilor Ilic Tomniuc. Vasile Crăsnean şi Petre Ungureanu - în
etate de 12-14 ani - care s-au refugiat din comuna Pătrăuţii de Jos în ziua de 9
februarie 194 I 16 • Într-o duminică geroas[1 ele iarnă. nemaiputând suporta
umilintele la care erau supuşi, şi-au croit drum prin pădurea „Ungurească"
însotiti de şuieratul gloanţelor bolşevice. Ajunşi cu bine la Pichetul de grăniceri
Bilca. cei trei au îngenuncheat - gest simbolic. repetat de mii de refugiaţi din
Bucovina şi Basarabia - şi vor săruta pământul liber al patrici 17 •

111

11

12
13
14

A.N.S., fond Prefectura jud. Suceava, d. 62/1941. f. 180.
A.N.S„ fond Prefectura jud. Rădău(i, d. 14/1940. f. 227.
Jbidem ,f. 217.
Ibidem, d. 54/1941. f. 125.
Jbidem.d. 14/1940, f. 224.

Arhivele Nationalc, liliala judeţeană laşi. foml Rezidenta Ţinutului Prut (în
continuare A.N.I. şi, respectiv. R.T.P.). d. 30/1940, f. 238.
1
" A.N.S., fond Prefectura jud. Suceava. d. 90/1940. f. 243.
1
' „Glasul Bucovinei'' . Nr. 5995 din 28 iunie- I iulie 1941. p. 4
15
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Sistemul politic şi social-economic introdus de sovietici, care atenta
libertatea individuală, proprietate şi valorile traditionale ale
spiritualităţii românilor bucovineni - ce a avut ca umrnre „nesiguranta vieţii şi
starea de sărăcic" 18 din teritoriile anexate la U.R.S.S. - constituie cauza
principală a asumării conştiente a riscurilor trecerii peste linia de demarcaţie.
Astfel. refugiatul Vasile Schiteu va declara că motivul pentru care a trecut
frontiera „este că 1111 putem suporta regimul co1111111ist ... care ne apasă atât de
19
1111111 (s.n.)" • Printre cei care încercau să ajungă în România se aflau şi mulţi
tineri ameninţaţi să fie trimişi la muncă în minele de cărbuni din interiorul
Uniunii Sovietice 20• Dacă la toate acestea adăugăm scăderea drastică a nivelului
de trai, permanenia teroare produsă de „duba neagră", sinistra descindere
nocturnă fiind un preambul al deportării în Siberia. trecerile clandestine au, În
ultimă instanţă, semnilicafia unei încercări disperate de supravieţuire.
După cc i s-au refuzat trei cereri de repatriere de către comisia rusă, Roman
Speudeac, lucrător la atelierele C.F. din Cernăuţi, „nemaiputând suporta mizeria
şi foamea", a fugit prin munţi, părăsind teritoriul ocupat în ziua de IO
septembrie 194021 •
Românii care doreau să treacă linia de demarcaţie prin „vămile
cucului" îşi luau din timp diverse măsuri de precauţie, în aşa fel încât actiunea
planificată să aibă şanse cât mai mari de reuşită. Sunt semnalate cazuri în care
aceştia au transmis mesaje la prieteni sau grănicerii români pentm a nu se
deschide focul când vor sosi în tară 22 • Rudele celor rămaşi în ţară recurgeau
deseori la serviciile unor curieri care se ofereau să transporte clandestin
corespondenţă. În posesia lui Ilic Crobatiuc . locuitor din Câmpulung
Moldovenesc, s-au găsit 27 de asemenea scrisori. una din ele provenind chiar de
la şeful politiei din Siret. Eugen Ieremia. Acelaşi lucru ii practica Ioan Iosif din
Siret. cu acordul prefectului de Răd[mţi, a politiei şi chiar a unor ofiţeri de
grăniceri 23 . Totodată, refugiaţii apelau de cele mai multe ori la persoane care
cunoşteau bine locurile favorabile de trecere şi perioadele când granita era mai
pu!in păzită. Astfel a apărut sistemul călâuze/or care, în schimbul unor avanl<tje
materiale. se ofereau să-i ajute pc doritori să ajungă în România.
direct la

Arhiva Naţională Istorica. Ccmrală (în continuare A.N.l.C.). fond Preşcdin1ia
Consiliului de Miniştri (în colllinuare P.C.M.), Cabinet Militar Ion Antonescu,
d.378/1941, f. 31.
19
A.N.S .• fond Prefectura jud. Rădăuti. d. 14/1940, f. 235.
20
Vezi Mihai-Aurelian Cărun111, I 5 11ofo111hrie 1940 - Un moment mai puţin cunoscut al
rezistenţei antisovietice din nordul Bucovinei, în „Europa XXI". T. HI-I V, laşi, 19941995, p. 221.
21
A.N.S .. fond Prcfcclurajud. Baia, d. 11511940, f. 407.
22
Idem, fond Prefectura jud. Radau1i. d. 1311940, f. 131
23
Idem. Fond Politia oraş Câmpulung Moldovenesc, d. 11 /1940, f. 288.
IR
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La sprijinul unor asemenea indivizi vor apela foarte mulţi intelectuali
din nordul Bucovinei cc nu mai aveau şanse să-şi păstreze vechiul loc de
muncă. fiind în pericol de a deveni victime ale aparatului de represiune sovietic.
Printre personalităţile vieţii culturale ccrnăuţcnc care au îndrăznit să forţeze
linia ncfircasd1 de demarcaţie ce diviza provincia se numără şi Lcca Morariu 2".
I.a sfârşitul lunii iulie 1940. după două tentative amânate, va porni cu soţia,
insoţiţi de o călăuză cu experienţă, în ceea cc numeşte .. Drum sfânt înspre
libertatea rom:incască"(s.n.). După nen11mf1rate „trânte (izbe) ca acelea printre
rf1dăcini şi corciuri, pc hleioase cărări prirurii", vor reuşi să lase în urmă acel
brad răsturnat din pădurile Hcrţci care marca pentru refugiaţi sfârşitul
calvarului-". Şi alţi bejenari au preferat s;i treacă prin raza comunelor din fostul
judeţ Dorohoi, locuite compact de români. decât prin munţi sau pc direcţia
T<:reblccca-Sirct, considerate căi mult mai riscante. Cristofor Vitcncu, actor la
Teatrul Naţional din Cernăuţi, împreună cu scriitorul Nicolae Tcaciuc-Albu
şi-au vândut toate bunurile pentru a putea plăti câte 15 mii Ici de persoană unei
d1lăuzc şi aşa vor porni spre ţarii, fără bagaje ,.încet, ca la o plimbare'" 26 •
incepând cu toamna anului 1940 îşi va face apariţia fe11ome1111l
refugierii Îll masti cc a antrenat în special populaţia românească din localităţile
rurale. „Conducătorul lor era instinctul ancestral - consemna prof. univ. Grigore
Nandriş - Se organizau cete de 25 până la mai multe slllc de tineri şi găseau
mereu alte potcei şi alte sisteme de evadarc"27 . În aceste condiţii suntem tentaţi
să facem o paralelă cu vremurile de bejenie dintr-un alt veac, cc au urmat după
încorporarea ,;r1irii Fagilor" la Imperiul habsburgic. În toamna anului 1777,
ţăranii din Udcşti - refuzând să depună jurământul de crcdinti'"i fată de noua
stăpânire - conduşi de preotul Andrei. au trecut în Moldova, inarmati cu furci,
topoare şi coasc 1 ~. La rândul ci, ocupaţia sovietică din anii 1940-1941 va
determina apariţia unor forme mai mult sau mai puţin organizate de
rezistenţă, ajungând deseori chiar la lupta iarmată, cc îşi găsesc expresii•
îndeosebi în trecerile clandestine În grupuri mari dincolo de „cordunul"
stalinist.
Organele de politic dctincau informaţii că populatia din nordul
Bucovinei ,.se organizează în mod foarte discret pentru a trece în masă în

!-• Erast Tarangul, Amintiri, rms .. p. 231.
!~ Lcca Mornriu, op. cit .. însemnarea din 25

iulie 1940; vezi şi Nicolae Cârlan, Lern
Morari11. File de J11mal. în „Neamul Românesc", Seric nouă, Nr. 8/1994, p. 5.
ic· Nicolae Pen te Ieseu, Sat11/ Voloc:a pe Dere/11i, j11de/11/ Cernă11/i. Schi/ii monografică.
mss., p. 273-274.
27
Grigore Nandriş, Din istoria Societci/ii pe111r11 Cu/111r<i. Cellfenur11/ Cermi11/i 1862 New York 1962. Madrid, 1967. p. 91-92.
' Ion Grămadă, Din B11covi11a de altă dată. Bucureşti, 1926, p. 12-14.
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29

România" • Şeful celor care pregăteau refugierea în comunele Suceveni,
Carapciu, Ropcea, Cupca, Iordăneşti şi Pătrăuti era Gh. Frătăuccanu, fost
functionar la Prefectura din Storojinet. Conform dcclara1iei lui Ioan Schipor,
refugiat din comuna Pătrăuţii de Jos, convoiul, compus din femei şi copii în
căruţe, urma să fie apărat de bărbaţi dotaţi cu am1c rămase de la trupele
30
române • Organizarea paramilitară a acestor grupuri era strict necesară
deoarece grănicerii bolşevici deschideau focul fără somatic împotriva
refugiaţilor. iar în preajma liniei de dcmarcatie aveau loc deseori ciocniri
31
violcnte • Trecerea a I06 locuitori din comuna Suceveni Uud. Storojincţ) va
deschide în dimineaţa zilei de 15 noiembrie 1940 scria insângerată a unor astfel
de evenimente de un eroism demn de urmaşii plăieşilor lui Ştefan cel Marc.
Surprinşi lângă mănăstirea lipovenească Fântâna Albă de o patrulă sovietică cc
a deschis imediat focul, cercetaşii bucovineni au luptat cu arma în mână pentru
32
a asigura retragerea peste frontieră a propriilor familii • Drept urmare, românii
refugiaţi vor intra în oraşul Rădăuţi, fapt demn de reţinut, Î11 fr11111e cu steagul
tricolor de la Căminul Cultural, .. fiind bine primiti de armata noastră şi aclamaţi
1
că venim de pc frontul de luptă" 3 · •
Ca în timpul năvălirilor barbare, în perioada ocupaţiei ruseşti,
locuitorii au ascuns drapele tricolore, obiecte de cult, cărţi sfinte, pentru „ca să
Ic scape de batjocura necredincioşilor"'~. Arcaşul Gheorghe Cerchez a trecut în
septembrie 1940 granita în nordul Bucovinei şi, deşi a fost prins de bolşevici, va
reuşi să evadeze aducând în iară steagul Societăţii „Ţe/i11a" din Roşa
5
(Cernăuţi)3 • În iarna anului 1940 erau înregistrate în patrimoniul Muzeului
Militar Na1ional două bunuri cu o semnificaţie aparte salvate din teritoriul
ocupat. În actul de donatie, Victor Ion Buliga din comuna Oprişeni Uud.
Rf1dăuţi) scria: "Înaintez alăturat steagul Societăţii de arcaşi «Avram Iancu» şi
steagul Şcoalci primare din comuna Oprişeni, rugându-vă să binevoiţi a dispune
păstrarea lor până în momentul recuceririi scumpei noastre Bucovina, pc care o
dorim cu toată ardoarea a fi cât mai apropiată. Steagurile au fost păstrate de
subsemnatul şi aduse clandestin de mine personal la data de 13 septembrie

29

A.N.S .. fond Prefecturajud. Răd:luti. d. 13/1940. f. 133.

~Ibidem.

Vezi şi Dumitru Nimigeanu, Însemnările unui /iiran deporlal din Bucovina,
1993, p. 38.
32
Mihai-Aurelian Gmmtu. op. cil .. p. 220-221.
H „Bucovina", Nr. 259 din 22 mai 1942, p. 5.
1
· ~ Constanlin I. Kiritescu. România in al doilea război 111011clial, cd. Gh. Buzatu, voi. I,
Bucureşti, 1995, p. 127.
35
„Bucovina", Nr. 476 din 17 ianuarie 1943, p. 3.
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1940"36 • În mod asemănător, părintele Barancea - ajutat să treacă linia de
demarcaţie de doi locuitori din comuna Crasna - a reuşit să aducă cu bine la
17
Suceava cârja, bastonul pastoral al Milropoliei şi alte obiecte de culr •
În ziua de 30 noiembrie 1940. un alt grup de aproximativ 150 de
locuitori din comuna Ropcca (jud. Storojinct). înarmaţi cu arme militare (4
puşti-mitralieră, 2 mitraliere, 50 carabine ZB şi grenade), fiind dcscoperi1i de
11
agenţii sovietici. vor trebui să rcnu111e la încercarea de a trece în iară ' •
Autoritălile comuniste au adoptat încă din vara anului 1940 măsuri
suplimentare care să împiedice forţarea liniei de demarca1ic. Astfel. din rândul
sătenilor din comunele apropiate de grani1ă. au fost recrutati colaboratori cc
erau în legătură cu N.K.V.D.-ul. care „umblau prin preajma frontierei numai
pentru a prinde refugia!i [ „. ]"'''. În Ir-o adn:să a Inspectoratului de Poli1ie şi
Siguran1ă al Ţinutului Suceava din 5 august 1940 se preciza că, în dreptul
comunei Tercblecca. frontiera se trece cu marc greutate deoarece agcn\ii G.P.U.
au înfiintat ,.nişte comitete de ucraineni. cu misiunea de a urmări şi prinde pc
refugiatii de prin casc sau de pc câmp''~ 0 . Pcntm fiecare persoană identificată şi
11
arestată aceştia primeau suma de I 00 de ruble· • Printre cei care se ocupau în
perioada 1940-1941 cu odiosul comert al trădării - dintre care multi se oforeau
doritorilor drept „călăuze" - se număra un anume Lesiuk din Ccrcpcău\i~ 2 •
Vasile Modrcanu din Toporău1i ş.a:; Propaganda bolşevică va populariza chiar
figura lui Ivan Bucine din Ccrepcău1i cc a fost decorat pentru „vigilenţa'' de
care a dat dovadă la apărarea granitci de aşa-zişi „sabotori, spioni şi
divcrsa111i"~.

Persoanele care au fost arestate în timp cc încercau să treacă Iinia de
demarca1ie erau mai întâi închise în diferite lagăre - ca cel de la Vadu-Sirel,
uncie la o lună de la evacuare se găseau 2400 de de1inu1i - penlru ca mai 1ârziu
majoritatea să fie deportate în Siberia~ 5 • În vara anului 1940, autorilălilc române
cunoşteau fap1ul că, la Bahrineşti. sunt re1inu1i foarle mulii inlclectuali din
Ccrnăuti care au încercat să treacă clandestin în iară. Situa1ia lor se agrava pc zi

3
b

Lizica Papoiu, Douii drapele din parrimuniul Muzeului Militar Na/ional. în ,.Revis1a
Muzeelor··. Nr. 1/1995, p. 34.
17
· .,Bucovina·', Nr. 111 din 20 noiembrie 1941, p. 4.
·~ A.N.S„ fond Prefectura jud. Rădău\i, d .. 100/1940, f. 39.
_19 pepc Georgcscu, op. ca.,
· p. l'9
.., .
~o A.N .I., fond R.T.P„ d. 36/1940, f. 250.
11
J\.N .S., fond Prefectura jud. Suceava. d. 45/ 1941. f. 33.
~ 2 A.N.l.C., fond lnspccloratul General :ii Jandarmeriei. d. 122/1941. f. 7.
3
" A.N.S., fond Poli\ia oraş Rădău1i. d. 8/1941. f. 2.
~·• „Adevărul bolşevic", Nr. 34 din 26 martie 1941. p. 4.
·•~ Dumi1ru Nimigcanu, op. cir.. p. 28.

495
https://biblioteca-digitala.ro

Mihai-Aurelian

Căruntu

ce trece deoarece: ,.De săptămâni de zile aceşti nenorociţi sunt supuşi la diferite
46
vexaţiuni şi la muncile agricole mari ( ... )" •
Regimul sovietic a declanşat un perfid război psihologic împotriva
populaţiei cc era tot mai tentată să încerce să părăsească prin orice mijloace
Regiunea Cernăuţi. Locuitorii din comuna Crasna (jud. Storojinct) au fosl
avc11i7.aţi că „dac&. mai încearcă să lreacă în România vor fi ridicaţi şi duşi în
inlcriorul U.R.S.S., înlrcaga comună, iar in locul lor vor fi aduşi ucraineni" 47 •
Pentru a stăvili fuga bucovinenilor, la sfărşitul anului 1940, s-a răspândit la
Cernăuţi şi în apropierea graniţei un articol de ziar intiLUlal Retragerea armatei
48
sovietice din Nordul Bucovinei şi ocuparea de căire trupele române , astfel că
unii locuitori au începul să creadă că, „la 6 ianuarie 194 I. se va serba Iordanul
sub dominaţia româncască" 49 • În scop de intimidare, vor fi intensificate
arestările şi deportările din rândurile populaţiei româneşti. Dcoarce au fost
denunţaţi că se pregătesc să treacă graniţa. în toamna anului 1940 au fost
arestaţi I O tineri din Cupca. Ei vor fi judecaţi de un tribunal militar cu uşile
închise şi condamnaţi la ani grei de temniţă, din detenţie întorcându-se doar Gh.
Tibulcac:'i0 • Pentru acelaşi moliv a fost arestat la sfărşitul lui noiembrie 1940
Ioan a lui Maxim, Subran şi Ilic Lcviţchi, Ncculac Lunguleac şi alţi săteni din
Ropcca. Cu toate măsurile adoptate, ,.populaţia nu a renunţat la planul de a trece
înarmaţi în corporc fronticra":'i 1.
Linia de demarcaţie a fost consolidată treptat de Armata Roşie prin
instalarea de cuiburi de mitralieră. tunuri şi minarea unor sectoare 52 • În iama
anului 1940-1941, sovieticii vor întări paza frontierei, cc era organizată pc trei
linii de grăniceri: militarii din prima linie umblau cu schiuri. cei din linia a 11-a
făceau patrulări pc jos şi călare, iar ultimii aveau posturi fixe prevăzute cu câini
dresaţi 51 • Astfel, încercările de refugiere deveneau din cc în cc mai periculoase
şi se soldau cu un număr tot mai marc de victime. Este foarte dificil, dacă nu
chiar imposibil să stabilim astăzi lungul şir al nereuşitelor tragice, colective sau
individuale, a trecerilor clandestine. Cert este însă că sute de români „şi-au găsit
mormântul alături de gardurile de sârmă ghimpată, ridicate de ruşi de-a lungul

~6
47

18
·
49

A.N.S., fond Prefectura jud. Suceava, d. 6311940, f. I.
Idem, fond Prefectura jud. R~dăuli. d. 13/ 1940, f. 114.
Ibidem, d. I00/ 1940, f. 41.

Mihai-Aurelian Căruntu, Un documellt-miirturie despre destinul tragic al nordului

10
·

B11cm•i11ei, în .. Europa XXI". Tom 1-11. 1992-1993, p. 177.
Petre Ciobanu, Rcvcca Prclipccan , C11pca. Un sat din JJ11covi11a. Studiu 111011ograjic.

~1

1429-1944, Braşov, 1995,
A.N.S., loc. cit., f. 39.

52

mss. dactilografiai. p. 523.

A.N.I., loc. cit., f. 250.

:'iJ A.N.S .. fond Prefectura jud. Rădăuti, d. 13/1940, f. 114.
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îni~egii frontiere" 54 • Printre victimele nevinovate se numără şi Titiana Lupăştean
cc a căzut răpusă de gloanţe cu ocazia trecerii din 15 noiembrie 1940, ţinând în
brate un copil de trei ani, iar alături un al doilea de opt ani. Răzbunarea
necruţătoare a regimului bolşevic i-a urmărit şi pe aceştia, ce vor fi deportaţi la
13 iunie 1941 în regiunea Aktiubinsk 55 •
Ecoul luptelor pc care românii au fost nevoiţi să le angajeze cu
grănicerii sovietici în timpul trecerilor clandestine ajungea până în Capitală. La
2 ianuarie 1941. un ilustm refugiat, prof. un iv. Leca Morariu nota în Juma/:
,.Aseară Tinca cu ştirea că 150 flăcăi din Ostrita s-au năpustit cu armele pe
patrulele bolşevicilor de le-au alungat şi-au trecut ÎN TARĂ CU STEAGURI
TRICOLORE întaţişându-se la Suceava Părintelui lor l"it Gheorghiu.
Uuuraa!" 56
Cel mai cunoscut masacn; din iama anului 1941 va avea loc la Lunc.:1.
În ziua de 6 februarie. un grup de 370 de persoane din Mahala (jud. Cernăuti)
s-au adunat la marginea satului Cotul-Ostriţei şi au pornit pc valea Prutului până
la frontiera ruso-română 57 • Fiind trădaţi, în dreptul comunei Roftiana sunt
înconjuraţi de câteva sute de soldaţi şi seceraţi cu mitralicrele5M. Supravieţuitorul
Ilie Horoşinschi descrie astfel lupta ce s-a dat în zorii zilei de 7 februarie 1941
în zăvoaiele Prutului: ,.Grfmicerii ruşi ne-au simţit şi trăgeau cu mitralierele în
plin. Pentru a nimeri mai bine prada, aruncau rachete. iar câini dresaţi s-au
repezit asupra noastră. Zăpada era marc încât ne în fundam în zăpadă până-n gât
( ... ]. O parte. cei mai mulţi, au luat-o pe gheata Prutului, tocmai în raza puştilor
9
mitralieră [... ]5 • Cei ucişi au fost aruncaţi în trei gropi comune, iar răniţii aduşi
la tăcere cu lopeţile. Datorită revărsărilor râului. în vara anului 1941 vor fi
scoase la lumină doar I 07 trupuri ale victimelor barbariei bolşevice60 . Potrivit
relatării gospodarului Ştefan Pridie din Mahala au reuşit să treacă dincolo de
gardul de sârmă ghimpată şi să ajungă în ţară un număr de 53 de refugiaţi 01 •
În primăvara anului 1941, starea de nemulţumire din rândul popula1iei
se va acutiza datorită măsurilor tot mai aspre pentru forţarea colectivizării
agriculturii. De asemenea, în scop diversionist, autorităţile din oblastea
„Universul", Nr. 206tlin 2 august 1941, p. I.
Vezi Mihai-Aurelian Căruntu, /5noiembrie19./0 ... : Dragoş Tochilă, Români de pe
Valea Siretului tic Sus. jertfe ale 01.:11paţiei nordului Bucovinei şi terorii bolşevice.
Suceava, 1999, p. 12-13.
56
Lcca Morariu. op. cit., nota din 2 ianuarie 1941.
5
' A.N.l.C., fond Ministerul Culturii Na1ionale şi al Cultelor (în continuare M.C.N.C.),
d. 523/1942; Alexe Croială, Monografia comunei Mahala, jude/ul Cermiuţi. f. 168.
~ 8 Grigore Nandriş. op. cit., p. 91.
'" Ani1a Nandriş-Cudla, 20 de ani î11 Siberia. Destin b11covi11ea11. Bucureşti. 1991.
p.168.
60
Ibidem, p. 169.
61
„Bucovina", Nr. 54911943, p. 5.
q
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intcn\ionca7.ă să se repatrieze poate să o focă pc baza unei simple ccreri ~.
Anunţul secretarului comunal din Pătrăuţii de Jos, lzidor Cobeli. că se primesc
cereri de repatriere nu putea decât să întărească convingerea locuitorilor de pe
valea Siretului despre iminenta deschidere a graniţei cu România între I şi 10
aprilie. Antrenarea unor funcţionari sovietici. care nu aveau libertatea de a
ac1iona din proprie iniţiativă. este o dovadă certă a amestecului N.K.V .D.-ului
în evenimentele ce au urmat 61 • După toate probabilităţile. regimul comunist a
încercat să testeze pentru ultima dată loialitatea românilor transformaţi abuziv in
cetăţeni sovietici printr-un decret de la începutul lunii martie 1941. Organele de
represiune au considerat că, dacă vor fi puţine persoane care să dorească să fie
înscrise în noile liste. Ic vor putea uşor aresta şi deporta în Sibcria. Mulţimea
solicitanţilor. printre care erau - spre surpriza oficialită!-ilor - nu doar români,
dar şi destui ucraineni. a provocat derută în rândul acestora: „Conducătorii din
Adâncata nici n-au voit să audă de doleanţele lor"<..i.
Dezamăgiţi de refuzul cu care au fost întâmpinaţi, românii au hotărât
să trimită delegaţi prin sate pentru a organiza o altă deplasare la raion cu cererile
de emigrare. De aici înainte se parc că desfăşurarea evenimentelor a scăpat de
sub controlul administraţiei locale. De exemplu. la Cupca, politrucul a încercat
să cheme armata. dar sătenii au intrat în primărie alungându-i pc funcţionari şi
distrugând bustul lui Lenin 6 ~. Cu excepţia acestui incident, organizatorii acţiunii
au urmărit să sublinieze caracterul paşnic al nrnrşului. O delegaţie condusă de
Ilie Şcrobanet a cerut crucile şi prapurii de la biserica din Suceveni. pc care au
fost puse ştergare albc66 . Totodată, nici un participant nu avea de această dată
67
armă sau alt obiect căruia i s-ar fi potrivit un asemenea calificativ •
La 1 aprilie 1941, o imensă mulţime (după unele surse ridicându-se la
câteva zeci de mii de persoane) întinsă pc mai mulţi km, formată din locuitori
din Suceveni, Cupca. Pătrăuţi, Mihuceni etc, se îndrepta spre Adâncata
(Hliboca). Autoritf1tilc vor rcfu1.a şi acum să satisfacă cerinţele participanţilor
care, cu strigăte de „Trăiască România Mare", „Trăiască M.S. Regele Mihai",
„Trăiascf1 generalul Antonescu" şi intonând cântece patriotice s-au îndreptat
spre Fântâna Albă pentru a trece graniţa 68 • Capul coloanei a ajuns într-un loc

62

A.N.l.C., loc. cir .. Constantin Draghinda, Monografia satului Bucla, j11de(11l Cemiiu(i.
f. 276.
61
· Petre Ciobanu. Rcvcca Prclipccan, op. cit., p. 252.
c,.i A.N.l.C., loc. cir.. d. 746/1942, Ion Caragea, Afo11ografia c:mmmei Ptitr{m/ii ele Jos.
f.120.
6
~ Petre Ciobanu, Reveca Prclipccan, loc. cir.
66
„Bucovina", Nr. 258 din 21 mai 1942, p. 5.
67
Basarabia 1940. Culegere de docu111e111e, cd. L. Bulat. Chişinău, 1991. p. 204.
M A.N.1.C., loc. cir.
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situat la ieşirea din pădurea Bohorodici şi zona de şes numită Toloaca
l.ipove11ilor"9. Aici. românii, cc deja erau escortaţi pc trei părţi de grăniceri, s-au
trezit in fata unei tranşee in care se găseau militari in poziţie de luptă, iar in
spate aşteptau cavalcriştii 70 • .,Într-un cuvânt - remarca supravieţuitorul V.
Ciobanu din Came.mea - am nimerit între ciocan şi nicovală" 71 • Asupra mulţimii
lipsite de apărare, în care se găseau numeroşi copii, femei şi bătrâni, mitralierele
au deschis un foc nimicitor. „Se produce un măcel din cele mai groaznice [„.].
Vactclc de durcc se înmultcsc. Toată toloaca c un ţipăt şi un plânset - se
precizează în Monograna comunei Pctriccni scrisă în anul 1942 - Pe toloaca
Bahrincştilor şi liziera de sud a com. Pctriccni, mor în crcdinta străbună peste o
mic de buni români străpunşi de gloanţele vrăjmaşc" 72 • În scurt timp întreg
câmpul Varniţei va fi împânzit de cadavre şi oameni în agonic, alte victime
căzând lângă biserica din Suceveni. pc dealul Brtidet şi în punctul Fâ11tâ11ele
deoarece trupele ruse au început o veritabilă vânătoare de oameni în rcgiune73 •
O parte din morti au fost aruncaţi în mai multe gropi comune lungi de 50 m,
fără a fi idcntificati 74 • Pentru a ascunde dimensiunile genocidului. timp de două
zile şi două nopti camioanele au transportat cadavre în alte localităţi s.
Acum, după mai bine de şase decenii, m1 este uşor să stabilim cu
exactitate numărul victimelor acestui Katyn românesc. cum îl numea poetul
bucovinean Vasile Levitchi 76 • Au fost vehiculate diverse cifre care merg de la
câteva mii 77 , la doar zeci de persoane. Autorităţile bolşevice au avut, evident, tot
interesul să minimalizeze proportiile masacrului. Astfel, în documentele
cercetate de Nicolae Rubilnct în arhiva N.K.V.D.-ului se vorbeşte de circa 20 de
mor\i. ceea cc este departe de realitate 7 ~. Într-o notă informativă a S.S.I. din
aprilie 1941 apare cifra de 200 de morţi şi 500 de răniti;·•. Considerăm că
adevărul se ană undeva pc la mijloc, numărul total al victimelor situându-se în
7

9
to
7

„Bucovina ", loc. cit.

°Conform mărturiei supravie\uitorului Petre Locovei din Suceava.
71

„Plai Românesc", Nr. 5, 30 mari ic 1991. p. 4.
A.N.l.C„ fond M.C.N.C„ d. 74711942. Ilic M. Nepit, Monografia co1111111ei Pe.triceni,
f. 131-132.
73
„Bucovina", loc. cit.
74
A.N.I.C„ loc. cit.
7
s „Bucovina", Nr. 302 din 6 iulie 1942, p. 9.
6
; Ilic Popescu, Ion Cozmei, Drumul spre Go/gota, laşi, 1994, p. <l.
11
Vezi şi Vasile Ilica, Fâ11tâ11a Albii. O mărturie de sâ11ge. Istorie. amimiri. mtirlllrii,
Oradea. 1999, p. 150 şi urni. Un alt supravietuitor al masacrului, Lazăr Lefter, în
prezent locuitor al oraşului Rădăuţi, pc care am avut prilejul să-l cunosc personal în
primăvara anului 2001, aprecia numărul victimelor la 4-500.
78
N. Rubanet. Gvlgota de la Fântâna Albii, în „Liudena i svit", Nr. I0/1991, p.12.
-~ A.N.l.C .. fond P.C.M„ d. 37811941, f. 31; aceleaşi cifre apar în .,Almanahul ziarelor
Basarabia şi Bucovina". Bucureşti, 1941. p. 88.
72
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jurul la I OOO. dacft-i socotim şi pc cei rcprima1i in perioada imediat următoare.
În privinta marşului românilor din I aprilie 1941 s-au emis de asemenea diverse
păreri, cc merg în a-1 aprecia de la o formă de răscoală \ărăncască şi până la o
revoluţie pc plan local. După opinia noastră, întreaga manifestare îmbracă
aspectul unei moc.lalităti c.lc împotri\·irc nom•iolcntă faţă c.lc regimul
sO\·ictic, cc a :atras o rcacfic tlispropor!ionată şi total nejustificată a forţelor
c.le represiune. Totodată, prin obiectivul urmărit, reprezintă un refuz global al
sistemului comunist şi arc un caracter proromânesc nedisimulat, cu toate că a
antrenat şi persoane de altă na\ionalitatc.
În timpul evenimentelor sângeroase din preajma liniei de demarcatie
grimicerii români nu puteau să intervină pentru a nu crea complicaţii pe plan
extern. ,,În cc priveşte trecerile românilor din teritoriul ocupat vremelnic de
U.R.S.S. la noi. aceasta este posibil a se efectua ca şi până acum sau într-un
număr mai mnre - se preciza într-un raport al comandantului Companiei 8
Grăniceri din 11 fcbrunric 1941 - Intervenţia grănicerilor noştri în luptele cc
românii ar avea cu grănicerii sovietici este exclusă deoarece ar însemna să dăm
naştere la conllicte de frontieră, lucru interzis de M. St. Major prin ordinele în
vigoare" 80• Dacă în toamna anului 1940 conducerea Ministerului de Interne ii
considera pc majoritatea refugiaţilor clandestini drept .,propagandişti şi agcn\i
de spionaj". cerând arestarea şi cxpulznrca lor 81 , mai târziu atitudinea faţă de
aceştia se va schimba radical. Ordinul Nr. I:!38 din IO aprilie 1941 stnbilea că
rcfugia\ii cc nu intrat fraudulos în tară „nu vor fi arunca1i peste graniţă'',
dimpotriv[1, autorilă\ile trebuind să se intereseze de plasarea la noi locuinte şi
locuri de muncă ' 2•
Concluzii deosebit de interesante se desprind dintr-un tabel întocmit
de Serviciul Administrativ al Prefecturii Rădăuli care cuprinde pc rcfugia\ii din
nordul Bucovinei cc au m:cul clandestin in perioada iulie 1940 - martie 1941 şi
81
s-au stnbilit în jude\ . Dintr-un total de 749 de refugiaţi, cei mai mulii (365)
proveneau din judeţul Storojineţ, din locnlită\i cu populaţie majoritară
românească: lgcşti (51 ). Crasna li schi (36), Suceveni (34), Ciudei (27),
Storojinc\-oraş (26). Ad;încata (20).Dc asemenea, şi comunele din preajma liniei
de demarcaţie au dat numeroşi rcfugia\i, deoarece trecerile de nici erau mai uşor
de organizat: Bahrincşti (41), Tcreblccca (36). Sârghicni (24), Selctin (13). Din
judeţul Cernăuţi au sosit mai putini „clandestini", din ea117.a depărtării de
frontieră şi a procentului mni mic al românilor de aici. Din cei 165 de refugiaţi
stabili1i pc teritoriul oraşului Rădăuti, 68 proveneau din capitala Bucovinei. 22
~0

A.N.S .. fond Prefectura jud. Rildăuţi, d. 45/1941. f. 18.
Idem. fond Primăria oraşului Suceava, d. 4.' 1940, f. 8; ordinul Nr. 3422 din 23
octombrie 1940 semnat de generalul Pctrovicescu.
82
Idem, fond Prefectura jud. Câmpulung , d. 88/1941, f. 209.
~- Idem, fond Prefectura jud. R!ldiiuli. d. 45/1941, f. 45 şi urm.

81
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din Toporăuti, 20 din l.G. Duca, 11 din Prcvorochc, I O din Roşa ş.a.m.d.~~ În
p1 imăvara anului 1941 în comuna Vicovu I de Sus se găseau 26 de refugiaţi
c landcstini, la Straja trei români din Crasna llschi. iar în comuna Satu Marc un
număr de 75 de bucovineni aveau acest statut. din care 31 proveneau din Igcşti
(familiile frunză, Luchian, Ionaşcu), alţii din Toporău{i (Dumitru Lavric),
Corceşti (Loghin Motrcscur.
Pregătirile de război tot mai febrile cc se fhccau de o parte şi de alta a
liniei de demarcaţie în primăvara anului 1941 vor limita drastic numărul
1rccerilor ilegale din nordul Bucovinei. Astfel, în luna mai au fost înaintate
Comisiei de repatriere din Burdujeni doar 8 persoane, din care S copii şi trei
maturi, cc au sosit în \ară pc această cale86•
Motive bine întemeiate, de ordin politic, economic, dar şi de altă
natură, se găsesc la originea tendinţei irezistibile a locuitorilor din nordul
Bucovinei de a părăsi teritoriul ocupat. Lipsiţi de cele mai elementare drepturi,
amcnin{a\i permanent de teribilul aparat de represiune sovietic. românii au
apelat la forme specifice de rezistentă, în care includem gestul individual al
dezrădăcinării, pentru a culmina în revolte sau chiar luptă armată. A ajunge în
regiunea rămasă sub autoritatea guvernului de la Bucureşti reprezenta uneori
diferenţa dintre viată şi moarte, dacă 1incm cont că aproximativ I 0% din
populaţia cc a rămas în Regiunea Ccrnăuti a fost deportată în Sibcria. Masivele
treceri peste frontieră din perioada 1940-1941 contrazic mitul rolului
.. eliberator" al Armatei Roşii şi sunt totodată o dovadă concludentă că linia
Molotov nu constituia pentru locuitorii Bucovinei decât o aberatic de o
monstruozitate fără seamăn pe care nu înţelegeau să o accepte sub nici un
motiv, chiar dacă acest lucru presupunea jertfa supremă.

Consideralions sur Ies passagcs clandcstins du nord de
Hucovinc cntre juillet 1940- juin 1941
Rcsumc
Dans son ctude l'auteur prcsemc Ies p:issages au-delii de 1:1 ligne de
dcm:irc:ition qui di\'isait Bucovine :iprcs l'ullima1um sovictique de juin 1940 el analyse
Ies causes, Ies conscquenccs de ccs actions, i1 partir du drame individucl el jusqu'a la
transformalion du refuge dans un phcnomcne de masse.

~Ibidem.
R~

Hb

Ibidem, f. 38-39.
l/Jidem,d. 19/ 1941. f. 64.
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MITUL AMERICANULUI SALVATOR ŞI DISCURSUL
DIPJ,OMATIC AL SUA
ÎN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
DANIELA IONESCU

Originile spiritului misionar american se găsesc în vechia tradiţie
puritană, în care migraţia era privită ca o funcţie a profeţiei. Această
moştenire avea să creeze o bază civică pentru religie şi o bază religioasă
pentru liberalismul american.
Aşa după cum remarca Sacvan Bercovich: „puritanii au fondat
religia civilă a SUA". Conform acestei atitudini în mentalitatea
americană este profund înrădăcinată ideea că „SUA sunt via Domnului",
1
„temeiul împărăţiei divine" • Se poate spune că, dacă protestantismul a
dat culturii moderne eLica sa. puritanismul a fost cel care i-a dăruit mitul
american. Într-un teritoriu fără b'Taniţe clare, cu un amestec de populaţii
aparţinănd unor culturi diverse, fără un trecut şi cu un sistem economic
liber, a cărni libertate a fost pusă în pericol numai de doctrina interesului
personal, era nevoie de o doctrină care să coaguleze, sa formeze o
natiune. Retonica consensului a satisfăcut nevoia unui mit comun. A dat
ţăr.ii trecutul, viitoml şi o istoric sacră 2 . Mitul Americii este, în fapt, o
veritabilă utopie unde săracii sunt ocrotiţi şi bogaţii nu au privilegii,
conducerea este corectă şi nu există nimic care să dea naştere la revolte şi
la mişcări sociale-un Nou Canaan inspirat de voinţa divină.
Ideea misiunii divine pe care America o are de îndeplinit este
unică. Nu arc nimic de-a face cu genealogii, graniţe sau diverse fonne de
religie, în consecinţă, nu este de mirare ca discursul politicii externe a
SUA a păstrat, într-o formă secularizată, vechile teme puritane.
Trăsăturile idealiste inconfundabile, se pot identifica uşor în discursul
diplomatic: unicitatea misiunii pe care o arc America de a fi un model de
democraţie şi libe11ate pentru restul lumii, superioritatea morală a
principiilor democratice în afacerile externe, importanţa diplomaţiei
deschise şi înlocuirea vechiului concept de echilibru al puterilor cu un
consens intemafional, aşa cum trebuia să fie Liga Naţiunilor. Nu este în
1

Sacvan Bcn.:ovich, T11e Rites of Asse111: Rhetoric, Ritual wul Jdeo/ogy
Co11se11sus, New York, 1992. p. 43.

2

Snm Girgus. The America11 Seif. 1991. p. 26.

of Amairn11
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intenţia mea să insist pe epoca primului război mondial, atunci când
America a făcut cunoscute, pentru prima oară, principiile mai sus
amintite. Totuşi, trebuie spus că, la început, întâlnirea dintre diplomaţia
americană şi cea europeană a tins să combine ce a fost mai prost în cele
două abordări'. Franţa şi noile ţări din Est, incluzând România, nu au
acceptat inovaţia americană privind securitatea colectivă şi arbitrajul
internaţional sau definiţia sa juridică dată păcii şi războiului, cu toate că
aceste state erau conştiente de intervenţia decisivă a SUA în primul
război mondial.
După al doilea război mondial, era evident că Europa avea nevoie
de sprijinul american, mai mult decât oricând. Rezultatul accslui amestec
de speranţă şi teamă a adus schimbări surprinzătoare în diplomaţia
europeană îndepărtând-o, uneori radical, de reperele sale tradiţionale. O
nouă tendinţă remarcabilă care a început să se impună, a fost o
4
dependenţă emoţională în creştere faţă de America • Acest fapt a produs
un dublu veto: Franţa nu ar fi acţionat fiiră Marea Britanie şi Anglia nu ar
fi decis nimic important fără Washington, aceasta în ciuda faptului că
după două războaie, politicienii americani nu încetau să insiste cu
volubilitate asupra faptului că SUA nu mai aveau de gând să scoată
castanele din foc de dragul Europei, dar „mitul Americanului Salvator"
se născuse deja şi atât americanii, cât şi europenii, îi acordau tot creditul.
În cadrnl Europei de Est, acesta era susţinut de disperare şi de frica unei
invazii ruseşti, după cum Iuliu Maniu afinna încă din I 939, într-un
discurs inaugural, America reprezenta pentru o ţară ca Românoa şi pentru
Europa: „o marc naţiune, un standard al democraţiei şi al prosperităţii
5
care ne iluminează de dincolo de ocean" . Pe scurt, SUA înlocuiseră
Marca Britanie în rolul de lider mondial şi al doilea război mondial nu
avea decât să aducă totala confirmare a acestei poziţii în lume.
După înfrângerea Franţei, la I O iunie I 940, preşedintele Franklin
Delano Roosevelt şi-a ţinut celebrul discurs prin care SUA renunţau
definitiv la izolaţionism:„sunt hotărât să lupt. Chiar dacă această insulă
[Marea Britanie-n.a.] va fi cucerită sau înfometată, deşi îmi vine greu să
cred asta, SUA vor continua lupta, şi dacă Dumnezeu o va dori, Lumea
Nouă va veni în ajutorul celei Vechi" 6 . Astfel, America era deja plasată
3

Henry Kissinger, Diploma/ia, 1999, p. 154.
~ Ibidem, p. 120.
'Ion S1andu, Rclaţiilc româ110·<1merica11e, Bucurcşli, 1997, p. 68.
6
FRUS· Discours of Fm11kli11 D. Roosei·clt, aprilie 1940, doc. nr. 4511976
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in mitologie, când folosind limbajul basmelor, Roosevelt se referea la
propria ţară ca la salvatoml providenţial de peste ocean. Fapt este că
pericolul nazist ştersese distincţia dintre lupta pentru promovarea
valorilor americane şi lupta pentru securitate naţională. Bătălia împotriva
lui Hitler era asimilată cu triumful binelui universal împotriva răului
absolut. „Vom pune bazele unei lumi a libertăţii de exprimare, unde
nimeni nu va suferi de sărăcie şi nu va mai trăi sub teroare" 7 spunea
preşedintele american Roosevelt, într-un discurs antinazist În fapt,
puternica componentă idealistă a politicii externe a SUA nu este altceva
decât o extensie a mitului exccpţionalismului american, născut din
spiritul misionar puritan. Acest aspect poate fi observat în!r-o trăsătură
specială a discursului diplomatic-accentul pe moralitate. Preşedintele
Truman observa într-un discurs că „politica externă americană este o
reflecţie a valorilor naţionale morale şi este adânc înrădăcinată în
principiile fundamentale de dreptate şi justiţie şi de respingere a
compromisului cu răul"i;
La prima vedere, toate acestea par contradictorii şi oarecum
ciudate. Pc de o parte, avem o puternică infuzie de moralitate şi idealism,
iar pc de alta, avem decizia lui Roosevelt de a refuza orice ajutor ţărilor
din est şi de a le „abandona" în mâinile ruşilor. Desigur că răspunsul cel
mai simplu şi fără să fie total rnpt de adevăr, ar fi cinismul inevitabil în
politică, atunci când trebuie să se apere interesele naţionale. Aceasta pare
să fie şi părerea larg răspândită în istoriografia românească de după 1989.
Din acest motiv, credem că este necesară o scurtă analiza a discursului
diplomatic american pentru a încerca o explicaţie a acestui aparent
paradox. Raporturile lui Stalin cu diplomaţia americană erau complicate
de faptul că acesta avea mari dificultăţi în a înţelege impo11anţa
moralităţii în politica SUA. În mod sincer, liderul sovietic nu înţelegea de
ce americanii făceau atâta caz de viitoarea organizare politică a ţărilor
estice, ţări care nu prezentau nici un interes strategic evident pentru SUA.
Acentul pus pc nişte principii care nu aveau nimic de a face cu vreun
interes pragmatic, trezea suspiciunea lui Stalin care era convins că,
dincolo de acest discurs, se ascund inlerese mai profunde.
În al doilea război mondial, negociatorii americani se compor!au
de parcă simpla recitare a drepturilor lor legale şi morale ar fi adus
7

8

Ibidem.
Mel vin Lcffer. Tl1e US a11d tlie Srrategic Di111111e11si011s of tlre War, Washinglon, 1992,
p. 185.
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automat rezultate. Astfel, când Truman vorbea despre regula de aur a
sa accepta ideea ad literam. Dar, pentru Stalin,
toate acestea reprezentau numai cuvinte goale, nimic altceva decât
fleacuri oratorice. Se înşela într-o oarecare măsură. Retorica americană sa dovedit în mai multe rânduri a fi ceva mai mult decât o unealtă
demagogică, necesară pentru „ameţirea" maselor. Această opinie era. şi
încă mai este, pe bună dreptate, profund înrădăcinată în minţile
europenilor şi mai ales în cele ale esticilor, obişnuiţi cu modelul comunist
unde discursul politic nu era decât o secvenţă de vorbe golite de orice
semnificaţie şi bază în realitate şi în care prea puţini mai credeau.
Oratoria americană era diferită de modelul sovietic, pentru că ea
dorea şi chiar reuşea să-şi impresioneze, să-şi sensibilizeze audienţa.
Când spun „audienţa", nu mă refer doar la masele aparent uşor de înşelat,
ci, mai ales, la elitele politice care deţineau puterea de decizie. Din
punctul meu de vedere, lot subliniindu-se pragmatismul politicii, în
general, şi al politicii americane, în special, este uitată sau nu este luată în
considerare influenta remarcabilă a discursului politic încărcat ideologic.
Un exemplu. În 1947, preşedintele Truman. secretarul de stat Marshall şi
subsecretarul de stal Dean Achenson încercau să convingă o delegaţie
condusă de senatorul Vandcrbcrg (lidcml grupului izolaţionist din
legislativul american), să sprijine Marca Britanie pentru a-şi menţine
poziţiile în Grecia şi Turcia. Marshall a deschis dezbaterile cu o analiză
pragmatică a legăturii dintre programul de asistenţă preconizat şi
interesele strategice ale SUA. Singurul rezultat a fost o scrie de
monnăieli stereotipe despre „scoaterea castanelor din foc pentru alţii". În
acel moment, Dean Achenson a început un discurs tipic de convingere.
„Numai două puteri au rămas în acest moment în lume: SUA şi URSS. O
asemenea concentrare de foqc nu a mai existat niciodată de la războiul
dintre Imperiul Roman şi Cartagina. Pentru SUA apărarea acestor state
puse în pericol de agresiunea comunistă înseamnă însăşi apărarea
11
securităţii şi libertăţii Americi1" • Rezultatul a fost că acest discurs i-a
trezit pe delegaţii senatorilor din amorţeala izolaţionistă şi urmarea este
bine cunoscută. Ceea ce vreau să pun în evidenţă este puternicul conţinut
mitologic al discursului: ne aflăm în inima mitului american. Cel mai
izbitor a fost faptul că o astfel de abordare a avut efect, deşi nu se adresa
unor începători în politică sau maselor. ci unui număr limitat de
democraţiei, audienţa

q

H. Kissingcr. op. cit., p. 143
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politicieni încercaţi, cu vederi izolaţioniste. Astfci. atunci când I Ienry
Kissingcr afirma că: „nimeni din cei care-i cunoşteau pc politicienii
acelui timp nu Ic puteau pune la îndoială sinceritatea, pentru ca nu ar fi
putut să susţină o politică contrară celor mai importante valori şi idealuri
10
americane" , trebuie să presupunem că un sâmbure oarecare de adevăr
exista în această declaraţie oarecum bombastică. Desigur, Corcea,
Vietnam, Nicuaragua şi Panama, sunt exemple care pot contrazice cu
succes genul acesta de afirmaţii, pentru că, în astfel de cazuri, SUA au
sprijinit regimuri politice care nu erau cu nimic mai democrate decât
oponenţii lor susţinuţi de URSS.
În ciuda unei astfel de realităţi, nu trebuie desconsiderată
influenţa covârşitoare a trăsăturii mitico-idealiste. Această tendinţă parc
să fi dominat pc unii lideri ca preşedintele Roosevelt, dând naştere unor
reacţii controversate, aflate şi astăzi în disputa unor istorici. Astfel, este
bine cunoscută politica pro-sovietică şi simpatia pe care Roosevelt o avea
pentru Stalin. Sinceritatea unei astfel de atitudini poate fi cu greu pusă la
îndoială, din moment cc aceasta s-a manifestat în prezenţa prietenilor şi
colaboratorilor apropiaţi ai preşedintelui, într-un cadrn intim. Ideea că
Stalin era „în adâncul inimii sale un moderat care are nevoie de ajutor în
11
lupta împotriva colegilor săi cxtrcmişti" , era foarte dragă lui Roosevelt
care avea să o exprime în repetate rânduri. Mai mult, preşedintele credea
12
că Stalin era, în fond, nimic altceva decât un .,gentleman creştin" • Şi
după moartea sa, uncie reminiscenţe ale acestei atitudini se mai pot
întâlni în Departamentul de Stat. În timpul unei discuţii mai dure cu
Stalin, Truman a primit din partea subsecretarului de stal, Joseph Davies
o notiţă:„Cred că Stalin a fost ofensat, fiţi, va rog, mai amabil cu cl" 13 •
Este absurd de presupus că Roosevelt şi alti membri ai diplomaţiei
americane, erau nişte imbecili, pur şi simplu. Explicaţia acestei ciudate
orbiri o găsim în convingerea adânc înrădăcinată în mentalitatea
populară, că de partea americană nu luptau decât „the good boys", adică
numai băieţii buni, sau, altfel spus, „în bine sau în rău, ţara mea are
întotdeauna dreptate". Stindardul democraţiei şi al libertăţilor nu putea
avea un aliat care să nu-i împărtăşească valorile. Numai atunci, când „the
10

Ibidem, p. 230
Warrcn Kirnball, 711e Juggler: Franklin Delano Roosevelt as \Varrime Srares11u111.
Univ. Prcss., 1991, p. 167
12
Ibidem, p. 154
13
FRUS-Junc 1946, doc. nr 43256, p. 45
11
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faţă de Moscova şi faţă de Stalin
se schimbe, aceştia luându-i locul liderului nazist în
conştiinţele americane.
Schimbarea de atitudine poate fi clar observată la preşedintele
Tmrnan, succesorul lui Roosevelt, care definea noul inamic (sovieticii)
faţă de care mitul American avea încă odată posibilitatea să se reliefeze,
prin contrast: .. n-au nici un fel de maniere. Sunt ca un elefant îmr-un
magazin de porţclanuri. Au numai 25 de ani vechime, în timp ce noi
avem o sută, iar britanicii secole. Trebuie să-i învăţăm să se comporte
civilizar"·1•
Truman a intuit corect faptul că lupta dintre SUA şi URSS avea la
bază conflictul intre ideologii. Mai mult, preşedintele subliniază faptul că
America, având o civilizaţie superioară, trebuie să-şi impună modelul
său. Ideea convertirii inamicului este de altfol, adând înrădăcinată în
ideologia puritană a părinţilor fondatori.
in acel moment, scopul imediat şi pragmatic era să împiedice
URSS să preia controlul asupra acelor zone în care americanii erau direct
interesaţi. Această atitudine a fost concretizată prin adoptarea politicii de
co11taim11e11t şi, mai târziu, de brinkma11ship. Scopul final, însă, era
provocarea unei schimbări fundamentale în sistemul sovietic şi
convertirea acestuia la singurul sistem corect-democraţia americană.
„Ne-am înfrânt inamicul şi l-am ajutat să se refacă pentru a deveni o
democraţie şi pentru a intra în comunitatea Naţiunilor Unite. Numai
America ar fi putut face asta" 15 , spunea Truman. Se referea la Germania
în acel moment. La cincizeci de ani distanţă, Madeleine Allbright declara
cu prilejul sărbătoririi a 50 de ani de existentă a NATO că: „SUA sunt o
naţiune indispensabilă" 16 • Se referea la menţinerea păcii şi stabilităţii în
lume, lucru pc care numai America poate să-l realizeze. Faptul că toate
aceste afirmaţii nu reprezentau numai vorbe goale este susţinut de
descoperirea unor documente ale Departamentului de Stat destinate
numai uzului intern, deci interzise marelui public la acea dată. Într-un
astfel de document, din aprilie 1950, interesul naţional era definit după
criterii morale. Aici se afirma că „deviaţiile de la valorile democraţiei şi
17
criteriile morale sunt chim mai periculoase decât pierderile concrete" •

bad guy" Ilitler a fost învins, atitudinea
a început

să

•~ lbide111. p. 90
15
1

James Clilford.71ie A111erica11 Foreig11 Policy, Princeton. 1987, p. 47

~ Ma<lclcinc Allhright, The New Srategy o( NATO. Foregn Affairs, nr. 7/1999, p.87

17

f-RUS. doc. nr. 34216, April 1950. p. 52
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La prima vedere, viziunea idealistă şi cea pragmatică par să se
una pe alta sau, altfel spus, gândirea mitică şi cea seculară sunt
prea diferite pentru a coexista. Acest lucru poate fi adevărat în religie, în
domeniul politic, nu numai că ele coexistă, dar de multe ori sunt
inseparabile. Prin Declara/ia Europei Eliberate, Roosevelt îşi facca, pe
de o parte datoria să-şi linişteasă conştiinţa fată de proclamatele valori ale
mitului american, iar pc de alta, evita să-l „supere" pe Stalin refuzând să
intervină într-o zonă de interes secundar pentru SUA. aşa cum era Europa
de Est. Chiar de la început, Europa de Est a fost considerată ca apaqinând
URSS, iar după ocuparea de către A1mata Roşie, această zonă era
iremediabil pierdută. Este adevărat că Planul Marshall rezuma vechiul
spirit misionar refăcând vestul Europei după model american, planul
adresându-se în special tărilor occidentale şi mai puţin celor din est, zonă
de interes secundar şi deja căzută sub comunism. Totuşi, se spera că
vestul Europei să fie la rândul său un model pentru Europa comunistă şi,
astfel, să o determine să o unneze prin forţa exemplului. O idee deloc
lipsită de relevanţă şi care nu se poate nega că nu a dat roade la nivelul
mentalităţilor. Cu toate acestea, rezultatul imediat a fost acela că a
detem1inat reacţia dură a sovieticilor care au privit totul ca pe o încercare
de scoatere de sub influenţa lor a statelor estice, fapt cc a detenninat
accelerarea comunizării acestora in 1947.
Acolo unde pragmatismul o cerea, aplicarea valorilor democratice
şi morale americane era puternic susţinută faptic, dar pentru seco11d
interes ra11k areas (zone de interes secundar), ea se rezuma la declaraţii şi
atitudini fomiale fără un sprijin concret şi substanţial. Astfel,
pragmatismul şi idealismul s-au combinat excelent în politica americană,
conducând la oarecare confuzie printre unii politicieni şi, chiar istorici,
mai ales din Est.
Un mare adversar al acestui mit, Charles de Gaulle, rezuma
perfect acest aparent paradox ca fiind „dorinţa de putere a SUA învelită
în mantia idealismului".
excludă
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Le mythe de I' Americain Sauveur et le discours diplomatique
des Etats Unis pendant la seconde guerre mondiale
Rcsumc

A panir rtc!> rondemcn1s idcologiqucs de la dcmocra1ie amcricaine, rariicle fai1
une analysc de la maniere donl Ies principes de la poli1ique des E1a1s Unis, concernan1
Ies rela1ions avec d'aulres Elats, om 1rouvc lcur rclle1 pragm:uique pendanl la scconde
guerre mondiale.
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REI•'ORMA AGRARĂ ÎN MARAMUREŞ (23 MARTIE 1945)
ILIE GHERHEŞ
Unul dintre pariurile mari, pc care l-a propus şi câştigat guvernul dr.
Pc1ru Groza, l-a reprezentat reforma agrară. o şansă pentru noua orânduire de a
pi1tnmde şi a-şi face aderenţi în mediul rural, pământul devenind principalul
argument al capitalului de încredere pc care noii guvemanli încercau să-l obţină
de la viitorii împroprietăriţi.
Decretul lege privind înfăptuirea reformei agrare, publicat în
"Monitorul Oficial" nr. 68 bis 11945, din 23 martie, p. 2205-2208, găsea
Maramureşul într-o situa\ie dramatică, practic ocupat de sovietici şi slăpânit de
ucraineni. Ca urmare a tenacităţii aşa-zisului "regim Odoviciuc", reforma agrară
a debutat la Sighet, după modelul celei din Ucraina, încă din febmarie 1945. În
peste două luni de zile (28 ianuarie - 9 aprilie 1945), autorilăţile ucrainene au
împărţit pământul, în primul rflnd conaţionalilor lor, celor şapte sate locuite
majoricar de aceştia şi în oraşul Sighe1. Imediat dupr1 reins1aurarca autori1ăţii
scatului român, reprezeman\ii acestuia au treclll energic la aplicarea legii de
reformă agrară românească întâmpinând nenumărate obstacole, pe care le
apreciem ca iminente unei societăţi atât de bulversate. Acestei situa1ii.
determinată şi alimentată de către factorii externi. i s-au adăugat anarhia şi
abuzurile la care au recurs localnicii. Jude\ sărac, Maramurcşul nu oferea
perspective îmbucurătoare locuitorilor săi. Imediat după terminarea războiului,
profit;înd de haosul şi incertitudinea existente, o parte a locuitorilor judeţului,
din proprie ini)iativă, au trecut la împi1r\irea moşiilor mari, părăsite de
proprietarii lor, în general colabora\ionalişti ai regimului horthysto-fascist, acum
refugiati în Ungaria. Acolo. însă, unde lipseau astfel de posibilităţi. sătenii şi-au
împăqit pămâmul statului, defrişând uneori plantaţii cu arboret, ocupând
pădurile limitrofe satului. Problema reformei agrare, a împroprietăririi, era în
atenţia n11uror românilor. atât a autorităţilor cât şi a virtualilor expropriali,
preocupându-i cel mai obsedant pc posibilii împroprietăriţi. În Maramureş,
oportunitatea unei reforme agrare era dezbătută şi analizată încă clin lunile
fcbmaric-martie 1945, în şedinţele linule de Frontul Plugarilor, precum şi în
cele ale Uniunii Populare Maghiare din Sighct, în paralel cu cca desfăşurată de
către autorită\ile ucrainene nerecunoscute.
Potrivii legii penlru înfăptuirea reformei agrare, Ministerul Agriculturii
şi Domeniilor a stabilit ca în fiecare judeţ să se formeze comisii speciale care să
îndrume şi să supravegheze aplicarea refom1ei. Vasile Ierima, primul preşedinte
al Comisiei judeţene Maramureş nota că: "odată introdusă administraţia
românească în judeţ s-a procedat la constituirea F.N.D. -ului din toate gmpărilc
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politice democrate. S-a reorganizat partidul. A fost ales vicepreşedinte al
a Frontului Plugarilor şi însărcinat. apoi. de către
Comitetul judeţean P.C.R. cu înfăptuirea reformei agrare în tot judeţul".
În continuarea notei informative, fostul ilegalist descria amplu procesul
materializării legii pentm reforma agrară: "Sub îndrumarea P.C.R. am pornit în
tot jude\ul la organizarea ţăranilor în Frontul Plugarilor şi în sânul Frontului
Plugarilor la organizarea de celule de partid, iar dintre membrii celulelor de
partid am constituit comitete pentru aplicarea legii de reformă agrară ..i.
Recunoscând încărcătura de subiectivitate ce învăluie aceste "memorii"
dactilografiate ale diferiţilor lideri politici ai vremii, în fapt actanţi ai acelor
evenimente istorice, nu putem totuşi să nu evidenţiem activismul, fermitatea,
excesul de zel al unora. Potrivit documentelor Prefecturii, Comisia judeţeană
pentru reforma agrară era compusă din: judecător Oscar Dohitean - preşedinte,
Rcdnic Iosif -secretar, având un11ătorii membri: col. Deac Andrei- prefect, ing,
Holt.liş Dumitru- directorul Camerei Agricole Maramureş şi încă trei plugari.
Aceşti ultimi trei membri apar nominalizaţi şi în procesul verbal nr. 11 din 6
noiembrie 1945 al Consiliului Politic Consultativ al Prefecturii Maramureş. La
pct. 148 al acestui document se arată: "Secretam) de şedinţă citeşte ordinul
telegrafic nr. 39741 din 27 octombrie 1945, referitor la înfiinţarea Comisiei
jude\cnc de reformă agrară.
La propunerea d-lui. Dumitm Cernicica şi d-lui Moiş Ion, Consiliul
propune pc următorii 3 plugari în Comisia judeţeană de reformă agrară :
I. Urda Ion din comuna Leordina, voluntar în divizia "Horia Cloşca şi
organizaţiei judeţene

Crişan".

2.

Boroica Flore, din comuna Strâmtura, voluntar din divizia "Horia,
Cloşca şi Crişan"

lvanciuc Ioan din Sighet. (Valea Hotarnlui) "2•
Parcursă fiind şi această etapă, prefectul judeţului, prin adresa nr.
7277/1945 înşciin\ează Camera Agricolă şi cele 4 preturi despre numirea
preşedin\ilor de plasă cu atribu\ii în înfăptuirea reformei agrare.
În Maramurcşul anului 1945 erau 27 de moşii care intrau sub incidenţa
legii de reformă agrară, rămase după aplicarea refon11ei anterioare (1921 ), când
au fost expropriaţi 13 mari moşieri, totalizând o suprafaţă de 2.715 jug.
cadastrale, fiind împărtită la 850 familii. La cele 27 de moşii, cu peste 50 ha.
teren arabil se mai adăugau 81 proprietă\i care urmau a fi expropriate, şi care,
împreună. numărau 9.157 jug.cad. şi 1203 stj. p.
3.

1

Direcţia Judeţeană Maramureş a Arhivelor Na\ionale (în continuare D.J. MM a A.N.),

2

Jdem, Fond Prcfcclura Judeţului Maramureş, d.2611945, f.228

Fond P.C.R .. Vasile Jcrima, m.s.s., f.24

512
https://biblioteca-digitala.ro

Reforma

agrară

În

Maramureş

După ce se constituie un comitet din 15 apoi din 20 de membri, la nivel
de jude\, Vasile Ierima - ca preşedinte al acestuia elaborează o "'notă de
orientare" în care expunea procedeul efectiv al atribuirii lotului de pământ:
"Cele 6 categorii de îndreptătiţi se vor împărţi în 3 grupe şi anume:
I. Grupa I va cuprinde luptători antifascişti fără pământ. Lotul tip
pentru această grupă este de I ha. Semnul în tabela de îndreptăţiţi
pentru a şti a-l trece în tabela de împroprietăriţi definitiv va fii
(urmează un cerc roşu n.n.1.G.)
2. Grupa li-A va cuprinde toate categoriile de îndrcptăliti cu pământ
puţin. a căror gospodării trebuiesc completate. Lotul tip pentru
această grupă va fi de 0,58 ha. Şi se vor însemna cu (urmează un
cerc albastru-n.n.I.G.).
3. Grupa a-III-a va cuprinde funcţionari săraci, muncitori săraci, şi tot
felul de oameni de serviciu de pc la diferite instituţii. Lotul tip va fi
de 2.8 ari. Se vor însemna (urmează un cerc creion-n.n.I.G.)
Toţi aceşti oameni trebuie să fie înscrişi în vreo organizaţie
democratică, Sindicat, Fr. PI. etc."·~
În fiecare localitate a judeţului s-a trecut la constituirea comisiilor de
reformă agrară. Din aceste comisii locale făceau parte primarul şi notam)
localitălii, la care se adăugau. pe criterii strict politice, ccilalti membri, neapărat
preşedintele comisiei trebuind să aparţină Frontului Plugarilor. Fiind relativ
bine organizată activitatea acestor comisii şi fără a fi împiedicate de o eventuală
rezisten!ă a celor expropriaţi, totuşi, rezultatele întârziau să apară. Procesul
decurgea încet, cu mare dificultate, datorită diverselor abuzuri ale membrilor
respectivelor comisii, cum recunoştea temerarul comunist mărturisitor. În acest
sens dă mărturie şi declaraţie reprezentantul Partidului Comunist şi al Frontului
Plugarilor. care arată că "refom1a agrară în acest judeţ nu se aplică conform
prevederilor Legii de refom1ă agrară". Alarmat de această situaţie însuşi Vasile
lerima propune, ca remediu, formarea unei comisii judeţene de îndrumare şi
control care să verifice la faţa locului, în fiecare localitate, modul în care se
aplică reforma agrară şi să ia măsurile cuvenite de îndepărtare a neajunsurilor.
Cu unanimitate de voturi, Consiliul Politic Consultativ al Prefecturii, în şedinţa
sa din 28 august 1945, aprobă propunerea lui V. Ierima, instituind două comisii
pentru cele patru plase, pentru a spori eventuala eficienţă scontată. Cele două
comisii erau compuse din: "Pentru plasa Sighet şi plasa Şugatag: Vasile lerima
şi Adalbcrt Gyereşi.
-Pentru plasa Vişeului de Sus şi plasa Iza - Dragomireşti: Ing.agr.
P.Gelu şi Directorul de carte funduară Ciomenschi din Vişeu de Sus ""'.

Idem, Fond Camera Agricolă a Judeţului Maramureş, d.50/1945, f.40
"'Ibidem
3
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Convingerile ideologice, fermitatea şi profesionalismul pretins al
acestor comisii, atât de mult invocate în momentul constituirii lor, au dispărut în
fata problemelor deosebit de complexe, specifice fiecărei localităţi. O ilegalitate
întâlnită la toate aceste comisii a fost aceea că fiecare membru al comisiilor de
reformă agrară şi-au rotunjit, mai întâi lor lotul de pământ ce-l aveau, până la 5
ha., din terenurile cele mai bune supuse reformei, contrar prevederilor legii de
împroprietărire.

Situaţia deosebit de complexă a Maramureşului reclama o abordare
nuanţată cu aspecte specifice, de la caz la caz. În Sarasău, spre exemplu,
comună mare românească, aflată la o distantă de circa 4 km de Sighetu
Marmaţiei, au fost expropriate două moşii, proprietate a doi nobili români: dr.
Mihalyi Petru - fost prefect român de Maramureş în perioada interbelică şi în
toamna anului 1945 şi Flaviu Jurca, fost prefect în perioada regimului honhyst,
refugiat acum în Ungaria. Din moşia Mihalyi, în suprafaţă totală de 578,476 ha,
s-au împărţit 455,47 ha, iar 32 ha au fost atribuite statului; tot statului
rcvenindu-i 91 ha. Moşia lui Flaviu Iurca a fost împărţită toată astfel: 206,80 ha
s-a repartizat celor îndreptăliti, cele 439 ha de păşune şi pădure au rămas
statului român, pe 4 ha se întindea curtea şi conacul. aici s-a mutat, pentru o
vreme Primăria comunei.
Dintr-o adresă a instituţiei numită mai sus aflăm că în comuna Sarasău,
la data de 22 octombrie 1945, mai erau 245 de proprietă\i până la 5 ha şi 23
proprietăţi care detineau între 5 şi I O ha. Suprafaţa totală a acestora era de 729
ha arabil, grădini şi fâneţe. Comisia locală ele aici, compusă din Petru Arba primar, Vasile Ofrim - notar, Dumilm Dudaş - preşedinte şi Bledea Ioan vicepreşedinte, împreună cu cei şapte membri, au procedat la împărţirea celor
două moşii şi a altora. Astfel:
- 75 cetăţeni au primit pământ dar n-au fost împroprietăriţi, adică n-au
primit "celebrul", de acum, litiu de proprietate;
- 182 cetă\eni au primit pământ. într-o primă fază, dar le-a fost "luat" şi
s-a constituit rezervă de stat, viitorul G.O.S.T.A.T.
- 292 cetăţeni "au folosit terenuri între anii 1945-1947; cu totii având şi
titlul de proprietate." Mai ales în acest caz, satul de baştină al lui Vasile Ierima,
s-a respectat strict nota orientativă elaborată de acesta, astfel că unii au primit
câte 3-4 loturi de mărimi diferite, iar altii doar 1-2 bucăţi de pământ.
Dacă în Sarasău şi în multe alte localităli derularea procesului de
împroprietărire a decurs fără incidente semnificative, nu acelaşi lucru s-a
întâmplat şi atunci când, din anumite raţionamente sau interese, aceeaşi
suprafaţă de teren (limitrof de obicei) a fost repartizată la două localităţi. Acest
lucm a fost posibil datorită deselor schimbări de preşedinţi. în 1945, Comisia
judeţeană pentru reforma agrară având, pe rând, patm preşedinţi: Vasile Ierima,
Godja Mihai, Oscar Dohitean şi Moiş Ion. De fiecare dată, cum era de prevăzut

514
https://biblioteca-digitala.ro

Kerorma agrara m

Maramureş

în astfel de momente. au intrat în jocul social şi politic atât interesele şi
orgoliile comunelor respective, cât şi cele ale fruntaşilor politici ai momentului,
aflati de o parte sau alta a baricadei. Este şi cazul altercaţiei iscate între
comunele Sarasău şi Iapa. referitor la un teren de de circa 200 ha repartizat egal
celor două localităţi şi care acum intra sub incidenta paragrafului din legea
agricolă care prevedea constituirea rezervei de stat. Vasile lcrima s-a opus,
atrăgând de partea sa consătcnii din Sarasău. Conflictul este descris amănunţit
de Moiş Ion, fost prim secretar de partid raional şi fost preşedinte al Comisiei
judeţene agrare: "Icrima Vasile fiind localnic din comuna Sarasău a mobilizat
câteva sute de oameni înarmaţi cu topoare, coase, furci de fier ca să alunge cu
forţa cetăţenii din comuna Iapa. Aici, cu această ocazie ar fi putut să moară
câteva zeci de oameni." 5 Conflictul s-a amplificat. cei din Iapa au ieşit şi ci la
hotar, pregătiţi cu aceleaşi "arme" avute la îndemână, pentru a-şi apăra "palma"
de pământ primită. Vor fi trase clopotele la biserica din Sarasău, sătenii toţi, "cu
mic cu marc", venind în sprijinul celor plecaţi mai devreme.
Abia intervenţia energică a jandarmeriei a dus, într-un târziu, la
aplanarea conflictului dar când s-a încercat arestarea conduditorilor "răzmeriţei"
s-a opus toată populatia satului, câţiva ţărani. confonn mărturiei lui Moiş Ion,
au fost arestaţi şi trimişi la Tribunalul Militar Cluj. între ei câţiva cetăţeni,
printre care amintim pc Chirai Traian şi Şteţi Traian".
Încercând o analiză de ansamblu a acestor aspecte perturbatoare.
posibilă prin parcurgerea unui număr suficient de documente scrise, înregistrate
audio sau relatate doar, putem afirma cu convingere deplină că astfel de
incidente sunt o dovadă sigură a manipulării maselor de săteni în folosul unei
anumite "mărimi" judeţene, decăzute din postul deţinut. Cazul relatat este
ilustrativ pentru duşmănia existentf1 între Vasile ]crima. de acum fostul şef al
Comisiei judeţene şi ing. Grigore Holdiş în acel moment preşedinte al aceleaşi
comisii.
Tot Moiş Ion "cronicarul" personal al acţiunilor întreprinse de fostul său
tovarăş Vasile Ierima descrie o altă " mobilizare" a celor nemulţumiţi, de data
aceasta în Sighet, împotriva lui Gr. Holdiş care intenţiona să constituie suprafaţa
de pământ necesară statului în hotanil Sighetului: "În luna ianuarie 1947, Ierima
a organizat o adunare populară în sala marc a primăriei oraşului Sighet. La
această adunare au participat câteva sute de tărani. lerima a vorbit la această
adunare, ci a arătat ţăranilor că directorul Camerei Agricole, ing. D-tru Holdiş,
este cel mai mare duşman al ţăranilor. El vrea să ia pământul de la ţărani şi să-l
dea statului. El a spus la ţărani: hai să plecăm la el acasă şi să-l omorâm. Astfel
au plecat la locuinţa ing. Dumitru Holdiş. lngineml nu era acasă, ei au bătut-o
pe soţia inginerului Holdiş" 6 .
~ D.J. MM a A.N., Fond Ion Moiş, m.s.s., p.3
Ibidem, p.4

6
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Evantaiul problemelor de acest gen, generate de aplicarea, oricum
a reformei. a fost deosebit de "bogat" şi divers. Oricum, aceste
confruntări nu au rămas fără repercusiuni. După incidentul cu soţia inginerului
Holdiş s-a ajuns cu procesul până la Tribunalul Militar Cluj şi abia prin
intervenţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu. ministru al Justiţiei atunci, s-a încetat
urmărirea penală a lui V. Ierima. lntransingentul Vasile lerima intrase în
conllict şi cu prefectul de arunci al judeţului. col. Al. Deac - Dragomireşti în
legătură cu o moşie a unei văduve "baba Novacovici", căreia prefectul îi luase
apărarea, pe bună dreptace, după cum şi dovedeşce. Totuşi, după mai multe
denunţuri şi confruntări persoanele cu năbădăiosul "preşedinte", colonelul va fi
demis din func\ia de prefect şi deferit justiţiei, cum este de presupus şi pentru
alte fapte, apoi arestat şi închis şi datorită delatiunii şi înscenării bine regizate de
cei interesaţi.
Fără a insista m;1i mult asupra unor astfel de evenimente, subliniem
doar că în timp ce comuna Coştiui refuză reparti\ia de păşune făcută de
Prefectură, fiindu-i destule cele 247 iugăre folosite din proprietatea imobilului
salinei şi cele 50 ha primite de la Ocolul Silvic Ronişoara, satul Reme\i, locuit
de etnici ucraineni. şi Săpânta (sal românesc) îşi dispută înverşunat trei "Impuri
de păşuni": "Nireş, Cireşi şi Crucişoară". Neînţelegându-se, aceste două
localiti"i\i. vor apela la medierea Camerei Agricole a Judeţului Maramureş.
Încercând să rezolve în ansamblu situaţia generală de reforma agrară,
planurile expropriacorilor au venit funciannente în contradicţie cu spcran\ele
celor expropriati. chiar clacă aceştia din urmă s-au dovedit a fi destul de
înţelegători, de "bună credin\ă" adică, dorind să-şi păstreze doar moşia de 50 ha,
aşa cum prevedea legea, cu precizarea ca aceasta să li se constituie acolo unde
considerau că Ic este mai avantajos. Când aceste moşii se găseau în sate mult
deficitare în pământ sau în juml oraşului Sighet, interesele celor două părţi
deveneau ireconciliabile. Cu astfel de probleme s-au confruntat proprietarii Ana
Bilţiu-Dăncuş, născută Balea, în Remeţi, văduva Fried Etel, în Ruscova sau
soacra doctorului Pilier Pastor. în Sighet ş.a.
Dificultăţile înfăptuirii prevederilor legii de refonnă agrară sunt
recunoscute în toamna anului 1945 de către însuşi dircctoml Camerei Agricole,
de atunci, comunistul Moiş Ion: "Aplicarea reformei agrare în Maramureş de la
început a fost greşit înţeleasă, nerespectându-sc lotul asigurat de lege pentru
proprietari. Problema refonnei agrare în Maramureş nu se poate rezolva din
lipsă de teren productiv suficient, ar fi bine venit sfătuirea celor lipsiţi ca să
7
ceară pământ în judeţe excedentare de terenuri arabilc" • Această ultimă idee a
şefului agriculturii maramureşene s-a materializat prin colonizarea unui număr
imens de familii din zone deficitare în pământ, cu precădere în judetele din
vestul ţării dar şi în Banat. Au migrat "mai ales români" deoarece aceştia erau
defectuoasă,

7

Jbidt•m
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ca fiind mai muncitori şi potrivit mentalităţii lor de alunei, se puteau
integra mai bine în comunităţile româneşti unde urmau să se
stabilească. Uneori s-au înfiinţat localităţi noi, purtând numele localităţii de
origine din Maramureş, favorizaţi, apreciem noi şi de siguranta pe care Ic-o
inspira "statul lor "- slatul românesc. Acest aspect demografic merilă a fi
observat, deoarece ci a determinat, poate cel mai dramatic, scăderea procentului
de români în Maramureş, în timp ce ucrainenii spre exemplu şi l-au sporit
semnificativ.
O altă caracteristică esentială. poate unică în România, o reprezintă
nuanţa naţionalistă pc care a căpătat-o reforma agrară în Maramureş. Dată fiind
lipsa de pământ în întreg judeţul şi mai cu seamă, în satele sale de munte,
locuite aproximativ compact fie de români, fie de ucraineni, cei din urmă au
încercat şi cu această "ocazie" să obţină "ceva" jucând cartea opresiunii
naţionaliste din trecut, atât româneşti, cât şi ungureşti. În timp cc comuna
Repedea cere colonizarea a 200 de familii din 414 fumuri recenzate în 1945,
dacă nu i se satisfac doleanţele în legătură cu reforma agrară începută de
administraţia lui I. Odoviciuc, conaţionalii lor ucraineni din Crasna Vişeului
(2/3 din totalul populaţiei) declară că vor trece direcl la "luarea în posesie" a
suprafeţelor de pământ din hotarul satului lor, proprietăti ale unor fărani înstăriţi
din comuna românească, Pctrova. Mai agresivi decât rcpcdenii şi crăsnenii, se
afirmă a fi cei din localitatea ucraineană Rona de Sus. care şi-au împărţit singuri
suprafeţe imense de plantalii forestiere şi pf1dure, practic toate împrejmuirile
satului, amcnintând cf1 se vor duce chiar la generalisimul Stalin, dacă vor fi
împiedicaţi să le folosească. În primele 2 cazuri disputa se puna pentm pământ
provenit de la proprietari români şi unguri, de la stat în cel de-al treilea caz,
insistându-se, în limbajul specific "luptei de clasă", pc nedreptăţile îndurate de
la "boierimea de pe timpuri", alât românească, cât şi maghiară.
Abuzurile şi carenţele aplicării efective a reformei agrare în M<1ramureş
reies din multe alte documente şi mărturii ale contemporanilor. Dintr-un "Tabel
nominal" al Legiunii de Jandarmi Maramureş, ce cuprinde "locuitori care nu au
avut dreptul de împroprietărire şi au fost împroprietăriţi", rezultă că au primit
pământ 10 inşi în Leon.lina şi câte 8 în Remcţi şi Dragomireşti. Nu se poate
eluda faptul că din Leordina era unul din membrii comisiei judeţene agricole,
din Dragomireşti era prefectul Andrei Dcac-Dragomireşti, iar din Remcţi era
subprefectul Teodor Bocotei. În altă ordine de idei, tot într-un document al
acclceaşi Legiuni de Jandarmi Maramureş ni se prezintă, pe localităţi "situaţia
numerică" cu acei "locuitori din raza acestei legiuni care au avut dreptul lu
împroprietărire şi nu au fost împroprietăriti: din lipsă de pământ deşi au avut
8
dreptul nu au primit loturi în proprietate 2.299 de îndrcptătiti." . De asemenea,
adapta

8

şi

Arhivele Naţionale lsloricc Centrale, Bucureşti, Fund Minis1erul de lnlernc - Dircc1ia
Administraţiei de Stal. d.2511946, f.271
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pentm a continua lista fărădelegilor comise de comisiile locale, dintr-un al
treilea document, al aceleaşi institutii, semnat tot de comandantul acesteia.
căpitanul Teodor I. Popescu, aflăm situa\ia numerică a celor ce erau în drept să
primească pământ fiind, într-un fel sau altul îndreplăli\i de război, astfel: văduve
- 65, orfani - 39, invalizi - 63 şi luptători - 318. un total deci, de 485 de
9
nefericiţi, poate cei mai îndreptătiti •
"Situa\iile" de mai sus fiind întocmite în anul 1946. înclinăm a crede că
uncie nedreptă\i au fost reparate, până la urmă. privite azi de la o anumită
distanţă în timp, de peste un jumătate de secol, ele ni se par adesea cel puţin de
ncînteles.
Mărturisindu-ne oarecum slf1biciunca penim "date statistice", "situaţii
numerice", diferite "tabele nominale" sau "rapoarte" şi considerându-le
adevărate termometre ale vie\ii social-economice. realităti istorice deci, nu vom
opera grăbindu-ne totuşi analize comparative şi cantitative şi apoi concluzii. Nu
vom risca asta cunoscând graba cu care trebuia să se răspundă "cât mai 11rge11t"
"i11 3 zile", pâmi lll ... " avalanşei de ordine, note telefonice şi adrese venite de
la organele ierarhice superioare. Acordând suficientă încredere documentului
oficial, trecând peste doza lui de discreţie relativă, de subiectivitate şi
amatorismul celor ce le elaborau, la o privire de ansamblu a mecanismului
înfăptuirii reformei agrare în Maramureş, observăm că, în unele domenii. acesta
se derula după litera legii. Prezenta sovieticilor în ţară, iminenţa tratatului de
pace şi obligaţiile luate prin convenţia de armistiliu, a detcm1ina1 ca în ce
priveşte exproprierea bunurilor inamice, situaţia să fie destul de limpede. aşa
cum reiese şi din adresa nr.1156 din VIII. 1945 a Camerei Agricole a judeţului
Maramureş către Prefectură, din care prezentăm date edificatoare, în acest sens:
"I. Numărul comunelor în care s-a făcut exproprierea bunurilor inamice
este de 11.
I. Numărul proprietarilor bunurilor inamice expropriate este de 269.
2. Situaţia terenurilor expropriate pc categorii de cultură este: a) 5805
jug. pădure. b) 60 I jug fâneţe, c) 142 jug grădini cu pomi. d) 4 jug
intravilan. c) 257 jug arabil.
3. Numărul edificiilor expropriate: a) 168 casc de locuit b) 12 grajduri
pentru vite, c) 12 şoproane.
4. Inventar viu nu este.
Maşini şi unelte agricole avem: a) două maşini de treierat uzate, b) una
maşină de semănat uzată. c) 4 pluguri de fier şi de lemn unul. d) 5 grape de fier
şi una de lemn.
Terenurile agricole în parte sunt împăflitc ţăranilor pe baza legii de
Reformă Agrară şi cultivate în regie proprie, iar p<irte din aceste terenuri sunt
folosite de spitalele sovietice.
9

Ibidem, f.272
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Prezenta situaţie nu este precisă, ea va suferii modificări" .
Apreciind sinceritalea din finalul acestei "si1uaţii" întocmi1e de
Iun< \ionarii Camerei Agricole, mai precizăm că la unele "articole" se specifică
•1 1 valoarea acestora în lei.
Tabloul realiz.irii reformei agrare în Maramureş se contura din lumini şi
urnim:. descriind o realitate mai aparte, poate, deşi înfăp1uitorii ci au dovedit
dc,cori exces de zel, multă dăruire şi devo1ament ideologici la care
'uhscriseseră. Mijloacele rudimentare de care dispuneau comisiile locale,
posibili1ă\ilc restrânse avute la îndemână de comisiile de plasă şi de cea
111dc\cană, relaţiile, nu 1ocmai ortodoxe, dintre conducătorii judeţului şi mai ales
lipsa pământului arabil într-o proporţie deosebit de mare, au făcut ca în 1948 să
fie consemnate ca expropriate doar 3.635 jug. cadastrale şi 454 stj. pătr.tţi, adică
mult mai pu1in de jumătate din suprafaţa totală ce se preta exproprierii,
rc·spccliv 9. I 57 jug. cad. şi 1.203 slj p.
Datorită acestei situatii alannante, Bucureştiul se năpustea pur şi simplu
•m1pra functionarilor maramureşeni, cerându-le imperativ să definitiveze
lucrările reformei agrare amenintând cu destituiri, desfaceri de contract de
muncă şi chiar pedepse pecuniare sau privative de libertate. Situaţia era de-a
dreptul contradictorie deoarece aici lipseau, într-o proportie covârşitoare,
functionarii. Cu toată aceas1ă penurie acută de personal competent, sub unele
.1~pcctc. procesul reformei agrare era destul de bine precizat, aşa cum reiese şi
dintr-o adresă a Camerei Agricole Maramureş - Biroul C.A.S.B.I. către
Prcfcclllră. din data de 16 VIII. 1945:
"I. Suprafaţa de pământ expropriată esle de 1565 jug .
2 Suprafa\a expropriată conform art.3, litera a, b. c, d, e, f, g, es1e:
păduri -1 l_jug, 589 stj, fânete - 267 jug. 1487 stj. grădini cu pomi 204 jug. 823
~• j .. Total 461 jug. 287 stj.
I. S-au expropriai 7 conace, 17 grădini şi 41 şoproane.
2. S-a expropriat 5 pluguri. 6 grape
3. Animale de tracţiune nu s-au expropriat.
4. Au fost împroprietăriţi 430 plugari
5. Media lotului este de 3 jug., lotul cel mai mic atribuit plugarilor
este de 400 stj. p.
6. Au fost expropriaţi 16 proprietari sub 50 ha.
7. Proprietarii până la 50 ha. Expropriaţi
8. S-au expropriai maşini agricole: 4 batoze, 2 vânturătoare, I
9.

semănăloare,

2 tăvăluge.

Un centru de
11
organizare" •

maşini şi

unelte

şi

unehe agricole în acest curs de

D.J. MM a A.N .. Fond Camera Agricolă a JudcJului Maramureş, d.50/1945, f.70
11 Ibidem

10
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Lista neîmplinirilor reformei agrare în Maramureş este continuată de
nerezolvarea unor solicitări, cereri de o diversitate deosebită precum: cereri de
pământ pentm terenuri de sport (fotbal, tir), pentru şcoli şi construcţii de case,
pentru biserici şi sindicate ş.a.m.d. De asemenea, începând cu I ianuarie 1946.
dată la care frontiera dintre România şi Ucraina "a fost închisă ermetic". un
număr însemnat de cetăţeni români au rămas fără posibilitatea de a-şi folosi
proprietăţile ce le deţineau în Ucraina, la fel şi mutii etnici români din partea
dreaptă a Tisei deţineau suprafeţe considerabile în Maramurcşul românesc.
Refom1a agrară în Maramureş a fost. până la urmă, cu realizările şi
lipsurile inerente, un proces complex. un act democratic care a contribuit
esenţial la consolidarea statului român, a organismelor sale. în acest teritoriu
atât de râvnit de vecini.

La reforme agraire dans le pays de

Maramureş

(23 mars 1945)

re sume
Dans Ic pays de Maramureş a la diITcrencc des autrcs rcgions de notre pays, la
reforme agraire de 1945 a dcbutc par la variante ukrainicnnc parce quc dans celle
rcgion, a p:irtir de I' au tom ne de l'annce 1944 CI jusqu' a 9 a vrii 1945, avcc I' autori sal ion
de Moscou, a cssaye de s'imposcr Ic soi - disani „rcgime Odoviciuc".
La reforme agrairc initic par !'avocat aventurier de Bucovinc a commcncc a
~Irc mise cn pratiquc seulcment dans le chef - lieu. Sighetu! Marmatiei el aussi dans
quclques autrcs localitcs dont la majorite ethniquc absoluc etait ukrainicnnc.
Ă. cote de !'aspect de recompense pour l'adhcsion a la cause pro ukrainicnnc,
Ies 1ravaux de mellre Ies paysans en posscssion des terres, au debut timides, ont pris pcu
a peu de violentcs caractcris1iques an1iroumaines, donc nationalistcs ; cela parce quc la
majoritc de ccux qui allaicnt d'ctre cxproprics ctaient d'ethnie roumainc. Dans Ic cas ou
la tem: n'ctais pas suflisante on occupait de vivc forcc des surfaccs boisccs, limitrophes
aux villages el qui ctaicnt dans la proprictc de l'Elal roumain.
Le regime ukrainicn, assez passager, par la multitude de pcrturbations qu"il a
declenchces, a cu des conscquences ncgatives parce qu"il a perturbc l'cquilibrc
intcre1hnique, qui ctait assez fragile, el parce qu· ii a mis en doute I'eflicaci1c de
l'autorite de l'Etat roumain dans un territoirc longlemps dcsirc, pour des raisons
stratcgiqucs, par le grand voisin rcvisionnistc de l'Est.
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ICONOSTASUL DIN SECOLUL AL XVII-LEA DE LA
MĂNĂSTIREA PROBOTA
0

MARINA ILEANA SABADOS
În 1996 am găsit într-o încăpere de la primul etaj al casei domneşti de la
Probata un grup numeros de icoane anatc înlr-o stare deplorabilă de
conservare. dar care, datorită calităţilor artistice etalate, precum şi unor probleme
ele alribuire stilistică şi datare ridicate, incitau la o cercetare mai atentă. Această
cercetare am întreprins-o un an mai târziu, într-un context mai larg, cel al
repertorierii icoanelor moldoveneşti din secolul al XVIl-lea. Ulterior, icoanele de
la etajul casei domneşti, împreună cu frizele sculptate ale iconostasului căruia
acestea le sunt atribuite, au fost transfer.ne la Suceava, la Mănăstirea Teodoreni
(cai1ierul Burdujeni), apoi la Mănăstirea Sfântul Ioan, în vederea restaurării.
Grnpul de icoane studiat este fonnat din, pc de o parte, 16 icoane
prăznicare cu un format mediu de 42 x 26 cm, degradate în propoqie medie de 7080%, iar pc de altă parte, I 5 icoane cu un fonnat mediu de 82,5 x 37 cm. care au
alcătuit cândva o friză de iconostas Marea Deisis. degradate azi în proporţie de 4050%. Această stare de conservare precară se datorează slabei aderente a b>nmdului
la suportul de lemn. ceea ce a determinat desprinderea unor suprafeţe mari de glet
împreună cu stratul pictural (executat în tempera), şi de asemenea condiţiilor
neadecvate de conservare în care au fost ţinute în secolul XX, căci, după cum
putem constata dintr-o fotografie din anul 1909, pictura se păstra la acea dată într-o
s1are incomparabil mai bună' [Fig. I]. Din nefericire, icoanele prăznicarc nu mai
prezintă astăzi decât o valoare documentară, în timp ce icoanele frizei Marea
Deisi.r au o situaţie întrucâtva privilegiată. un număr mai mare dintre acestea
conservând stratul pictural în proporţie de peste 50%. Ca ipoteză de lucru în viitor,
alătur acestor icoane crucea Răstignirii, frizele sculptate cu arcaturi în care erau
e1alatc icoanele prăznicare şi cele cu apostoli şi o friză sculptată ajur cu icoanemcdalion în care sunt reprezentaţi prooroci, pe care nu am putut să Ic studiez,
Miinăstirea

· Tcx1ul articolului a fost comunicat la Simpozionul naţional Artă şi Civilizaţie
Medievală, edi\ia a V-a, Suceava 2-3 octombrie 1998.
1
N. Ghika-Budcşti şi G. Balş, Mănăstirea Probow, Bucureşti, 1909, tig.18. Registrul
inferior al iconostasului din imagine, inclusiv friza sculptată ajur cu ciorchini de
struguri, apartinc stilistic secolului al XIX-iea. De altfel, în 1921. graţie slării de
conservare sensibil mai bune a icoanelor prăznicare, l.D. Ştefănescu, Din zilele de
glorie ale artei moldoi•e11eşri. Mănăs1iret1 Probota, în '"L1mura", an III, nr.3-4/19211922. p.139-148 şi nr.5/1922, 280-291, arc posibilitatea să descrie sumar şi să
comenteze o parte dintre icoanele tâmplei vechi a Probotci (p.282-283).
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deoarece se aflau. la dala cercelării, înlr-o magazie înlunecoasă. Din această
pticină, articolul se rezumă la prezentarea icoanelor cu sărbători şi apostoli.
Icoanele prăznicare suni pictate pe blaturi fără traverse, dintr-un lemn de
esenţă tare, deschis la culoare; suprafaţa pc care s-a pictai a fost şlefuită în
prealabil. în limp ce spatele are urme de cioplire. Muchiile blaturilor sunt teşite, iar
câmpul propriu-zis al icoanei nu este adâncit, cum se obişnuia în secolul al XVJlca. Un arc semicircular tmsat cu negru marcheaz.; nivelul suprapus de arcada
frizei sculpt;1te.
Deşi această friză (păslrală la data cercc1ării în magazie) urc 18 arcade, nu
s-au mai păstrat dccfil 16 icoane 2, care depăşesc oricum număml de 12 ale frizei
tradiţionale, în arta bizantină;. Patrusprezece scene au pulul fi idl!ntificate datorită
doar câtorva fragmcnle răzlcte. păstrate pc suprafaţa icoanelor. Dintre acestea, 8
reprezintă mari sărbători ale calendarnlui bisericesc. nelipsite din iconografia
tiÎ.mplci: lll1rnrea Maicii Do1111111/11i În Bisericii, ll1111a Veslire. Î111âmpi11area
Do1111111/11i. Borez.11/, Sc:/1imbarea la Fa(â, Coborârea la iad [Fig.2), Îmilţarea
[Fig.3]. Adormirea Maicii Dom1111/11i. Probabil. icoanele care au păstrat prea putine
urme de pictur<l pentru a putea fi idetllilicate (2) şi cele pierdute reprezentau alte 4
sărbători pe care traditia Ic include programului iconostasului bizantin: Naşterea
Maicii Do1111111/11i, Naş1erea Dom1111/11i, /111mrea Îll Ierusalim şi Pogorârea
Sfiî11111lui D11/i. Esle vorba, desigur, despre o rcconslituirc ipolelică.~
Celclahe icoane prăznicare ale căror scene au fost idenlificate înfătişcază
Riisrig11irea /Jom1111/11i, dispusă, presupun, în axul frizci 5 , fm·ierea lui Lazăr,
Plâllgerea l11i lis11s [Fig.4 ], P1111erea în momuÎlll [Fig.5), Î11gernl la mormâm
[fig.6) şi. probabil, Sftmw Treime la stejarul din Mamvri. Prezenta ultimelor cinci
este mai puţin obişnuită penim iconografia tâmplei de la noi şi. în general, din
Balcani. pfmă în secolul al XVI-iea. Completarea registnilui sărbălorilor cu scene
ilustrate de obicei în pictura murală, în ciclul vie\ii şi Patimilor lui Hristos, se
datorează probabil extinderii spre vest a influentei iconostasului rusesc, unde cinul
icoanelor prăznicarc număra mai multe piese decât iconostasul bizantin, ca um1arc
a tendinţei spre narativ manifestată de pictorii ruşi fată de cei bizantini, înclinaţi,
aceştia din urmă. spre latura simbolică a reprezentării religioase. Înmulţirea
lemelor iconografice incluse registrului marilor siirbători se re1mird1 şi în cazul
I.O. Ştclănescu, op. cir., p.283, vorbeşte despre „nouăsprezece minunate iconi1e ale
registrului de jos", dar caracterul vag al semnalllrii nu ne pcnnite să conchidem că toate
acestea erau icoane pr:iznicarc.
3
Dovadă, denumirea de "dodekaorron„, folosită îndeobşte în literatura de S(ll!ciali1a1e
pentru desemnarea frizei cu icoane prăznicare a tâmplei hizantinc.
1
/\m folosit ca tcnnen de cornpara\ic, pentru complc1:irca registrului de icoane
prăznicare de la Probota, iconostasul de la Moldovi\a, p:istrat i11 si111, şi datând de la
sfârşitul secolului al XVI-iea; acesta prezintă 13 piese.
' lpote:u."I sugerată de dispunerea :icelciaşi scene la Moklovi\a.
2
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iconostasului de la Voroncţ6 , unde se găsesc 15 icoane prăznicare. Aici, în afară de
sărbătorile consacrate ale dodekaorto11-ului traditional, sunt inserate icoanele
Înlilţarea Sfintei Cruci (desigur, tot o sărbătoare din Calendar, dar reprezentată rar
în iconostasele moldoveneşti), Circumciziunea (temă de provenienţă catolică) şi
Naşterea Sfâ11111/11i Ioan Botezlitoml (înl<Îlnită sporadic în programul tâmplei).
Icoanele cu apostoli sunt pictate pc blaturi din aceeaşi esenţă de lemn, ca
şi prăznicarclc; fiind mai mari, au fost întărite pc spate cu câte două traverse
semiîngropatc. Câmpul nu este profilat. însă bordurile au fost demarcate printr-o
bandă pictată în roşu. Fundalul fiecărei icoane este segmentat cromatic: jumătatea
superioară a fost acoperită cu foită de aur, iar cea inferioară - pictată în verde. cu
un desen confuz de spirale. Aureolele sunt conturate cu alb, pc fondul de aur.
Fri1...a apostolilor se compune din nucleul Deisis [Fig.7) - Iisus Hristos
flancat de Maica Domnului mgătoare şi de Sfântul Ioan Botczătoml - şi câte 6
icoane cu apostoli dispuşi de o pane şi de alta a grupului central. Aceştia au putui
fi identificati, dar numai parţial. datorită iniţialelor numelor, situate pe aureole, iar
în lipsa initialelor, prin coroborarea unor date fizionomice carncteristice arhetipului
respectiv. În spatele Maicii Domnului se situează apostolii Marcu [Fig.8), Andrei
(?) şi Filip [Fig.9), celelalte trei icoane oferind prea pu\inc date de identificare; în
dreptul Sfântului Ioan se alinia<'.ă apostolii Pavel [Fig. IO), Ioan [Fig. I I). Luca.
Simon(?) şi Toma(?), cărora li se adaugă icoana unui apostol neidentificat.
Toate figurile sunt înfăţişate în întregime, în plină pagină, orientate spre
axul frizei unde se află icoana lui Iisus Hristos, în calitate de Judecător al păcatelor
omenirii. Reprezentat de obicei. în tâmplele din secolele XVI-XVII, în veşmânt
antic (tunică şi togă) -. Mântuitoml apare în icoana de la Probata înveşmântat ca
Marc Arhiereu (poartă saccos, omofor. nebedcmită şi mitră pc cap), binecuvântând
şi ţinând în mâna stângă cartea deschisă, pe care sunt înscrise în limba greacă
versetele 28 şi 29 din Evanghelia lui Matei, cap. 11 7 . Icoana omoloagă din tâmpla
pictată de Malcr Baraschi în 1643, penim paraclisul Cetă\ii Neamţului (aflată azi în
muzeul Mănăstirii Ncam\ului), ii reprezintă pc Iisus în aceeaşi ipostază de Marc
Arhiereu [Fig.12], de data aceasta, stând pc tron. Remarcăm aici un detaliu
semnificativ, cu extindere şi asupra icoanei de la Probota: Iisus poartă pe cap o
coroană deschisă cu fleuroni, care ne reaminteşte rolul de Suveran al Universului
cu care era investit Hristos încă din secolul al VI-lca, în scrierile lui Paulus

6

Databil în a doua treime a secolului al XVII-iea (MJ. Sab:idos, "Repertoriul picturii pc
lemn din Moldova în secolul al XVII-iea", lucrare predată la Institutul de Istoria Anei
"George Oprcscu", Bucureşti).
7
"Venili la Mine toli cei osteniţi şi împovărali şi Eu vă voi odihni pc voi.// Lua1i jugul
Meu asupra voastră şi invătali-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veti
găsi odihnă sunetelor voastre."
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Silcntiams . Pe cartea deschisă din mâna lui Iisus este înscris un alt verset din
9
Evanghelia lui Matei (cap. 25.34) , cu semnificaţii eshatologice a-;emănătoare
textului din icoana de la Probota.
Din bibliografia referitoare la Mănăstirea Probata, foarte puţine lucrări
menţionează tâmpla de care ne ocupăm acum, şi acestea în mod tangcn1ial. În
1908, Al. Tzigara-Samurcaş remarca prezenţa unei tâmple în gropnită, pe peretele
de est, "probabil una mai veche a altarnlui" 10 • Monografia închinată Probatei în
11
1909 nu aduce nici ea detalieri asupra tâmplei din gropniţă (la acea dată) considerată vag "mai veche" decât cea din altar, şi împreună cu aceasta de "puţin
interes"'~ - şi mentionează crncea Riistignirii pe care o aseamănă generic cu cmci
greceşti din Ţara Românească (Târgovişte, Govora) 1 ;. Mica monografie turistică
din 1939 semnalează friza cu medalioane (icoanele profeţilor), pc care o atribuie
14
unui iconostas datorat lui Vasile Lupu , şi de asemenea, crncca Rcistignirii,
aparţinând. cum se afirmă, aceluiaşi ansamblu 15 . În sfârşit, prezentarea lui l.D.
16
Ştefăncscu , din 1921. în ciuda stilului uşor edulcorat - datorat probabil faptului
că articolul nu era publicat într-o revistă de specialitate -. este referinţa cea mai
avizată, până în prezent, automl propunând datarea tâmplei vechi de la Mănăstirea
17
Probora în vremea lui Vasile Lupu , opinie la care aderăm şi noi, în finalul
analizei.
Deşi atât de grav deteriorată, pictura icoanelor prăznicare şi a celor cu
apostoli de la Probata oferă suficiente elemente de analiză stilistică, în stare să
determine datarea şi atribuirea (în sens larg, de şcoală) a acestora. De la bun
început, însă. se impune o observafie generală: deşi datele tehnice ale tuturor
icoanelor (escnta lemnului. modul de pregătire a blatului şi a gnmdului) confirmă
apartencnta lor la acelaşi iconostas, piesele studiate se împart în două grnpc
stilistice diferite.
8

8

Apuci Christopher Walter, Furt/ier Notes 011 thc Dccsis, în "Revue des Etudcs
Byzantines", XXVIII, 1970. p.175-176.
9
"Vcniti hinccuvântatii Talălui Meu, moşleniti împărătia cca pregătită vouă, de la
întemeierea lumii."
10
Al. Tzigara-Samurcaş, Cronica artisticii. Mti11tistirea Probota, în ··viata românească",
an III. 1908, nr.9, p.415.
11
N. Ghika-lludeşli şi G. Balş, op. cit..
1
~ Ibidem. p.28.
13

Ibidem.

11

G. Raşcu, Mti11iis1irca Probata. Chişinău, 1939, p.S.
1
~ Ibidem, p.7.
16
loc. cir„
17
De fapt, I.D. Ştefănescu apreciază aslfcl datarea. referindu-se la icoanele prăznicarc
(op. cit., p.282), dar nimic nu sugerează că ar încadra friza Marea Deisis în alta
perioadă.
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Maniera picturii icoanelor prăznicarc se situea.7.ă evident pe linia tradiţiei
post-bizantine, exersate de-a lungul întregului secol al XVI-iea. Câteva chipuri
păstrate în scenele Coborârea la iad şi Învierea lui laz/ir amintesc - prin
minutiozitatea desenului şi modelajul contrastant - de figurile apostolilor din
icoana Intrarea in Ierusalim de la Muzeul "Arta Lemnului" Câmpulung
18
Moldovenesc, datând dinjuml anului 1600 • De asemenea, figura Sfintei Fecioare
în scena Îmi/ţării şi chipurile personajelor din icoanele mai bine păstrate Plângerea
lui Iisus şi Punerea În mormânt sunt familiare picturii din aceeaşi epocă a
Movileştilor. De altfel, maniem acestei picturi se perpetueaz{1 până spre mijlocul
veacului, când o regăsim în pomelnicul de la Moldovita din 1644, al episcopului
19
de Rădăuţi, Anastasie •
O aliă trăsătură specifică picturii de icoane din timpul Movileştilor,
reiterată în cazul nostru de la Probota, o reprezintă folosirea haşurilor aurii care
înlocuiesc tratamentul plastic al suprafeţelor de culoare, modalitate stilistică
împrumutată din ilustratia manuscriselor realizate în ambianta Suceviţei şi
Dragomimei.
Ceea cc deosebeşte icoanele de la Probota de stilul tradiţional este modul
de tratare a peisajului. Pictoml anonim, de altfel un moldovean iubitor de tradiţie 20 ,
îşi pennite o viziune novatoare, faţă de conventionalismul tmtării peisajului în
secolul al XVI-iea. Aplicarea tuşelor largi, libere, care desemnează planuri
succesive, creează o anume spaţialitate, improprie canoanelor după care se
conduce arta icoanei, condiţia bidimcnsionalităţii asigurând caracterul
transcendental al reprezentării: i.e. Schimbarea la Fa(<i, Coborârea la iad [Fig.2],
Î11ăl/area [Fig.3], Punerea În mormlÎlll [Fig.5).
Grupul icoanelor care formează Marea Deisis propun o factură stilistică
diferită nu numai de cea a prăznicarelor de la Probota, dar în geneml de canoanele
artei bizantine. În primul rând, reprezentarea apostolilor adaptează poziţiilor
tradiţionale din pictura veacului al XVI-iea (anume orientarea fiecărui apostol spre
icoana din centru în gest de mărturie sau intercesiune), o viziune mai realistă,
inspirată din sfem artei occidentale. Mişcările personajelor se orientează în spa~u.
au valori morale şi uneori retorice (de exemplu, Apostolul Ioan - Fig. I I). Deşi se
străduieşte să sugereze spaţiul divin prin folosirea fondului conventional bicolor
cerul. verde = pământ), pictorul destranscendentalizează imaginile şi
(aur
îndeosebi semnifica~a frizei Marea Deisis, prin atitudinile fireşti ale apostolilor.
Maniera artistică se îndeprutează de hieratismul bizantin: figurile sunt
tratate aproape pictural, iar drapajele cu falduri moi şi volume ample, care
simulează formele anatomice, creează impresia desfăşurării în spa~u.

=

Corina Nicolescu, Icoane vechi româneşti, Bucureşli, 1976, cat.24.
Teodora Voinescu, Po111ef11iettf Cil donator al Mănăstirii MoMm•i/a, în "Studii şi
Cercetări de lsloria Artei", X, 1963. nr. I, p.204-211.
20
El redacicază inscripţiile în limba slavonă.
IH
19
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Această

viziune cvasi-realistă de reprezentare, dublată de o manieră de
de canoanele artei bizantine mai poate fi întâlnită în Moldova, în
secolul al XVII-iea, în pictura iconostaselor deja invocate pentru comparaţie de la
Voroneţ şi Mănăstirea Neamţului. În ultimul caz, cunoaştem data execuţiei 21
1643 şi numele pictorului - Maler Baraschi.?..!, un pictor străin, venit din sfera
artei catolice sau, mai verosimil, aparţinând comunităţilor greco-catolice din
nordul Moldovei istorice (ucrainene, poloneze).
Cercetările pc care le-am întreprins studiind icoanele moldoveneşti din
secolul al XVII-iea au dovedit existenţa, în a doua treime a acestui veac, a unui
curent stilistic care se datorează în mod direct sau indirect şcolii "carpatice"~.:. a
cărei prezentă o regăseam - la nivelul concepţiei decorative a icoanelor - şi în
veacul al XVI-iea. Legăturile Moldovei cu aria cultumlă "carpatică" (întinsă din
vestul Ucrainei, peste sudul Poloniei, până în estul Slovaciei, şi în care intra şi
Maramureşul istoric) erau justificate până în pragul anului 1600 de comunitatea
confesională (ortodoxă). Ca urmare, însă, a uniunii dintre bisericile catolică şi
ortodoxă, proclamatfl la Brcst-Litovsk în 1596. comunităţi întregi din regiunea
menţionată au adoptat ritul greco-catolic. Pc plan artistic. acest fenomen istoric s-a
reflectat prin adaptarea la principiile de fond ale artei bizantine şi post-bizantine, a
unor fom1c de expresie împrumutate din arta catolică (central şi vest europeană).
Că mutaţiile pecrccute în arta de dincolo de graniţa nordică a Moldovei au
fost resimţite în pictura moldovenească, este firesc să se fi întâmplat, ~nând scama
de legăturile istorice ncîntrernpte dintre cele două regiuni. Mai dificil de explicat,
însă. este rapiditatea cu care acestea s-au "mişcat" în zona moldovenească, unde
lipsea motivaţia obiectivă'-•. şi că au dispănu pe nesimţite după prima jumătate a
veacului, tot aşa cum au apărut, lăsând din nou câmp deplin de acţiune liniei
stiliscice tradiţionale. Aceasta de fapt nu a înce1a1 nici un moment să se manifeste,
o dovadă apropiată Jiindu-ne oferită chiar de grupul icoanelor prăznicare de la
Probata.
Se poate afirma, aşadar, că icoanele prăznicare şi cu apostoli de la Porbota
au fost pictate de doi pictori de formaţie artistică diferită: primele sunt opera unui
zugrav moldovean fommt în atelierele de iconari din timpul Movileştilor; al doilea
gmp se datorează unui pictor provenit din aşa-numita şcoală "carpatică" 1 ~.
execuţie eliberată

21

Infom1aţia este dată tic Dumitru Năstase, în Istoria Artelor Plastice
Bucureşti,

22

;„ România, vol.IJ,

1970, p.143.

Ibidem.

23

Denumire conven1ională sugerată de lucrarea faninei Klosi1iska, /ko11y, Krak6w, 1973.
24
O posibilă explicaţie ar li temporara mutaţie în planul gusturilor estetice. petrecută cam
din vremea în care domnitorul Miron Barnovschi trimitea o delegaţie la Moscova,
pentru comandarea unor icoane, actiune repetată şi de Va<;ile Lupu.
25
De altfel, ci redactează inscriptiilc în limba greacă.
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În ceea ce priveşte dalarea icoanelor studiate, ea ne este sugerată de
documentul de închinare a Mănăstirii Probota la Sfântul Mom1ânt din Ierusalim,
emis de mitropolitul Dosoftei în 167726 • După ce aduce laude ctitorilor acestui
lăcaş, Dosoftei deplânge faptul că după anul 1622 "s-a stricat obiceaiul cel bun a
sfintei mănăstiri'', din pricina neglijenţei călugărilor: "Şi o au aprins cu bcţeaile deau ars aceea sfântă mănăstire ce da cuviinţă în toată ţara, de-au stătut 2 ani
descoperită şi fiind domnească nime nu cuteza să să facă ctitor să o acopere, până
dade voe Vasile vodă dumnisale lorgăi postelnicul, vărului său, de o au acoperit".
Rezultă, aşadar, că în timpul domniei lui Vasile Lupu - care, de altfel, a refăcut
incinta mănăstirii în anii 1645-46 - s-au întreprins lucrări de reamenajare a
clădirilor Mănăstirii Probota, afectate de incendiu. Putem presupune, coroborând
datele istorice cu cele stilistice, că în aceeaşi campanie de lucrări s-a comandat şi
iconostao;ul, ale cărui icoane le-am analizat mai sus. într-o fază ulterioară, ne
propunem să cercetăm frizele sculptate şi crucea Răstignirii, pentru a vedea dacă
se confirmă ipoteza apartenenţei lor la aceeaşi tâmplă din vremea lui Vasile Lupu.
The Seventeenth Century Iconostasis from Probota Monastery
(summary)
The pupcr focuses on a group of icons belonging to an old iconostasis from Probata
Monastery: sixteen fcast icons and fiftecn other icons, whic.:h composcd oncc the row of the
Great Deesis. Despitc thcir poor condition - most of thc colour layer was damaged and
disappearcd, mainly in thc twenticth century - thcsc icons presen! a documentary intcrcst
for the sevcntecnlh century Moldavian icon painting.
It scems that the original row of thc fcast icons was composed of eightcen pieces,
as thc wooden frieze with archways certifies, although only sixtecn icons wcre prcscrvcd.
Duc to the incrcase of the fcast icons number, new sccncs were insertcd, unusual for thc
dodekaorton programme, among which somc compositions bclonging to the Passion cyclc
(Tlre LL1111e11tatio11. The Brlrial, Tlre Angel at tlre Sep11lclrre). Although the Great Deesis
fricze prcscnts thc traditional composition of thc apostlcs Oanking Jcsus Christ with Virgin
Mary and Saint John thc Baptist on both sidcs, it has to bc noticed the unusual
representation of Christ-Judge as the Great Priest. and the frccr manner of depicting the
:ipostles' movements and gannents, as wcll. A parallcl could bc drawn to the Great Deesis
row of the iconostasis supposedly donated by thc voivode Vasile Lupu to the chapel of
thc Neam\ Fortress in 1643 (exhibitcd in Neamţ Monastery at presenl).
The stylistic analysis of the icons from the former iconostasis of Probata
Monastery makcs evident two manners of painting: the one shown in the feast icons
rcminds important characteristics of icon painting during the Movila dynasty epoch (late
sixtecnth- early seventeenth-century), while the manner of the Great Deesis icons refcrs to
:i more realistic Renaissance-typc representation, which recalls the painting of the
:h

Publicat în acelaşi an de Episcopul Mclchisedcc, Notiţe istorice, Bucureşti, 1885,
p.162-168, şi în articolul nesemnat Viea{<J şi scrierile lui Dositei11 mitropoli111I
Moldovei, în "Candela", (Cernăuţi), an IV, nr.3, I martie 1885, p.135-150.
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iconostasis from Neamt Fortress chapcl, painted by "Malar Baraski", an artist bclonging
to thc Central European milieu.
The dating of the iconostasis in focus is suggested by a document emittcd by
Dosoftei, the Metropolitan of Moldavia, in 1677, conccrning the dedication of Probota
Monastery to the Holy Scpulchrc in Jerusalem. According to this document, important
works of rcconstruction had bccn done at the monastery in 1645-1646, during Vasile
Lupu's reign. Tak.ing into account thc stylistic conclusions, the former iconostasis of
Probota Monastery may bc attributed to the same period.

lllustrations
Fig. I - The row of the fcast icons and the row of the Greai Deesis of thc sevcnteenth
ccntury iconostasis included to a later iconostasis, prcserved in the tomb room of the
church of Probata Monastery at the bcginning of the twcntieth ccntury (apud N.GhikaBudcşti and G.Balş, Mii11iis1irea Probora, Bucharest, 1909)
Fig.2 - The Anastasis
Fig.3 - The Asce11sion
Fig.4 - The lame11tarion
Fig.5 - The Huria/
Fig.6 - The Angel ar 1/re Sepulchre
Fig.7 - Deesis: Mothcr of God Paraklcssis, Jcsus Christ - as the Great Pricst, and Saint
John the Baptist
Fig.8 - Saint Mark thc Evangelist
Fig.9 - Saint Philip
Fig. I O - Saint Paul
Fig. I I - Saint John the Evangelist
Fig.12 - Jesus Chris1-The Greai Preas1, an icon belonging to the iconostasis of thc
chapcl from thc Neamt Fortrcss (1643) (Muscum ofthc Neam\ Monastery]
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Fig. I. Friza icoanelor prăznicare şi registrul Mar('a Deisis ale iconostasului din secolul al
XVII-iea, înglobate unei tâmple ulterioare, păstrate la începutul secolului al XX-iea în
gropnita bisericii Mănăstirii Probota (ap11d N.Ghika-Budcşti şi G.Balş, Mănăstirea
Probo/a, Bucureşti, 1909)
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Fig. 2. Icoana prăznicară Coborârea la iad
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Fig.3 . Icoana prăznicară Înă/farea Do1111111/11i
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Fig.4. Icoana prăznicară Plângerea Dom1111/11i
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Fig.S.lc ana pr!'i1.nicara Pun rea î11 mon11â111 o lui hw.\·
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Fig.6. Icoana prăznicară Îngerul la mormânt
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Iisus Hristos-Marc Arhiereu

şi
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Fig. 8. Icoana Sfântul evanghelist Marcu

536
https://biblioteca-digitala.ro

Iconostasul din secolul al XVII-iea de la

mănăstirea

Probota

Fig. 9. Icoana Sfântul apostol Filip
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Fig. I O. Icoana Sfti11tul apostol Pavel
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Fig. 11 . Icoana S/ăntul evanghelist Ioan

~
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Fig. 12. Icoana lt.ms Ilri.wos Mare Arl1iere11. <lin tâmpla provenită, probabil, de la paraclisul
Cetă!IÎ

Ncam111lu1(1643)fMuzcul Mănăstiri i Neamt]
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CARTE ROMÂNEASCĂ VECHE
ÎN COLECTIILE BIHLIOFILE
DE LA MĂNÂSTIREA DRAGOMIRNA
NICOLAE CÂRLAN

I. INTRODUCERE
Gândul celui care pălmndc pentru prima dată în sanctuarul bibliofil de
la Mănăstirea Dragomirna, judc1ul Suceava (ctitorie a luminatului şi muh
talentatului ierarh Anastasie Crimca) este imposibil să nu se îndrepte. fie şi
numai o clipă, spre imaginea celebrei abalii din romanul lui Umberto Eco,
Numele tra11daflml11i. E aici o tainică complexitate de valori ale spiritului,
încărcată de plurisemnificative sensuri, încorporată în zestrea de manuscrise şi
tipărituri din vremuri de demult, adunate. păstrate şi apărate, cu tenace osârdie,
prin grija generatiilor de clerici care au slujit în acest locaş în curgerea vremii,
animaţi de gândul pios de a conserva şi îmbogăţii necontenit o moştenire
culturală de marc pre\ penuu existenta şi devenirea întru spirit a neamului
românesc.
Dacă cineva şi-ar propune să întreprindă o abordare exhaustivă, cu
caracter monografic. a acestui tezaur bibliofil, nu numai că ar fi nevoii să-şi
extindă rezultatele investigaţiei pc filele a mai multor tomuri, dar ar avea nevoie
şi de şansa înzestrării cu disponibilităţi cognitive şi expresive suficient de ample
şi profunde, variate şi flexibile, pclllm a realiza o sinteză coerent articulată a
acestui univers de (rc)sursc informationale echivalent cu o enciclopedie sui
generis. Căci nu numai teologia (cu diversele ci ramificaţii), dar şi istoria,
ritologia, lingvistica, istoria cărţii, istoria literară, istoria învăţământului.
bibliologia, artele aşa-zis minore (ilustraţia, omamcntatia, arta caligrafică etc.),
arta şi tehnica tipamlui sau acelea ale ferecării şi legării cărţilor, circulaţia şi
preţul pecuniar al acestora ş. a. m. d .• coexistă, multe în stare latentă, încă. în
contextul unui impresionant univers de cultură. găzduit între zidurile
impunătoarei constmcţii monastice de la începutul veacului al XVII-iea.
Referindu-ne doar la fondul de carte românească veche, din care am
repertoriat, în august 1979, un eşantion reprezentativ (61 titluri - 84 exemplare)
constituit din tipărituri româneşti dintre anii 1643 - 1799, vom menţiona mai
întâi faptul că acestea provin din zece centre tipografice din spaţiul istoric
românesc sau din afara acestuia, după cum urmează:
IAŞI
22 titluri (44 exemplare), BUCUREŞTI
13 titluri (19
exemplare). RÂMNIC = 16 titluri. SIBIU = 2 titluri, RĂDĂUTI = 2 titluri,

=

=
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BELGRAD (ALBA IULIA)= 1 titlu, BUZĂU= I titlu, BLAJ= I titlu, BUDA
=I titlu.
Menţinându-ne tot în limitele parame1rilor slatistici, conslalăm că doar
to (zece) din cele 61 (şaizeci şi unul) de titluri sunt prezente în mai mult de un
exemplar:
I. Carte romii11ească de Î11vă/ătură (Cazania lui Varlaam), Iaşi, 1643
= 2ex.,
2. Antologhion, Iaşi, 7234 [ 1726] = 2 ex.,
3. Octoih, Iaşi; 7234 [ 1726], = 2 ex.,
4. Apostol, Bucureşti, 7251 [ 1743], = 2 ex.,
5. Li111rghie, Iaşi, 1747, = 3 ex.,
6. Penticostar, Iaşi, 7261 [ 1753]. = 2 ex.,
7. A11tologhio11, laşi, 1755 =4 ex.,
8. Liturghie, Iaşi, 7267 [ 1759] = 6 ex.,
9. A11tologhio11, Bucureşti. 1777 = 4 ex.,
10. Molitvenic, Bucureşti, 1794 = 2 ex., fapt grăitor pentm gradul de
interes pe care-l comportau aceste cărţi, cel puţin în viata eclesiastică.
Tot printr-o „rapide ochire" procedând, se observă că, în
(cvasi)tolalilatea lor, cărţile repertoriate de noi suni de factură religioasă, doar
două dintre ele (Scurt izvod pelltru lucruri de obşte şi chilim i11 scrisori de multe
chipuri. de Dimitrie Euslatievici, Sibiu, 1792 şi logica, Buda, 1799)
subsumându-se conceptului de carte laică. De fapt, prin polifuncţionalitatea lor,
chiar în vremea când se aflau în uz, cărţile cuprinse în catalogul care urmează,
ca, de altfel, mai toate cele din perimetrul culturii noastre vechi, nu au cum fi
supuse unor atari departajări tranşante (tocmai datorită faptului că astfel de
dcpar1ajări nu pot avea decât un caracter simplificator şi reducţionalist, iar de la
un punct încolo, inoperant pentru orice demers propriu is1oriei culturii ca act
autentic de investigare ştiinţifică). Să mai amintim oare că o largă serie de cărţi
precum Biblia - cartea cărţilor - Ceaslovul, Psaltirea, A11tologhio1111I, Vieţile
sfinţilor, Pe111icostaml, Octoihul ş. a., pe lângă utilizarea lor în cadrul
ceremonialului religios sau al altor acte de ordin eclesiastic, erau întrebuinţate şi
ca manuale de învăţământ sau drept cărţi de lectură, ca autentice îndreptare de
etică şi chiar în circumstanţe juridice ? Lucrul acesta, îndeobşte (re)cunoscut
dintotdeauna, chiar dacă trecut sub tăcere (subînţeles însă şi acceptat doar tacit,
într-o vreme, datorită unor obtuzităţi determinale de factori nu numai extra- dar
şi de-a dreptul anticulturali), deşi ţine, credem. de natura locului comun, se
impune reactualizat şi repus, public, în circuitul cultural de rigoare, cu toată
chibzuinţa şi măsura cuvenite.
În elaborarea catalogului care urmează am avut în vedere o serie de
criterii aplicabile în cazul unui catalog de colecţie şi nu unei bibliografii
generale. De aceea, după menţionarea indicilor generali. conform lucrărilor
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bibliografice fundamcnlale. devenite „clasicc": /Jil>liograjia româ11easni vl'l'he.
1508-1830, de Nerva Hodoş. Ion Bianu şi Dan Simioncscu - o adevărată
enciclopedie a culturii româneşti vechi - (abrev.: B. R. V.) şi Contribufii la
hibliografia româ11emcii veche. de Daniela Poenaru (abrev.: D. P.), cărora. unde
a fost nevoie, Ic-am adus amendamentele cc se impuneau. am procedat. mai
întâi. la consemnarea acelor particularităli tipografice scăpate din vcdcre sau
imposibil de înregislrat integral în aceslc prc\ioase instrumente de! lucru: stihuri
la stema tării ori legende la ilustra\ii, o scrie tic ilustra\ii. omamcntatia cărţii,
uncie note tipografice (între care Î11şrii11/are pemru moaştele sfâ11111l11i şi marel11i
m11ce11ic Ioan cel Nou de la Suceam. Cu ce prici11â s-au /11a1 de la Moldova şi
la aceasr<i vreme mule se ajlâ, din A111ologliio1111/ tipiirit la laşi. în anul 1755, cu
blagoslovenia şi toată cheltuiala mitropolitului Iacov Putncanul, autorul notei, a
cărei nereproduccre în B. R. V. ne apare greu de explicat, cu at;1t mai mull cu
cât această Î11şrii11{are confirmă teza. sus\inută şi de Ion Bianu. conform căreia
mitropolitul Dosoftei a plecat în Polonia. în anul I686. din proprie iniţiativă. iar
nu ca ostatic al regelui Ioan Sobiecki), date referitoare la configura1ia actuală a
cărţilor (paginaţie. legătură. dimensiuni la legătură. la blocul căr(ii, la oglinda
textului).
Fireşte că fiecare categoric de clemente menţionate aici. ca şi altele
asemenea. s-ar putea preta la o abordarl! descriptiv-analitică amănunţită.
destinată a reliefa date şi valori infom1ativc sau artistice intcrl!santc. însă aceasta
ar depăşi cu mult spaţiul şi ţelul unui preambul explicativ, aspirfind mai Jegrabă
la o „punl!rc în gardi"t'', şi, în plus, ar necesita cunoştinţl! cultural-ştiin\ificc şi <le
artă care nu ne siau corespunzător la îndemână pl'ntm înfăptuirl!a unui demers
ştiintific rezonabil. Ne vom limita. de aceea, să stăruim doar asupra celor circa
100 (una sută) de însemnări transcrise de pe file li! acestor căqi. spre a ne
convinge, încă o dată, că aceste „cronici în miniatură"' rcprl!zintă o bază
documentară cu surprinzf1toare (re)sursc inedite, mai ales dacă ni! gfmdim la
climatul spiritual de la orizontul de jos al societălii noastre din vremea
respectivă. la temelia pe care se înalţii dintotdeauna coloana fără Jc sfârşit a
culturii na\ionale. Este. fără exagerare, uimitor să se constate, înainte de toate,
câtă pictate, grijă şi încredere se manifestau în vremile trecute. faţă de cuvfmtul
scris şi tipărit, faţă de carte în genere. şi asta nu neapărat numai din motive
evlavioase. Se va putea observa, fie şi numai din simpla parcurgere a
catalogului. că, în cov<îrşitoarea lor majoritate, aceste însemn[1ri privesc ..1irl11/
de proprietare" al cărţii, acilii generos de donare a accstci<.1 penim uzul exclusiv
al unei biserici şi că, aproape invariabil (nu contează dacă şi stereotip), ele.
însemnările. se încheie cu straşnice şi înfricoşătoarl! mal<lic\iuni la adresa celor
ispitiţi să sustragă. din varii motive. sau să înstrăinl!zc aceste căqi dl! la locul
destinat de donator. De aici decurge concluzia că acest pericol nu era o in\'cntic
sau că maldicţiunea constituia o măsură de prevederi! gratuită, ceea ce denotă,
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tot interes pentru carte, pentru lumina nepretuită pe care aceasta o
asupra acelora care o aşteptau şi o aşteaptă, aspirau spre ea.
căutau căile de a şi-o procura, chiar şi prin mijloace „neortodoxe".
Conştiinta valorii cărţii, în straturile sociale pc care suntem încă tentaţi a
le considera ca fiind la „parterul" edificiului social, considerat de unii dacă nu
minat de morbul ignoranţei şi obscurantismului, atunci, în orice caz, de acela al
inerţiei sau reticentei faţă de dimensiunile şi coordonatele culturii scrise, nu este
o afinnaţie gratuită, o simplă figură de stil. Aceşti cronicari genuini şi, fireşte,
involuntari, notându-şi gândurile, simtămintele sau, cel mai adesea. constatările
pc file de carte, erau dominati doar de o singură intentie, pc cât de simplă, pe
atât de imperativ-necesară: „Să se ştie". Şi asta nu atât pentru moment, cât mai
cu seamă, peste veac, de către generatiile viitoare, ceea ce înseamnă că „micii
cronicari" erau pătrunşi de importanţa, pe termen lung, a mesajelor încredinţate
cărţilor (sfinte) al căror continut îl receptau printr-o lectură activă, în felul ei, în
măsură să le pună în mişcare disponibilităţile sufleteşti, solicitându-le
participarea afectivă, dinamica emoţională generată de actul lecturii. aceasta
implicând nu numai un n1inim fond apreceptiv, o cât de cât constantă
îndeletnicire cu „c .:titul rărtilor", ci şi o detenninatic formativă. Sociologia
literară, privi•'.} sub 1aportul receptării, şi-ar găsi în multe notatii de pe file de
carte veche un teren de explorare plin de surprize incitante, sugestive nu numai
din perspectivă diacronică ci şi psihoestetică. Nu excludem posibilitatea ca
sociologia literară să-şi modifice chiar, în unele privinte. optica asupra
propriului obiect atâta vreme cât are, astfel, la dispozitie nu reactia cititorului
speciali7.at, care, oricât l-am consider.a de exponential, nu se identifică şi nici nu
poate fi substituit cititorului „din lumea largă'', căruia îi este destinată, de fapt,
prioritar, orice „constructie" cu virtuti estetice şi cuhurale. „Psihologismul
estetic - afirmă Tudor Vianu în Estetica sa - a fost moştenitorul direct al
misticismului estetic. Vechea idee a revelaţiei mistice prin frumusete şi artă a
trăit mai departe în noţiunea emoţiei estetice.
Socotesc că este una din cele mai importante teme ale cercetării
contemporane revizuirea acestui vechi bun tradiţional".
În eşantionul nostru de însemnări-manuscrise nu avem decât două
notaţii interesând actul lecturii şi receptării, însă putem fi siguri că, la nivelul
întregului nostru patrimoniu de carte veche, numărul şi conotatiile lor trebuie că
sunt destul de ample.
Aici e vorba de ceea cc am putea numi impresii spontane de lectură,
notate fugar şi laconic. Aflăm, aşadar, că la 1765 „smeritul preot Teodor ot
Vicov de Gios" a „cetit" şi foarte s-a Întristat „de cuvintele înfricoşatelor munci
ale iadului care sunt într-această sfântă carte" (Ioan Gură-de-Aur - Mărgăritare,
Bucureşti. 1691 ), pentru ca, peste un secol „Nicolai Bacinschi, preot
Bălcăuţului" să constate, în aceeaşi carte „de mirare cuvinte" şi să se minuneze
la

urmă,

revărsa şi

o

revarsă
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„pre iscusinta şi încrederea aceluia în Dumnezeu". Ori, întristarea. mirarea.
minunarea (uimirea) nu sunt altceva decât reacţii afective subsumabile, 110/e11svole11s, unui :mume fel de atitudine estetică în fata conţinutului şi a caratelor
expresive ale cărţii traduse de Ştefan şi Radu Grcceanu, cu alte cuvinte, o
atitudine estetică primară, „;„ 1111ce", cum i-ar zice Benedetto Croce. Să mai
observăm că, vreme de un secol, claviatura impresiilor estetice se amplifică şi
se adânce~te în fineţe, de la întristare. la mirare şi uimire, preotul Nkolac
Bacinschi, dovedind nu numai o stmctură sufletească mai robustă dar şi o
anume detaşare afectivă fată de obiectul contemplatiei estetice genuine.
Dacă una din utilizările complementare ale căqilor religioase consta în
satisfacerea aperiwlui pemru /ec111rli (c adevărat, în situaţia de fată insuficient
de concludentă datorită numărului infim de atestări documentare), înainte de
aceasta, dar în strânsă legătură cu ea. trebuie aşezată fimc/ia didactică a ace~tor
căqi. Din consemnările depistate de noi, rezultă că, la anul 1792, Pl'l1tirn.m1111I
editat la laşi, în anul 1753, îi folosise unui dascăl necunoscut, mai mult dccfl!
probabil în anul 1792. drept manual pentrn „copiii lui Vasik sân popii lui
Gavriil" şi că în acea localitate din Bucovina, nc1m:ntionată, f unctiona o şcoali1,
căci dascălul în cauză prccizcazf1: „am luat acest Pemicosrari de am căntat
canonul paştclor la copii la anul 1792", notând în continuare; „Alllnce să au;r.ă
că ari! să vie leşii în Bucovina şi temându-mă să nu mă ia la oaste, după cc ,,,,,
ieşit de la şcoulli, m-am dus în parte[a] Moldavii. Acesta au spus minciuni" (s.
n.• N. C.). Cum o altă însemnare, operată d..: ieromonahul Dosofiei, „ot llişeşti",
mentioncază la „1770. sept. 5 dni", că „Acest Penticosfllri iaste a sfintei
Mănăstiri Ilişcştilor" (litiu de proprietate întărit la 1796 de Ioan Maximovici tot
printr-o notă marginală), trebuie să înţelegem că localitatea în discu1ic nu este
alta decât llişeşti, jude\ul Suceava, iar şcoala poate să fie aceea în care, între
1860-1863. va parcurge primii ani de învă\fllură Ciprian Ponnnbescu şi unde, cu
un an înainte îşi începuse învi1\ătura şi S. FI. Marian. Peste nouă ani de la
apariţie, Ocroi/111/ tipărit la Blaj, în anul 1792. continând şi Slujba sfinfilor de
obşte, este atestat, cu aceleaşi rosturi didactice, ce către „Ioan Bucevschi,
dascăl", pcntrn „copiii preotului Ioan din llişeşti". Astfel de consemnări, se va
zice, poate, sunt de minimă importan\ă, dacă nu de-a dreptul insignifiante,
consemnate de unodini ştiutori de carte. Credem că aceşti cărturari ai lumii
rurale. neluaţi în seamă atâta timp şi acoperili de uirare. întelcgeau, mai adecvat
decât ne dăm noi scama astăzi. că şi evenimentele „minore" au „drept de cetate"
în marea carte <le istoric, ele stând mărturie despre contribuţia
microcolectivitălilor la conturarea generală a istoriei neamului. De altminteri,
Nicolae Iorga atrăgeu atentiu că „fiecare loc de pc pământ are o poveste a lui,
dar trebuie să tragi bine cu urechea ca s-o auzi şi trebuie şi un dram de iubire că
s-o înţelegi". subliniind cu multă pertinentă: „di11 istoria locurilor mici se
injgheabi'i apoi aceea a /erei celei mari" (s. n.. N. C.).
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Este lesne de constatai, mai ales dacă nu lipseşte acel „dram de iubire",
în atari „cronici telegrafice". întâlnim o paletă de informa\ ii de o varietate şi
amplitudine greu de imaginat, mergând de la notaţii de interes personal (litiu de
proprietate al cărţii. naşteri, decese etc.) şi până la acelea vizând istoria patriei
sau a lumii, ori chiar unele fcnomene ale nai urii. De rctinut că astfel de
însemnări dau scamă şi de stadiul ori de posibililălile de utilizare, în scris, a
limbii române, la un moment dat şi într-un anume loc, interesând, aşadar, istoria
limbii române, în ipostaza ei cea mai apropiată de graiul viu. deoarece aceşti
„mici cronicari" (prco\i. cântărc\i de strană, oameni simpli. dar toţi ştiutori de
carte) trăiau, şi din punci de vedere al comunicării prin grăire. în cca mai directă
comuniune cu marea masă a popomlui.
Numeroase însemnări de pc căqilc noastre vechi menţionează. în afara
datei, şi numele domnitornlui în vremea căruia s-au petrecut unul sau altul
dintre „micii!!" evenimente înrcgis1ra1c. Iată, aici. un „pomelnic" al domnitorilor
din Moldova. mcnţiona\i în însemnările din catalogul nostrn: Ştefan Vodă (?),
Grigore Ghica al II-iea, Ion Grigore Ghica voie,·od. Matei Ghica, Constantin
Mihai Racovi\ă. Teodor Calimachi. Din Transilvania este reţinut numele lui
Mihai Apafi. iar pentru Imperiul Habsburgic, al împărătesei Maria Tereza, al
fiului său ..Josif săcum.lul" şi al împăratului Ferdinand I. În uncie situa\ii, însă.
referin\clc vizează eve11i111e11te istorice de maximă imporlanfă şi gravitate, ca
acelea despre răpirea Bucovinei. la 1774-1775 „când au intrat neamţul în Tara
Moldovei ( ... ) la Sănia Mărie" - (v. A11tologhio11. Iaşi. 7234 (=1726) -,
eveniment care a marcat tragic (şi cine ştie pc câtă vreme) destinul integrităţii
pământului românesc. Pc o Psaltire. tipărită la .laşi, în anul 1748. întâlnim notat
un eveniment din via\a politică a Imperiului Otoman. însemnarea despre legarea
cărţii fiind scrisă „când s-au schimbat împăra\ii turceşti la Tarigrad. fiind
împărat Mahmud ş-au murit ş-au pus pc frate-său împărat, pc Osman. la 7263
[=1753]. dcchcmbrie ... ". Tot o substituire de „capete încoronate" conţine şi
însemnarea refcritoare la momentul când „s-au mazilit Matei Ghica voevod,
7264 (= 1756). fcv[rnaric], 15. gioi. ş-au venit domn Tării Moldovei Constantin
Mihai [ ... ] Racoviţă-voevod". Nu forjăm câtuşi de pu\in nota dacă afirmăm că
lumea de acum două veacuri şi jumătate era, în felul ei, avidă de informa1ii,
deschisă, cu alte cuvinte, spre cunoaştere, spre împărtăşirea în scris a
evenimentelor şi ştirilor în circula\ie şi, chiar dacă starea de spirit personală nu
transpare în nici un fel, faptul că o anume informaţie sau un eveniment (şi nu
altele) sunt consemnate, dovedeşte cel pu\in o atitudine opţională, deoarece, cu
siguranţă, la mijloc se află un tacit criteriu de selecţie. S-a încredinţat, deci,
memoriei filelor de carte, ceea ce ,.cronicarul" în\clegea că merită „să se ştie".
Dacă am mai lua în considerare şi un alt aspect, care 1inc de capacitatea
minimală de analiză şi evaluare a faptelor, am fi îndreptăţili să decelăm, în
comext, prudenta şi bunul simţ genuin al omului care, cunoscându-şi limitele,
că,
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nu se hazarda în aprecieri ce-i depăşeau posibiliti1tilc de înţelegere şi analiză, de
care semnatarii vor fi fost. cu certitudine, conşticn1i.
,,Atenţi la tot şi la toate'', oamenii din generaţiile trecute erau
impresionaţi de acele fenomene dezlănţuite din dinamica firii, care se detaşau
prin manifestări ieşite din matca obişnuitului. Seismele, aversele prelungite
peste măsură, generatoare de inundaţii apocaliptice, eclipsele, fenomenele
meteorologice produse în contratimp etc .• şi-au găsit nu odată rcnexul şi în
oglinda conştiinţei oamenilor simpli, reflex ajuns până la noi prin mesaje (nu
numai) lingvistice, de regulă lapidare, consemnate pc cărţile pc care le avem la
îndemână. Nu este mai puţin adevărat însă că şi uncie fenomene „inofensive",
pentru moment, oricum insolite. au produs reacţii asupra firii umane, în ele
descifrându-se, mai mult dedt posibil. cine ştie cc prevestiri în privinţa
viitornlui mai mult sau mai putin apropiat. Însă astfel de comentarii lipsesc din
notele pc care Ic avem la dispoziţie. în ele fiind consemnat doar fcnomcnul ca
atare, într-o formulă expresivă nudă şi concisă. Dar faptul însuşi al consemnării
pc o carte cu titlu semnificativ trebuie, credem, să ne dea de gândit. Să fie pur şi
simplu o întâmplare că nota conform căreia „au fost curcubău în 12 ghenarie
anu '856 spre apus şi asfin\itu ... " apare pe o carte cu titlul Îndreptarea
păccitoşilor (Iaşi. 1786) ? Oricum ar Îl, ni se parc Iimpedc faptul că astfel de
cărţi au devenit preţioase „depozite" de infonna\ii pentru o seric de domenii
ştiintificc, cum este metl!orologia. ca şi. de ce n-am spune-o ?, pentrn publicul
mai larg, amator de cunoaşterea unor aspecte pendintc de „senzaţional". fle şi
petrecute cu mai mult timp în urmă. O toamnă prelungită peste marginile ştiute
şi. ca urmare, neaşteptată de mentalitatea comună. urmată de declanşarea brnscă
a ninsorii şi îngheţului sunt consemnate într-un A11tologhion (laşi, 1726),
precum urmeaz.71: ,.. „ în anul '830, toamna au fost lungă şi cald şi au ni[ns} la
26 dechcmvrie şi pămfmtul au înghctat foarte tare··. Că primăverile vor fi fost,
aici, în nord, mai timpurii decât în vremea noastră, iar căderile abundente de
zăpadă la început de primăvară \'Of fi Jinut de domeniul rarităJilor, al
surprizelor, ne-o atestă o notă cam lungă şi nu suficient de coerentă, scrisă pc un
Apostol (Bucureşti, 1743), aflat, la data consemnării, în patrimoniul de carte al
Mănăstirii Voroneţ. Atunci „au cti=:.11r omciwl mare de cinci palme, În lmw lui
mart, la Evdochie. Ier 7264 /=1756/. mart I, \•i11eri". Să fi fost oare pus, de
către autornl notei, acest fenomen în legătură cu schimbarea egumenului de la
Voronct şi cu mazilirea lui Ghica-voievod şi înlocuirea acestuia cu Constuntin
Mihai RacoviJă-voievod, ca „semn" pentru evenimentele la care se referă
însemnarea ? Şi ce semnificaţie să fi avut, ducă lucrurile vor fi stând aşa. acest
„semn" pentru cronicarul de la Voronc\, devenit anonim datorită deteriorării
textului ? Greu de formulat un răspuns ! Destul că întiÎlnplările lumii terestre
mai apar. în mentalitatea comună. şi astăzi. legate de anume „semne cereşti", fie
ca reminiscenţe ale mentalităţii proprii gcnera\iilor anterioare, fie ca efect al
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recrudescenţei „ş1iinţelor" oculte răspândile în momenlul de fată şi prin uncie
canale mass-media, slrăine de pcrime1rul autentic al culturii.
Referindu-ne, succint, la notaţiile de natura „faplului divers" (naşteri,
căsătorii, decese, înmormântări etc.), pe cât de numeroase, pe atât de anodine,
vom retine doar că puţine dinlre acestea ne pot atrage atenţia, dacă nu prin
relevanţa inforn1aţională, atunci prin caracterul mai insolent al faptului
consenmat, cum esle adnotarea lui „Gheorghe Tudosă Căzăcescu, nobel, 1814,
aprilie 12" care, pe o „Psaltire (laşi, 1748) scrie: ,,fls. n-au pătimit pemru
talhari care au furat boi şi cai şi au luat bani şi au ucisu dar au şi tăetu oameni
la drum nevino\•a/i, călcători de lege" sau însemnarea din care aflăm că „au
ucis rallwrii pe preotul Gavril Sandovici, paroh din Stârce, la 18 aprilie '800"
(Li111rghie, Iaşi, 1747). Dacă, în ceea ce priveşte evenimentele normale din viaţa
omului (naşteri, căsătorii, decese, absolvire de şcoli. transferuri de la o parohie
la alta), putem fi ca şi siguri că ele nu produceau, în mediile sociale respective,
ecouri cu efecte considerabile, acestea încadrându-se în limitele comentariilor
normale, în schimb manifestările de hotie şi cruzime, soldate cu omucideri, ca
cele de mai sus, chiar dacă nu se vor fi caracterizat prin raritate deosebită. cu
certitudine că au dai naştere la slări de frică şi insecuritaic, ca orice evcnimenl
ieşii din comun. în măsură să nelinişlcască, pc spa!ii largi şi pe 1ern1cn de
durală, imagina1ia şi înlruchiparea ei verbală. Faplul că nobilul Gheorghe
Căzăccscu asociază, prin negaţie. pc 1âlharii şi criminalii, din însemnarea sa, cu
numele Mân1ui1orului, denotă lendinţa de referinţă cullă la un univers livresc
arhicunoscut: palimilc şi răslignirca lui Iisus Hrislos în1re doi 15lhari.
Întâmplarea 1rebuie, ne dăm seama. să fi fosl de proporţii ncobişnuile (c vorba
de o spargere, de furturi şi de omucideri săvârşite. mai muli decâl probabil,
concomilcnt) şi sancţionarea călcătorilor de lege, rămânând, probabil,
neîmplinită. din nu importă ce mo1ive, era necesar să-şi găsească o compensaţie,
în menlalitatea lui Gheorghe Căzăcescu funcţionând „principiul" că suferinţele
(ca şi jertfa mântuitoare a lui Iisus Hristos, între doi 1âlhari), nu s-au produs
tocmai penim absolvirea întru elemitate a păcatelor săvârşite de ipochimeni
inumani. În reali1a1ea mitului christic, se ştie, lucrurile stau chiar invers: nu
ceata celor buni şi drepţi avea prioritar nevoie de venirea şi jertfa Mântuitorului.
Dimpotrivă.

O „temă" şi un ţel constante ale însemnărilor de pc cărţile cercelate de
noi rezidă în eternizarea actului de gencrozitale al donatorului. Este cel pu1in de
presupus că as1fel de însemnări s-au operat mai degrabă din iniţia1iva
donatorilor decât din aceea a beneficiarilor, sau, în această din Unllă al1emativă,
ţelul însemnărilor era de popularizare interesală şi stimulatorie. Dăm, în
continuare, o lislă cu donatorii. beneficiarii şi cu anul donării cărtilor pe care
apar consemnale atari „cvenimenle":
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Titlul cărlii şi anul donării

Carie

romiineaJcă

tle

i11vă{tit11ră

(laşi.

2.
3.

Familia Frcne1â
CI 2 persoane)
Lupu Zaharia

1643). (?)
Ibidem. 1692

Carte rn111â11eaJC1i de i111•il(ălllră
1643). 1781
Noul teJ1t1111e111 (Belgrad, 1648),
1787
Lilllrglrie (laşi, 1715). 1878

Dragomirna
Denominaţia

beneficiarului
Biserica „Sf.
Nicolae", Ciocănesti
Biserica din Lupaşul
de Sus
Biserica din Candrcni

(la.şi,

4.

Idem

5.

Ieromonah lcroflci
Bani Jeviciu
Biserica <lin Suceveni
Ghcorghilâ Măndrilă
şi preo1ul Şandru

6.
7.

Antolo1:lri011 (la~i. 1726). 1866
Ibidem. (ah exemplar), 1727

8.

Vomicul Ilic din
Coslâna

lbidt•m, (ah exemplar), (?)

9.

?

A111ologlrio11.

JO.

Vasile, vei pitar Marie
i ccad ih ( 11 persoane)
Gavril Cazaccscu
Ion Barbir. invătător
Diaconul Petre
Maica Frcvonia
Nconil, arhimandril,

ApoJtof,

11.
12.
13.
14.
15.

(Bucureşti.

(Bucureşti,

1743). ('!)

1743), (?)

l'.ml1ire (laşi. 1748). 1814
lbitlmr Call exemplar). 1875
lfr/1olo1:/rio11 (laşi, 1749). 1770
F.vholo1:hio11 (laşi, 1764 ), 1885
l/Jitlrn1 (ah exemplar), 1859

Idem
Biserica din Rus
Moldovila
Biserica din Cli1
Biserica „Uspenia"
din Câmpulung
Moldovenesc
Biserica ••Sf. Nicolae"
din Doma
Candrcnilor
Biserica „Sf. Nicolae''
din Râdăuli Prut
Mânâslirea Vorone1
Ncculac Cazaccscu
Biserica din Costcsti
Mânăstirea lliseşti
Părintele

Calis1ra1
Biserica din Pocni

~ănâslirca R~şca

16.

Parohul 1\·1ihail
Tomovici clin
Stăncştii de Sus

17.

Prco1ul Grigore

Simeon, Arhiepiscopul
Tcsalonicului, Voroa1•ă de i111rd1tiri
şi rthp1111mri Îlllm llri.Ho5
(Bucure~li, 1765), 1844
lbid<'lll (alt exemplar), I 856

Biserica din

Cos1cş1i

Idem

Samauş

18.

Protopopul Artenic

19.
20.

Comuni1a1ea s:i1cscă
din PlllnluJi
Maria Baloş

Penticostario11 (R;imnic. 1767),
1802
A11tologhio11 (Bucurcşli, 1777).
1780
/bit/cm. (alt exemplar). 1778

21.

Mânăstirea

Ibidem. (alt exemplar). 1782

Moldovila

Biserica din Mitocul
Dral!,omimei
Biserica din Pâtrlluli
Biserica „Sf. Nicolae"
din Bcrchisesti
Schilul Rarllu
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În strânsă legătură cu această listă a donatorilor, grăitoare şi pentru
mai sunt de făcut unele observaţii referitoare la acelaşi fenomen
cultural al peregrinării cărţilor, în timp, dintr-un loc în altul. Astfel, exceptând
primul punct de pornire în lume (locul tipăririi). se observă, în cazul Cazaniei
lui Varlaam, că aceasta vine dinspre Transilvania (Lăpuşul de Sus). trecând prin
Bârgăul Bistriţei. poposind la Doma Candrcni spre a-şi încheia călătoria la
Dragomirna. Un traseu aproape similar îl parcurge şi Noul Tesramelll (de la
Belgrad), cu deosebirea că primul său popas bucovinean se petrece la
Ciocăneşti. Sunt, acestea, două căr~i de maximă importantă pentru unitatea de
cuget şi simtire, de credinţă a românilor, cărţi care străbat drumuri lungi şi
întortocheate, pentm ca. trecând peste graniţa (artificială) şi peste Carpaţi, să-şi
găsească, după ce şi-au îndeplinit o sacră misiune. locul statornic într-un depozit
de carte aşa de semnificativ, ca acela unde ele se află în momentul de faţă. Prin
câte pcripc\ii nu vor fi trecut, câte riscuri nu vor fi înfmntat. la ce întâmplări nu
vor fi fost „martore", câti oameni nu le vor fi cunoscut de-a lungul acestor
trasee spaţio-temporale ? Dar „memoria" lor nu Ic-a înregistrat decât pc cele
(câteva) reproduse în catalogul de fată. concludente pentru gestul de aleasă grijă
pc care donatorii îl manifestau fată de biserică, în care vedeau nu numai un
sanctuar al rezistentei neamului la pericolul înstrăinării şi dezbinării. dar şi
garanţia unui destin fericit în viata cea ..fără de sfârşit", în care ci credeau cu
toată fiin\a, ceea ce reprezintă un semn al mentalităţii generale în epocă.
Cunoaşterea acestui mod de gândire, bazat pc reprezentări transcendentale, nu
este lipsită de importantă. indiferent de nivelul socio-cultural la care acesta se
circulaţia cărţii.

situează.

Foarte rare sunt informaţiile documentare despre felul cum era preţuită
cartea din punct de vedere al valorii sale strict economice (pecuniare). Nu ştim
mare lucru referitor la prctul ei de cost. chiar dacă avem unele repere despre
costul hârtiei într-un moment sau altul. Dacă încercăm să luăm în calcul costul
tipa11.1lui, al graficii, al manoperei etc., ne pomenim că în cazul unor astfel de
indicatori financiari plutim în necunoscut. Iată, însă, că în privinţa pre\ului de
vânzare al căr\ii tipărite, desigur negociabil în functic de cerere şi ofertă, ne vin
în sprijin o serie de note marginale scrise de cei ce achizi\ionau cărţile. Şi chiar
dacă la mijloc va fi intrând şi o anume concesie a vânzătorului în schimbul
eternizării numelui său pe fila de carte, preţul de vânzare nu poate apărea cu
mult diminuat. În orice caz. cu toate rabaturile pe care am fi tentaţi a le accepta,
putem fi siguri că o aproximare apropiată de realitatea pic\ei în momentul
respectiv este fumizată de aceste surse informative laconice. Dar. să trecem la
dovezile de care dispunem, nemailuând, se întclege, în discutie notele care se
referă doar la cumpărarea cărtilor fără a se consemna şi preţul acestora. Tabelul
care urmează ne oferă o astfel de imagine, desigur foarte limitată, dar care,
colaţionată cu altele, ar putea deveni edificatoare.
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Nr.
crt.

Titlul car1ii. anul şi locul apari1iei.
date privind pagina1ia şi
dimensiunile

I.

Caw11iile lui Ilie Miniat,
Bucureşti, 1742, 271 f. 28. 5x 20

2.
3.
4.

cm (blocul cllflii)
laşi. 1743. 25,5x 17.5
cm (idem). 189 f.
fam111lrelie, laşi. 1762. 198 f
25x 19 cm (idem).
Simcon. Arhiepiscopul
Tcsalonicului - Voroawi de

l'.raltirio11,

îmrebări şi

5.

6.

7.

8.

Bucureşti,

r. 30x20 cm (idem)

A11tologlrio11,
575

Bucureşti,

r. 30x20 cm (idem)

CC1U11·isia,

Bucureşti.

14.Sx JO cm (idem)
9.

I

Ibidem

Data
m
1830

Prc1ul de
vâni'.arc/cumpăra re
45 Ici

Preotul Andrei

1779

3.5 Ici

Borşa

.,

20 Ici

Preotul ot

Truşeşti

?
?

cumpără-

17
ian.1784

12 lci

20 sept.

12 lei

r<isp1111mri îmm

A11tvlogl1io11.
575

Date referitoare la
cumpllr.1tor

Dragomirna

Bucureşti.

1777. 566 f.
32x23 cm (idem).
l'e11ticoswr. Râmnic, 1767. 254 f.
3Jx21 cm. (idem)

Hristos.

Mănastirea

1777.

Preot /\rtcmc
(pentru !'\-litocul
Drai?omimd)
Ion Srnnaca ot
~-luşeni1a

1777,

Ion Sămaca ot
Muşcni1a

1793,

Popa Gheorghe. în
târgul Ccmll111ul11i
Costică Popovici
(c.Jc la Popa
Ghcor)!hic)

(?) 1802

15
august
1780
20 mai
1832

?
20dcc.
1834

15 lci poli
bani gata
60 V.V.(?}=
15 lci poli
huni
4 lci
10 h:i

Desigur. pentru a ne face o imagine şi mai elocventă asupra costului
în discutie ar trebui să dispunem de informatii complete despre siarea
lor fizică în momentul tranzaqiei, despre faptul dacă erau broşate sau legate şi
să avem posibilitatea echivalării acestui prct cu valoarea actuală a monedei. ca
să nu mai vorbim de faptul că eşantionul nostrn de infonnatii este mult prea
restrâns pentrn a ne permite riscul aproximării cu titlu de edificare definitivă.
Sunt de aşteptat, în acest sens, consecinţele ofensivei sistematice de fişare,
desfăşurată în biblioteci, muzee. arhive, depozite şi colectii, începând de prin
anul 1976 (dar stopată sine die după 1989). Sistematizarea, prelucrarea şi
sintetizarea acestor rezultate vor permite nu numai conturarea unei imagini
globale şi exacte asupra patrimoniului nostru de carte, dar şi desprinderea unor
concluzii ştiin1ifice cât mai exacte şi. poate. definitive. Până atunci, însemnările
şi datele reproduse în catalogul de faţă rămân fapte informative, mai mult cu
titlu de semnalare. comentariile noastre neaspirând decât la indicarea unor
posibile repere şi, ipso facto. la o valabilitate parţială. în măsură să reprezinte,
cărţilor

551
https://biblioteca-digitala.ro

Nicolae Cârlan
sperăm, totuşi.

o contributie oricât de modestă, la istoria cărtii româneşti vechi,
în dinamica şi complexitatea ci. ca o mare carte de învă\ătură a neamului
românesc şi, implicit, ca aport la patrimoniul spiritual de valori al umanitătii.
văzută.

li.

CATALOG

I. CARTE ROM1ÎNEASCĂ DE ÎNVĂŢĂTURĂ, Iaşi, 1643
Nr. inv. 1675.
Cota: C. R. V .. IV - 14 (imprimat A)
B. R. V., li (45), p. 137-143, IV, p. 190 şi D. P„ p. 169 (Ultima
„co111ribu\ie bibliografică" este identică cu cca din B. R. V., IV).
Dimensiuni: 28.5/18,5: 27/18: 23/13 cm.
Paginatie: f. l. + (2) + 384 + 115 + (3) f. (lipsesc, în ordine, f (2) de la
început, f. 116 din partea a doua şif. (4) de la sfârşit).
Hârtie cu fi ligran.
Limba românii. caractere chirilice.
Coperta - piele pc lemn - cu încuietori, este ornamentată pe ambele feţe
cu motive llorale şi geometrice imprimate.
Cartea este bogat ornamentată cu frontispicii. iniţiale. vignete.
În B. R. V., II. p. 138, se menţionează că „unele frontispicii fom1ează
adevărate ilustra\iuni cu subiecte religioase". Într-adevăr, acestea depăşesc
f unctionalitatea obişnuită a unui frontispiciu. aceea de a marca începutul unui
capitol, rostul lor fiind, în primul rând. acela de a rezuma plastic şi concentrat
conţinutul textului. Astfel de ilustratii-frontispicii au fost rezervate pentru
textele cele mai importante din Cazanie. Enumerăm în continuare aceste
ilustrati i-frontispicii:
I. F. 86, v.: „Intrarea în Ierusalim" (6.5/14.5 cm). Semnată „Ilia A" şi
d:itată 164 I .
2. F. 124, v.: „Invicrca lui Is. Hs" (6.5/14,5 cm). Semnată „Ilia A".
3. F. 198, v.: „Pogorârea Sfântului Duh" (6,5/14,5 cm).
4. F. 209, v.: „Duminica tuturor sfinţilor".
5. F. I, r. (partea a doua): „Is. Hs., prunc, predicând în templu".
6. F. 36, v.: „Naşterea domnului" (8/12 cm).
7. F. 42. r.: „Obreazcnia Domnului" (8/12,5 cm).
8. F. 46, v.: „Botezul lui Is. Hs." (8/12 cm).
9. F. 52, r.: „Stretcnia Domnului".(8/12 cm).
10. F. 58. r.: „Sf. Teodor Tiron". (8/12 cm).
11. F. 67, v.: „Bunavestire'' (8,5/12 cm). Semnată ..Ilia".
12. F. 71, v.: „Sf. Gheorghe omorând balaurul" (8/12,5 cm).
13. F. 79. r.: „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava" (7,5114 cm). Nu este
semnată. În B. R. V., II. p. 138 se noteaz.:'1: „La gravura care reprezintă pc Sf.
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Ioan cel Nou de la Suceava semnătura se vede pc poarta cctătii în planul din
fund".
14. F. 85, v.: „Naşterea Sf. Proroc Ioan" (8113,5 cm).
15. F. 90, v.: „Sf. apostoli Petru şi Pavel" (8/12 cm). Semnată „Ilia".
16. F. 79, r.: „Preaobrajenia" (9,5/ I 3 cm).
17. F. 103, v.: „Adormirea Prcacistei" (9/13).
18. F. 113, v.: „Tăierea capului Sf. Ioan" (9/13 cm). Semnată ..Ilia".

Însemmiri:
I. Forzat (coperta I): „Biserica parohială Ciocăneşti. lnv. his. Nr. 9 I.
Orest Bendevschi, paroh" (limba română, caractere latine).
2. ,,Această {cartel ce se numeşte Cazanie este a lui Matei Popovici
din Doma Candreni, la 27 noiembrie 1832" (limba română, caractere chirilice).
3. Foaie gardă, recto: ,,Această carte ce se nwneşte Cazanie s-au diiruit
de Ioan Popovici, dascăl la satul Ciocăneşri, la biserica Sfâ111 ierarh Nicolae
spre vcinica pomenire a pări11/ilor lui şi a copiilor lui şi a /Ol 11ea111ul lor şi
aceasră Cazanie s-tlll dăruit sflnrei biserici În :ileie pre lumi11atuf 11i imptirat al
Ausrriei Ferdi11a1 /sic/ inrâ/i/le, episcop fiind Înalt măria sa clo11111ul domn
Evghe11ie vo11 /-lacman, bucovi11evsc/1ii episcopii şi arhinumdrit sf sa do111n11/
d(onm) Filare/ Bendevschii, iar pastori acesrei parohie au fosr :;f sa dom111tl
Constantin Vorobchievici paroh. Ciocăneşti la 30 mai emul 838, Grigoric
Zugrav b(isericesc) dascăI" (limba română, caractere chirilice).
4. Foaia gardă, verso: „Iar de la anul I 85 I s-au sfinfit in sat11/
Ciocăneşti la 2 noiembrie biserica cu hramul Adormire Maicei Do11111ului.
Gheorghe Zugrav, preot" (limba română, caractere chirilice).
5. F. 218 r.: „Să se ştie că aceastli Ucetelnă o am răsc/c11mpăratj eu
Dumitraşcci diiacu di11 Buduşă {. .. / de la frafi mei derepw: 12 ( ... ) şi cu
afurispnie nime să n-aibă rra/ ... /"(limba română. caractere chirilice).
6. Şnit, jos: „Cioc<ineştie, 5" (limba română, caractere latine).

Alte exemplare
1. Nr. inv. 1664.
Cota C. R. V., IV-15 (imprimat B).
Dimensiuni: 32/20; 29,5118,5; 23113 cm.
Paginatie: 384 + 116 + (4) f (lipsesc f. t. Şi primele două foi
nenumerotate).
Legătura - piele pe lemn - cu încuietori metalice, ornamentată cu
chenare compuse din motive florale şi geometrice şi din elemente de compoziţie
tipografică. Ilustraţia de pe faţa I (un medalion cu ,,Răstignirea", înconjurat de
evanghelişti), imprimată adânc, penim protectie împotriva tocirii dar şi din
motive estetice: de a pune în evidentă ilustraţia şi de a crea un joc de volume.
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În se111 miri:
I. F. 198, r.: „Eu Lupul "h1harie din sat B<irgliu dat-am aceasui sfâmă
Evanghelie 11cetelnă la biserica din Ctindreni care o am cumpărat pe hani{ i}
mei drep(i .şi o am dat pomană pentru sufletul meu .şi a părin(ilor mei .şi a
soţ11/11i meu .şi a feciorilor mei. Şi o am dat ca sâ fie sfimei biserici în veci, 1111de
este hramul sfâ11111/ui Nicolai. Iar cine ar fura-o sau ar mllla-o la alui bisericii
scifie neertat de Hs. Dumnezeu .şi de to(i sfinfii În veci amin. 1781.febr. 28 zile"
(limba română, caraclere chirilice).
2. F. 268, v. - 270 r.: ..fn numele tatiilui .şi al fli ului şi al sfântului duh.
Aceastâ sănui carte ucitelna o au cumpiirat robul lui dumnezeu Fre{ă Simion .şi
cu giupâneasa dumisale Mărica şi fratele dumisale Frenăţă Mă/rai, Ana, Vasile,
Ion şi cu părin(ii dumisale lo11. Todosie, Dan, Toder, Vasile, Odoclrie, Todosie,
Mcirica, Ignat, Chira, Todosie, Sav" şi au dat-o pomană în bi.'ierica cea bătrână
Îl1 sat În l11paş11/ de Sus f? J unde este hramul Precistii. Să alwl să nu-.şi puie
mânule pre dă{ n/.w ftirti 11unwi de nai/li f =11eam11IJ nostru să aibă a o tălmăzui.
nice s<i o vânză nime, nice sii o mllle neme de la această sfâmâ biserică. Iar
cine o are fura să o mute de la aceasui heserică sau să o vânză ş/ i/ s<i o
zălujmc<i, acela om sâ fie afurisit de trei sute .şi I 8 ore(/ i / care au fost la Nichie
şi să fie trecălât f =de trei ori blestemat/ şi proclet anatema şi adamata. lară
cine s-a re afla pe urma noastrci şă defn/ setenf i/ sâ-i ai bei a o t<llmăzui ftexl
ilizibil/ /11i {A/paji Măhai craiul Ardealului ftcxl acoperit cu o bandă lipită/ v
leta de la săzdanie 7200, de la Hristos 1692" (limba română. caractere
chirilice).
3. F. 270. v.-271 r.: „Şi aceastâ carte o am cump<irat În zilele lui popa
Precop s<i I stil .ştie" (limba română, caractere chirilice).
4. Copena a doua, forzaţ: „Sâ să ştie de cănd s-au tipiirit la Eş la anul
1643 aceastâ carte ce se numeşte Cazanie .şi acum la anul acesta 1847 este de
205 de ani. Aceasta sti sti şrie. Scris-am eu preotul Gheorghe la11covici,
presviter" (limba română. caractere chirilice).
5. Şnil: „Doma Ca11dreni 2" (limba română. caraclere latine).

*

II. NOUL TESTAMENT, Belgrad [Alba Iulia], 1648
Nr. inv. 1667.
Cota C. R. V.-9.
B. R. V .• I (54). p. 165-170.
Dimensiuni: 31/20; 29117; 21111.5 cm.
Paginaţie: f. l. + (5) + 329 f. (lipseşte f. 330, iar în locul filei 327 pierdură - s-a introdus o foaie albă cu alt filigran. probabil în vederea
reconslituirii, în manuscris. a lcxtului).
Hârlie cu filigran.
Limba română. caraclere chirilice.
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Legătura - piele pe lemn -, frumos ornamentată cu chenare în mai multe
registre, constituite din motive vegetale (vrejuri, frunze, flori) şi elemente de
compozi1ie tipografică. Medalioanele - „Răstignirea" pe faţi întâi şi, probabil,
„Fecioara cu pruncul" (şters) pe faţa a doua - ca şi evangheliştii din colţare şi
cele şase triunghiuri de pe coperta întâii, imprimate puternic, astfel că efectul
artistic al copertei este amplificat prin jocul de volume şi spaţii. În plus, prin
această imprimare adâncită s-a asigurat şi o mai bună protejare a ilustra1iei. Cu
toate acestea ilustraţiile s-au tocit şi s-au şters, aşa încât identitatea lor mai mult
se bănuieşte. Ornamentaţia şi ilustra1ia ambelor coperte au fost poleite cu auriu.
Balamalele din piele şi metal, în stare relativ bună.
Ornamentaţia căqii, compusă din frontispicii, vignete şi initiale simple
sau ornate.

fnsemntiri:

I. F. 4, v.: .,lupul ?.aharie den Birgeu a dâruir această carte bisericii
dl'n Candreni la a/nul/ 1787'' (limba română, caractere latine).
2. F. 40, v.: ,,Acest sfâ111 restamellf este /a lui] lupul ?.aharie din
Bcirgău şi l-am dar la biserica din Doma Ca11dre11i ca să-mi fie pomami mie şi
la tot neamul meu, iar cine o ar fura sau or ar muta la o altă bisericâ să fie
blestemat şi neiertat de domnul Dumnezeu în veci amin. 1787, fevr. 24" (limba
română,

caractere chirilice).
3. f. 331, v.: „Părintele Gheorghe Procopovici s-a mutat la Cemău/i la
14 apriel I 844. Gheorghe Zugrav, preot" (limba română, caractere chirilice).

*

III. APOSTOL, Bucureşti, 1683
Nr. inv. 1694.
Cota: C. R. V. - 47
B. R. V., I (76), p. 258-262, D. P .• p. 170.
Dimensiuni: 27/18; 26/17,5; 19,5110 cm.
Paginaţie: f. t. + (4) + 199 f. (lipseşte fila 200).
Hârtie cu filigran.
Limba română, caractere chirilice.
Ilustraţia cărţii (semnalată, doar, în B. R. V.) este următoarea:
I. F. t., r.: „Poarta cărţii" (25,5/15 cm);
2. F. t., v.: „Stema lui Şerban voievod" (15111 cm);
3. F. 4., v.: „Sf. ev. Luca" (23,5113 cm);
4. F. 29, v.: „înălţarea la cer a lui ls. Hs." (23,5/13 cm).
Ornamentaţia este constituită din frontispicii, iniţiale şi vignete.
Legătura (se păstrează numai prima copertă) - piele pe lemn - ,
cu „Răstignirea" în medalion şi ornamentată cu chenar.
111semnări:
1. F. 3 şi f. 6: „Pop Ioana" (limba română, caractere chirilice).

ilustrată
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2. F. 104 v.: „[ ... ) au purces turcii cu Ştefan Vodă la Ţarigrad şi s-au
dus cu sunet" (limba română, caractere chirilice).
3. F. 199. r.: „Să să ştie de când am fost eu Fălăret ierodiacon de la
Moldoviţa aicea la Rarău, la schit, şi am slujit şi sfânta leturghie 1780,
sep/tembrie/, 26" (limba română, caractere chirilice).

*

IV. Sf. Ioan Gură-de-Aur - MĂRGĂRITARE (trad. de Şerban şi
Radu Grcccanu), Bucureşti, 7199 [1691]
Nr. inv. 1371.
Cota: C. R. V., IV - 6.
B. R. V. I (91), p. 315-321.
Dimensiuni: 27119; 26/18,5; 20/14 cm.
Paginaţie: 175 f. (lipsesc primele şase foi nenumerotate - între care f. t.
şif. I, 176, 177, 178).
Hârtie cu filigran.
Limba română, caractere chirilice.
Legătura - piele pe lemn - fără ornamente şi inscripţii.
Cartea este ornamentată doar cu elemente de compoziţie tipografică,
având funcţie de frontispiciu şi cu iniţiale ornate.
i11semmiri:
I. F. 2-3: „[... Jiaste al sfintei mănăstiri Putnii şi am scris eu ierodiacon
Ghrma11 [?},leat 7245 ( 1737) sept. 15" (limba română, caractere chirilice).
F. 22, v.: „Să să ştie de când au venit Grigore vod/ă} al doile rând la
veleat de la Adam 7245 avg. 5 iar de la Hs. 1700" (Sic! Corect, 1737. Însă
Grigore al Ii-lea Gihca a domnit în Moldova, a doua oară, în perioada octombrie
1739-13 septembrie 1741. La 7245= 1737 el se afla în prima domnie pe tronul
Moldovei. Insemnarea se referă probabil la o a doua vizită pe care va fi făcut-o
domnitorul la mănăstire, în timpul primei domnii).
3. F. 91. v.: „Cetitu-s-au de iscălitul, de mirare cuvi111e am găsit şi /mă/
minunez pre iscusin/a şi încrederea ce mare al aceluia În Dumnezeu. 13 mart
I 865. Nicolae Bacinschi, preot Bălcăuţului" (limba română, alfabet de
tranziţie).

4. F. 110, v.-109, v.: „Să f să) ştie cănd am cetit eu smeritul preot
Teodor or Vicov de Gios şi foarte m-am Îfltristat de cuvintele înfricoşătoarelor
munci ale iadului care sunt într-această sfântă carte, leat 7273 f I 765 ),
feb/ ruarie} 25, erod[ iacon/ Teodor' (limba română, caractere chirilice).

*

V. OCTOIH, Ed. I, 7208 (1700)
Nr. inv. 1695.
Cota: C. R. V. -8.
B. R. V., I ( 120), p. 395-400.
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Dimensiuni: 31/21; 29/ l 9,5; 25115 cm.
Paginaţie: (2) + 298 f. (lipsesc f. t. şi f. 299).
Hârtie cu filigran.
Limba română (numai indicaţiile tipiconale) şi limba slavonă, caractere
chirilice.
Legătura - piele pc lemn -. fără ilusiratii şi ornamente.
Ilustratia cărţii:
I. F. 2, v.: „Sf. Ioan Damaschin" (23/15 cm).
2. llustra\ii mici cu functie de vignetă, rcprczc111ând pe Iisus
binecuvân1ând sau pe sf. Constantin şi Elena. la f. 72, v., 144, r., 144, v., 179,
V.,

213,

V.,

246,

V.

3. llustratii în text, reprezentând „Sf. Treime şi Avraam cu Sara". la f.
75, I JO, 147. 182. 216, 249 (7.517 cm).
Însemmiri:
I F. 214, v .: •.Anul 1872. Frarile mt'll Sreftw s-au dus de la mine la
Moldova. Marţi la 25 aprilie. Iar pe loc a11 venit la 28 aprilie 1872" (limba
română.

caractere latine).

*

VI. CEASLOV, Bucureşti, 1703 (Tipăritură atribuiHi lui Antim
Ivireanul)
Nr. inv. 1705.
Coia: C. R. V., 1-7.
B. R. V., I (143), p. 454 şi IV. p. 218.
Dimensiuni: 15/1 L 13.5/9,5; I0.517 cm.
Paginaţie: (12) f, albe+ 388 p (p. 333-720) +(I) f. + (10) f. albe
(lipsesc: f. t. + (8) p. + 332 p. de la începutul cărţii + (2) p.).
Limba română (numai indicaţiile tipiconale) şi slavonă. până la p. 512.
Începând cu p. 513 tot textul este în limba română. Caractere chirilice.

filigran. Foile albe, adăugate, au filigran.
- piele pc lemn - . ilustrată cu „Răstignirea" (în medalion. pe
ornamentată cu chenar pc coperta I şi a li-a.

Hârtie

fără

Legătura

coperta I)

şi

Î11semmiri:

I. Prima filă albă. r.: .,l\ceastll carte este fa/ dasâil11l11i Sosia Bergomet
Ioan" - urmeaz..i semnătura indescifrabilă - (limba romiină, caractere chirilice).
2. P. 350-351: „Să sli ştie câ11d11 /s}-au misrnt A111011ie, leat 7239
/ 1731 }"(limba română, caractere chirilice).
3. P. 352-355: „Sii ştie de când m-am însurat e11 Co11/sw11tin} snî Popa
Toader or Glodeu{ i/, leat 7232 { 1724/. ghe/uarie} 16" (limba română. caraclere
chirilice).
4. Şnit: „Rus Moldovi:a 147'". (limba română. caracicre latine).

*
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VII. LITURGHIE, Iaşi, 1715
Nr. inv. 1738.
Cota: C. R. V.. 11-11.
B. R. V., I (171), p. 497-498.
Dimensiuni: 20/14,5; 19114; 14.5/10,5 cm.
Paginaţie: f. t. +(I) f. + 286 p. cu numerotarea greşită, specificată în B.
R. V., însă fără men1iunea că, între p. 20 şi 21, sunt intercalate cele două foi
numerotate 484 şi 487, deşi rextul merge în continuare (lipsă: p. 3-4, 5-6, 35-36,
37-38).
Limba română (indicaţiile tipiconale. citirile, unele rugăciuni şi. de la
Rânduiala Bvede11iei înainte, tot textul) şi slavonă. caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura, piele pe lemn, este recentă şi a fost ilustrată pe o faţă cu un
medalion argintiu, şters.
Ornamentaţia constă din frontispicii, initialc, vignete (frontispiciile de
la liturghii sunt constituite de câte trei medalioane cu sfinţii ierarhi Ioan, Vasile
şi Grigore).
Ilustraţii (în plus faţă de cele consemnate în B. R. V.):
I. P. 9: „Inchipuirca sfântului discos" - gravură alb-negru (9,5/10,5
cm).
Î11semmiri:
I. Foaie de gardă, r.: „S-au dtiruir de ieromonahul lerofreiu Baleviciu
bisericii parohiale din Rusmoldovi/a în 30 noiembrie 1878, Cocârla11. lnv. nr.
114" (limba română, caractere latine).
2. P. 1-11: ,,Aceasră sfântă lewrghie au cumpărat-o dumnealui
gi11pcin11I Constalllin lfi Ic lipsă], să le fie pommu'i pentru sufletele piiri11ţilor şi
domniilor sale, în zilele pre l11111ina111/11i domnului noJlru Grigore Ghica
voevod, cci11d11 inbla vleatul 7238/1730}. iuli /e} 29" (limba română, caractere
chirilice).
2. Şnit: „Rus Moldoviţa 136" (limba română, caractere latine).

*

VIII. TRIODION, Râmnic, 1731
Nr. inv. 1663.
Cota: C. R. V„ V-14.
R. R. V., II (204), p. 42-45 şi D. P., p. 187-188.
Dimensiuni: 31122; 29/22; 15,5/17 cm.
Paginaţie: F. 1. + (2) + 354 f. Pe fila 354 citim: „Sfcirşi111l 1riod11l11i şi l11i
Dumnezeu laudiî'. Excmplarnl de faţă este, prin unnare, incomplet, lipsindu-i
textele complementare pe care le conţine exemplarul descris de B. R. V. Aşadar
lipsesc, de la sfârşit. 66 f. +(I) f.
Limha română, caractere chirilice.

558
https://biblioteca-digitala.ro

Carte

românească

veche de la

Mănăstirea

Dragomirna

Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pe lemn - , cu chenare compuse din motive vegetale şi
din clemente de compozitie tipografică (pe fata I. un medalion) care abia se mai
disting, fiind tocite.
Ornamentaţia cărtii constă din frontispicii (unele destul de ample şi cu
medalioane). vignete şi iniţiale ornate.
La ilustratie. pe lângă cca reprodusă de B. R. V., sunt de adăugat:
I. F. t. „Poana cărtii" (compusă din medalioane cu sf. Treime, Maica
Domnului. sf. Ioan Botezătornl. sf. arhangheli Mihail şi Gavril, sf. ap. Petrn şi
Pavel, sf. Vasile, sf. Grigore, sf. Ioan Zlatoust, sf. Împănqi Constantin şi Elena,
sf. Nicodim, sf. Grigore Decapolitul. sf. Nicolae):
3. F. I: .,Fariseul şi vameşul" (6/5 cm);
4. F. 258: „Duminica Floriilor" (10114 cm), se repetă şi la f. 269, v.
5. F. 298 v.: „Cina cea de taină·· (5/8 cm);
6. F. 308 v.: „Răstignirea lui Is. Hs." (I 0112 cm).

*

IX. ANTOLOGfl/ON.• atlecti Flotlrea c11d11telor,

Iaşi,

7234 (1726)

Nr. inv. 1709.
Cotn: C. R. V., IV - I.
B. R. V .. II (189), p. 24-27 şi IV (p. 225).
Dimensiuni: 32121; 28/19,5; 24/16cm.
Paginatie: f. t. + (2) + 41 O f.
Limba română (citirile şi tipicul) şi slavonă (ciintărilc), caractere
chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura - pide pe lemn-. ornamentată cu motive geometrice şi florale
imprimate; poleiala aurie, ştearsă. Pe coperta I un medalion în formă de romb cu
scena „Răstignirea".
La f. 274: „Sfârşillt/ {... / a 11t111ror pra:.11icelor celor domneşti, şi ale
Niiscătoarei de Dumnezeu şi ale sfi11ţilor ce se priizJ111iesc care sâ cuprind În
cele 12 l11ni ale an11l11i".
intre f. 375-41 O apar „Slujbele obştii ce se cânui la 1111111 şi la mulţi sfinţi
dupci rânduială''.
Colligat cu OCTOlfJOS, adică Osmogla:mic, Iaşi. 7234 [ 1726 l (vezi
poziţia X. în catalog, nr. inv. 1709).
Î11sem miri:
I. Coperta I. v. (pe forLal): .. De la biserica din Suceveni s-au dăruit
aceasui carte la biserica din Clit spre vecinicii pomenire. Parohiallll Suceveni
fii 1-13 ghe11arie 866. Ioan Da11u, paroii" (limba română, caractere chirilice);
2. F. 41 O, v. „Să sii ştie de când au intrat neamţul În /ara 1Woldovei la
leat 7283 (1775) şi au Întrat pe la Săniă Mărie şi era ispravnic săpt. / ?/
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E11acache Mih. şi c11 Iordache Cmumo. În Eaşi la 22 i11lie leat 7283" (limba
română, caractere chirilice).
3. Coperta li (pe forzaţ): ..{ ... / în mml 830, toa11111a a11 fost lungă şi a11
ni/ns/ la 26 tlechemvrie şi pămân111/ a11 îngheţat foarte tare" (limba română,
caractere chirilice).

Alte exemplare
1. Nr. inv. 1686.
Cota: C. R. V., IV-11.
Dimensiuni: 28/21.5; 27,5/20; 24/16 cm.
Paginaţie: 274 f.
Coperta - carton cu cotorul din piele.
2. Nr. inv. 1672.
Cota: C. R. V., V-28.
Dimensiuni: 30.5/21: 28/20,5; 24/16 cm.
Paginaţie: 374 f. + f. 16 din Octoih.
Coperta - piele pe lemn-, ornamentată cu motive florale şi geometrice.
Medalionul din mijloc înconjurat de coltare cu apostoli (?) este şters şi nu-i
poale fi descifrat con1imuul.
Î11sem111iri:
I. F. 3-8: ,Ace.\·ui sfâmcl Minei este a preotului Gavril or Capul
Codrului, iar cine .wi f m] ispiti să oe sa11 să o f11re fără voea me şi fără voea
copiilor mei să fie anatema şi sâ fie neertat de D11mnez.e11 şi de Maica Precista
şi sll jie afurisit des-ţii oteţi de la Nechia. Leat 7281 / 1773], iunie 29" (limba
română, caractere chirilice).
3. Nr. inv. 1679.
Cota: C. R. V .. V-36.
Dimensiuni: 30/21: 24/16 cm.
Paginaţie: 382 f.
i11semmiri:
I. F. 2-3: .,Această .\f{mtă carte o au cumpărat Gheorghiţă Mândrilă şi
Plinte/ei Şandrn şi o a11 dat dar sfintei bisărici Uspenie Prea Sfintei de
D11mnezeu Nclscâtoare în Câmpulung, pe111rn s11flet11l for şi a părinţilor lor la
7235 ( 1727) noemvrie 22" (limba română, caractere chirilice).
2. F. 96-1 I I: „Sti se ştie că această cane Minei şi Ohta a dut-o
dumnealui vornic11l Ilie din CosuÎ1w în biserică in Doma 11nde se prăvmiaşte şi
să cinstefşte] hra11111l l11i sfâ11111l Nernlai În Câ11dreni şi a dat de a11 c11mpăra1-o 8
poli pe dânsa iar cine ar fura-o să fie blăstămat de s-ţii oteţi f ... / vă Neclreia. Şi
au c11111părat-o de la popa Petre Sandru" (limba română, caractere chirilice).
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„Doma Ca11dre11i" (litere latine).

4. Nr. inv. 1768.
Cota: C. R. V„ V-47.
Dimensiuni: 30/21: 24/16 cm.
Paginaţie: Avem a face doar cu un fragment de numai 33 foi (f. 376409). continând o parte din slujbele obştii. Lipsesc coperţile. Este posibil ca
acest fragment să fi ţinut de exemplarul cu nr. inv. 1679 care arc acest capitol
incomplet.

5. Nr. inv. 1379.
Cota: C. R. V .. IV-I.
Dimensiuni: 30/21: 28119.5: 24/16 cm.
Paginaţie: F. t. + (2) + 41 O f.
Legătura - pieii! pc lemn -. ornamentată cu motive geometrice şi norale
imprimate, cu poleiala aurie. ştearsă. Pc prima copertă un medalion în formi1 de
romb cu „Răstignirea".
X. OCTOll/OS, adieri O.mwglarnic, laşi, 7234 (1726)
Nr. inv. 1668.
Cota: C. R. V., V-25.
B. R. V .. li (191), p. 28-29.
Dimensiuni: 30.5/21: 24/ I 6 cm.
Paginaţie:f. l. + (I)+ 80 f. (lipsesc 4 foi de la sfârşit).
Limba română (citirile şi tipicul) şi slavonă (cântările), caractere
chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura lipseşte.

iniţiale

poziţia

Frontispiciul de pe f. t. este reprodus şi pc f. I, r. Alte ornamente:
simple şi ornate, frontispicii simple, vignete.
Î11semmiri:
I. F. (I), r.: ,.Preollll Atwwsie".
Alte exemplare
1. Nr. inv. 1709.
Cota: C. R. V., IV-I (Colligat cu ANTOLOGfl/ON,
IX, în catalog. nr. inv. 1709).
Dimensiuni: 32/21; 28/19.5; 24/16 cm.
Paginaţie: F. t. + (I) + 84 f (lipsesc f. 77 şi 78).
Îllsemmiri:

Iaşi.

1726: vezi
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I. F. (I), r.:

„Să

nizedenţia Cernăuţ11l11i

sti ştie de când au î11blat episcopul Danii/ Vlalwvici din
la anul 1820 iunie la 3 dni" (limba română, caractere

chirilice).
2. F. (I), r.: „leu Constalllin Simeo11ovici şi pentru aceea am i11semna1
aice la 2 iunie 1820" (limba română, caractere chirilice).

*

XI. ANTOLOGHION, adicli Floarea cuvi11telor,

Bucureşti,

7244

(1736)
Nr. inv. 1667.
Cota: C. R. V., IV-13.
B. R. V., II (212), p. 56.
Dimensiuni: 30/20,5; 25/16,5 cm.
Paginaţie: 356 f (f. 2-358).
Limba română (citirile şi lipicul)
chirilice.
Hârlie cu filigran.

ş1

slavonă (cântările),

caractere

Legălura lipseşte.

Ornamen1a1ia cărţii constă din iniţiale şi frontispicii simple.
Î11semmiri:
I. F. 2-9: „[ ... } dat la s-ta biserică wule să {prăznuieşte} hramul
sfântului Nicolae în satul nostru Rădiiuţi ce este pe Prut, î11 ţi11111 Cemâuţi:
cel{?J la bisărica lllvierii. Iar cine s-ar ispiti să o ie sau din preoţi sau dintralţii .ui fie neertat de Domul Dumnezeu şi de Maica preacurata fecioara Marie
şi de tofi sfinţii în veci" - semnătură indescifrabilă (limba română, caractere
chirilice).

*

XII. CAZANIILE lui Ilie Mi11iat, Bucureşti, 7250 (1742)
Nr. inv. 1669.
Cota: C. R. V., V-33.
B. R. V .. II (223), p. 57-60.
Dimensiuni: 29/21: 28,5/20; 22/15 cm.
Paginaţie: (3) + 267 f. (lipseşte f. t.).
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Coperta - piele pe carton - fără ornamente.
Ornamental ia căr(ii conslă din frontispicii, iniţiale şi vignete.
i11Sem11ări:
I. F. 1-2: ,,Aceasui sfâlllă şi dunmezeească carte ce se cheamă Cazanie
am cumpcirat-o eu cu 45 lei de la preotul feciorul răpăosatului preotului Ştefan
01 Truşeşti la 830, ghenarie JO" - semnătură indescifrabilă - (limba română.
caractere chirilice).
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*

XIII. APOSTOL, Bucureşti, 7251 (1743)
Nr. inv. 855.
Cota: C. R. V .. V -5.
B. R. V .• II (229), p. 64-65.
Dimensiuni: 32/20; 29,5/19,5; 21,5/13,5 cm.
Paginaţie: F. t + (I f) + 186 f.
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pc lemn. Coperta I, ilustrată cu chenare şi cu medalion
şters, înconjurat de colţare cu evangheliştii. Coperta IV. ornată cu chenare
imprimate.
Ilustraţii (în afara celor consemnate în B. R. V.):
I. F. (I) r: „Sf. Luca" (23114 cm);
2. F. I, r: Frontispiciu cu medalion (.,Învierea lui Hristos") (12/ 13
cm).
Ornamentaţia constă din frontispicii simple, iniţiale ornate şi vignete.
Î11sen11uiri:
I. Şnit: ,.Davideni 14" (limba română, caractere latine).
Alte exemplare
1. Nr. inv. 864.
Cota: C. R. V., V-16.
Dimensiuni: 30/19,5; 29,5/19 cm.
Paginaţie: F. l. + (I) + 172 f.
Legătura - piele pc lemn (există numai copertă I) - neconcludentă din
punctul de vedere al realizării tehnice şi artistice.
Îllsenuuiri:
I. În faţa foii de titlu sunt ataşate 3 foi pe care a fost transcrisă cu
caractere chirilice, în limba română „Aeastă istorie ce s-au aflat în scrierile
sfintei Mitropolii, scrisă de preos(imia sa Gheorghe, MitropoliJ Molduvii:
/~1ştiinfare facem pelltru obiciai11/ Molduvii cil întâmplându-se aice
domn riipiiusatul Alexandru voevod şi mitropolit sfinţia sa chir Iosif care au
fost şi la soborul al op111lea şi cu părintele ieromo11ah Grigore Ţamblac care sau săvărşit la Moscu mare bogoslov mai naillfe acelui sobor, întâmplându-se la
Ţarigrad împărat vrednicul Ma11oi/ Paliolog, iar fiul lui Monoii, Andronic
Palio/og, fiind la Beciu ginere chesariul11i de Beciu. Iar la vreme bătrâneţe/or
lui Monoii Paliolog împărat au trimis la fiul său la f A}ndronic Paliolog la
Beciu să marg/ ăj la Ţarigrad ca să fie împărat în locul lui Manoil Paliolog
piirintelui său. Si viind să morgă la Ţarigrad 011 venit pe la Ţara Moldavii
[ultimul cuvânt e scris cu caractere deosebite faţă de restul textului - n. N. C. ]
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şi

a11

eşit

înainte îmru întâmpinare fericitul Alexandru-voevod cu tot sinatul
sa chir Iosif mitropoliwl şi cu tot cliros11I bisericesc
precum .wi cade la w1 împărat creştinescu şi l-a11 petrecw până la Chilia la
D11năre. lară împârawl Andronic Paliolog văzând ţară ca aceasta şi norod
creştinescu şi pravoslavnic ca acesta şi arhiere11 şi cliros învăţat şi Împodobit
c11 toate obiceiurile bisericei Ţarigradului la vremea creştinătă/ii, s-a11 pre
min11nat şi a11 dat laudă că ţară ca aceasta cu de toate darurile şi roadele
pâmânt11l11i. obiciaiuri şi înţălepci11ne şi i11bire de străini aiurea n-au văzut nici
a11zit să fie. Şi întrebând pre fericitul Alexandru-voevod: la ce împărăţie sa11
criiie iaste închinată, miiria sa a11 ră.îpuns c11m âi-şi stăpâneşte /ara c11 sabia
despre toţi megieşii şi despre toţi nepriiatenii. Şi întrebând şi pre sfinţia sa chir
Iosif mitropolit11l la care patriarşie iaste închinat, sfinţia sa a11 răsp1ms prec11m
că iaste Închinat la Ohrid. Şi făgăd11ind11-i luminat11I împărat c11m că dacă va
merge la Ţarigrad va să facă Mold11va precum iaste Ohridul şi Pichi11I şi
Chiprul să fie nes11p11să şi neplecatii nici 11neia eparhii. Şi mergând la Ţarigrad
a11 l11oat împărâţie. Si Manoil împărat Palio/og, tatăl lui Andronic, s-a11
căl11gărit. Şi strângând sobor 24 patriarşi şi cu toţi mitropoliţii a11 râdicat
Mitropolia Moldovii de s11pt ascultarea Ohrid11l11i, c11 săbor şi au aşăzat sil fie
MITROPOLIA MOLDOVI/ ca 1111 pmriarh precum iaste Ohrid11I, Pichi11I,
Chiprul aşa şi Moldova. Şi cele săbomiceşti cărţi trimis<i de la Ţarigrad la
Alexandru voevod şi la Iosif mitropolit11I a11 fost la Ml'u1ăstirea Neamţ11I, care eu
smerit11/ Gheorghie, cu mila lui Dumnezeu mitropolitul Moldovii, mărfllrisescu
cu gi11rământ că le-am văzut cu ochii mei şi au fost la Neamţ la mănăstire până
ce s-a11 stricat şi s-au răsipit ţara la domnia măriei sale D11mitraşc voevod. Şi
c11 acele săbomiceşti cărţi pe pergamellf scrisă, cu pecete pajoră împărătească
în argi111 Îllfipsită şi c11 iscăliturile patriarşilor şi a câţiva arhierei şi dimpreună
cu acest de mai s11s pomenit, au lrimis Andronic Paleo/og împârat fericiw/11i
Alexamlr11 voevod coroană împărcitească şi alurghid, rnre acesta port s-au ţinw
la toţi domnii până la domnia lui Alexandru-voevod Lăpuşneanu/. Şi a11 trimis
tij Andronic Paleolog împliratul dar părintel11i chir Iosif mitropoli111I o sfântei
icoană făcătoare de minuni cu doaă feţe, de o parte Maica Preac11rata, de altă
parte sfânwl Gheorghie care până astăzi se află la Mănlisrirea Neamţul care să
închină. Şi dimpreună au trimis şi mitră şi sacos că mai nainte vreme
mitropoliţii Moldovei slujia sfânta liturghie cu felon. Iar maicii lui Andronic
Paleolog împărat îi era numele Ana împărăleasa lui Manoil. Şi măria sa încă
au trimis dar doamnei A1111ei, doamna fericitului Alexa11dr11-voevod, o sfântli
icoami - sfânta An11a - maica maicii preac11rate ilirtişi făCtitoare de minuni
ferecată şi împlidlibită pe c/ieltuiaili împiiriitească. Jar nuiria sa doam11a A11na
au trimis dar sfintei Mămistiri Bistriţii, jii11d aceastli sfântă 1mi11ăstire făcută
de fericitul Alexa11dru-voevod şi de doam11a 1miriei sale An11a. Jar aceast<i
sfâ11t<i icoa11ă A1111a vreme de 11eploare scoţâ11dr1-sti cu litie afară di11
dimpreună Cii sfinţia
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11uimistire [textul subliniat de noi este scris cu altă grafie - . n. N. C.] şi
o sfeştanie până a se întoarce la mănăstire 1111111ai ce ploo, de nu
preste tot, iar câru-i hotarul mănăstirii 111111raidecâr p/oo. Si istoria s-au adeverit
din săborniceşrile cărţi de la Ţarigrad trimisă <1ice la Moldova ce au fost la

fiicâmlu-să

Mănăstire Neamţului.

Şi

în zilele riipă1tsllflllui Şrefa11-voevod Gheorghie s-au î111âmplar de au
mers la mâ11âsrire la Neamţ şi Nicolai gramaticul. fratele lui Posto/ac/ie
Milescul, ctiruia i-au râiat Ştefan voevod, sin Vasile voevod, nasul, care llU
tălmcicit şi Biblia de pre /imbll elineascii pre limba rumânească, când au fost
capichehaie miiriei sale lui Grigore voevtld..din Ţara Muntenească, la Ţarigrad,
care pre acel izvod o au luat în tipografie creştinul Şerban-voevod Cantacozon.
dom11ul 1111111fe11escu. Si acel Nicolai grtimiiticul au cetit acele hrisoave
împi'irâreşri şi patrierşeşti şi scrii11d şi pentru sfâ11ra icoană de la Neamţ,
precum că scoţându-să afară din mănăstire cu litanii şi făcâ11du-să o sfeşumie,
au început a sii închina şi de atu11ce s-au vădit închinăciunea ei. Aşişderea şi
pentru sfânta Amw după cum scrie mai sus. Iar mitropolia Molduvii 1111 iare
plecatei nici 1muia patriarh precum aratei şi în sfânfll pravilli cea mare la lista
402. 403. Iar de zic m11me11ii c'i 1111 ştiu de unde au luat moldovenii aceastc"'i
putere de 1111 să pleacă nici Ohridului nici Ţarigradului, darâ noi ştim şi
această istorie o am scris eu cu condeiul meu smeritul Gheorghie mitropolitul
în anii de la Adllm 7231 / 1723], fevr. 17, iar de la bătrânul Alexandru-voevod
au fost 295, iar de fli Ştefim-voevod Gheorghie au fost veleat 7163 / 1655 /. câ11d
au fost Nicolai gramaticul la Neamţ. Si llceastii istorie au găsii-o logofătul
Grigoraş în scrisorile mitropoliei şi au scris-o după aceea şi eu mărrurisescu că
llm scris cum au fost acolo î11tr-acea veche scrisoare ce au Jos! mărturisit
Glieorghie mirropo/irul cii m1 vâzw acele hrisoave împărăteşti cu ochii
preosfinţiei sale la mănăstire la Neam/11 şi s-au scris de pre acele veac/ie prubii
în zilele măriei sale Cosra11di111 Dimitrie Moruz-voevod la vleat 7286 / 1778/
ghe11llr 26".
Imediat în continuarea textului, însă cu o altă grafie. apare această
însemnare: „Sii să ştie că această istorie o am scris-o eu ieromonllh
[indcscifrabil]Jiim/ cu şederea în sfânta Mâniistire Voroneţul, cu blagoslovenia
sfinţiei Sllle ptiri111e/11i chir Macarie, egumen sfintei Mânăstiri Vorone/ului la
vlear 7289/1781 /mese/a mai 17' (limba română, caractere chirilice).
2. F (I), v.: „Pomelnicul ctitorilor ce au închinat milnăstirii acest
Apostol: Vasilie, Marie i cead iii. Şreflln, lliana, Apostol, monahie Ewlochie,
Gavril, Echin, Naz.arie, Ion, Toader i vseh rod" (limba română, caractere
chirilice).
3. F. 2-6: ,,Acest sfânt Apostol l-am Închinat, c11 mila /11i dumnezău,
sfintei Mănăstiri Vomneţ unde este hram11/ sfântului mucenic Gheorghie,
pemru pomenirea noasrrii a wwr pticătoşi şi ne rugăm sfin/ilor piirin/i egumen
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şi a tot săborul ce vor fi după vreme sa la această mănăstire să 11e primiţi ca
pre nişte mai mici şi nevrednici ctitori şi făcând creştineasca datorie să 11e
scrieţi la sfântul pomelnic - Vasile şi Marie i cead ih şi să ne pomenifi cu
sfintele taine a sfâ11111/11i jertvelnic ca prin rugile sfinfiilor voastre ş-a sfânt11/ui
m11cenic Gheorghe ş-a pre cuviosului părinte Danii/ să milostiviţi pre
Dumnezeu să ne erte păcatele noastre acei ce săntem mai pcicătoşi declit toţi
oamenii ce au vef uit şi Dumnezău să vă erte şi pre voi şi să vă spăsască şi
Împreunii cu acest Apostol au dat şi o Evang/ hei/ie. Iar cine le-ar fura sa11 le-ar
muta de la această mănăstire, pcirăşi să-i fie la strajnicul gi11de/ a lui
D1m111eză11 sflintul mucenic Gheorghie şi c11vios11/ pări111ele Danii/. Leat 7264
[ 1756/ ghefnarie/ 13." (limba română, caractere chirilice).
4. F. 7-15: ,,Acest sfânt Apostol e11 smeritul Îlllre eromonaşi mult11/
păcătos lui Dwnnezău /„.] egumen Voroneţului, c11 cerire de milostivie am
căştigat de la dumnealui Vas/ i]lea /.„] biv vei pitar şi s-au Închinat acestei
sfintea Mămistire Voroneţului unde este hramul sfli11111/ mare mucenic
Gheorghie şi pre cuvios11l pcirintele nostru Danii/ cel nou ce este cu totul sftea
moaştii de să odihneşte Într-această sfâ111ă mcinăstire şi pelllru credinţă am
iscălit. Leat 7264 I 1756] ghe11/arie} I 3" [semnătură indescifrabilă] (limba
română, caractere chirilice).
5. F. 16-29: „(„.}egumen Voronefului, iar /.„] a lui ghenarie În 5 zăle.
A lui.fevf ruarie] i11 locul mieu s-au pus egumen Macare ucenicul meu care este
de postrig dentr-această măniisrire Voroneful. La velet să ştie când Macare au
intrat c11 egumenie î11 mănăstire Voroneful 7264f1756} fevf ruarie} 11 dni Îllfro sfântă duminică şi l-au aşezat în scaonul egumeniii Ca/istui viche/ul sfi111ei
Mitropolii Sucevii, fiind poronca sfinfiei sale pâri111e/11i mitropoliti chirie chir
lacov. Şi domnul Ţcirii Moldovei Matei Ghica voevod. Şi într-acest fev/ nwrie]
15 zile gioi la 4 ceasuri de zi s-au mazilit Matei Ghica voevod 7264 f 1756}
fevf ruarie] 15 gioi ş-au venit domn Ţi'irii Moldavii Constantin Mihai Racoviţii
voevod, când au câzur omătul mare de cinci palme în lww lui mart, I Evdochie
leat 7264f1756} mart I, vineri" (limba română, caractere chirilice).

*

XIV. PSALTIRJON, Iaşi, 7252 (1743]
Nr. inv. 1684.
Cota: C. R. V., IV-2.
B. R. V., II (234), p. 76-79, IV, p. 240.
Dimensiuni: 27/18: 25,5117,5; 19,5112 cm.
Paginatie: (5) + 184 f (lipseşte f.t.)
Limba română. caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pe lemn - conţine ornamentatii
mai pot distinge, fiind şterse prin tocire.
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La ornamentaţia cărţii sunt de reţinut: un frontispiciu din vrejuri şi
frunze la f. (I) precum şi initiale ornate şi vignetele.
Însemmiri:
I. F. 93-94: ,,Această carte Psaltire a11 c11mpiirat-o preot11l Andrei
Borşa cu trii lei şi giwnătate În anul 1779" (limba română, caractere chirilice).
2. F. 102-103: ,,Această sfântă Psaltire este a preot11lui Andrei Boreşan
din Davide11i şi am căutat c11 Toader Siretean /.„} şi am aflat că este de 51 de
ani, adică cinczeci / ... } pâmi În w111l l 794 sept. l 8 şi Îlltru aceastâ zi am fiicut
cerere metre / ... / di11 sat11I Davide11i şi afând11-să c11 grişale s-au prifticut din
11oavă. Şi cine a ceti aice s<"i zi cei D11m11ezeu sli-1 erte cei e11 incc"i am zis de / ... /
cel ce-a11 cumpărat, amin" (limba română, caractere chirilice).

*

XV. CEASLOV, Rădăuti, 7254 (1745).
Nr. inv. 1769.
Cota: C. R. V .. In-6.
B. R. V., II (241 ). p. 85-86.
Dimensiuni: 25116; 19112 cm.
Pagi natie: 513 p.
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigean.
În afara ilustraţiei mentionate în B. R. V., cartea prezintă numeroase
ornamente constând în frontispicii, iniţiale, vignete.
Î11semmiri:
I. P. 5-9: ,,Acest Ceaslov este drept a sfi11tei M<"inăstiri llişeştilor.
Dosoftei igumen, 1765, noiembrie 1 dni" (limba română, caractere chirilice).
2. Şnit „P11t11a 161' (limba română, caractere latine).

*

XVI. LITUIRGHIE A SFÂNTULUI IOAN ZLA TOUST, Rădăuti,
7254 (1745)
Nr. inv. 1666.
Cota: C. R. V., V-34.
B. R. V., li (243). P. 87 şi IV, p. 242.
Dimensiuni: 29/19; 29/19; 18/12 cm.
Paginaţie: F. t. + (I) f. + 37 p.
Limba română (tipicul şi câteva rngăciuni) şi slavonă (cântările şi
aceleaşi rugăciuni).

Hârtie cu filigran.
- piele pe carton - a fost ornamentată cu un chenar lat din
motive florale şi ilustrată cu medalioane: coperta I - „Răstignirea " - iar pe
ultima copertă, ilustraţia nu poate fi identificată fiind ştearsă datorită tocirii.
Legătura
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Între p. 12-13 s-a introdus o foaie care conţine pe una din feţe, în
manuscris, ,,Ecre11ia care sâ zice la hirotonia preo111/11i".
Ca omamcntalie, cartea conţine frontispicii, ini\iale, vignete.

*

XVII. LITURGHIE, laşi, 1747
Nr. inv. 1740.
Cota: C. R. V., 11-6 (colligat cu SINAXARIU, laşi. 1759)
B. R. V., II (255), p. 99.
Dimensiuni: 22/17; 20/16,5; 17/14 cm.
Pagina\ie: F. T. + 246 p. (lipseşte f. (I) cu „Pi11axă'').
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu fi ligran.
Legătura - piele pe lemn - a fost înfrumuseţată cu motive florale şi
geometrice şi cu ilustraţii în medalioane, care s-au şters prin tocire datorită
utilizării.
Ornamentaţia cărţii:

I. P. 65: „Sf. Ioan Zlatoust" încadrat în chenar din elemente de
( 14/1 O cm). Foile precedente celorlalte două liturghii
sunt albe.
llustra\iilc constau din trei frontispicii identice prin care se marchează
începutul fiecărei liturghii, compuse din elemente decorative, dispuse în jurul
unui medalion cu biserică (p. 66. I 19. 179) cu dimensiunile de 5,5/ 13 cm. În
rest, frontispicii obişnuite, initiale şi vignete (acestea din urmă destul de
încărcate). Se parc că tipărirea cărtii s-a făcut cu oarec<Jre grabă, căci la p. 55,
sub indicaţia ..Închipuirea sfântului discos", spaţiul rezervat ilustraţiei a rămas
<Jlb ca şi (cum am văzut mai sus) cele rezervate gravurilor ce urmau a înfăţişa pe
sf. Vasile şi pe sf. Grigore.
Alte exem piare
1. Nr. inv. 1714.
Cota: C. R. V., 11-2.
Dimensiuni: 22117; 21/16,5; 17/14 cm.
Paginaţie: 246 p. (lipsesc deci f. t. şi (I), cca cu Pi11axa, iar p. 17 şi 18
sunt înlocuite cu o foaie albă).
Copcrt<J - piele pc carton - a avut ilustraţii şi ornamente abia
observabile, datorită ştergerii prin tocire.
l11sem miri:
1. P. 17: ,Jon Nasc/Jievici11 11ăsc111 În satul Sişcă11{i În Bucovina Î11 a1111/
1859 au absolvit şcoala ca111oralti cu 1m succes foarte bu11 În a1111/ 876, se află
ca111or11 bisericescu Îll parocl1ia aceasta de la 16128 dechemvrie 886" (scris cu
creionul, carnctere latine).
compoziţie tipografică
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2. Nr. inv. 1692.
Cota: C. R. V., III-5.
Dimensiuni: 23/18,5; 22118; 17114 cm.
Paginaţie: F. t. + (I) 240 f.
Coperta - piele pe lemn - a fost ornamentată cu chenare late din linii şi
motive florale. Pe coperta I abia se întrevede un medalion cu „Răstignirea". În
rest, totul e tocit.
Î11semllliri:
I. F. I04: ,.,Aceastii carte este a lui Gavril preowl Sandoloviciu ... "
2. F. 177: „Sâ scl ştie când a11 răposat preutiasa me Safta În /111w lui
octombrie În 30 zile la 10 ceasuri din zi. la veleat J784" (limba română,
caractere chirilice).
3. F. 177: „Sâ .ui ştie când au ucis tallwrii pe preotul Gavril Sandulovici
din Stârce la /8 aprilie 800" (limba română, caractere chirilice).
4. F. 177: „Noiembrie 26 au răposat Dănilci stare/ul de moarte fireascâ.
Vârsta acestui - 80 ani. 799" (limba română, caractere chirilice).

*

XVIII. PSALTIREA imptiralfllui şi proorocului Dm•id. laşi, 1748
Nr. inv. 1711.
Cota: C. R. V .• 1-8.
B. R. V .. IV ( 101 ), p. 69.
Dimensiuni: 11/8,5: 6,5/5,5 cm.
Pagina\ie: 552 f. (lipsesc copertele, primele 11 f. şi I. f. de la sfârşitul
cărtii).

Limba română. caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Î11semmiri:
I. F. 21. v.: ,Această Psaltire am dâruit·o sf biserici din Costeşti În
an11l 1875" (limba română. alfabet de tranziţie).
2. F. 46: „f ... / am dciruit această carte sf. biserici din Costeşti. I.
Barbir, învci/âtoriu" (limba română, caractere chirilice).
3. F. 46-58: ,,Această sfâmcl Psaltire este a me [„./ şi eu am dat de au
legat-o [ ... / Î11 zilele luminawlui şi pre imilţaflllui domnului nostru Io Matei
Ghica voevod şi am scris aice în carte aceasta când s-au schimbat împăra{ii
turceşti În Ţarigrad fiind imptirat Malmwd ş-au murit ş-a11 pus pe frate-sci11
impcirat pe Osman la 7263 f 1755/ defce/m/briej şi cine s-ar apuca să fure
aceastci sfâ111ă carte sli [cu o cerneală mai deschisă. în continuare, de la fila 56.
v., şi cu altă grafie] şi cine s-ar tâmpla să f11re aceastci Psaltire să fie supt
blcistămul sfântului împcirawlui David [„. /"(limba români'!, caractere chirilice).
4. F. 62-71: „Să sii ştie câ1ul au murit mama Măriuţa în zilele măriei
sale Ion Teodor Calimachi voevod în 01111/ Întâi când au venit î11 scaun mâria sa
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- în loc de p. I09 apare p. I08 repetată şi se numerotează în
continuare;
- de la p. 123 (corect 124) se sare la p. 130 şi se numerotează în
continuare;
- de la p. 149 (corect 144) se sare la p. 154 şi se numerotează în
continuare;
- de la p. 155 (corect 146) se revine la p. 151 şi se numerotează în
continuare;
- în loc de p. 202 (corect p. 197) apare p. 200 repetată şi se
numerotează în continuare;
- în loc de p. 203 (corect p. 198) apare p. 204 şi se numerotează în
continuare;
- în loc de p. 206 (corect p. 200) apare p. 203, iar în loc de p. 207
(corect p. 201) apare p. 206 şi se numerotează în continuare;
- în loc de p. 224 (corect 219) apare p. 223 repetată şi se numerotează
în continuare;
- în loc de p. 299 (corect 295) apare p. 298 repetată şi se numerotează
în continuare;
- p. 326 (corect 329) fiind albă, a fost omisă la numerotat şi cu cifra
326 se numerotează pagina următoare (corect 323);
- în loc de p. 352 (corect 349) apare p. 353 şi se numerotează în
continuare;
- în loc de p. 412 (corect 408) apare p. 413 şi se numerotează în
continuare;
- p. 437 (corect p. 432) nu este numerotată. Cu această cifră se
numerotează pagina următoare;
- în loc de p. 449 (corect p. 445) apare p. 451 şi se numerotează în
continuare;
- de la p. 464 (corect p. 458) se sare la p. 470 (corect 459) şi se
numerotează în continuare;
- în loc de p. 500 (corect 489) se sare la p. 41 O şi se numerotează în
continuare;
- în loc de p. 520 (corect 499) apare p. 51 O şi se numerotează în
continuare;
- de la p. 513 (corect 502) se sare la p. 516 (corect 503) şi se
numerotează în continuare;
- în loc de p. 607 (corect 594) apare p. 608 şi se numerotează în
continuare;
- în loc de p. 616 (corect 602) apare p. 617 şi se numerotează în
continuare;
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- în loc de p. 654 (corect 639) apare p. 653 repetată şi se numerotează
în continuare;
- de la p. 674 (corect 660) se sare la p. 677 (corect 661) şi se
numerotează în continuare;
- în loc de p. 702 (corect p. 686) apare p. 701 şi se numerotează în
continuare;
- în loc de p. 775 (corect p. 760) apare p. 772 şi se numerotează în
continuare;
- în loc de p. 827 (corect p. 8 I 5) apare p. 828 şi se numerotează în
continuare;
- în loc de p. 863 (corect 850) apare p. 964 şi se numerotează în
continuare;
- p. 897 (corect p. 884) se repetă şi numerotarea merge în continuare;
- în loc de p. 907 (corect p. 894) apare p. 909 şi se numerotează în
continuare.
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pe lemn -, ornamentată cu chenare de flori, vrejuri şi
elemente de compoziţie tipografică şi ilustrată pc faţa I cu „Răstignirea" în
medalion, este tocită datorită utili1.ării.

XXI. CEASLOV,

laşi,

*

7258 [1750)

Nr. inv. 1697.
Cota: C. R. V .. Ill-9.
B. R. V., II (274), p. I 12-113.
Dimensiuni: 22,5/26.5; 21,5/J 6; 17,5/J 2.5 cm.
Paginaţie: F. t. + 552 (lipsesc p. 7-8 şi 553-555).
Limba română. caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pe lemn - a fost ornamentată şi ilustrată dar toate aceste
clemente s-au şters prin tocire datorită utilizării.
Ca ornamente, sunt de reţinut frontispiciile simple, iniţialele (unele
ornate) şi vignetele.
La p. 404 apare o ilustraţie nesemnalată în B. R. V.: „Buna Vestire"
( 1I/6,5 cm) încadrată de chenar.
Între p. 513-538 apare Pashalia pc anii 1751-1797, nesemnalată în B.

R. V.

XXII. OCTOIH ce se zice

*

elineşte

Paraclitichi, Ed. I, Râmnic, 7258

(1750)
Nr. inv. 1681.
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Cota: C. R. V., V -1.
B. R. V., li (277), p. 113-119, IV. 244 şi D. P. p. 193-194.
Dimensiuni: 31/20; 29/19.5; 25/15 cm.
Paginaţie: 372 f. + 40 f. (lipsesc f. t., 7 foi de la început şi 25 foi de la
sfârşitul cărţii).

Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Gravura cu sf. Ioan Damaschin (23/ I 5,5 cm) este
următoarele stihuri, nemenţionate în B. R. V.:

însoţită

de

„Sfântul loa11 Damaschi11 c11 minte prea î11altă,
Î11tru ale /11i ca11oa11e bisearecii arată
Pre Dum11ezeu a toate În trei feaţe pre slăvit
Şi pre Maica Fecioara cu pohvale o au mărit".
La ilustraţia cărţii sunt de menţionat frontispiciile ample, compuse fie
din 3 medalioane (cu Maica Domnului, Is. Hs. şi sf. Ioan), fie dintr-un singur
medalion (ls. Hs. binecuvântând) şi din motive vegetale cu păsări, apoi iniţiale
ornate şi vignete.

*

XXIII. S/NAXARJU, adecă Adunarea acelor şapte taini, ed. I, Iaşi,
7259 (1751).
Nr. inv. 1740 (colligat cu LITURGHIE, Iaşi, 1747; vezi poziţia XVII, în
catalog)
Cota: C. R. V .• 11-6.
B. R. V., II (279), p. 119.
Dimensiuni: 22117; 20116,5; 14,5112,5 cm.
Paginaţie: F. t. + (64) f.
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Pentm legătură, vezi LITURGHIE ... , poziţia XVII.
Ornamente şi ilustralii:
I. Titlul cărţii este încadrat într-un chenar cu elemente de
tipografică;

2.

La f. 3 apare un frontispiciu iar la f. 36, v., o

vignetă.

*
XXIV. PENTJCOSTARION, ed. I, laşi, 7261 (1753)
Nr. inv. 845.
Cota: C. R. V., V-19.
B. R. V., li (289), p. 123-126.
Dimensiuni: 33,5/22; 32/21; 27/16 cm.
Pagina1ie: F. t. + (I) + 224 f.
Limba română, caractere chirilice.
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Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pe lemn - a fost ornamentată cu un chenar din motive
vegetale, linii şi elemente de compoziţie tipografocă; pc faţa I, în medalion,
scenă biblică indescifrabilă datorită tocirii.
Ornamentaţia cărţii constă din frontispicii ilustrate cu câte 3 medalioane
în care se disting Fecioara Maria, Is. Hs. şi sf. Ioan, din alte frontispicii simple
formate din vrejuri cu frunze, din initiale ornate şi din vignete.
În afara ilustraţiei menţionate de B. R. V., cartea mai conţine şi alte
ilustraţii. precum urmează:
1. F. 47, v.: „Mironosiţele la groapa Domnului" (9,5114 cm);
2. F. 71: „Duminica slăbănogului" (9,5/14 cm);
3. F. 97: „Iisus şi samarineanca" (9.5/14 cm);
4. F. 120: „Duminica orbului" (9,5114 cm);
5. F. 144: ,,Înălţarea lui ls. Hs." (9,5/14 cm);
6. F. 185, v.: „Pogorârea sf. duh" (9,5/14 cm);
7. F. 207, v.: „Duminica tuturor sfinţilor" (9.5/14 cm).
Îllsemmiri:
I. F. 223, v.: "Acest Pe111icostari iaste a sji111ei m<'inăstiri llişeştilor.
Pentru adevărul am isccilit, ieromonah Dosotei, igumen ot llişeşti, I 770 sept. 5
dni".
2. F. 224: "Să ştie de când am î11v<'ifat copiii lui Vasile sin popii lui
Gavril şi am luat acest Pe111icostari de am ccintat ca11011ul Paşte/or la copii la
anul 1792. Arunce să auză că are să vie feşii În Bucovina şi temându-mă să 1111
mă ia la oaste, după ce am eşit de la şcoală, m-am dus în parte Moldovii.
Acesta a11 sp11s minciuni" (limba română, caractere chirilice).
3. F. 224, v.: "Acest Penticostari este a sfintei mcinăstiri llişeştilor, î11
care se prăznueşte hra11111l Adormirii prea Sji111ei Născătoare de Dum11eze11.
Mai, 4, 1796. Şi am scris eu Ioan Maximovici" (limba română, caractere
chirilice).
4. F. 224, v.: "A Mănăstirii llişeştilor este acest Penticostari" (limba
română, caractere chirilice).

Alte exemplare
Nr.inv. 1707.
Cota: C. R. V., V-23.
Dimensiuni: 34/22; 32,5/21; 27 /16 cm.
Paginaţie: F. t. + (I) +223 f. (lipseşte ultima
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.

filă).

Însemnări:
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I. Foaia de gardă, r.: "Această sfântâ carte ce se numeşte Penticostar
este al sfintei Mânăstiri din Pătrău/i unde să prăznueşte hrnmul cinstitei şi de
viaţă făcătoarei cruci şi s-au luat Împreună cu alte câr/i Î11 lww lui martie la
15, 18/0" (limba română, caractere chirilice).

*

XXV. AN1'0LOGHION ce să zice Floarea c11vi11telor, laşi, 1755
Nr. inv. 1381.
Cota: C. R. V., V-30.
B. R. V., li (293), p.126-130, IV. p.247 şi D. P. p. 196.
Dimensiuni: 30/21: 28/20,5; 24,5/ 16 cm.
Paginaţie: 497 f. + (7) f. (cu Slujba sjânwlui marelui mucenic Ioan cel
Nou de la Suceava). În B. R. V. se menţionează că Antologhionul conţine 499 f.
Întmcât pc f. 497, v. apare nota de încheiere ("Sfârşiwl cu dumnezeu sfântul al
praznicelor s1tipâ11eşti şi ale Născătoarei de Dumnezeu: care să cuprind În
dolf{isprez.ece luni ale emului"), rezultă că aceasta este ultima filă a cărţii. Să nu
fi observat nici Daniela Poenaru acest lucru ? Din exemplarul de faţă lipsesc f. t.
şi (2) f. care conţin scrisoarea de închinare către domnitorul ţării.
Limba rom;ină, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pe lemn - arc ornamenta\ia şi ilustra\ia şterse prin
tocire.
Ornamentaţia căr\ii constă din frontispicii simple, iniţiale, vignete.
Frontispiciile de la I'. I şi 387 sunt ample (8/16cm şi respectiv 7/15 cm)
compuse din câte un medalion cu ls. Hs. şi motive florale şi vegetale.
Alte exemplare
1. Nr. inv. 1376.
Cota: C. R. V., IV-12.
Dimensiuni: 31/20; 29,5/ 19,5; 24,5/16 cm.
Pagina\ie: exemplarul de faţă este incomplet. Lipsesc coperta I, f. t. şi
primele (2) f. de la începutul cărţii. Antologhionul propriu zis ajunge. în acest
exemplar, abia până la fila 386 (luna lui fcbmarie). Urmează cu numerotare
nouă cap. "Slujbele de obşte" (f. 1-44) din care lipseşte sfârşitul (f. 45 şi 46).
2. Nr. inv. 1662.
Cota: C. R. V., V-38.
Dimensiuni: 33/22; 31/21; 24,5/16 cm.
Paginaţie: F. t. + (27 f.cu scrisoarea de închinare către domnitoml ţării +
152 f (de la f. 346 la f. 497) con\inând slujbele pentru lunile martie-august (care
lipsesc din exemplarul cu nr. inv. 1376) + (9) f. cu "Slujba sfântului /„./ Ioan
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cel Nou de la Suceava" + 46 f. cu "Slujbele de obşte" (f. 1-39) ş1 cu
"Bogorodicele voskriseanelor" (f. 40-46).
"Slujba sfântului /.„} Ioan cel Nou de la Suceava" este urmată, pe f. (9),
r. şi v.. de unnătoarea
,,Î11ştii11ţare pe11lr11 moaştele sfâ11t11/ui şi marelui mucenic Ioan cel
Nou de la S11ceava. Cu ce pricimi s-au /11at de la Moldova şi la aceastti vreme
unde se aflti.
Aceste sfinte moaşte s·au adu.<i de la Ct•tatea Albei, prin osârdie şi
silinţa râpâosat11l11i fericiwlui Îlltru pomenire Alexmulru voevod cel Bâtrân şi
Bun şi le-au aşezat Î/1 besearica sfintei Mitropolii În Social'li, dupti cum arată la
viaţa sfinţiei sale, şi acolo au petreclll multă vreme. lară după aceea. mlllânduse sca111111I domnesc din Soc:eavă În laşi, aşijderea şi scaunul mitropoliei. Şi
fiind şi vremile 111rb11rate de răzmeriţă s-au adus şi sfintele moaşle la laşi şi sau aşezat În besearica :;fi111ei mitropolii (care sâ numeşte Mitropolie veche}.
lal'li la vleată 7194 f 1686] fiind domn Ţârii Moldovei râposatul fericiwl Întrn
pomenire Co11sw111in Camemir voevod, şi mitropolit fiind Dosoftei, acel vestit
Î111rn multii Îm 1ciţii111ră, s-a11 ÎllllÎmplat de au venit Ioan So\'etskii crai11I leşâsc
Cii oştile sale prin Ţara Moldavii. magând asupra 811geac11lui tătărâsc. Şi
Întorcându-se pe la târgul laşilor, arunce şi Dosoftei mitropoliwl, vă:â11d
vremile 111rb11rate de nepace, temându-să să nu sii prici1111iasai acea de
săvârşiră peire aceştii (tiri şi ca sii 1111 să robeascâ aceste ,\jillle lucrnri de
neamurile străine ce sunt de alt feliu, c11 ştirea craiului leş<isc au rădicat
moaştele sfâ11111/11i de aice. Şi luând Împrewui cu sÎlle şi roate odoarâle sfintei
mitropolii şi hrisoavele moşiilor, şi Împreună cu oastea crăiascâ s-a11 d11s şi el
În ţara /eşască c11 socotea/li ca aceasta să le sprijineascâ acolo, ca la nişte
megiaşi pâmi să vor aşeza 111rlmrârile Cit o pace de linişte şi apoi iarăşi sti le
aducă toate la locul lor În Moldova. Darti lungindu-să vremea t11rb11rârilor, 11·
au ajuns Dosofteiu mitropolitul ca sâ săvârşască cuge111l său, că s-au pristăvit
acolo În ţara leşasc<i. Şi urmaşii stii Î11ctişi necercâ11d cu de·a dinsul până a 1111
să Învechi lucrnl să .wi fi scos şi să să aducti Înapoi, au rămas moaştele
sfâ11111l11i şi toate odoarele acolo, În ţara leşască, pânti asttizi, şi Î11vechind11-să
lucrul s-au Îngreuiat şi triaba isprăvii ca să să poate scoate cu lesnire de puţinii
ostenea!ti sem chieltuială de acolo. Iar vrând Dumnezeu sâ Îndemne pe vre1111
nevoitoriu cărnia să-i dea mâna ca sâ puie ostenealti şi c/1ielt11ială să scoată
sfintele moaşte şi otloară, să ştie şi pricina aceasta l'li Dosoftei mitropoliwl,
avlind grijă de moarte că 1111 va ajunge ca sti aduCli el acele sfinte odoare aice
la locul lor, pâmi tm fost el În viaţă, a11 făclll caras/iv de toate acele odoarâ de
naillfea a 1111ora din episcopi şi boeri leaşi, isctilind cu toţii Împrewui Îllll'll acel
izvod. Şi Î11sem11ând $Îng11r Dosoftei cu condei11I său, de 1111 va ajunge el să
aducă aceale 0tloară fn Moldova, datori să fie boerii Moldavii dupâ moartea sa
a merge acolo şi a le lua, care izvod iaste scris cu slovă leşască şi să află şi
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pâmi acum la mitropolie în laşi. Şi la aceasta, dovadă fiind că n-au fost robite
aceale odoară, ci numai păzite acolo cu sprijineala megiiaşi/or şi necăutându
se au rămas acolo. lară sfintele moaşte sunt aşezate întru una di11 besearicile ce
să află la târgul Jo/tava în ţara leşască şi acolo încă din destul varsă minuni şi
tămăduiri celor ce cu credinfii şi cu dragoste 11ăzuesc la ajutorul lui, întru slava
lui Dumnezeu".
Pe ultima filă (46, v) apar "Blajeni/e", în manuscris, pe două coloane,
notate de "Smeritul între ieromonaşi chir Chiprian, egumen sfintei mănăstiri
Homorului. 7267 (1759), av. 25".
Pc următoarea foaie (adăugată) au fost notate nişte "Catavasii a Prea
Sfintei Născătoare de Dumnezeu" şi mai multe însemnări în limba slavonă, în
marginea cărora apare această însemnare: "Această carte este legată de
părintele Ghinade. Să trăiască mult şi bine" (limba română, caractere chirilice).
3. Nr. inv. 1675.
Cota: C. R. V .. V-10.
Dimensiuni: 30121; 28120; 24.5116 cm.
Paginaţie: F. I. + (2) + 386 f. (conţinând slujbele sfinţilor până la luna
lui februarie inclusiv) + 46 f. (cu Slujbele de obşte şi Bogorodicele preste tot
anul). Ca şi în exemplarul cu nr. inv. 1376, pe f. 386, v., apare această notă
tipografică cu indicaţii tipiconale, nereproduse nici în B. R. V. şi nici în
Contribu/iile Danielei Poenaru:
„Ştiin/ă să fie pelltru care pricină s-au lăsat tipicurile a le pune aice de
rând precum până acum petltru aceasta, că de la hma lui ianuarie, în 30, apucă
Triodul şi ţine pâtui când să vor tâmpla blagoveşteniile ăn sâmbăta cea mare,
deci vrând să ştii pelltru sfinfii trei ierarşi, Vasile cel Mare, Grigore Bogoslov,
Ioan Zlatoust. când să vor tâmpla în dumineca vameşului sau a curvariului, sau
a lăsatului de came. Aşijderea şi pentru aflarea cinstitului cap al sfântului Ioan
Bârteci şi pelltru 40 de mucenici şi pentru blagoveştenii să cauţi la tipicul
Triodului: şi precum î11w1/ă acolo aşa vei urma".
Legătura - piele pe lemn - este ornamentală cu chenare de lănţişoare
imprimate. Pe prima copertă apare o cruce din lănţişoare. Încuietori (piele şi
metal), defecte.

XXVI. LITURGHIE, ediţia I,

*

laşi,

7267 [1759)

Nr.inv. 1420.
Cota: C. R. V., V-12.
B. R. V., li (313), p. 145-146, IV. p. 248.
Dimensiuni: 30/19; 29,5/19; 20/11,5 cm.
Paginaţie: F. t. + (l) + 170 f.
Limba română. caractere chirilice.
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Hârtie cu filigran.
- piele pe lemn - a fost ornamentată cu chenare din motive
florale şi geometrice. Pe prima faţă, în medalion, „Fecioara Maria cu Is. Hs."
Toate sunt şterse prin tocire.
La ilustraţii, în afara celor menţionate în B. R. V., mai întâlnim
următoarele gravuri:
I. F. 46. v. „Sf. Ioan Hrisostomos" (26/14 cm);
2. F. 78. v. „Sf. Vasile" (26/14 cm), semnată „Monah Teofan";
3. F 104, v. „Sf. Grigorie" (26/14 cm), semnată, „M. T."
La ornamentaţie, sunt de reţinut, mai întâi, un frontispiciu ilustrat cu
„Urcarea pe cruce" (5,5/14,5 cm), la f. 23, r., şi 3 frontispicii compuse, fiecare,
dintr-un medalion cu ls. Hs. şi motive vegetale (7114,5 cm. la f. 47, r., 79, r .. şi
4/11 cm la f. 105, r.). Alte clemente ornamentale: frontispicii, iniţiale, vignete.
O bună parte dintre acestea sunt identice cu cele folosite pentru ediţia din 1794.
Legătura

Alte exemplare
I. Nr.inv. 1670.
Cota: C. R. V., V-11.
Dimensiuni: 30/20; 29119; 20111,5 cm.
Paginaţie: F. T. + (1) +170 f.
Legătura - piele pc lemn - a fost ornamentată cu chenare duble din
motive florale şi geometrice. Pe faţa I, în medalion, a fost imprimată
„Răstignirea".

2. Nr.inv. 1689.
Cota: C. R. V., IV-4.
Dimensiuni: 29/19.5; 28119,5; 20/11,5 cm.
Paginaţie: F. t. +(I) +170 f.
Legătura - piele pc lemn - a fost ilustrată cu chenare din elemente de
compoziţie tipografică şi motive florale şi geometrice. Medalionul de pe faţa I
nu se mai poate descifra, fiind şters.
Însemnări:
I. F. t.: "Dăruită cu rugămintea să binevoi{i a pomeni pe mine smeritul

preot Adrian la sf liturghie" (limba

română,

caractere latine).

3. Nr. inv. 1685.
Cota: C. R. V., IV-10.
Dimensiuni: 29,5/19,5; 29119,5; 20/11,5 cm.
Paginaţie: F. t. +(I) +170 f.
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Legătura - piele pc lemn - a fost ornamentată cu chenare din motive
florale şi elemente de compoziţie tipografică. Pe ambele fete apare câte un
medalion indescifrabil datorită tocirii.
lnsemntiri:
1. Foaie de gardă, r.: "Această carte s-au adus de eshimonah Grigorie
din Mănăstirea Neamţului" (limba română, caractere chirilice).
2. Foaie de gardă v.: "Cinstite părinte Grigorie, Mă rog să-mi fii
ertători că În mănăstire nu se aflti riptirită lăturghie şi să primiţi această până
ce Dunmezău va Împutemici desăvârşit şi vă va mai griji Dumnezău.
lschemo11ahi, să vă aduceţi ami11te la sfi11tele voastre rugăciu11i pe11tru Ioan
Nastasie" (limba română, caractere chirilice).
3. F. l. - f. 3: "Această s/â11tă leturghie I es}re a schitului unde să
prăz[11uiaşte/ [pc fila I e lipită peste însemnare o bandă de hârtie - n. N. C.]
stăpânei noastre Născătoare de Dumnezău" (limba română, caractere chirilice).
N. B.: Acest exemplar nu arc menţionate la sfârşit numele zeţarilor
Sandu şi Grigorie.

4. Nr. inv. 1674.
Cota: C. R. V .. IV-9.
Dimensiuni: 29/18; 27,5/18; 20/1 I.5 cm.
Paginaţie: 170 f. (lipsesc f. t. şi f. (I)).
Legătura - piele pe lemn - a fost ornamentată cu elemente de

compoziţie

tipografică.

N. B.: Pe ultima foaie, la sfârşit, nu au fost consemnate numele 1..etarilor
Grigorie.
Însemnări:
I. F. 2-f. 9.: "... liturghie iastea sf biserici Plitrăuţi [1mde este/ hramul
Adormirea Pre[ curatei/ Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei
Mariei... " (limba română, caractere chirilice).
Sandu

şi

5. Nr. inv. 1688.
Cota: C. R. V., IV-5.
Dimensiuni: 29/19; 27,5/19; 20/11,5 cm.
Paginaţie: ( 1) + 170 f. (lipseşte f. t.)).
Legătura exemplarului de faţă - piele pe lemn - este cea mai "lucrată" în
raport cu celelalte exemplare. Chenarele sunt ample, constituindu-se din linii,
vrejuri şi rozete, iar la colţuri, flori, dispuse în aşa fel încât să nu încarce
supărător pagina. Medalioanele (ls. Hs. pe prima faţă şi Fecioara Maria pe
ultima faţă în ipostaze împărăteşti) sunt încadrate, la colţuri, de evanghelişti cu
simboale. Imprimarea ilustraţiilor, adâncită, crează jocuri de relief menite să
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*

XXVII. EVANGHELIE, Iaşi, 1762
Nr. inv. 1358.
Cota: C. R. V., IV-8.
B. R. V., II (330), p.159-160.
Dimensiuni: 27,5/19,5; 25,5/18.5: 21/14,5 cm.
Paginaţie: F. t. + (3) + 194 f.
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pe lemn - a fost ornamentată, simplu, cu chenare. Pe
faţa I apare imprimată o cruce.
Cartea este bogat ornamentată cu frontispicii ample. foarte încărcate
(primul frontispiciu are, în medalion. "Urcarea pe cruce", iar celelalte patru pe
ls. Hs. binecuvântând).
Însemntiri:
I. F. 53 v-55: "Această Eva11ghelie am cumpărat-o ierei / ... / au dat
bani 20 lei ... " (limba română, caractere chirilice).

*

XXVIII. CEASLOV, Iaşi, 7271, 1763
Nr. inv. 1739.
Cota: C. R. V., 1-5.
B. R. V. II (332), p.160 şi IV. p.249-250.
Dimensiuni: 19/13,5: 16.5112,5: 13/10 cm.
Paginatie: F. t. + 389 f. (lipsesc: I f. nenumerotată, f. 4, 5, 375-388

şi

390).
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pe lemn - a avut ilustraţii şi ornamente imprimate, dar
s-au şters prin tocire.
Pe verso foii de titlu apare o gravură ("Fecioara cu pnmcul") (6,5/5,5
cm) cu aceste stihuri:
"O, prea sfântă Maica lui Dumnezeu,
Fie-ţi milă de noi, norodul tău,
Şi 1111 ne lăsa până la sfârşit să perim,
Căci Întru rine toţi nădăjduim,
Ci cu ale tale sfi111e rugi soleaşte
De muncile ceale veacinice 11e iz.băveaşte",
încadrate în chenar. B. R. V. nu consemnează aceste elemente.

*
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XXIX. EVHOLOGHION, adecti Molitvenic, Iaşi, 1764
Nr. inv. 1713.
Cota: C. R. V., 1-10.
B. R. V .. II (338), p. 162.
Dimensiuni: 18,5/15; 18/15; 14,5111 cm.
Paginaţie: F. l. + (3) f. + 827 p. (după p. 734 urmează 2 foi adăugate şi
p. 730, după care se numerotează în continuare).
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura - din carton, cu cotorul din piele.
.
Ornamcntatia cărţii constă din frontispicii, inilialc, vignete.
Î11sem miri:
I. Coperta I. v.: "Acest Molitvenic este dat de maica Fevronia piiri11telui
Calistrat, leat 1855, la mai 16" (limba română. caractere chirilice).
2. Foaie gardă: "Acest Molitvenic este proprietate driaptă a lui Ana11ia
lacubovici" (limba română, caractere chirilice).
"S-au li/sar în biserica din satul Clit spre Îlltrebuin(are numai" (limba
română, alfabet de tranziţie).
3. P. 43-58: "Acest Molitvenic s-au dat sf-tei biserici din satul Poenile,
859, mart, 2, Neo11il arhf imandrit J. mii/ nii/stf ireal Râşca".
La restaurare. în locul foilor lipsă s-au inclus foi albe. astfel: între
p.478-481, o filă; între p. 484-487, o filă; între p.684-689, două file, dintre care
una a fost ulterior ruptă; între p. 724-730, două file cu textul corespunzător scris
de mână. Foile adăugate au filigran deosebit de cele originale.

*

XXX. SIMEON, Arhiepiscopul Tcsalonicului, VOROAVĂ DE
ÎNTREBA-RI ŞI R,;fSPVNSURI ÎNTRU HRISTOS, Bucureşti, 7273 (1765)
Nr. inv. 1690.
Cota: C. R. V., V-13.
B. R. V., li (334), p. 166-170.
Dimensiuni: 32,5/22; 31 /21.5; 24/ 16 cm.
Paginaţie: F. l. + (3) f. + 562 f. + (I) f.
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pc lemn - ornamentată prin imprimare cu motive
vegetale şi elemente de compozi!ie tipografică. Pe fata I, în medalion "Sf
împăraţi Constantin şi Elena".
Titlul este încadrat de o poat1ă compusă din două registre şi din
elemente de compoziţie tipografică în părţile laterale. În registrul de sus, în trei
medalioane, apar Maica Domnului, Is. Hs. şi sf. Ioan, iar în registrul de jos, un
medalion, cu sf. Constantin şi Elena, nancat de doi lei şi de elemente vegetale.
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Ornamentaţia cărţii, compusă din: un frontispiciu de vrejuri şi frunze,
un alt frontispiciu ce reproduce registrul de sus de la poarta cărţii, din iniţiale
ornate şi vignete.
Scuzele pentru greşelile de tipar, amintite dar nereproduse în B. R. V.,
sunt formulate astfel:
"Pe rine pravoslavnice cetiroriu, cu umilinţă re rugăm, cerind pre
această sfânrii şi dumnezeiască carte, unde vei afla niscare lunecări în lucrul
acesta al nostru, 1111 blestema, ci ca 1111 bun şi cu bună inimă îndreptează şi m1
ne pune Întru ponos, ci iartă că şi noi s11111em oameni asemenea pătimaşi, ţinuţi
de slaba fire care 1111 lasă pre nici 1111 om a rămânea fără greşeală, că pre cât
am putut cu nevoinţă am lucrat şi precum am aflat În izvod aşa am dar şi în
ripariu, ci te rugăm iartă ca şi tu să dobândeşti errăciune de la prea putemicul
Dumnezeu al căruia dar şi milă noi rugăm să fie cu rine pururea.
Mic şi plecat Iordache Sroicovici, ti[pograful} cu toţi ucenicii săi".
Apoi:
"Precum doresc să sosească la vadul cel cu adlipostite, carii sunt bătuţi
de valuri îlltru luciul mării, aşa am dorit şi eu să sosesc la afârşirul căr/ii
aceşteia".

Şi,

în fine:
"Slavă lui dumnezeu celui ce ne-au ajurat

după

început de am ajuns

şi

sfârşitul".

111sem11ări:

F. l: "Din
caractere chirilice).

cărţile

parohului Georgie Ciupercovici" (limba

Alte exemplare
I. Nr. inv. 1691.
Cota: C. R. V., V-7.
Dimensiuni: 32/23; 24/16 cm.
Paginaţie: (3) + 558 f. (lipsesc: copertele, f.

l., şi

4 f. de la

română,

sfârşitul

cărţii).

l11sem11ări:
I. F. (3): "Acest Tesalonic est cumpărat cu l 2 lei de mine mult smeritul

robul Lui Dumnezeu care am adeverit cu iscălitura mea. Teodor Zaharovici,
preot, 1784, ghenar, 17" (limba română, caractere chirilice).
2. F. 135-142: "Acest Tesalonic este dăruit hramului sfilllei biserici din
Costeşti de la parohul Mihail Tomovici din Stăneştii de Sus prin parohul
lucavă/ului, Partenii Hacman. Stăneşti la 12 april 1844" (limba română,
caractere chirilice).
3. F. 143-168: "Această carte [„.} este dăruită sfintei biserici /cu}
hramul lui arhanghelu Mihail. S-au dăruit de răpă11sa111I preo111 Grigorii
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Samauş

pentru tăţi a răposaţilor a daruitorului care să-i odilmeze sfâmul
Dumnezeu la raiu. la 21 dechemvrie 1856. Şi să fle afurisit de sfâmul
Dumnezeu şi de la Maica Precurata În veci de veci amin" (limba română,

caractere chirilice).

*
XXXI. PENTICOSTARION, Râmnic, 7275 (1767]
Nr. inv. 847.
Cota: C. R. V., V-29.
B. R. V., II (351), p. 173-174.
Dimensiuni: 32/22; 31/21: 23/15 cm.
Paginaţie: F. t. + 253 f.
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pc lemn - a fost ornamentată cu chenare din motive
vegetale şi elemente de compoziţie tipografică. Ilustraţia constă dintr-un
medalion cu "Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena" pe faţa I.
La ilustraţia cărţii trebuie reţinute şi următoarele gravuri, nemenţionate
în B. R. V.:
I. F. I: un frontispiciu cu funcţie de ilustraţie, reprezentând "Învierea
lui Is. Hs." (11113,5 cm):
2. F. 29: "Credinţa Tomei" ( 10/14 cm). datată 1749 şi semnată "P.M.
tip";
3. F. 52: "Mironosiţele la mormântul domnului" (10/14 cm), semnată
"P. Mihail tipografu râmniccanu":
4. F. 76: "Vindecarea slăbănogului" ( 10/14 cm);
5. F. 105: "Duminica samarineancei" ( 10/14 cm):
6. F. 125, v.: "Vindecarea orbului" (10/14 cm);
7. F. 144: "Înălţarea Domnului" (10/14 cm);
8. F. 158, v .: "Când s-au arătat Hs. patriarhului Petru den Alexandria"
(10/10,5 cm):
9. F. 182: "Pogorârea sf. duh" (10/12 cm);
IO. F. 200: "Dumineca tuturor sfinţilor" ( 12.5/13,5 cm).
Ca elemente de ornamentaţie se reţin frontispiciile (cel de la f. 221
înfă~işând pe sf. Nicolae flancat de Is. Hs. şi de Maica Domnului), iniţialele
ornate şi vignetele.
Î nsenrnciri:
I. F. 2: "Aceasui sfântă şi dumnezeiască (carte) ce se numeşte

Pemicostarion /este cumpărată/ de mine mlli gios iscălitul / ... / protopopul
Artemie În doispăzăci lei bani şi s-llll dat de pomanâ sfimei biserici din satul
Mitocul Dragomimei, unde să prăznueşte hramul prea cuvioasei maicei noastre
Paraschiva, la octomvrie 14 zile, drept aceasta ca să rămâe statornic şi
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neschimbat de la această sfâ111ă biserică Îlllru slujba celor 50 de{ ... ] iară carile
ar îndrăzni să o fure sau { ... ] dată de la locul ei unii ca aceia la stra.ynică
giudecată ca unor furi de cele sfinte şi vrajmaşi sf. biserici să afli pre
Dumnezeu nemilostiv şi neartători asupra lor şi pe precuvioasa Paraschiva
nemilostivii, neertiitoare şi piiră{ ... Jas cere odorul al sfântului lăcaş al ei. Şi
Într-această vreme când s-au dat carti aceasta la această sfântă biserică este
paroh aici sfinfia sa preotul Gheorghie tăniir, feciorul preotului lgnatie
betrănul. Sii să ştie şi sii fie pomenirea În veci pentru sufletele răposafilor
robilor lui Dumnezeu părinfilor mei anume Sarapion Andronic / ... J a tot {. .. ]
nostru, anul 1802. la aceasta cu dreaptii credinţă {... ] robul lui Dumnezeu
smeritul Dimitrie ieromonahul sfi111ei măniistiri Dragomima, Palwmie
Sarapion [. .. ] Paraschiva şi Mârie soţiile mele. Şi tot dintr-această sfâlllă
mănăstire cel ce au scris {... /acestui frate adeverezu. Terapont Procopovici
ieromonah şi duhovnic, 1802, 20 {sept?]" (limba română, caractere chirilice).
2. F. 3: Această Penticostarie s-au dat pre o vriame la preotul Ignat din
Mitoc de preste cordwi şi când { i se/ va cere iar să aibă a o da cu cinstie şi{ ... /
Rădăuţi, 18 martie 1801, Artemie Leonii, protopop Vicovului şi paroh
Râdliuţului

(limba

română,

caractere chirilice).

*

XXXII. ÎNDREPTAREA PĂCĂTOŞILOR, laşi, 1768
Nr. inv. 219.
Cota: C. R. V., 11-12.
B. R. V., II (357), p. 179-182.
Dimensiuni: 20115; 19,5/14,5; 14111 cm.
Paginatie: F. t. + 158 p. Urmează un fragment de 43 f (f.17-59) dintr-o
cane de învăţături, adresate preo\ilor: "Pentru lucrarea ce se tâmplă Întru
sângele lui Hs." (f.18), "Pentru ceale ce se Îlltâmplii pelllru sfinfenie şi pentru
săvârşirea sfi11telor daruri" (f.19), "Pentru neajunsurile ceale ce să tâmplă
preotului celui ce slujeşte" (f. 19, v.), "După săvârşirea dumnezeeştilor
liturghii, datoriu este preotul a face apa" (f. 25, v.), "Pentru darea şi paza şi
Închinăciunea celor ce vor să ia dumnezeeştile taine" (f. 29, v.), "Preofii mai
adeseori au datoria a să ispovedui la duhovnicii lor" (f. 36), "Pentru preofii şi

duhovnicii cei ce cuteazii şi ispovedesc Jării de blagoslovenia arhiereului" (f.
37), "Pe11tru duhovnicii cei ce canonesc pre /rafii lor { ... ]" (f. 38), "Pentru
preofii ce cutează de sli mutii de la o eparhie la alta{ ... ]" (f. 39). Urmează apoi
"Tălcuiala celor z.eace porunci dumnezeeşti" (f. 41-50) şi alte "învăţălUri" prin
care se combat supersti\iile laice.
Lipsa colontitlurilor îngreuiează mult identificarea acestui fragment
cobii gat cu "Îndreptarea păcătoşilor" de la 1768.
Dimensiuni (pentru acest ultim fragment): 20114.5 şi 1511 lcm.
Alte caracteristici (comune ambelor texte):
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Limba română, caractere chirilice.
Hârtie (cu filigrane diferite pentru cele două texte).
Legătură simplă, din carton.
Ornamentaţia cărţii constă din iniţiale simple şi ornate.
Însemmiri:
1 Foaia de gardă, r.: "Am pus în cartea aceasta 350 de lei de argi111 în 6
ianuari 856" (limba română, alfabet de tranziţie).
2 Foaia de gardă. r., de la sfârşitul cărţii: "Au fost curcubău în 12
ghinarie 856 spre apus şi sfi11/itu... ".

*

XXXIII. PENTICOSTARION, Bucureşti, 7276 [1768]
Nr. inv. 851.
Cota: C. R. V., V-6.
B. R. V., II (359), p.183-184.
Dimensiuni: 31,5/20,5; 30,5/20; 23114,5 cm.
Pagina\ie: F. t. + ( 1) f. + 217 f.
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Stihurile care însoţesc "Stema Ţării Româneşti imitată după cea din
Noul Testament de la 1703" sunt următoarele:
"Corbul carele stema ţării î11sem11ează
Şi dom11ia Vlahiei luminată o adeverează.
Măriei sale domnului Alexandru Ghica voevod
A cărui viţă din strămoşi stăpânesc acest norod.
Cum-să dară de obşte Dum11ezeu a fi rugat
Ca pre măria sa să avem domn nemişcat,
Şi să-l î11tărească lumi11at î11 dom11ie slăvită
Cu bi11e î11 pace, Î11 li11işte şi în viată 11orocită
Patria sa cu bună norocire să o stăpânească
Şi pre vrăjmaşii săi pururea să-i biruiască."
Legătura - piele pe lemn - a fost înfrumuseţată cu chenare din motive
vegetale stilizate şi din elemente de compoziţie tipografică iar ca ilustraţie apare
pe faţa I "Răstignirea" în medalion.
Ilustraţia cărţii este aproape identică cu cea din PENTICOSTAR ION,
Bucureşti, 7275 ( 1767), din acest exemplar lipsind doar gravura cu "Vindecarea
orbului". De remarcat că ilustraţia cărţii e semnată de acelaşi "P. Mihail
lipografu râmnicean".
Ornamentaţia constă din frontispicii cu vrejuri şi frunze, iniţiale ornate
şi vignete.

*
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XXXIV. TRIODION, Bucureşti, 1768 (pc foaia de titlu apare anul
7277 ( 1769), însă în epilogul de la f. 478 se arată că Triodul a fost tipărit între I
iulie - 7 noiembrie 1768).
Nr. inv. 854.
Cota: C. R. V„ V-18.
B. R. V .. II (367), p.192, IV. p. 252 şi D. P., p. 210-211.
Dimensiuni: 32/21,5; 30.5/20,5; 24,5119 cm.
Paginaţie: F. t. + (I) + 4 70 f..
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pc lemn - are ornamentaţia şi ilustraţia tocite. Se disting
vag elemente de compoziţie tipografică.
Ornamentaţia cărţii constă din frontispicii (unele cu medalioane, cum c
cel de la f. I. datat 1768 şi semnat de Grigorie ieromonah. Aici distingem 3
medalioane cu figuri: Maica Domnului, ls. Hs. şi sf. Ioan. La fel, frontispiciul
de la f. 343, cu aceeaşi dală şi de acelaşi autor, este ilustrat în medalion cu "Cina
cea de taină", cel de la f. :ns. cu "Răstignirea", iar cel de la f. 383. cu "Punerea
în mormânt a Mântuitorului"), initiale ornate sau chiar ilustrate (f. 243. 307) şi
vignete.
Ilustraţia căr\i i:
I. F. I: "Vameşul şi fariseul"(7/5.5 cm), semnată "de Grigorie ierm":
2. F. 175, v.: "Răstignirea lui ls. Hs." ( 15,5/16,5 cm) semnată de
"Grigorie ieromonah, 1768" .Gravura se repetă şi la f. 355, v;
3. F. 293: "Învierea lui Lazăr" (10.5/13,5 cm). Semnată de "Grigorie
ieromonah";
4. F. 307: "Duminica Floriilor" (10114 cm). Aceeaşi semnătură;
5. F. 319, v.: "Scene din viata lui Iosif' ( 10/14 cm). Aceeaşi semm1turil:
6. F. 328: "Cinci fecioare înţelepte. Cinci feate nebune" (10,5/14 cm).
Aceeaşi semnătură:

7. F. 335: "Spălarea picioarelor" (10/14 cm) cu legenda în limba
care în traducerea românească sună astfel: "ls. cinează la Simon
Fariseul şi păcătoasa îi spală picioarele". Faptul că legenda este în limba slavonii
poate să însemne că această gravură e mai veche. De altfel şi ca factură tehnicii
şi ca acurateţe se deosebeşte de celelalte. (Textul în limba slavonă a legendei:
"HS. VECERIAET U SIMONA FARISEIA I BLUDNITA UMAVAET
NOZIA").
slavonă

*
XXXV. OCTOIH ce se zice

elineşte

Paraclitichi,

Bucureşti,

7282

[1774]
Nr. inv. 1335.
Cota: C. R. V., V-20.
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B. R. V., II (388), p. 206-210 şi D. P., p. 380.
Dimensiuni: 32,5/23,5; 30,5121; 25/16 cm.
Paginaţie: F. t. + (13) + 437 f.
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Coperta - pânză pe lemn - este foarte recentă şi fără valoare. Gravura cu
sf. Ioan Damaschin c însoţită de următoarele stihuri:
"Damaschin râ11/ bogosloveniei prin optiui câmare
Aratei noao pre veacul al opta că sfârşit nu-are.
Mâriţi-1 pre el şi slava pre carea bogar o râ11rează
Astăzi besearicei: prin vers11ri pre eafrumos o coronează".
Alte ilustraţii: "Sfânta Treime cu Avraam şi Sara" (7,517.5 cm), semnată
"P. C." este reprodusă la f. 3, v.; 48, v.; 92, v.; 138.v.; 176, v.; 273, v.
Ornamentaţia cărţii e compusă din frontispicii cu figuri în medalioane
(Maica Domnului, ls. Hs., şi sf. Ioan) semnate de "Grigorie ieromonah", din
iniţiale ornate şi din vignete, uncie destul de ample şi bogate în clemente de
compoziţie tipografică, ca acele semnate "M. E."

*

XXXVI. MINEIUL I.UNA LUI OCTOMVRIE, Râmnic, 1776
Nr. inv. 820.
Cota: C. R. V., V-41.
B. R. V„ II (395), p. 215-217 şi IV, p. 255-256.
Dimensiuni: 32.5/22,5; 31,5/21; 22,5116 cm.
Paginaţie: F. t. + (2) f. + 21 O f.
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Copertele - piele pe lemn - au fost ornamentate cu chenare din vrejuri şi
elemente de compoziţie tipografică. Pe faţa I în medalion apare "Fecioara cu
pruncul". Ornamentaţia şi ilustraţia de pe faţa I au fost poleite cu auriu.
La ornamentaţia cărţii sunt de reţinut: un frontispiciu ilustrat cu 3
medalioane - Maica Domnului, Is. Hs., şi sf. Ioan - la f. I (5,5/14 cm), câteva
vignete şi câteva iniţiale ornate.
Sub ilustraţia de la f. (2), semnata "P. K.", apare următoarea invocaţie:
"Răscumpăratu-ne-ai pre noi din blăstăm11I legii, rn scump sângele tău. Pe
cruce pironindu-te şi cu s11/iţa imp1111gându-te, ne11111rire ai izvorât oamenilor,
Mân111itorul nostru, mărire Ţie".

*

XXXVII. OCTOIH, Râmnic, 1776
Nr. inv. 1693.
Cota: C. R. V .• III-4.
B. R. V., li (396), p. 217.
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Dimensiunile: 22,5116; 22/15; 14,5/12 cm.
Paginafie: F. t. + 382 f. (lipseşte o filă. cca cu gravură, de după f. t.).
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pe lemn - a fost ilustrată pe fata I cu sf. împărali
Constantin şi Elena în medalion şi ornată cu chenare din motive vegetale şi
elemente de compoziţie tipografică.
Jlustratia cărţii mai cuprinde o gravură cu "Sfânta Treime" (6,5/9,5 cm).
reprodusă la f. 3, v., 23, v.. 40, v., 78, 96 şi 115, v.
Ca ornamente sunt de retinut câteva frontispicii, iniţiale ornate şi pu1inc
vignete.
Î11sem11tiri:
I Şnit: "Davideni I 7" (limba română, caractere latine).

*

XXXVIIl.ANTOLOGHION, Bucurcşti.1777
Nr. inv. 1682.
Cota: C. R. V., Y-21.
B. R. V„ li (398), p. 217 şi D. P., p. 212-215.
Dimensiuni: 32/22; 30/20,5; 25/16 cm.
Paginaţie: F. t. + (2) + 572 f. (ultima filă e numerotată greşit: 562).
Limba română. caractere chi1ilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pe lemn - cu omamcntatie ştearsă (tocită). Încuietori
defecte.
Cartea este împodobită cu ilustraţii şi ornamente.
Îllsemmiri:
I. F. (2): "Să să .ştie de când au răpă11sat Îlltrtt fericire piirimele 110.îtrtt
/. .. / 23 llprel 793" (limba română, caractere chirilice).
2. F. (2): "Să sâ ştie de când au răpciusat fratele 11os1ru /011iţti Sămaca
din Muşe11iţă la 27 ghe11ar 830" (limba română, caractere chirilice).
3. F. (2): "/oa11 Semaca, fiul răpuosallllui Vasile Semaca m1 c11111părat
acest Mi11ei de la lordachi i Se maca, fiul răpiiosa1/ ulm/ Joni fă Sămaca. c11 60 v.
v. la 20 mai 1832. Ioan Semaca" (limba română, caractere chirilice).
4. F. 1-6: "Aceastii carte an11me Minei este a preutului loa11 Siimaca ot
Muşe11iţă şi am dat pe d-sa I 5 lei poli ba11i gata ca să fie pentru pome11irea
noa.<;tră şi a piirinfilor noştri. Leat 1780 aug11s1 15" (limba română, caractere
chirilice).

Alte exemplare:
I. Nr. inv. 1683.
Cota: C. R. V., V-26.
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Exemplar complet. Dimensiuni: 31,5/22; 29,5/20,5; 25/ I6 cm.
Legătura - piele pe lemn - cu ilustraţia şi ornamentaţia şterse. Încuietori
defecte.
Î11se11111ări:
I. F. 1-2: "Acest Minei s-au cumpărat de11 banii sat11/ui şi s-au dat

bisearici/ i/

Pătrăuţului,

I 780, no/ iembrie]. lgnatie arhidiacon".

2. Nr. inv. 1665.
Cot&.: C. R. V., V-35.
B. R. V., li (396), p. 217.
Dimensiuni: 31121; 29/20; 25116 cm.
Paginaţie: lipsesc f. t. şi primele (2) f.
Legătura, idem ca la exemplarul anterior.

Î11Se111111iri:
I. F. 1-41: "Acest .\fâ111 Minei l-au cumptirat dumneaei giupâneasa
Maria a dumisale Vasile Băloş şi l-au dar sji111ei biserici din Berc/1eşeşri, unde
iaste hramul ~fântului ierarh Necolai, moşia Moldoviţii şi l-au dat pentru satul
său şi pentru sufletul celor răpăusaţi ca să le fie pomenire în veci, fiind
stăpcinitoriu al sfi11tei măncistiri Moldoviţii cuvioşia sa arhimandritul Venedict
Cociavschii în zilele pre înălţatei Împărătesii Marii Terezii şi fiul să11 Iosif
săcundul, fiind stăpânitor a toată Bucovina la v Jet 1778, f lww/ /11i noemf brie/,
8 şi am scris eu pretlful Ignat ot Bercheşeşti" (limba română, caractere
chirilice).
3. Nr. inv. 1758.
Cota: C. R. V., V-24.
Dimensiuni: 32/21; 25/ I 6 cm.
Paginaţie: lipsesc copertele, începutul cărţii până la f. (2) şi 25 file (f.
547-572) de la sfârşitul căqii.
Î11Se11111ări:
I F. (2): "/„.} este a sfintei mănăstirii Moldoviţlii şi s-au dat la schitul
Rarău pelllru slujba schitului unde să prtiz.1111ieşte hramul sfântului Ioan
Bogoslov, Venedict arhimandrit şi igumen mf ti/niistirii Moldoviţăi, anul 1782,
mart 21" (limba română, caractere chirilice).
2 Şnit: "Davideni". (limba română. caractere latine).
>Ic

Iaşi, 1777.
Nr. inv. 1706.
Cota: C. R. V., 11-4.
B. R. V .. II (408). p. 221-222 şi IV, p. 257.
Dimensiuni: 19,5/14; 18,5/13,5; 13/10 cm.

XXXIX. CEASLOV,
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Paginaţie: 348 f. (lipsesc: foaia de titlu+ (2) f. de la începutul cărţii).
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pe lemn - a avut ornamente şi ilustraţii imprimate care
abia pot fi întrezărite, datorită tocirii.
Ornamentaţia cărţii constă în frontispicii. iniţialele simple şi ornate,
vignete.
f11.'lemnări:
I F. 348 v.: "Acest Ceaslov este a părintelui Teodor Zaharovici, prot
Nistru Cerem11ş. Teodor pror Nistru 1784" (limba română, caractere chirilice).
La f. 347 începe Pas/ia/ia pe scurt pentru perioada 1777-1795.La f. 348,
v. s-au tipărit unnătoarele: "Slavă, cinste şi inclrinăci11ne celui În troiţă proslăvit
D11m11eze11 care ne-au ajlllat după Î11ceput de am ajuns şi sfârşitul.
lară cei ce vă veţi Întâmpla a ceri b11c11raţi-vă În Dom1111I şi ce greşală
veţi afla i11drepta/i c11 duhul blândeaţelor, nep1111ându-ne În ponos. Că precum
este cu neputinţă ceriului a se vedea fără de nori, Într-aceastaşi chip şi
tipografii afifiirci de greşeală (text neinclus în B. R. V.).

XL CATA VA.')JER.

laşi,

*

1778

Nr. inv. 1757.
Cota: C. R. V., 1-11.
B. R. V., II (412), p.224.
Dimensiuni: 16110: 15/10; 10.517.5 cm.
Paginaţie: (3) + 278 f. (lipsesc f. t. şi f. 279).
Limba greacă (f.1-45, unde numai indicaţiile tipiconale, tipărite cu roşu,
sunt în româneşte) şi română, caractere greceşti şi chirilice.
Ultima copertă, singura existentă, este din piele şi lemn.
Hârtie cu filigran.
Ilustraţia de la f. I, v. - "Naşterea lui Is. Hs." se repetă şi la f. 45, v ., de
unde începe versiunea românească a textului grecesc anterior. La f. 202, v.,
precedând "Canon de r111:ăci1111e cătră Născătoarea de Dumnezeu", apare o
gravură (21/8 cm) cu "Născătoarea de Dumnezeu", semnată "lerci Mihăilă".
"Pashalia" pe anii 1778-1853, "Pashalie de iaste visecr'' şi "Naşterea
lunilor" apar la f. 340-343; f. 344-370 şi respectiv f. 371-378.
Ornamentele constau din frontispicii, iniţiale, vignete.
f nsemm'iri:

I. F. 270, v.: "Acest Catavasăer este /.„/ Goian şi cine va fura să fie
anatema" (limba română, caractere chirilice).
2. F. 370, v.: "Acest Catavasăre este a căpitanului Gheorghe Goian /„./
cine l-a fura să fie anatema sa de t/o(i I sfinfii" (limba română. caractere
chirilice).
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"Davideni 76" (limba română, caractere latine).
încheierea cuvântului înainte (3 file ) citim: "Cel mai mic
Între prezviteri au fost ostenitorÎlt şi chivirnisitoriu la tipări111/ acestui
CATAVASIER/V. Protoierei Mihai Strilbiţc/1ii şi exarh din mitropolie laşului.
1778 august 25".
3.

Şnit:

Notă: După

*
XLI. MINEIUL LUNA LUI NOEMVRIE, Râmnic, 1778 (trad.
Chesarie)
Nr. inv. 821.
Cota: C. R. V., V-46.
B. R. V., II (415), p. 226-228.
Dimensiuni: 32,5122,5; 31,5/21; 22,5/16cm.
Paginatie: F. t. + (3) + 207 f..
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pe lemn - ornamentată şi ilustrată artistic.
Fată de Minefol pe octombrie. acesta diferă prin faptul că apar câteva
preci7..ări în legătură cu tipărirea şi anume: I. f. (2), v.: "la tipiirirea acestui
sfânt Mineiu fost-au chelfllitoriu şi mult ostenitoriu a să face lucru Ioachim
ieromonahul mitropoliei"; 2. f. 207, v.: "Slavă, cinste şi Închinăciune celui în
troi{ă slc"ivit carele ne-au ajutat după început de am ajuns şi sfârşitul. Şi s-au
începltl acest lucm la luna lui august I şi au luat sfârşit la octomvrie 5.
S-au tipiirit acest Mineiu luna lui noemvrie prin osteneala diortosirii şi
silinţa smeritului Îlltre ierodiaconi Anatolie din sfânta episcopie a Râmnicului.
Fiind Împreună la un loc diortositoriu şi tocmitoriu la îndreptarea cuvi11telor
limbii rumâneşti smeri111I între monahi Rafail din sfânta măniistire Hurezii".

*

XLII. MINEIUL LUNA DECEMVRIE, Râmnic, 1779 (trad.
Chesaric)
Nr. inv. 822.
Cota: C. R. V., Y-3.
B. R. V., II (419), p. 231-233.
Dimensiuni: 32,5/22,5; 31,5/21; 22,5/16 cm.
Paginaţie: (3) + 231 f..
Limba română, caractere chirilice.
•
Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pe lemn - ornamentată şi ilustrată artistic. In medalion
pc coperta I. "Răstignirea".
La f. 225, v., la sfârşitul textului pentru ultima zi a lunii decembrie, se
precizează: "Purrătoriu de grijă fiind tipografiei chir Ioachim iromona/ml din
sfânta mitropolie".

*
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XLIII. MINEIUL LUNA LUI IANUARIE, Râmnic, 1779 (trad.
Chcsaric)
Nr. inv. 811.
Cota: C. R. V., V-40.
B. R. V., II (420). p. 233-237.
Dimensiuni: 32,5122,5; 31,5/21; 22,5/ 16 cm.
Paginaţie: F. t. + (3) + 253 f ..
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pe lemn - cu ornamentaţie şi ilustraţie artistică. În
medalionul de pe coperta I se revine la imaginea de pe mineele pe octombrie şi
noiembrie, "Fecioara cu pruncul".
Frontispiciul de la f. I constă dintr-un singur medalion cu Is. Hs.
binecuvântând şi o îmbinare de vrejuri, frunze. nori.
La sfârşitul Mineiului, înaintea Bogorodicelor, aceeaşi precizare
referitoare la purtătorul de grijă al tipografiei, ca şi la Mineiul anterior.

*

XLIV. MINEIUL LUNA LUI FEVRUARIE, Râmnic,1779 (trad.
Chesarie)
Nr. inv. 812.
Cota: C. R. V., V-4.
B. R. V., 11 (421), p. 237-241.
Dimensiuni: 32,5/22,5; 31,5/21; 22,5/16 cm.
Paginaţie: F. t. + (4) + 161 f ..
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura
piele pc lemn, cu ornamentaţie şi ilustraţie
artistică.Medalionul de pe coperta I este identic cu cel de la Mi11eiul pe
decembrie, "Răstignirea".
La sffuşitul Mineiului, înaintea Bogorodicelor, aceeaşi precizare
menţionată la Mineiul pcntm luna decembrie.

*

XLV. MINEIUL LUNA LUI MARTIE, Râmnic, 1779 (trad.
Chesarie)
Nr. inv. 813.
Cota: C. R. V., V-45.
B. R. V., II (422), p. 241-244.
Dimensiuni: 32,5/22,5; 31,5/21; 22,5/16 cm.
Paginaţie: F. t. + (3) + 151 f ..
Limba română. caractere chirilice.
Hârtie cu liligran.
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Legătura - piele pe lemn - , cu ornamentalie şi ilustratie artistică.
Pe f. (3) apare, ca ilustratie, "Bunavestire" (8,5/6 cm) semnată "P. h.
înso1i1ă de tex1ul următor:

"Astăzi iaste începutul mântuirii noastre, şi arătarea tai11ii cei din veac;
fii ul lui Dumnezeu, fiul Fecioarei să face şi Gavriil darul bine-/ vesteşte. Pentru
aceasta şi 11oi împrewui cu dânsul Născătoarei de D11m11ezeu să-i strigăm:
Bucură-te, ceea ce eşti cu dar dăruită, Domnule Cii tine".
Invocaţia care însotcşle gravura cu "Răs1ignirea" de pe f. (3), v. este
um1ătoarea: "Pre cel ce s-au răstignit pe11tru 11oi, veniţi să-l lăudăm toţi, câ pre
acesta l-au văzut Maria pre lem11 şi au zis: Deşi rabzi răstignire, tu eşti Fiul şi
Dumnezeul meu".

*
XLVI. MINEIUL LUNA LVI APRILIE, Râmnic, 1780 (trad.
Filaret)
Nr. inv. 814.
Cota: C. R. V .• V-44.
B. R. V., li (433), p. 254-256.
Dimensiuni: 32.5/22,5: 31,5/21; 22,5116 cm.
Paginatie: F. l. + (2) + 143 f.
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pe lemn -, cu ornamentatie şi iluslratie artistică.

*

XLVII. MINEIUL LUNA LVI MAI, Râmnic, 1780 (trad. Filaret)
Nr. inv. 815.
Cota: C. R. V., V-2.
B. R. V., II (434), p. 256-260.
Dimensiuni: 32,5/22,5; 31,5/21; 22,5/16 cm.
Paginaţie: F. t. + (3) + 151 +(I) f..
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pe lemn -, ornamentaţie şi ilustratie artistică.
Pe f. (3), la ilustraţie, apar "Sf. Constantin şi Elena" (7/6 cm) cu
următoarea notă: "Co11sta11tin astăzi, cu maică-sa Elena, cruce au arătat lemnul
cel prea cinstit carele iaste ruşinarea tuturor jidovilor şi amui credincioşilor
împăraţi asupra celor protivnici. Că pentru noi s-au arătat semn mare şi în
războaie î11fricoşat", nesemnalată în B. R. V.

*

XLVIII. MINEIUL LUNA LVI IUNIE, Râmnic, 1780 (trad. Filaret)
Nr. inv. 816.
Cota: C. R. V., V-27.
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B: R. V., II (435), p. 260-262.
Dimensiuni: 32,5/22,5; 31.5/21; 22,5116 cm.
Paginaţie: f. t. + (2) f. + 135 f..
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pe lemn-. cu ornamentaţie şi ilustraţie artistică.
Verificarea şi corijarea traducerii a fost asigurată de "Iordan biv vei
gramatic Capadochia1111/", se precizează în nota tipărită pc f. (2), v„

"'

XLIX. MINEIUL LUNA LUI IULIE, Râmnic, 1780 (trad. Filaret)
Nr. inv. 817.
Cota: C. R. V., V-39.
B. R. V., II (436). p.262-264.
Dimensiuni: 32.5/22,5; 3 I ,5/21: 22.5/ l 6 cm.
Paginaţie: F. l. + (2) + 185 f..
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pe lemn -. cu ornamentaţie şi ilustratic artistică.
Preci7„area despre grămăticul Iordan din Mineiul lu11a lui i1111ie apare şi
pc f (2), v. şi la sfârşit, unde se dau informaţii despre toţi cei care au contrihuit
la apariţia cărţii.

*

L. MINEIUL LUNA LUI A VGUST, Râmnic, 1780 (trad. Filaret)
Nr. inv. 818.
Cota: C. R. V„ V-43.
B. R. V .. II (437), p. 265-267.
Dimensiuni: 32,5/22.5; 31,5/21; 22,5/ I 6 cm.
Paginaţie: t. + (2) + 192 f..
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pe lemn -, cu ornamcntaiie şi ilustraţie artistică. În
medalionul de pc prima copertă este reprezentată "Fecioara cu pruncul".

"'

LI. MINEIUL LUNA LUI SEPTEMVRIE, Râmnic, 1780
·Nr. inv. 819.
Cota: C. R. V., V-42.
B. R. V„ li (438), p. 267-268.
Dimensiuni: 32.5/22.5: 31,5/21; 22,5/16 cm.
Paginaţie: 240 f ..
Limba română. caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
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Legătura - piele pe lemn -. cu ornamentaţie şi ilustraţie artistică. Pe
prima copertă, în medalion, "Răstignirea".

*

Lll. DESVOALTELE ŞI TÂLCUITELE EVANGHELII, Sibiu, 1790
(trad. Dimitrie Eustatievici)
Nr. inv. 893.
Cota: C. R. V., 1-1.
B. R. V., II (536), p. 335-337.
Dimensiuni: 18/12: 17,5111; 1317,5 cm.
Paginaţie: F. t. + (6) f. + 178 p.+ I tabel..
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Cartea este aproape lipsită de ornamente şi ilustratii. Găsim doar 2
frontispicii şi o iniţială.
Însemnări:
I. Tabel. v.: "Viche11tie Dascti/11/. m01wh, 861" (limba

română,

caractere

latine).

şi

LIII. Dimitrie Eustatievici - SCURT IZVOD pe11tru lucruri de
de cllili11 î11 scrisori de multe chipuri, Sibiu, 1792
Nr. inv. 326.
Cota: C. R V., 1-3.
B. R. V., H (555), p. 349.
Dimensiuni: 16,5110; 16/9,5; 1217.5 cm.
Paginaţie: F. t. + 124 p.

obşte

Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura este din carton, cu cotor şi coltare din piele.
Însemnări:
I. Foaia de gardă: "Această cărticică o dtiruiesc bibliotecii din sf
monastire Dragomirna la anul 1846. Ghenadie Zt1harovici ig11me11" (limba
română,

alfabet de tranziţie).

"'

LIV. ADUNAREA CAZANIILOR, Viena, 7301 [1793)
Nr. inv. 1660.
Cota: C. R. V., VI-14.
B. R. V .. II (558), p. 350-351.
Dimensiuni: 39/25; 38,5/24,5; 29,5/26.5 cm.
Paginatie: F. t. + (4) + 94 + 84 + 87 f. (Cartea este
tomuri).
Limba română, caractere chirilice.

596
https://biblioteca-digitala.ro

împărtită

în 3

Carte

românească

veche de la

Mănastirea

Dragomirna

Hârtie cu filigran.
Ca ornamente apar: iniţiale. vignete, frontispicii la începutul şi sfârşitul
fiecăruia dintre cele 3 tomuri. De asemenea, foaia de titlu este încadrată în
chenar.
Legătura - hârtie pc carton -, cu cotorul din piele.

*

LV. CATAVASIER, Bucureşti, 1793
Nr. inv. 1699.
Cota: C. R. V., 1-9.
B. R. V .• li (560), p.352.
Dimensiuni: 16/11; 14,5/10: 10/8 cm.
Paginaţie: F. t. + (4) + 172 f. (lipseşte foaia cu "o gravură pc lemn"
menţionată în B. R. V.).
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pe lemn -. ornamentată cu chenare şi flori. Pc prima
coperta, un medalion şters prin tocire.
Ornamentaţia simplă - frontispicii, iniţiale (ornate), vignete.
Între f. 147 v.-165, "Paslwlia" pe anii 1793-1843.
Î11sem"'iri:
I. F. 41. v.-45: "Acest Caravasieri l-am cumpărai eu popa Gheorghie de
la iarmaroc11I din târgul Cemăufului. Am dat 4 lei bani buni şi eu am dm-o lui
Costache".
2. Foaie lipită pc coperta interioară: "Î11 amintirea pelerinajului la
Ierusalim şi în semn de supunere fiiască î11chi11 această carte veche
bisericească românească I. P. S. Sale Mitropolitul Necrarie. Cemăufi, 22 mai
1930. Dimitrie Bucevschi, şef de tipografie" (dactilografiată cu violet, limba
română, caractere latine. Semnătura, olografă, cu cerneală neagră).
3. F. I, v.: "Această carte anume Caravasieri este a lui Costică
Popovici şi am dar JO lei pe dânsul la anul 1834 deche/m/v/rie/ 20".
4. F. 83: "Spre eternă amintire de când am fost {„./ la p1111ct11l Cojoci şi
Doma. 18941815. Th. Gir. Solt11z" (limba română, caractere latine).
5. F. 131: "1839 sepre/m/vr/i/e, 3 spre 4 s-au născut Ana dascălului
Costică, spre duminecă" (limba română, caractere chirilice).
În B. R. V. se reproduce doar partea finală din predoslovie. Textul
nereprodus este următorul:
"CUVÂNTU
cărră cei ce să vor întâmpla a ceri
Darul cântărilor iaste o puteare invirăroare ce deşreaprii simfurile şi
aţâţă aprinderea asupra părţii cătră carea să întinde invitarea glas11l11i. Si când
ne slujim c11 dâ11s11/ spre laudll lui Dumnezeu ne înalţă mintea ca cum n-am fi
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pre pamtmt. De-I vom schimba spre 11mi/i11ţa s11flet11/11i, n11 pot ţinea ochii
/acrămi/e. Se aprinde inima de o dorinţă mai pres11s de /11me şi ca c11m s-ar
Într-aripa, suflet11l ::.boară la cele mai din li11111tm ale rai11/11i, acolo de 11nde
ş11enit11ra şarpe/11i c11 /„./ glas scosese pre Adam afarti. N11 iaste altti pweare
omenească nici mai deşteptătoare nici mai grabnicii la prefacerea simţ11rilor
decât meşteş11g11/ cântârii.
C11 aceata fericit11l David gonia pre d11h11/ cel rti11 de la Sa11/. Si 1111
filosof odinioarâ pre nişte tineri ce sâ purta dupâ 1111 cântec invirătorill de
săl((iri fârti de rnşi11e, i-au potolit 11umai c11 schimbarea glas11/11i coardei, atâta
cât aceia rnşimindu-se au lăsat joc11/. Marele acela Alexandru carele au
nw11ârar mai multe birni11ţe decât zile ale vieţii. s-a11 birnir de p11rearea 11111ti
câ11tec de rtizboi În vreme câ11d şădea la masă de mâ11ca. i11focâ11d11-se
simţurile, s-au nâp11srir şi tm ::.mult o sabie de 111ule sta c11 care ar fi şi vtirămat
pre cineva din cei ce îi dvoria. Dar iarilş aceaiaş câ11rârori, prefâcâncl
. Î11vârtirea glas11/11i În pllft•rea alt11i cântec i11blâ11::.irori11, l-au tlomolir.
Îndrăznim a zice cei vrednicia daru/11i câ111ilrii poare sit suie pre om şi
sâ-1 pue rocmai Îlllre acele fericire duhuri cereşti care 11eincerar izvorâse pre
acea mai dulce decât fagurnl câmare a sfi111ei rroiţe şi poate s<i-1 doboare În
ceale mai adânci peşteri ale iadului sti latre cu cerverii satanii amar şi vau.
În \'oin(a 01111tl11i iasre :.tilogir acest dar şi cu cât ii aprinde dorirea cea
di11tâi1t, câ11d bi11e să va sluji Cii dânsul, cu atâta ii aţâfă pomirea cătl"li ceale
târâtoare. Când râu ii va icmwmisi, şi-l dâ legat tâlharilor celor (de) rând.
Pe111rn aceaia purtătorii de Dumne:eu pârin(i carii au supt din roaot1 duhului
.ifâ111 şi de acolo au luat pllfi!rile glcisuirii şi dimr-acea lti11râ de şapte coarde ce
cu r<i.rnnarea ei rtisroanui pierrile şi dezrtidâcineaz.ă copacii, au î11văfat
viersurile de a rnmpe inimi şi di11/ci1111tml piep111/11i au Îllfocmit a să cânta Îll
be.'iearica Dom11u/11i cânrtiri care wgrâvesc î11 suflet ca î11 tabhi icoa11a
dw1111ezeieşrii î111rupării sale şi patimile lui ceale Î11 nespusâ i11bire de oameni
suferire. Bir11i11ţa şi desniwşarea iadului, omorârea 11wrfii şi preaslăviră
învierea sa şi inâlfarea la ceriw·i şi altele multe. Cu ale cărora sudori au
Împodobit Dumnezeu besearica sa c11 o hlamidâ şi pre dânşii i-au Împreunat
Îllf/'11 o horii ce salrii i11 sunetele duhului sfânt. Dimre carii aducem aminte şi la
acest cuvâ111 pu{ini fâcători de cântări ce au strălucit şi în viaţă ca nişte luceferi
pre târia h<~searicii şi s-au mi111111ar şi să mi111111eazli de dânşii veacurile:
Cel dinrru sfinfi părintele nostru, Mitro/an patriarhul Ţarigrnd11/11i ce
înflori a în fapte la anii mânflli rii lumii 3 I 5:
Prea cuviosul Roman care cu mi111111e au cântat întâi condacu/ acesta:
"Fecioara asrâzi pre cel mai pre sus infiinfat naşte", cu atâta du/ceafă de viers
încât s-au cwwsc/lf că de la maica luminii primise În gâtlejul siiu darul ca o
gusrare de hrană. vie/uia În anul 500 al dom1111/11i;
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C11vios11l pări111ele nostru Andrei Critem111/, albina darului, r11rr11reaoa
cea plină de wnilinţă a11făc11r călătoria vie/ii (În) anii mântuirii 67 I;
Sfâ11111/ Ioan Damaschin şi ferici11tl Cosma, strunele bisearicii ceale
Înmfle/ite, a11fosr în <mii mânr11irii 727;
Cuvios11/ Teodor St11dir11/, cârma călugărilor, diama111ul credi11fei,
străl11cea În anii 796;
Cuvios11/ părintele Iosif carele ca izvor izvoria cântările, încât socotia
oamenii c11m 1111 le-ar fi scos de la sine, a11 trecut prin via/a această vremealnică
la anii de la înnoirea lumii 850;
Sfântul Nichifor, pmriarhul Ţarigrad11/11i, cel ce d11pă p11rtarea numel11i
a11 Împlinit şi faptele vie/ii în anii mântuirii 845.
Lângă atâfia ce am arârar sâ Înfeleg şi cei/a/fi ne1111111ărafi carii cu
rresraia lor cea văpsită de d11h11/ lfâ111 a11 z11grâvir prec11m am zis roată
înfr11musefarea bisearicii, au închipuit tolllă lupta ceea ce au stătut împotriva
iad11/11i.Şi pelllru că l-a11 biruit, pelllru că l-a11 că/car, i-a11 împletit c11111111i
nevestejite pre. carele tot farmecul /? J eres11rilor n-a11 pwur să le păleascii c11
aceaiaşi văpseală a11 lucrat a să înfelege starea besearicii prin alegorie ca o
grâdină prea desfătară cu împrejurare de cel mai lăm11rir aur, pardosirâ cu cel
mai curat 11uirgiirirari11, plinei de pomi şi înşiruită de jlori care să adapă din
nişte râuri curgătoare de viaţă, ce Înc1111giură c11 1111 s11ner de multe glasuri
întocmire, dând la a11z omenesc a priceape c11m câ îşi au izvorârea lor de la
rădăcina pom11/11i vie/ii".
1........................ „ ••••.•••. „ ..•• „ ................ „.„ ...... „ ...................................... )
cântării

*

LVI. LITURGJJIE, Iaşi, Ed. a II-a, 7302 [1794]
Nr. inv. 1673.
Cota: C. R. V„ V-22.
B. R. V .. II (578), p. 365-366.
Dimensiuni: 32120; 31/20; 22/14,5 cm.
Paginaţie: F. t. + (9) + 164 f.
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pe lemn -, a fost foarte frumos ornamentată cu chenare
late din flori şi vrejuri. Pe faţa I, în medalion, "Răstignirea" iar la colţuri,
evangheliştii cu simboale.
Cartea mai conţine, în afară de "stema îndoită", menţionată în B. R. V.,
încă 4 ilustraţii şi anume:
I. "Iisus pâinea vieţii" (10/6 cm), cu următorul catren:
"Aceasta este pânea care din cer coboară
Ca oricine va mânca di111r-Î11sa să 1111 moară.
Trupul mieu este adevărata mâncare
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Şi sângele mieu este adevărata băut1mi";
2. F. 38 v.: "Sf. Ioan Zlatoust" (24/13 cm),
3. F. 70 v.: "Sf. Vasile cel Mare" (24113 cm),
4. F. 96 v.: "Sf. Grigorie Bogoslov" (24/13 cm),
Liturghierul propriu zis se încheie la f. 1071108. De la f. 109 până la
sfârşit sunt date o serie de rânduieli, molitve ocazionale, otpusturile, sinaxarul,
cereri de bună credinţă. Cartea se încheie cu formula: "Precum doresc să ajungă
la limanul cel cu linişte cei ce sunt bân111iţi de valurile mării aşa şi tipografii
doresc să ajungă la sfârşit11l căr/ii". Urmează nota reprodusă în B. R. V.. după
care - formula de mulţumire: "Lui Dumnezeu celui ce au voit a începe şi a
săvârşi acest cinstit şi sfânt lucru, mulţumire, binecuvântare, cinste. slavii şi
putere în vecii vecilor amin".
Ca ornamentaţie, în afară de chenarele din flori şi elemente de
compoziţie tipografică. reţin atenţia frontispiciile, ini1ialele şi vignetele.

*

LVII. MOLITVENIC, Bucureşti, 1794
Nr. inv. 1702.
Cota: C. R. V„ 11-13.
B. R. V„ II (579), p. 336-367.
Dimensiuni: 21/16; 20/14,5; 15/12 cm.
Paginaţie: (5) +354 f. (lipsesc f. t., 3 f. de la începu1ul

cărţii şi

I f. de la

sfârşit).

Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura - piele pe lemn-, fără ilustra\ii şi ornamente.
Ca ornamentaţie, cartea conţine un număr mic de frontispicii şi vignete
şi foarte multe iniţiale simple şi omale.
Însem111'iri:
I. F. 353, v.: "Aceastci sfântă carte Mol/ i}tv{ enic} este a preotului Ion
Popovici din satul Stmtiliei, 856" (limba română, caractere chirilice).

*

LVIII. MOLITVENIC, Bucureşti, 1794
Nr. inv. 1386.
Cota: C. R. V., 11-9.
B. R. V., II (579), p. 366-367.
Dimensiuni: 19/ 15; 15112 cm. Format: in 4°.
Paginaţie: 299 f. (lipsesc, dacă ne luăm după paginaţia exemplarului
anterior, 64 f. şi anume: F. t., (7), I, 26, 98-103, I06-107, I09-1 12. 165-180.
308, 353-355).
Ca text şi dispunere a acestuia în pagină, ca paginaţie şi signa1ură,
exemplarul de faţă este identic cu Molitvenicul descris anterior (nr. LVII). De
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remarcat că dimensiunile de la oglinda textului sunt şi ele identice. diferenţele
sesizabile se referă la filigran, ornamentaţie şi acurateţea tehnică a tipăririi.
Astfel, dacă în exemplarul anterior frontispiciile constau din motive de jerbe şi
frunze, la Molitve11icul de faţă apare în centml frontispiciului o figură
antropomorfă, de la care se resfiră, în dreapta şi în stânga, jerbe şi frunze. Mai
mult, la f. 70, în exemplarul de faţă, apare un frontispiciu mai deosebit: în
medalion circular, pe un fond de steluţe, apare Is. Hs. binecuvântând. Din
medalion se desfac două ramuri sinusoidale cu frunze şi, în capăt, cu câte o
floare. De o parte şi de alta a medalionului, jos, sunt imprimate literele "C O" şi
"D I N" (numele tipografului, al gravorului ?). Elementele de compoziţie
tipografică ce flanchează colontitlurile sunt de asemenea diferite. Diferenţe se
constată, de asemenea, la iniţiale, care sunt mai curate în acest exemplar, după
cum alinierea tipografică a marginilor textului ca şi alte elemente de tehnică
tipografică (initialele şi majusculele nu se mai suprapun peste text, colontitlurile
sunt tipărite peste tot cu roşu) arată că exemplarul de faţă a fost lucrat cu mai
multă atenţie în ceea ce priveşte calitatea tipăririi. Cum cataloagele folosite ca
instrument de lucru nu înregistrează vreo ediţie anterioară sau ulterioară a
Molitve11icului de la Bucureşti, 1794, înclinăm să credem că, nemulţumit de
calitatea lucrului, comanditarul ediţiei a intervenit în timpul tipăririi şi că, în
felul acesta, s-au tras din acest Molitve11ic două tiraje cu deosebirile semnalate.
Fireşte, aceasta este, deocamdată, o ipoteză care, la o confruntare cu un
exemplar complet, poate fi confinnată sau infirmată.

*

LIX. OCTOIH şi Slujba sfinţilor de obşte, Ed. IV-a, Blaj, 1794
Nr.inv.1710.
Cota: C. R. V., 11-3.
B. R. V .. II (556), p. 349.
Dimensiuni: 23117; 20/16,5; 15/12.5 cm.
Paginaţie: 424 p. + 196 f. (lipsesc f. t. şi primele 3 foi nenumerotate).
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura (din care mai există doar coperta I) - piele pe lemn - a fost
ilustrată cu "Răstignirea" în medalion şi ornată cu chenare din elemente de
compoziţie tipografică, poleite cu argintiu.
Ornamentaţia cărţii constă din iniţiale ornate şi câteva vignete.

Însemmiri:

llişeşti

l. p. 168: "Joa11 Bucevschi dasca/" (limba română, caractere chirilice).
2. p. 196: "Să să ştie de când am învăţat copiii preotului Ioan din
în anul /80/" (limba română, caractere chirilice).
3. Şnit: "llişeştie 6" (limba română, caractere chirilice).

*
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LX. CEASLOV, Ed. I, Iaşi, 7305 [1797]
Nr. inv. 1405.
Cota: C. R. V., N-3.
B. R. V„ II (609), p. 393.
Dimensiuni: 28/19; 27/18,5; 19/12 cm.
Paginaţie: F. L + (I) f. (cu fnsiinmare de toate cele ce să aflâ întru
această sfântă cane)+ 622 p. (lipsesc 2 p. de la sfârşitul cărtii).
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Coperta - neoriginală - pânză pe carton cu colţare de piele nu prezintă
nici un interes.
Ornamentaţia cărţii constă din frontispicii, iniţiale simple şi vignete.
La p. 615-619 apare "Pashalia" pentru 69 de ani (1797-1866) (B. R. V.
nu consemnează această particularitate).

*
LXI. LOGHICA, Buda, 1799
Nr. inv. 275.
Cota: C. R. V., 1-2.
B. R. V., II (622), p. 416.
Dimensiuni: 19/12; 18/11; 13/8 cm.
Paginaţie: 203 p (lipsesc p. I şi 2).
Limba română, caractere chirilice.
Hârtie cu filigran.
Legătura simplă - hârtie pe placaj -. cu cotor şi colţare din piele.
Ca ornamentaţie sunt de reţinut un frontispiciu ilustrat la p. 3, o vignetă
la p. 24 şi o alta (marcă de tipograf?) la p. 205.
Î11sem11ări:
I Foaie de gardă, "Ghervasie lanovici, monah, 87 /" (limba română
alfabet latin).
PRECIZĂRI
1. Catalogul de faţă a fost prezentat, ca „lucrare de atestare", la finalul
perioadei de perfecţionare a personalului din cultură (desfăşurată între anii
1976-1980), la începutul anului 1980, fiind, ulterior, citat de Florian Dudaş în
volumul Cazania lui Varlaam în Transilvania (Cluj-Napoca, Editura
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi Clujului. 1983, p.
313), unde se notează că exemplarul Cazaniei descrise de noi la poziţia II I ar fi
aparţinut Bisericii din Lugaşul de Sus (Bihor). În realitate. acesta a fost
proprietate a Bisericii din Lupaşul (Lăpuşul) de Sus. localitate aflată, probabil,
în fostul comital Solnoc-Dobâca (v. S. FI. Marian - Inscripţiuni de pe
manuscripte şi cărţi vechi din Bucovina, Suceava, Editura autorului, 1900, p.
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93-94 şi Olimpia Mitric - Cartea românească veche în judeţul Suceava.
Catalog, I, Suceava, Inspectoratul pcniru Cultură, 1992, p. 59-60).
2. Textul manuscris intitulat Această istorie ce s-au aflat în scrierile
Sfi11tei Mitropolii, scrisă de preosfinfia sa Gheorghie. mitropolit al Molduvii (v.
poziţia XIII/I). a fost inclus prima oară în lucr.uea O versiune a „Relaţiei
mitropolitului Gheorghe", prezentată la sesiunea naţională de comunicări
ştiinţifice „Valori bibliofile din patrimoniul cultural-naţional", desfăşurată în
luna mai 1981, la Arad (v. „Valori bibliofile din patrimoniul cultural-naţional.
Cercetare şi valorificare", II, Bucureşti, 1983, p. 175-182).
3. Heterotextul Înştiin{are pentru moaştele sfânrului şi mereilli mucenic
Ioan cel Nou de la Suceava. Cu ce pricină s-au luat de la Moldova şi la aceastâ
vreme unde se a.flei (v. poziţia XXV/2) a fost inclus în comunicarea Nota
Tipografică din ANTOLOGH/ONUL ripârir la laşi, în anul 1775, despre
auroexilarea mirropolirului Dosoftei în Polonia ( 1686). susţinută la sesiunea
ştiinţifică naţională „Valori bibliofile din patrimoniul cultural-naţional.
Cercetare şi valorificare", IV, desfăşurată la Târgovişte, în mai 1983. Lucrarea a
fost publicată, cu foarte multe greşeli, în „Candela, revistă oficială a
Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţiului", seric nouă. Suceava, anul I. nr. 2-4.
iulie-septembrie 1990. p. 44-53 şi republicată în „Suceava. Anuarul Muzeului
Naţional al Bucovinei", XXIV-XXV, 1997-1998, p. 274-283, sub titlul Dosoftei
în Polonia. autoexilat, 1111 ostarec. (Alte studii şi materiale subsumabile
domeniului CARTE ROMÂNEASCĂ VECHE: Co111ribuţie la Bibliografia
românească veche (O lucrare de legislaţie milirară- 1829) în „Valori bibliofile
din patrimoniul cultural naţional", I, Râmnicu-Vâlcea, 1980, p. 131-138; ln
legăturci cu acriviratea ripogrnfii/or româneşri de la Dubăsari şi Movili/11, în
„Suceava, anuarul Muzeului Bucovinei", XVII-XVIII-XIX. 1990-1991-1992, p.
247-257; Carie veche şi-nţeleaprii, în „Moldova", laşi, anul III, nr. 2 (11), iunie
1992, p. 93-96; „ Carre românească de învă{ărură ", în „Literatorul", anul III.
nr. 5 (74), 5 febr. 1993, p. 11; Însemnări vechi, semnifica/ii modeme, în „Dacia
literară", Iaşi, anul IV, nr. 3 (I 0), 1993, p. 31-32; Cazania lui Varlaam în
jude/ul Suceava, în „Suceava, Anuarul Muzeului Naţional al Bucovinei", XX,
1993, p. 183- I 90; Cazania lui Varlaam sub inciden/a receptării, în „Dacia
literară", anul VI, nr. I (16), 1995, p. 18-20; Despre „1111 proiect naufragiai" şi
senmijica/iile lui: „Novele sem gazere româ11eşri", în „Glasul Bucovinei".
Revistă trimestrială de istorie şi cultură. Cernăuţi - Bucureşti, nr. 3, 1994, p.
12-18 (fără anexe), republicat (cu anexe) în „Suceava, Anuarul Muzeului
Naţional al Bucovinei", XXII-XXIII, 1995-1996, p. 394-407; Perru Movilii - fiu
credincios al neamului românesc, în „Dacia literară", anul VIII (serie nouă),
nr.27 (4, 1997) p.14, 15 şi în „Codrul Cosminului", Suceava, nr. 3-4 (13-14),
1997-1998, p. 237-240.)
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4. Calalogul inlilulal Cartea românească veche î11 judeţul Suceava, voi.
I, II. III, IV, (Suceava, Inspecloralul pentru Cultură, 1992, 1993, 1994, 1995).
elaboral de Olimpia Mitric, fiind un catalog mai general. recurge la formulă
descriptivă mult mai restrânsă decât aceea adopcacă de noi. cu siguranţă că şi din
molive de Jimilare, de călre editor, a spatiului tipografic. Consultându-l, am
constalat unele ncconcordan1e, neesenţiale loluşi. în transcrierea unor însemnări
marginale. Am considerat să nu recurgem la ajustări spre a înlătura aceste
neconcordanţe. De fapt, stabilirea exaclităţii „absolute", la nivelul detaliilor, nu
se poate rcali1.a decât pe baza verificării din nou a fondului de carte catalogat,
operatiunc pe care n-am mai izbutit s-o intreprindem, aşa cum n-am mai reuşic
să investigăm nici reslul de cărţi româneşti de până la 1830. din colecţia de la
Dragomirna. Mi11eele de Neam\. de pildă, conţin, într-o grafie a cărei descifrare
necesită multă caznă, ample însemnări, care, mai mult decâl probabil. comportă
semnificaţii demne de luat în scamă. Dar ...
5. Publicarea acestui catalog (recomandată de dl. acad. Virgil Cândea)
imediat după elaborarea şi validarea lui a fost împiedicată şi de anume „indicatii
preţioase" şi ,.sfaturi tovărăşeşti'', conform cărora, noi. lucrătorii din cultură, nu
se cuvenea a pune în circulaţie lucrări cu implica1ii religioase, care ar fi impietat
„procesul de educaţie ateistă, materialist-ştiinlifică a maselor". Dumnezeu să-l
ierte pe „persuasivul" sfătuitor. căci - vorba lui Nicolae Iorga - a trăit ca un om
mort (de beat. e musai să precizăm!). Ar fi lăudabil dacă, măcar acum.
pensionar fiind, şi-ar da seama de erorile în care s-a complăcut atâta vreme cât a
fost în „activitate". Din parte-ne - senectute îndelungată şi cât mai senină cu
putinţă.

Vieux livres roumains dans Ies collections du monastere de
Dragomirna
-RcsumeL'autcur public avcc un retard de plus de dcux dcccnnics un cataloguc
dcscriptif des vicux livrcs roumains des annccs 1643-1800: 61 titrcs. 84 excmplaircs, se
trouvant dans Ies collcctions hihliophilcs du Monasterc de Dragomirna, Dcpartcmcnt de
Suceava.
Dans la dcscription de chaquc cxcmplairc a part Ic dechiffrcmcnt CI la
transcription de la ccntainc de notes manuscritcs (dont la plupart cn roumaine, alphabct
cyrilliquc)faitcs sur Ies pagcs des livrcs par des curcs de campagnc surtout, on a cu cn
vuc des elcmcnts qui (pour des raisons qui ne comptcnl pas) n"ont pas etc prcscnts dans
u1 Bibliographie mumai11e a11cie1111e (de Ion Bianu. Ncrva Hodoş el Dan Simioncscu)
ou dans Co11trib11tio11s tl la bibliographie ro11111ai11e a11cie1111e (de Daniele Pocnaru):
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illus1ra1ions, vers dcdics aux armoiries du pays, corrcc1ion du numcro de la pagc, la ou ii
y avail des fautcs d'imprcssion, notes typographiqucs (hctcrotcx1cs) succintcs ou bicn
plus amplcs, commc la note portant sur Ies rcliqucs de Saint - Jean Ic Nouvcau de
Suceava CI, implicitcmcnt, sur Ic mctropolitc Dosoftei de Moldavic, publice par Ic
mctropolitc Iacob Putncanul dans l'A1110/oghio11 paru a Iaşi, cn 1755. Tous ccs clcmcnts
typographiqucs signalcs ct rcproduils ou bien dccrits constilucnt, ccrtcs, des
contributions
valcur culturcllc littcrairc, historiquc,
la bibliographic roumainc
ancicnne.
L'ctudc qui precede Ic cataloguc refere a la provcnancc des livrcs, a lcur
circulation et a lcur valcur matcriellc (au moment ou l'on a transcrii Ies notes
manuscrites), a l'importance et a la divcrsite des notes marginales (don! la plupart
mcucnt cn circula1ion des rcfcrcnces religicuses, his1oriques, mais aussi portant sur la
vie privce, sur des dctails OlCLCorologiqucs, elc.)notcs qui mcttcnl en cvidcncc des
panicularitcs de la mcntalitc des pctits chroniqucurs ct, implicitcment. des
communautcs rcprcscntccs par ccux - ci.

a

a
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INDICE ALFABETIC AL CORESPONDENŢEI CĂTRE LIVIU
MARIAN
AURA DOINA BRĂDĂŢAN
Una dintre cele mai vechi case din Suceava, construită în a doua
a secolului al XVII-iea şi restaurată de mai multe ori, este "casa
câştigată cu condeiul" în care a trăit şi a lucrat până la sfârşitul vieţii
academicianul Simion Florea Marian ( 1847- I 907). Devenită muzeu din 1974,
prin donaţia fiicei Maria şi a soţului acesteia, prof. Mihai Cărăuşu, clădirea
adăposteşte astăzi expoziţia memorială care reconstituie imaginea unui interior
vechi, autentic românesc, precum şi fondurile documentare, extrem de bogate ca
număr şi valoare (peste I O.OOO de volume, 450 de colecţii de ziare şi reviste,
documente istorice, culturale, familiale, manuscrise, corespondenţă, fotografii
etc.).
După Fondul documentar "Simion Florea Marian", al doilea ca
importanţă culturală este cel al lui Liviu Marian 1 ( 1883-1942), poet, prozator,
traducător, istoric literar şi gazetar. doctor în litere şi filosofie (din 1927),
profesor şi director al Liceului "Bogdan Petriceicu-Haşdeu" din Chişinău,
membru activ al Societăţii Scriitorilor Români. Colecţia însumează 103
manuscrise (990 file şi 14 caiete cu "notiţe"), I 18 documente familiale şi
personale, 214 fotografii, cărţi cu autografe, 1116 scrisori şi adrese primite de la
importante instituţii culturale şi personalităţi din ţara noastră (Academia
Română, Societatea Scriitorilor Români, societăţi academice, istorice, scriitori,
gazetari etc.).
Întrucât doar o mică parte din corespondenţă a văzut lumina tiparului 2,
publicăm acum acest indice alfabetic al emitenţilor, ordonat în trei părţi
(instituţii culturale, personalităţi şi corespondenţă din Basarabia), cu
specificarea numerelor de inventar şi a datării, în speranţa că va fi un util
instrument de lucru pentru cercetătorii vieţii culturale a Bucovinei îndeosebi.

jumătate

1

Al doilea fiu al preotului Simion Florea Marian
Vezi: M. lacobcscu, E. Dimitriu. M. Cărăuşu, Scrisori de la Se:r:til Puşcariu, în
Suceava. A11uar11I M11zeul11i Jude/ea11, V, 1978, p.503; E. Dimitriu, Corespo11de11(ă
i11edită - Euge11 lovi11esc11 către Liviu Marian, în Pagi11i lmcovi11e11e, februarie, 1982;
Aura-Doina Clopotari, Mihail Dragomiresc11 - inedit. Corespo11de11/ă către Livi11
Maria11, în Literatorul, nr.42/1992, p. IO; eadcm Ion Nistor - inedit. Scrisori către Livi11
Marian, în Suceava. An11ar11l M11ze11l11i B11covinei, XX. 1993, p.287; cadcm George
Tofa11 - Scrisori i11edite către Livi11 Marian, în Suceava, A11uar11l Muzeului Naţional al
Bucovi11ei, XXII-XXIII, 1995-1996, p.453
2
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Aura Doina

A.

INSTITUŢII

Brădăţan

CULTURALE

Instituţia culturală

Nr
crt

o

1
Română

I.

Academia

2.
3.
4.

Adevărul (rcdac1ia ziarului), Bucurcşli
Anuarul Presei Române şi al lumii
politice. Bucureşti
Apel al comitetului de acţiune Ccrnău!i

5.
6.

Asociaţia

7.
8.

9.
JO.

Apel al studcn1ilor din Viena
Corpului Didaclic din
Bucovina
Asociaţia învă!ătorilor români din
districtul Câmpulun~
Astra, Sibiu
Bctrichsleitun,g K.K. Cernăuţi
Biblioteca universitară Cernău!i

informaţii

11.

Biroul central de
Roşii, Viena

12.

Biroul prezidenţial al Guvernului
Bucovinei, Cernăuţi
Cabinetul de lcc1ură "Unirea" din
Pârtcştii de Jos
Casa de sfat şi ce1ire Călimăneasa,
Tecuci
C.F.R. Direcţiunea VII Regionala

13.
14.
15.

al Crucii

Nr.
inv.
2
I
2
3
6
8

Datare

Observaţii

3
30 mai 1909
22 mai 1912
15 ian. 1908
5 dcc.1911

4

28 fcbr.
1912
17 apr.1906

7
10

nedatală

345
346
401
557
561
562
48

13 oct.
11 iun.
15 ian.
4 ian.
12

171

1912
1913
1913
1911
mari.
1902
3 nov. 1905
15 mai 1911
16 mai 1915
I iun. 1915
4 sept. 1915
14 scpl.
1915
26 fcbr.
1916
6 mai 1914

247

29iul.1911

60

24 mai 1911

990

12 iun. 1922

70

JO iun. 1913

71

18 nov. 1907

514

4ian. 1908

564
565
566
567
638

Chişinău

16.

Comisia Monumentelor Istorice
Bucureşti

17.
18.

Comitetul românilor din Bucovina
pentru expoziţia din 1906
Editura "Adevărul". Bucureşti
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Indice alfabetic al

o

corespondenţei către

I
Bucureşti

19.

Editura "Minerva",

20.

Editura "S. Fischer", Berlin

21.

Editura "Socec",

22.

"Epigonii",

23.

"Falanga",

2
203
204

104
6
354
355
101

3
27 mart.
1910
26 nov. 1911
10 fcbr.
1906
10 ian. 1906
16ian. 1907
21 sept.
1907
15 nov. 1911

298

nedatată

676

Bucureşti

laşi

o

Bucureşti

Liviu Marian
4

Semnează

Liviu
Rebreanu
24.
25.

26.
27.

"Foaia poporului",

Cernăuti

"Gazeta Bucovinei",

Internatul de

băie1i

Cernăuti

Siret

Librăria "Şcoala Românească",

nedatată

103
104
113
114
115
116
117
305
150

7 au~.
18 mai
11 iun.
14 iun.
6 iul.
3 oct.
16 dec.
4 sept.

1913
1906
1906
1906
1906
1906
1913
1908

Semnează

Dimitrie
Onciul

Cîmpulun~

28.

"Luceafărul",

Budapesta

29.

"Lumina femeii", Cluj

30.

Ministerul Cuhurii

şi

728

Instruc\iunii,

300
101
1
205

13 dec. 1904
22 mai 1906
Nedatată

13 iul. 1913

Bucureşti

31.
32.

"Noua

Revistă Română"

Redac\ia Revistei "Junimea

Literară",

Cernăuţi

Bucureşti

33.

Redactia "Orizontul",

34.
35.

Redacţia ziarului "Patria"
Reuniunea de Cântare "Ciprian
Porumbescu", Suceava
"Sânziana", Iaşi
Societatea Academică Română

36.
37.

957
958
193
18

970
498
100

15 iun. 1911
8 mart. 1914
29 sept.
1910
26 febr.
1923
19 sept.
1921
29 dec. 1910
12 mai 1922

"

.

9
385
365

JO ian. 1913
18 oct.
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Brădăţan

.

"Dacia", Ccrnăuti

378
104
7
104
8
105

190513 nov. 1919
31 mart.
1909
24 nov. 1912
13 mai 1920

o

38.

Socic1a1ca Academică "Junimea",

380
381
382
379

Ccrnău\i

39.

Socic1a1ca

Is1orico-arhcologică

bisericească

40.
41.

din Chişinău
Societatea "Muzeul", Suceava
Societatea Muz.icală "Armonia",

5 sept. 1904
aprox. 1904
17 iun. 1912
29 mart.
1924
9iun. 1913
15 nov.1900

502
360

Ccrnăuli

42.

Socictalca pcnlru Cullură şi Li1cra1ură
Română în Bucovina, Cernăuţi

43.
44.
45.

Societatea Politică "Unirea", Ccmău!i
Societatea "România Jună", Viena
Societatea Scrii1orilor Români,
Bucurcşli
"Şcoala Română".

Suceava

46.

Societatea

47.

Societatea Teologică "Academia

Nedatată

.

30ian.1911
6 dec. 191212 dec. 1913

395
399
398
512

"Vointa Poporului"

Semnează

Anghel E .
Gârleanu

21 febr.
1920
15 mai 1914
oct. 1919
29 ian.1904
12 iun. 1912
2 sept. 1919

357
358
352

Or1odoxă". Cernăuti

48.

1910
1912
7 iul. 1913

363
362
364
504
383
391

B. PERSONALITĂŢI
Nr.

Numele

Crl

o
I.
2.
3.

I
Abagcriu, V.
Adamovici, prefect
Agârbiceanu, I.

4.

Alexiei, Gh., Dr.

Nr.
inv.
2
513
265
12
5
4

Da1are

Localilatca

3
nedatată

1919
20 fcbr.
1911
8 mai 1911
13 mai 1911
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Suceava
Chişinău

Sibiu
Budapesta
Budapesta

D.

Indice alfabetic al
5.
6.
7.
8.
9.
10.

corespondenţei către

Liviu Marian

Alvircscu

516

nedatată

Andronic. Simion
Antonovici, Eusebiu, dr.
Antonovici, Ioan
Babka,Johann
Balan, Teodor

359
519
520
505
13
521
522
523
524

1906
6 apr.1916

Cacica

nedatată

Bârlad

11.

Balintinescul, I.

12.
13.
14.

Balmoş, Ghedeon
Barnovschi, Simion
Barbier, A.

526
15
527-532

15.
16.
17.
18.

Barlier, Ion cav. De
Bădărău, Th. A.
Băhcanu, I.
Belcot, actor

384

19.
20.
21.

Beldiceanu, N.N.
Beldie, 1.C.
Berariu. Ioan

525

14
534
538
539
16
17
550
19
551
552
540-549

22.

Berariu, L.

23.

Bercznitchi, llarion

20-23;
553-556

24.
25.

Berliand. Solomon
Bianu, Ion

26.

Bârtoi,

Ghiţă

156
25-42;
44-45;
558-560
535-537

27.

Boca, Adrian

568-569

Cernăuţi

nedatată

21 mai 1906
9ian. 1908
8 fcbr. 1915
9 fchr. 1915
10 fcbr.
1915
10 mart.
1910
15 ian. 1910
I nov. 1912
21 fcbr.
1905 6 sept. 1912
17 iun. 1912
7 mai 1924
22 mai 1919
14 iul. 1912
22 iul. 1912
31mai1912
2 iun. 1911
16 aug.1902
14 aug. 1908
11 aug. 1915
12 sept. 1919
24 nov. 1915
23 mai 1916
I aug. 1912 14 sept.
1915
nedatată

11 iun. 1907

Cernăuţi

Cernăuţi

Viena
Viena
Viena
Cernăuţi

Suceava
Siret
Cernău1i

Costeşti

laşi

Băl\i

Berlin
CopenhaJ?a
Bucureşti

Fârţăneşti
Galiţia

Moldovita
Milişăuţi

Dănila

Costâna

Viena

Chişinău
Bucureşti

10 iul. 1913
4 apr. 1905 8 nov. 1905
JO iul. 1907

Cernăuţi

Cernăuţi

29 iul. 1907
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o
28.
29.

I
Boca, Sim;on
F.Jdnărescu, Leonida

30.

Bogdan-Duică,

31.
32.
33.
34.
35.

GheorJ?he
Bogen, Levy
Bo~oeviciu, Dimi1ric
Bolocan. Ioan
Borgovan
Bornemisa, Sebastian

36.

Botez, Constanlin L.

2
570
54
571
573
486
563
51
55
575
286-295
46, 586587

37.

Botezat, Elena

576-583

38.

Botezat, Maria

584-585

39.
40.
41.
42.
43.

Braha, Eusebie
Braşcanu. Ioan
Brădătan, Isaia
Brăileanu, Traian
Brănescu, Gheorghe

44.
45.

Brliteanu, George
Petru

Breabăn,

588
589
590
56
591
57
592
593-594

Brădăţan

3
24 nov.
4 iul.
30iun.
6 mai
16 ian.

4
1913
1912
1907
1915
1913

Cernăuti

nedatată

Suceava

29 mai 1911
10 iun. 1911
3 mari. 1915
9 ian. 1912 30 dec. 1912
29 ian. 1910
23 mari.
1919
25 sept
1904I ian. 1914
17 fcbr.
1920IO iul. 1920
22 ian. 1919
9 oct. 1907
26 iul. 1919
10 apr.1923
22 sept.
1911
I OCl. 1911
6 mai 1909
28 aug. 1914

.

22 mart.
1915

Cernăuti

Haina
Rădăuti
Bucureşli

Bănia

Vicovu! de Jos
Mihăilcni
Orăştie
Bucureşti

Iaşi

Chişinău

Tatarbunar
Cernăuţi
Cernăuţi

Siret
Ploieşti
Ploieşti

Tereblecea
Câmpulung
Hossyumezo
(Comitalul
Maramureş)

Leoben
46.

Brotea, Alexandru

595

47.
48.
49.

Bujor, Toader
Bujorean, George
Buliga, Gherasim

50.
51.

Buliga, Modest
Bunea, A

596
468
58
597-598
599

600

21 mart.
1920

Chişinău

neda1a1ă

Cernăuţi

30 ian. 1921
14 mai 1911
nedatate
7 iul. 1919
19 apr.1909

Cernăuti

612
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Stroieş1i

Blaj

Indice alfabetic al

o
52.
53.
54.
55.

I
Burac, D.
Buzdugan, I.
Calmuţchi, M.
Capverde, Joachim

56.
57.

Cărăuşu. Constanlin
Cârsteanu, Petre

58.

Ceptureanu. R.

59.

Chendi, Ilarie

corespondenţei către

2
601
602
59
61
605
62
615
610
611
469
608-609

60.

Chirica, Gheorghe

612

61.

Chisanovici, Mihai

68-69

62.

Cioloca, Dimitrie

65-67

63.
64.

Ciupercovici. O.
Ciupercovici, Silviu

Liviu Marian

3
8 oei. 1923
nedatată

22 mai 1911
28 mart.
1912
17 apr.1937
25 iun. 1914
15 iul. 1917
28 iul. 1903
29 dec. 1903
23 aug. 1906

4
Dragomirna
Bucureşti

Hatna
Pălrăuti

Suceava
Cernăuti
Cernăuţi
Bucureşti

Bucurcş1i
Bucureşti

3 sept. 1920
19 scpl.
1911
8 apr.1914 12 mai 1914
20 mai 1912

Ploicş1i
Cernăuţi

Caransebeş

7 nov. 1912

65.

Ciurea, loan I.

66.

Climescu. N.

67.

Cocârla-Leandru, Jon

396
613-614

nedatată

619-620

15 fcbr.
190013 SCl)l.1905
10 mart
1910
28 mart.
192210 scpl.
1922
3 fcbr. 1909

621
263
622
503

2 iul. 1910
5 dec. 1904
23 aug. 1917
30 aUJ?. 1919
21 apr.1909

470
616-618

Suceava
Cernău!i

Viena
Braşov
Bucureşti

Oradea Marc

Ccrnăuti
Părhăuti

68.
69.
70.
71.

Codrean {G. Tofan)
Cojocaru, Elena
Cojocaru. Pavel
Cosmiuc, C.

72.

Cosmiuc, Darie

73.

Crainiccanu. doctor

24, 49,
194,
72-74,
624-635
636

Suceava
Aleşki (Rusia)
Suceava
Suceava

29 apr.189913 apr.1913

Cernăuţi

28 mai 1908

Bârlad
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o
74.
75.

I
Cristescu, Florian
Cristureanu, Maria

76.

Culca, Apostol D.

471.
639-641

77.

Cuparcncu, Petru

75-77,
158,
642-645

78.

Dahnhardt, Oskar

159-160

79.

Dan, Dimitrie

88,646

80.

Daşchcvici,

81.
82.

Daianu. Ilic

83.

Dcrllcr, Roza

84.
85.

Doboş,

86.

Dorneanu, Emanoil

87.

Dragomircscu. Mihail

88.

Dubău,

Antonie

89.
90.
91.

Dubău,

C.

E.
Dunăreanu, Ene

81-87
90,670
91,
671-672
673
674
92,487

92.
93.
94.
95.

Elcflcrescu, prof.
Eva, Gheorghe
Fagure, D.
Făgeţel, C.S.

93
94
515
95-102

Densuşianu,

2
299
157,637

Animpodis1

Ovid

472

Diaconu, Virgil
Filaret

Dumbravă,

78,
647-649
650
651-653

603
79,80,89,
655-669
163

Brădăţan

3
4 mai 1910
20 oct.
19176 apr.1918
26 mart.
19208 aug. 1920
22
scpl.190626 iul. 1919
24 oct.1909I nov.1909
16 iun.
190921mai1911
23 dcc.190824 mai 1911
26 fcbr.1913
11 ian.190624 mart.
1907
13 mari.
1913
5 fcbr.1919
21 iul. 190921 mai 1914
26 aug.1919
22 iul. 190828 dcc.1912
3 I ocl.191 130 nov.1911
15 apr.1919
5 scpt.1921
16iul.19216 apr.1922
11 nov.1909
15 oct.1921
7 scpt.1921
3 fcbr.19099 ian.1912
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4
Bucures1i

·-

Iaşi

Ccrnăuti

Cernăuţi

Lcipzii
S1raja

Suceava
Cluj
Bucureşti

Ziirich
Cern ăuii
Suceava.

Cernău\i

Câmpulung
Moldovenesc
Bucureşti

Molniţa

Tighina
Chişinău
Chişinău

Bucurcsti
Chişinău
Bucureşti

Craiova

Indice alfabetic al

o

corespondenţei către

96.

I
Fedoreac, student

2
400,675

97.

Forgaci, I.

677-690

98.

Friedwagner, Mathias

105-107
681-684
685-687

99.

Gagea, Christea

100
JOI.
J02.
103.
104.
J05.

Georgescu, Ioan r.
Geor)!escu, M. Ioan
Georgyde, Al.
Gerber, AuJ!.
Ghennan, Aurel
Gîrleanu, Emil

118
164
465
119
688
108-112
386-390

106. Goldiş, Vasile
107. Gorovei, Artur
108.

Grămadă,

689
120-123
690-691
473,693

N.

109. Grecescu, Ioan

43

110. Gudzievici, Iulian

124-125

I I I. Gudzievici, Valentina
112. Haneş, P.V.

857
694-695

Hect, Iosif
Hârsu, M.
Hodel, Ad.
Hodoş, Enea
Holban, inspector şef
Hotniccanu, Eusebie

165
696
126
127
697
698

113.
114.
115.
116.
117.
118.

119. Hrîncu, V.
120.

Hruşka,

Ed.

699-700
129-134

121. Hudema, Nestor

702

Liviu Marian

3
JO
nov.190823 nov.1908
16 dec.190514 mari.
1911
2 ian.19JO13 fcbr.1916
20 dec.190221 fcbr.1907
7 mai 1911
8 fcbr.1919
22 iul. 1910
21 fcbr.1913
17 apr.1915
10
nov.19068 oct.1912
9 dcc.1929
21 aug.190729 dec.1910
17mai
191315 nov.1920
4 mai 1911
29 iul.19242 3Uj!. J924
10 apr.1921
21 ian.19069 mai 1906
9 iul. 1919
25 dcc.1908
4 aUJ?.1908
8 mai 1911
11 3Ul!. I 923
26 mart.
1904

4
Boian, Viena

Viena
Cernauti
Frankfurt am Maio
Cernăuti
Cernău\i,

Carapciu,
LcipziJ?
Budapesta
Chilia Nouă
Cernl'mti
Kăln

Suceava
Bucureşti,

Craiova
Arad
Fălliceni
Cernăuţi

Bucureşti

Orhei
Clui
Bucureşti

Suceava
Bucureşti

Itcani
Sibiu
Chişinău
Bucureşti

nedatată

Cernău\i

19 aUl!.1915
23 oct.19112dec.1912
28 iun. 1915

Suceava
Viena
Viena

'
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o
I
122. Hurmuzachi, A.
123. Iacubovici, Vasile
124. lhrăilcanu. Garabet
125. leşan, Alexandru
126. Icşan, Isidor
127. Iliut. Emanoil

128.
129.
130.
131.
132.
133.

Iorga, Nicolae
lor~u. Toader
Isopcscul. M.
lspirescu. Petre
Istrati, C.I.
Ivanovici. S.

134. Jarnik. Ioan Urban
135. Jijie, A.
136.
137.
138.
139.
140.

141

Johann
Liciu. P.
Liuhomaroff, Ser~hei
Lockapeiser. M.
Logigan, D.

Loichiţă,

Vasile

2
128
135
703-704
137-139
705-706
707
140
167
708
302
141
709
710
711-713
136
142-144
474, 714
168
485
189
190
169-170
172-175
717-719
720-725

Brădăţan

3
6 ian.1913
14 ian.1912
nedatate
2 mart.
1912-12
oct.1921
nedatată

18
febr.191419 iul. 1919
2 oct.1906
nedatată

4 fobr.1919
30dec.1914
28 iun. 1906
9 nov.190626 iun. 1914
19 mai 1911
25 dec.19045 fcbr.1907
14 iul. 1919
4 ian.1905
20 mai 1919
3 aug.1919
21 oct.190514 scpt.1912
29 aug.19012 iul. 1912

4
Cernăuţi

Lemberg
laşi

Suceava

Sarajevo
Suceava
Suceava
Bucureşti
Chişinău
Bălţi

Bucureşti
Bucureşti

Cernăuli

Praga
Volei net
Cernăuţi
Cernăuţi
laşi

Bălti
Cernăuţi
Cernăuţi,

Cîmpulung
Moldovenesc
Mitocul Dragomirnei,
Putna, Timişoara,
Caransebeş

142. Lovinescu, Eugen
143. Lupescu. Mihai

144 Lupu, Florea

145. Macariciuc. I.
146. Macovei, Ioan
147. Marcu. Vasile

176-179
726-727
180, 729

29 oct.190624 iun. 1919
31 dec.191111 sept.1921

181-182
184-187
475, 730733
763
191
192

25 dec.
190415 apr.1922
17 apr.1921
I fehr.1924
17 iun. 1910
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Paris
Fălticeni

Zorlcni,

Bogdăneşti

Cernăuţi

Hotin
Chişinău
Cernăuţi

Indice alfabetic al

o

I

148 Marian,

2
195-196
734-762

Inocenţiu

149. Marian, Leontina
150 Marian. Maria

151

(Cărăuşu)

Marian, Simion Florea

152. Marino-Moscu,
Constan1a

153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

764-775
1112
776-777
1106.
110
197-198
507-511
778-856
1116
199-200
476-479
482-483
859-927
858
929
930
931
932
453
206
207
933-936
304
938
208-209
484,937
928
210-211

Marinescu, E.
Marmcliuc, Dimitrie
Mateiu, I.
Micu, Emilian
Minulescu, Ion
Mironovici, Mihai
Mitric, Ioachim
Moldovan, D.

161. Montani. Ion
162. Morariu. Alexandru
163. Morariu, Constantin
164. Moscu, Gheor)!he C.
165. Munteanu, Icronim
166. Nandriş, Vasile
167. Ne,!?reanu, N.
168. Negrcscu, I.
169. Ncsciuc, Eugen
170. Negură
171. Nichiforovici, Ion Hagi
172. Nistor, Ion

corespondenţei către

212
303
457-458
941
942
256
213
214-230
943-956

Liviu Marian
4

3
19
nov.190113 nov.1916
14 oct.191 O16 mai 1921
31 iul. 191327 nov.1915
10 mart.
1898

Suceava,
Viena

Cemăuli,

Suceava
Suceava

Suceava.

Bucureşti

- 20
aug.1906
23 iul. 1919I oct.1924

24 mai 1910
14 fcbr.1913
10 oct.1920
13 nov.1907
7 dcc.1911
16 mai 1914
12 iun. 1919
28 dec.191829 iul. 1919
nedatată

16 nov.1908
11 iul. 190729 oct.1912
30 aU,!?.1920
26fcbr.191 I
I I auJ?. 191 I
nedatată

29 ian.1919
nedatate
13 nov.1907
30 oct.1912
18 mart.
1919
3 aug.1907IO scot.1922

Buzău, Văratec

Bucureşti

Viena
Cluj
LU,!?Oj
Bucureşti
Păltinoasa

Cernăuti
Bălii

Arad
Cernăuţi

Pătrău!i
Buzău

Suceava
Coştiu,!?eni-Chişinău
Chişinău

Chişinău

Ccrnău!i

Putna
Cîmpulung
Cernău!i. Bucureşti,

Viena

617
https://biblioteca-digitala.ro

Aura Doina

o

2

I

173. Obrcja. George I.
174. Olinescu. Dionisie
175. Onciul, Aurel

231
959
232-234.
960-969
235
236,488

176. Onciul. Constantin
177. Om:iul. Dimitrie
178. Palamaru, N.

239-241
501
971-972

179. Pamlilc, Tudor

237-238

180. Pantazi, Ilic

242-243

181. Pantir, Alexie
182. Paranici, G.

244
245-246
973-976
250-251
258,977

183.

Patraş,

Teofil

184. Păun
185. Petra-Petrescu, Horia
186. Petrescu, Eugen

301
984-985
978-983

187. Piotrovschi-Pctrcscu,
Victor
188. Pitciu (insp. Şcolar)
189. Piţul. C.
190. Plesciuc, Eugen
191. Popescu, l.C.
192. Poncni, Georj!:c

986

o
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.

Brădăţan

3
10 nov.1923
15 aug.1910
7 dec.1909li mai 1916
14 mai 1906
22 ian.190726 scpt.1910
30 ian.191822 nov.1921

9 mart.
19118 fcbr.1913
8 iul. 191025 iul. 1910
5 scpt.1919
I 8 oct.191926 mai 1922
19 mart.
1912
- 7 fcbr.1913
30 ian.1924
23 fcbr.1923
26 ocl.19149 mart. 1916
9 fcbr.1905

252
253
987
989
988

I

2

19 fcbr.1905
22 scpl.1919
4 nov.1907
7 iul. 1903
5 fcbr.1922
3

Popa (director, Chişinău)
Popa-Liseanu, G.
Popescu, l.N.
Popescu, Mihail V.
Popescu. Ortizic A.
Popescu, Oscar
Prasin, Elena

162
254
259
261
255
260
264.297

nedatată

22 apr.1921
30 ian.1913
28 nov.1912
4 apr.1899
24 iul. 1899
26dcc.191 I22 fcbr.1912
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Bucureşti

Ştcflnesti-Vâlcea
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Botoşani

Botosani
laşi
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I
200. Procopovici, Alexandru

2
991-993
489

201. Procopovici, Constantin
202. Procopovici, Severin

266
267-272
994-997

203. Pursch, Oscar

204.

Puşcariu,

Scxtil

205. Rabener, Erast
206. Ratiu-Porumbescu,

998-1000

273-285
10011006
1007

Liviu Marian
4

3
15
fcbr.190527 mart.
1922
17 iun. 1919
4 mart.
190314iul.1924
20 iun.
190818 mai 1911
4 apr.19056 mai 1923

Cernăuţi

Suceava
Suceava

Fălticeni

Cernăuţi,

Berlin,

Viena,
Cluj

Braşov,

27 mart.
1906

Cernău\i

1008

nedatată

Cluj

491
306
308
307
309-310
311-312

29 sepl.1908
20 mai 1911
17 fcbr.1905
21iul.191229 nov.1913
20 mart.
1912
- nedatată
29 mai
191418 aug.1914
18 dcc.19057 ocl.1913

Mărioara

207. Rădulescu-Motru, C.
208. Repta, Vladimir de
209. Reur. Eugenia
210. Reut. Radu
211. Rocneanu, Alexe

212. Roscnstrauch, Max

213.

214.

Roşca,

Rotică,

Arhip

Gavril

215. Rusccac, D.
216. Sako, Cristea
217. Sala, Vasile

10121013
313-314
490,
10141022,
11081109
315-323,
397,
492-493,
10231031
324
1032
326

Bucureşti
Cernăuti

Capu-Codrului
Ccrnăuti. Cîmpulung
Cetatea-Al hă

Suceava

Cernăuţi,

Roma,

Fălticeni,

Doma,

Viena,

Bucureşti,

Lourana,

llişcşti

22 oct.190621 oct.1912

Câmpulung
Moldovenesc

27 sept.1912
19 dcc.1904
7 iun. 1911

Cernăuti
Ccrnăuti

Vaskoh (Bihor)
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2
296,
327-340
10331038
341
342,1039

218. Sanielevici, H.

219. Saphir. Iosef
220. Sbierca, l.G.

221.
222.
223.
224.
225.
226.

Sbierea, Radu
Scarlat, Cezar
Scarlat, Modest
Scarlal, Octavian
Scchniak, Johann
Silvcstr'J, Octavian

1040
183
1041
343
654
344

227. Simighinovici, Emilian
228. Sion, G.
229. Sirctcan, Filip

1042
347
349-350

230. Siretcan, Paul
231. Sârbu, Eugen
232. Sluşanschi, Cornelia
233. Sluşanschi, Emilian

348
351
1043
10441045

234. Sotnitchi, Dimitrie
235. Stan. student
236. Şeicaru. Pamfil
237. Şerban, N.
238. Ştefanclli, Minodora
239. Ştcfanelli, T.V.

356
1049
352
353
1053
10511052

240. Taniac, Filimon
24). Tarnavschi, doctor
242. Tăslăuanu, Oct.C.
243. Tăulu, Aurelian
244. Tcaciuc, N.

361,1114
1054
402-404
1055
405
406
10561057
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3
2 mart.
1906-25
nov.1908
16 nov.1907
22 mart.
1906
-3 nov.1906
21 oct.1919
24 sept.1907
23 aug.1906
I ian.1914
24 aug.1910
25 mart.
1911
29 dec.1902
8 mart. 1914
7 sept.191915 scpt.1919
4 aug.1919
5 iun. 1910
7 nov.1920
19 apr.1906
- 27
ian.1913
11 oct.1919
21iun.1905
21 dec.1912
2 iun. 1923
2 febr.1901
16 iun.
191029 nov.1910
24 apr.1907
-20 aug.1912
11 ian.1910
24 oct.19124 mai 1914
20 mai 1911
12 aug.190712 sept.1919
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Suceava
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-
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245. Tcodorescu-Kirileanu, S.
246. Teodoru, I.
247. Theodorian, Caton

248. Tofan, George

249. Tofănel, Aspazia
250. Tomaschek, Peter
251. Tomoiagă, Ion
252. Topârceanu, George
253. Toroutiu, I.E.
254.
255.

Turturică,

(?)

Tuţescu, ŞI.

256. Tutescu, învăţător
257. Ţurcan. Amfilochie
258. Urechia, Ncstor

259. Veslovschi, I.

260. Voevidca, Alexandru
261. Voevidca, Dimitrie
262. Voiutschi, Emilian
263. Voiutschi. Ioan
264. Vorobchievici, lpolit
265. Wassmann, Max
266. Zus, Arcadie
267. Zus, Areadie şi
Antonovici E.
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2
410
1058
407-409
412-449
449-497
499-500
10591089
1111,
1115
450
1107
411
451
452,455,
716
692
10901094
454
456
459-460
10951096
1113
461-462
10971099
1100
463.1101
464
11021103
257
11041105
466
480-481
467

Liviu Marian

3
10 mai 1911
19 mai 1919
8 ian.191015 febr.1910
3 iul. 190422 sept.1919

13 fcbr.1905
13 iun. 1913
25 mai 1911
2 dec.1911
25 oct.19106 ocl.1919
14 iul. 1910
15 dec.19072 iul. 1908
12 mai 1911
6 aug.1919
27 apr.1907

4
Broşteni
Bucureşti
Buzău
Cernăuţi,
Chişinău,

Suceava,
Viena

Rădăuţi

Suceava
Lcmbcrg
Iaşi

Bucureşti, Cernăuţi

Suceava
Cătanele

- Dolj

Balota - Dolj
Chişinău
Bucureşti

11 apr.1908
26
sepl.19077 dec.1910
29 iun. 1919
11 aug.191921 oct.1919

Cîmpulung

Cernăuti

Ccrnăuti

nedatată

Cernăuţi

30 ian.19006 iun. 1910
15 fehr.1913
20sept191521 ocl.1915
17 ocl.191210 sept. 1913
20 OCl.1912

Cernăuţi

Dragomirna
Cernăuţi

Siret
Siret
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C. CORESPONDENŢĂ DIN BASARABIA

Nr.
crl
).

2.
3.
4.

Numele
Anghclescu, Ion P.
"Arhiva C.F.R.", revista
Asociaţia ziariştilor din
Basarabia
Baying, şef serviciu în
Direcţia Instrucţiunilor

Nr.
mv.
151, 517
9
11

Chişinău

152-153,
533

23 mart.
1919
- 14
aug.1919

Chişinău

518

nedatată

Cabinetul ministrului
Basarabiei
Caşvan, H.

166.604

7.
8.

Cercul militar Chişinău
Cercul social-economic
al Basarabiei

50. 154
155,
606-607

9.

Ciobanu,

6.

10.
11.

Ştefan

Cionec, R.
Directoratul de

64
262

17 aug. 191919 dec.1919
nedatate
22 aug.
191924 sept.1919
23
nov.191831 ian.1924
28 aug.1924
7 nov.1919

188
248-249

19 iun. 1920
7 mai 1924

63, 161

Instrucţie

Chişinău

12.
13.

Localitatea

16 oct.1919
17 aug.1923
4 dec.1923

Publice

5.

Datare

Chişinău

Chişinău

Chişinău, semnează

Jean Angelescu
Tarutino
Chişin~u
Chişinău

Chişinău

Chişinău
Chişinău, semnează

N. Popescu

Liceul Militar Chişinău
Partidul Naţional
Democrat (Basarabia)

Chişinău
Chişinliu

Indice alphabetique de la correspondance envers Liviu Marian
rcsumc
Un tres riche et important dcpot de documcnts cul1urcls, la plupart incdits, se
trouve a la maison - musce „Simion Florea Marian" de Suceava ci a Ic nom de
l'ecrivain Liviu Marian (1883-1942), doctcur cs lettrcs ci doctcur en philosophic. Cc
fond, constituc de manuscrits, documents familialcs ct pcrsonncls, photographics, livrcs
avec autographcs, lettrcs CI notes oflicielJes rei;ues de la part de grands etablissemcnts
culturcls el pcrsonnalitcs, offrc aux chcrchcurs scicntifiqucs intercsscs par Ies donnees
significatives concernant la vie culturclle de Bucovina ct non seulcmcnt, d'une pcriode
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Liviu Marian

historiquc trcs agitcc. La publication de cc indice alphabetiquc de la corrcspondancc
rci;uc par l'ccrivain doit rcprcscntcr un utile instrument de travail pour Ies auteurs de
biographics, monographies, articlcs, cn facilitant pour tous !'acces aux informations de
cc dcp6t culturcl.
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DOCUMENTE
DOCUMENTE MEDIEVALE DIN COLECŢIA MUZEULUI
NAŢIONAL AL BUCOVINEI
BENONIA JITĂREANU

1739, ianuarie 10

"+ Eu Costandin Neculai voievod. Din mila lui Dumnezeu Domnul
Ţării

Moldovei. Scriem domniia mea la boiarii noştri vornicii de Cămpulungu,
să facem ştire că aice la domni ia mea ni-au datu jalubă rugătoriul nostru Tofan
arhimandritul şi egumenul de la sfănta mănăstire Moldoviţa, pre o samă de
cămpulungeni carii ş-au făcut case pe moşie sfiintii mănăstiri, pc văi, pintre
mun1i. unde sintu locuri de făneţă şi de alt felu de hrană şi se hrănesc şi nici un
vinil nu vor să de sfiintii mănăstiri, după obiceiul moşiilor. Şi încă unii ar pune
pricină, zicănd că au cumpărat nişte locuri de la vămeni vecinii mănăstirii. Şi
mai jălui egumenul şi pe vămeni, precum nu-l ascultă la trebile sfintii mănăstiri,
precum le iaste obiceiul. Aşijdere mai jălui egumenul zicănd că au fost obiceiul
acolo în satu în vămeni, ar fi fost numai o crăjmă a mănăstirii iar acum ţin toţi
crăjme acolo în satu pe la toate casăle şi mănăstire n-are nici un folos şi să
plănge de strănbătate. De care lucru iată că vă scriem să căutaţi să chiamati pe
acei cămpulungeni ce ş-au făcut casă pintre văi pe moşie mănăstirii şi pe acei
vămeni faţă şi să le luaţi sama cu dreptate. Şi de o fi aşe precum au jăluit
egumenul, să daţi a înţălege cămpulungenilor să-ş dia venitul moşii după
obiceiu. Şi pentru carii ar pune pricină c-au cumpărat locuri de pe la vămeni. să
luat sama cu ce cale au cumpărat ei locul mănăstirii de la vămeni, căci vămenii
fiind vecini mănăstirii n-au voe să vănză locul mănăstirii. Şi precum îţi afla
drept, să faceţi dreptate şi să avem şi noi ştire. Şi pentru vămeni încă fiind
vecini mănăstirii, pentru carii n-ar faci ascultare de egumenul după obiceiul lor
să le daţi poroncă să asculte de egumenul şi carii n-ar asculta la trebile
mănăstirii, să le daţi şi certare. Şi pentru crăjmă încă să luaţi samă şi den vreme
că acel satu cu vecini este a mănăstirii şi obiceiu ar fi fost să ţie crăjmă numai
egumenul, aşe să urmeză după obiceiu, alţii să nu ţie crăjmă pe locul mănăstirii,
fără voe egumenului. Şi pentru toate cum ar fi mai drept să judecaţi cu toţi şi să
i aşezaţi. Iar pentrn cari pricină nu îţi pute aşeza acolo trăgându-să la divan să le
daţi zi şi cu o mărturie viind faţă să avem ştire. Iaş.1739 ian (uaric) 10.
A recitit al 3-lea log (ofă)t."
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Muzeul Naţional al Bucovinei, Fond Documente, nr.1986, orig (320 x 197 mm),
sigiliu inelar în chinovar.
Notă tergală: "Pentru Cămpulungu şi Vama. 1739 ian (uarie) 10."
Ed. menţ.: Pavel Blaj, Catalogul doc11me11telor dom11eşti di11 colecţia Muzeului
J11defea11 Suceava (sec. XVIII), I, în Suceava, XI-XII, 1984-1985, p.323.

*
1754, februarie I

"+ Cu mila lui

D(u)mn(e)zău, Noi Matei Ghica voevod d(o)m(n)ul
Tă.răi Moldo•·.:i. Însemnati1.
Facem cu acestu hrisovu a d(o)mnii meale tuturor cine pe dănsul va cău(ta) sau
cetindu pre el va auzi, că iată au vinilu înainte domnii meale şi înainte alor
noştri moldovineşti boiari, a mari şi a mici, rugătorii.II nostru icrmonah Lazaru
egumenul şi cu totu soborul de la sfănta mănăstire Sfete Ilie, de lăngă Suciavă.
Şi ni-au datu mare jalubă pentru armenii de Suciavă, anumea Gligorie Pruncul
şi Ivan Drăghici şi Cărste Pele Albă şi Ivan fiul lui Macsin Botăşan şi Toma
Găină şi episcopul lor armenescu de acolo, pentru o bucată de locu, din locul
tărgului Succvii, ci-au datu dania cu ispisocu domniia sa Mihai vodă Racoviţă
mănăstirii lui Sfete ( ... ) (ho)tărătă în semne de Şerban Cantacuzenu fost mare
stolnic şi de Adamu fost marc sulgcr. Şi jeluindu d(o)mnii mcale că nu potu
odihni de armenii de Suciavă, că în căteva rănduri şi mai înainte i-au totu adusu
cu cheltuială la judecăţi, la divanul domnescu. Care au şi ispisoace de pără şi de
întăritură de la Iumina1ii domni ci-au fostu mai înainte de noi şi acum iarăş
aducându-i armenii cu sorocu aice la divanu d(o)mnii meale, i-am rănduitu
d(o)mniia mea cu judecata la cinstit şi credincios boiarul d(o)mnii meale,
d(u)mnealui Radul Racovi1ă. marc logof(ăt) şi fiind fată şi episcopul armenescu
şi aceşti armeni de Suceavă, de mai sus scrişi. Şi stăndu ei cu toţii f a!ă şi
întrebăndu-i dumn(ea)lui întăi pe egumenul de Sfeti Ilie cu ce stăpăneşti ace
danie şi ce semne are danie, au arătatu egumenul cel de danie de la domniia sa
Mihai vodă Racovi!ă. din anul 1726 scriindu c-au datu danie m(ă)n(ă)stirii lui
Sfete Ilie o bucată de locu din hotarul tărgului Sucevii. Ş-au trimis hotarnici pe
Şerban Cantacuzin stolnicul şi pe Adamul Luca sulger ca să străngă pe toţi
tărgovc1ii moldoveni şi armeni şi să arăte ei locul domnescu din tărgul Sucevii
ce nu-i datu de alţi domni. Şi după poronca cărţii domneşti, au strănsu toţi
armenii şi moldovenii înprcună cu vomicii de Suciavă, anume Ciudin comis şi
Ilie Şeptelici stolnicu şi Toader Bădilită şi s-au dus cu toţii deînpreună ş-au
arătatu ei făntăna Arenilor, că dintr-ace făntănă înspre apus iaste locu domnescu
nedatu şi merge pănă ce să înpreună cu hotarul Litenilor şi a Zahareştilor. Şi
după mărturie acelor arătaţi mai sus, au începutu a hotără hotarul acei bucăţi de
locu danie, din făntăna Arenilor în susu, vălceoa pănă în părăul Şcheii şi iar din
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făntăna aceia a Arenilor spre apus drumul cel mare ce merge înspre Cămpul
Lungu, tot alăture cu hotarul Arenilor, pănă unde să pogoară în drumoaca, la
podul cel de piatră. Şi de la podu iarăş lotu drumul cel mare, pănă în zare
dialului şi pănă unde să înpreună cu hotarul Liteni lor şi cu a Zahareştilor şi cu a
Strocştilor şi merge în susu alăturea, pc lăngă acel hotar, pănă ce să înprcună cu
hotarul Şcheii şi cade iar în hotarul lui Sfote Ilie şi merge iar înspre tărgu tot
alăture cu hotarul lui Sfete Ilie, pănă iarăş în vălceaoa ce-i drept făntăna
Arcnilor, de unde s-au începutu întăi. Şi s-au măsuratu acest locu de-a curmeziş
pe trii locuri şi s-au aflatu latul frunte locului dinspre apusu, şeptezăcişicinci de
funi şi funi de triisprăzece stănjini. iar mijlocul locului dreptu mănăstire s-.au
aflatu numai şesăsprăzccc funi, iar la capul locului dinspre tărgu s-au aflatu
douazăci şi una de funi. atăta au cuprinsu tot hotarul aceşti bucăti care s-au
văzutu şi hotarnica lui Şerban stolnicul şi a lui Adam Luca sulger, asemene
scriindu. Au mai arătatu egumenul şi altu ispisocu de întăritură din anul 1728 de
la răposatul fericitul întru pomenire preînăltatu părintile domnii mcale măriia sa
Grigorie Ghica voievod, întărind mănăstirii lui Sfete Ilie, pc danie d(o)mnii sale
Mihai vodă, iar din semne în semne. Au mai arătatu egumc(nul) şi altu ispisocu
din anul 1751 de la d(o)mniia sa Costandin vodă Racoviţă, întărindu danie lui
Sfetc Ilie, pe danie părintelui d(o)mnii sale, Mihai vodă şi pe întăritura
părintelui d(o)mnii mcale Gligorie vodă, iar din semne în semne. Din care
scrisori s-au adeveritu că iaste drcaplă daniia lui Sfete Ilie şi hotărătura
stolnicului Şerban şi a lui Adam Luca sulgcru iarăşi dreaptă, fiindcă atunce au
hotărătu, cu părinţii acestor armeni de acum carii au ştiutu mai bine hotarăle
dccătu feciorii lor aceştie de acum şi pănă au trăitu părinţii lor şi bătrânii lor, nau zis nimică şi după trecere bătrănilor lor şi aceşti mai tineri n-au zis nimică.
Dară cu toate aceste s-au întrebatu şi pe armeni ce au a răspunde asupra danii lui
Sfeti Ilie. Deci ei încă au arătatu întăi un suretă de pc ispisocul lrimii Movilă
vodă din anul 1597 scris de un Popa Radu) şi iarăş de dănsul iscălită, în care
arată c-a întăritu lui Bogdan Danovanu, armanu meserciu de Suciavă, pe caseli
lui din Suciavă şi pe trii meserniţă şi un locu de făna\u care ajunge cu un capătu
în fănaţul Zahareştilor care iaste între tănatile am1encşti şi altu locu de făna\u
suptu podgorie la făntănă şi o prisacă ce ias1e în vale suptu m(ă)n(ă)stire Pre
Sfin1ii Bogorodită şi 2 hăleşteie ce sintu totu pe ace vale şi şesă fălci de vie la
Cotnară. Care acel Bogdan arman. mai înainte. la vremili de tulburări fugindu în
Ţara Leşască, la Liovu şi atunce viindu iară la locul lui Suciavă. i-au întorsu
aceli locuri, iar nu i-au datu moşie, atăta arată la suretu, dară nu-i ispisocul. iar
locu să le de din hotarul ( ... ) nu arată în suretu. Ş-au mai arătatu ci o carte de la
Ştefan Pătru vodă, din anul 1684 care seric la slujbaşi să de pace episcopii
armeneşti. de goştină şi desetină şi un readă ce iaste aproape de episcopie, să nu
între nime să-1 tae fără voe episcopii armeneşti. Au mai arătatu ei şi alte trii căqi
domneşti de la Duca vodă bătrânul, asemene scriindu şi altă carte de la Antonie
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pentru 5 oameni a episcopii să fie scutiţi şi un suretu di pe o carte
Cantacuzin, deasemene scriindu şi o carte de la Vasilie
vodă iarăş asemene, scriindu pentru 5 oameni a episcopii să fie scutiţi şi dijma
ce lua domnia di pe un ( ... ) a tărgului, încă au datu să ia episcopia, iar moşie nu
scrie c-au datu. Ş-au mai arătatu o carte de la d(o)mniia sa Ioan Neculai vodă
din anul 1709 şi nici într-o carte căte au arătatu annenii nu s-au aflatu locu datu
armenilor din hotarul tărgului. Dar cu toate aceste înblăndu am1enii cu multe
meşterşuguri şi jăluindu ei la d(o)mniia sa, Costandin vodă Racoviţă, zicăndu că
au iei locu danie de la trecuţii domni şi hotarul lor merge de lăngă tărgu pănă în
drumul Harabagiilor şi m(ă)n(ă)stire Sfete Ilie, după dania ce are de la d(o)mnia
sa Mihai vodă îşi ţine hotarul danii din făntăna Arenilor şi pe drumul Cămpului
Lungu, pe unde au hotărătu Şerban Cantacuzin stolnicul şi Adam Luca sulger.
Şi de atunce trccăndu piste 28 de ani au zis ei că li-au înpresuratu acei boiari
hotarul lor şi pe jaluba lor luăndu ei carte d(o)m(nea)scă la dumn(ea)lui
Mihălache SturLca păh(amic) şi Vasile Başotă mcd(elnicer) şi luănd şi pe
Neculai Tiron vornicul de poartă şi mărgănd ei acolo şi necăutănd ei scrisorile
mănăstirii lui Sfete Ilie, ce numai pc gurili armenilor au niplu iei o bucată de
locu din danie lui Sfcte Ilie ş-au dat-o armenilor. Dară apoi viind egumenul de
Sfete Ilie cu toate scrisorile aice la divan şi jăluind de mare strănbătate şi
aducănd şi pe armeni cu scrisorile lor aice fată la divan şi luăndu-le sama cu
amăruntul d(o)mniia sa, Constantin vodă înpreună cu d(u)mnialor bocrii, pe
toate scrisorile ci-au arătat, au găsitu că danie mănăstirii lui Sfete ( ... ) ci-au dat
domniia sa Mihai vodă iaste bună şi driaptă. Şi hotărătura lui Şerban stolnicul şi
a lui Adam Luca sulger încă iaste driaptă. Şi măcară că trecând 28 (ani) de la
hotărătura dintăi, pănă la hotărătura aciastă di pe urmă. după dreptate nu era să
li să mai asculte zisele armenilor piste atăţe ani, dovedindu-se toate
meşterşugurile armenilor, că n-au ei nici o moşie daniic nici de la un domnu,
nici au arătat ei nici un ispisocu de daniie, sau di vre-o cumpărătură, ci numai ca
şi alţi tărgoveti au locuri de casă în tărgu şi afară, pe locul domnescu a târgului,
au locuri de făneţă şi de prisaci, pentru hrana lor, dară moşiia iaste domniască.
Cum şi acelui Bogdan arman meserciu ci-au fost pribegit din ţară şi apoi viind
iar la locul lui, i-au întorsu Irimic Movilă vodă casele şi dughenili de meserniţă
şi altili ci-au avut pe locul domnesc, ca să fie pentru hrana lui, iar nu i-au datu
moşie, cum nici altor anneni n-au datu moşic nici un domnu. Şi domniia sa
Costandin vodă Racoviţă au hotărăt prin carte ci-au scris la Sfinţiia sa, cinstit
părintili şi rugătoriul nostru chir Dosoftei, episcopul de Rădăuţ şi la dumn(ea)lui
Dinu! Cantacuzin, fost mare păh(arnic) şi Toader Bădiliţă vomic, să găsască
annenii şesă oamini anneni marturi şi 5 oamini din moldoveni, oamini de
credinţă. După cum s-au apucat ei denainte de va numi că vor găsi ştiinţare pre
ci-au năpăstuit cu înpresurarea acei boieri hotarnici dintăi şi vor ave dreptate, iar
dacă n-or afla li s-au dat poruncă să lepede toate hotarăle ce li-au pus Mihalache
de la

Dumitraşco vodă
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Vasilie Başotca med(clnicer) şi Neculai Tiron vornicul de
ci-ar fi strămutatu hotărătura dintăi şi să îndrepteze bolovanii
iarăşi pe unde erau puşi de Şerban stolnicul şi de Adam Luca sulger după dania
mănăstirii. Şi viindu mărturie de la Sfiintiia sa episcopul de Rădăuţu şi de la
dumnealor Dinul păh(amic) scriind că armenii de Suciavă nici au găsitu armeni
marturi, nici moldoveni şi după poronca ci-au avutu au lepădatu bolovanii ci-au
fostu puşi rău şi dania lui Sfete Ilie au îndreptat-o şi domniia sa Costandin vodă
Racoviţă încă au întăritu lui Sfete Ilie şi cu al doile ispisocu. Iar pe armeni i-au
datu rămas cu driaptă Uudc)cată să nu să mai amestece ei la dania mănăstirii în
veci. Şi toate aceste arătăndu-ne dumnialui marc logofăt şi domnii meale, am
socotit şi domniia mea înpreună cu tot sfatul că cu cale şi cu dreptate s-au
judecat şi am datu şi de la d(o)mniia mea ş-am întărit sfintii m(ă)n(ă)stiri Sfete
Ilie pe ace bucată de danie ci-au dat-o domniia sa Mihai vodă. hotărătă în
semnili ce arată mai sus, pe ispisocul domnii sale Mihai vodă ce scrie în semne
şi pc ispisocul de întăritură de la răposatul. fericitul întru pomenirea pre înălţatu
părintili domnii meale, măriia sa Grigoric vodă şi pe ispisoacili de pără şi de
întăritură de la d(o)mniia sa Costandin vodă, ca să fie sfintii m(ă)n(ă)stiri Sfete
Ilie. Şi de la domniia mea driaptă ocină şi moşie şi uricu de întăritură cu totu
hotarul şi cu tot venitul, neclătit şi ncruşiit stătător în veci şi altul nime să nu să
mai amestece la aciastă danie. lară cătu Jocu mai rămăne a tărgului să-l
stăpăniască tărgoveţii de Suciavă, atăt armenii cătu şi moldovenii. Aciasta
scriem. Eu Matei Ghica voievod.Oraş laş. Anul 1754 feb(ruarie).
A recitit Radu Racoviţă mare Jogofă1."
Muzeul Naţional al Bucovinei, Fond Documente, nr.1982, orig.(531 x 398 mm),
sigiliu inelar în chinovar.
Note tergale: "S-au trecut la condică"
"Moşia dină loculă tărgului. 1754 februarie I. De la Matei
v(oie)v(od) 1754"
Ed.rez.: T. Balan, Documente bucovinene, IV, p.65; Pavel Blaj, Catalogul
docume11telor domneşti din Colec(ia Muzeului J11de(ea11 Suceava (sec.XVIII), li,
în Suceava, XIII-XIV, 1986-1987. p.321.
Sturzca

păh(amic) şi

poartă şi alţii

*
1763, iunie 2

"+ Eu Ioan Teodor v(oie)vod. Din mila lui Dumnezeu domnul

Ţării

Moldovei. Facem ştire cu această carte a domnii meii că viind înainte domnii
meii rugătoriul nostru Veniiamin egumenul de la sfânta mănăstire Solca şi ni-a
jăluit că viind oameni streini ungureni ş-au luat lor fămei ţigănci de a mănăstirii.
Şi fiindcă pentru unii ca aciia obiceiul pămăntului este moldovanul ce va lua
ţigancă rămăne şi el ţigan cum şi fămeia moldovancă ce va merge după ti&an
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iarăş rămăne şi ea ţigancă şi aceşli oameni fiind ca şi nişle ţigani nu s-a supăral
cu birul. Pentru care pricină dăndu-ne jalobă domnii meii şi alţi egumeni de pre
la mănăstiri din parte muntelui şi după jaloba lor vrănd domnie me ca să ne
încredem şi mai bine cum este obiceiul pămăntului i-am orănduit domnie me la
cinstiţi şi credincioşi boerii domnii meii dumnealor cei mari, ca să cerceteză şi
să ne înşliinţeză. Şi cercetănd dum(nealor) ni-au arălal prin anafura că aşe esle
obiceiul pămăntului moldovanul ce va lua ţigancă să fie şi el ţigan. Cum şi
fămee moldovancă ce va mergi după ţigan rămăne ţigancă. Şi încredinţindu-ne
domnie me cum este obiceiul pămăntului, am holărăt aceşti oameni ce s-au unit
cu ţigancă mănăstireşti şi boereşti să nu să superi cu biru ce să rămăi în stăpănire
slăpănului \igancilor. Şi penim aciasta poroncim domnie me dum(nealui)
is(pravnic) de s-ar ispiti vre-unul din săteni ca să-i mai superi la biru să nu-i
îngădueşti, dăndu-le poroncă să le de bună pace. Înlr-all chip să nu fiie. 1763,
iuni 2.
A recitil marele logof(ăl)."
Muzeul Naţional al Bucovinei, Fond Documcnle, nr.2078, orig. (318 x 212
mm), sigiliu oclogonal în chinovar.
Note lergale: "S-au trecut la condecă.", "Carte domnească pentru cine va lua
ţigancă fiindu moldovan. Anul 1763 iuni 2."

*
1768 iunie 24
"+Noi Grigorie Ioan Calimah voievod. Din mila lui Dumnezeu domn al
Ţării Moldovei. Neodihnindu-se armenii cu judecata prea sfinţii sale părintelui
mitropolitul şi a dum(nealor) veliţilor boeri, au cerni divan. Şi scoţiindu-să la
divan înainte domnii mele, atăt pe Macarie egum(en) Sfăntului Ilie căl şi pc
anneni şi cercetănd şi însumi domniia me aciastă pricină de judecală, am
cunoscut că annenii umblă făr de cale. Înlăi că ei din neamul lui Danovici nu
sănl, nici au rămas din neamul aceluie cinevaş, ca să cer Gropile acelea de fănat
la slăpănire lor. Cum de au dat şi daniie acele Gropi Danovici cu vrc-o scrisoare
mănăstirii lui cei anncneşli, iarăş n-au arătat, răspunziind ei că scrisoare de
danie nu iaste. Şi fiindcă răposatul domniia sa Mihai vodă Racoviţă au dal danie
şi miluire mă(nă)slirii Sfăntului Iliie ace bucată de loc cu ispisoc, înlru care să
arală sămnile hotarălor şi să cuprind şi acele Gropi în daniia mă(nă)stirii, la care
munce cănd s-au holărăl ace bucală de loc au fosl fală şi armenii părinlii
aceslora şi nimica n-au pomenil cum că acele Gropi sănl date mănăstirilor şi că
au ispisoc, sau că iasle cinevaş din neamul lui Danovici. Şi de vreme că
mănăslirea Sfăntului Iliie, pe ace bucată de loc arc slăpănire de 43 ani, am
hotărăt domniie me ca să stăpănească şi de acum înainte după ispisocu ce are cu

630
https://biblioteca-digitala.ro

Documente medievale din

colecţia

Muzeului

Naţional

al Bucovinei

bună

pace. Iar pc armeni s-au dat rămaşi şi li s-au luat şi ispisocu şi s-au dat la
anaforaoa aciasta şi cu a domnii mele iscălitură şi pecete.
Noi Grigorie Calimah voievod.1768 iuni 24
Zosăm Antohi al 3-lea logofăt a recitit.
mănăstire, întărindu-ş

Pre Înălţate Doamne,
Din luminată poronca măriei tale ce ni s-au dat prin ţidulă, ne-am adunat la
svănta Mitropoliic şi am luat sama între Macaric cgum(enul) mănăstirii Sfeti
Iliie de la ţinutul Sucevii şi între Gligorii Pruncul staroste de armeni şi Toma
Găină şi Cărste Chelialbă şi Ivan Căprăi, armeni din tărgul Sucevii, pentru
pricina a 2 gropi de fănală ce sănt pe hotarul tărgului Sucevii care le cer numilii
armeni la stăpănire lor, zicănd că săntu a lor. Care pricină după cercetare cu
amănmt ce am făcut pricinii aceştie într-acesta chip s-au dovedit, precum s-au
arătat mai jos. Aceşti numiţi armeni au arătat înainte noastră un suret de pe un
ispisoc a răposatului Irimiie Movilă vodă, din anii 1597. ci au trecut pănă acum
171. Întru care scriie că la tărgul Sucevii atlăndu-se trăitoriu un Drăgan
Danovici în zili le lui Despot vod(ă) carile pentru multă gălciavă şi nepăciuire ciau fost la acele vremi, aice în Moldova, s-au rădicat cu toată casa şi avere lui de
la tărgul Succvii şi s-au dus la Ţara Leşască de s-au aşezat la cetatea Leovului,
rămăindu-i casăle ce are zidite în Suciava şi viile şi fănate şi prisăci şi altele ciau avut în pămăntul Moldavii. Şi din ciasul acela ci-au lipsăt Drăgan Danovici,
au rămas toatii pe sama domniască. Mai pe urmă, după căţiva ani, în zilele lui
lrimiie Movilă vodă, viind de la Leov Bogdan Danovici, ficiorul lui Drăgan
Danovici şi dănd jalobă mării sale pentru lucrurile lui cele părinteşti ci-au rămas
în pămăntul Moldovii, li-a întorsu măriia sa, atăt casăle şi viile şi dughenile, căt
şi 2 fănate ce le seric anume, un fănaţu între fănaţele armeneşti, la un cap cu
fănatele Zaharcştilor, iar un fănaţu, supt dial, la făntănă. Pentm care fănatu au
jăluit acum numiţii armeni din Suciavă cum că li-ar fi cuprinsu mănăstirea Sfeti
lliie la stăpănirea sa, cerşindu-ş la aciasta dreptati şi zicănd cum că unul dintre
dănşii, anumi Cărste Chelialbă s-ar fi trăgănd din niamul lui Danovici. Macarie
egum(enul) de Sfeti Iliie au răspunsu cum că aceste două fănată ce le ceru
armenii, dintru început au fost loc domnesc şi după cum săntu obicinuiţi la toate
târgurile a diosăbi locurile de fănată pentru a sa trebuinţă, fieştecare tărgovăţu
într-acesta chip. au diosăbit şi Drăgan Danovici acele 2 fănaturi cari li-au
stăpănit păn cănd au lipsăt din Moldova. Iar nu că i-ar fi dat vrc-un domnu
daniie locul de fănaţuri şi după lipsăre lui Danovici din Moldova iarăş au rămas
domneşti păn în domniia mării sale Irimie Movilă vodă. Şi atunce viind feciorul
său Bogdan Danoviciu i li-au întorsu domniia, dar iarăş nu arată că i-au dat
locul daniie. După cum să dovedeşti şi din suretul hrisovului Irimiei Movila
vodă ce l-au arătat armenii, fiindcă nu arată în suretul acesta că i-ar fi dat locul
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făna1ilor daniie ce numai că i-au întorsu făna1ele ce li-au diosăbit Drăgan
Danovici. Au mai răspunsu numitul egum(en) cum că acel Bogdan Danovici,
după ce au luat ispisocul Irimii Movila vodă pe aceli fănaţuri. n-au şezut în
pământul Moldovii, ca să le stăpăniască ce s-au întorsu iarăş la Leov, fiind
trăitor şi aşezat acolo şi nimc din niamul lui n-au rămas în Moldova şi aceste
făna1ă iarăş au rămas domneşti, păn la vreme mării sale răposatului Mihai
Raco\i vodă. Şi atunce măriia sa au dat daniia sfintei mănăstiri Sfeti Iliie, o
bucată di loc din hotarul tărgului Sucevii. pe care daniie au arătat şi hrisovul
mării sale din anul 1726, scriind în sămnc tot locul acela după hotarnica ci-au
trimis mării sale, rănduiti boieri Şerban Cant(acuzino) stol(nic) şi Adam Luca
sulger, prin mărturiie a oamini bătrăni, armeni şi moldoveni, tărgoveti de
Suceava. Cari hotarnică au arătat-o şi înainte noastră, dupf1 care au răspunsu
numitu cgum(cn) cum că stăpăneşte mănăstire di 43 di ani acia bucată di loc în
care să cuprinde toati gropile de făna1u ce le cer armenii, cu o groapă cc o
stăpăneşte dum(nealui) banul Dinul. avănd-o cumpărătură mai înainte di danie
mănăstirii, di la un vornic di Suciav(a), fiindu-i şi lui daniie iarăş di la domniic.
Au mai arătat acum şi alti ispisoci domneşti, întărituri, pe aciastă daniie di la
răposatii Grigorie Ghica vodi1 şi Constantin vodă Raco1i şi Scarlat vodă şi di la
alli lumina1i domni. Şi în ispisocul lui Constantin vodă Racoti. arată şi aciasta,
că după judecata ci-au avut annenii cu mănăstire. măcar că nici o dreptati n-au
avut armenii, sau vre-o dovadă ca aceia, dar cu toati aceste au ninduit măriia sa
pe episcopul di Rădăuţi, chir Dosofteiu hotărănd ca să găsască armenii 12
oamini jurători. armeni şi moldoveni şi să jure penim acele fănată şi neanănd
oamini jurători au hotărăt locul acela al doi le rănd, cu pietre hotară. Deosăbit au
mai răspunsu egum(enul) că la hotărătura ce au făcut Şerban Cant(acuzino)
stol(nicul) şi Adam Luca sulgcr, trăind părintii acestora n-au zis nimică. Au
arătat armenii şi pruba di starea locului, care ccrcetănd-o. s-au cunoscut cum că
gropile de făna1u ce le cer armenii. săntu cuprinsă în daniie mănăstirii. Am cerut
la armeni să arăte ispisocul cel adivăral, di pc care au scos surctul şi ei au
răspunsu că nu esti la dănşii, dar îl vor aduce. Deci dar după cercetare ce am
făcut şi după dovezile ce au arătat numitul egum(en) că cunoaşte că cu
strănbătate să acolesăscu armenii, trăgănd să ia Gropile acele, fiind drepte a
mănăstirii. Întăi că armenii n-au arătat dovadă de daniic mai vechi de la vrc-un
domnu şi nici în suretul ispisocului, prin miila Movila vodă nu pomeneşte că Iar fi avut daniie Drăgan Danovici, sau că l-ar fi dat danie feciorului său
Bogdan.A doa, că şi daniie de i li-ar fi dat domniia, fiindcă el au lipsit din
Moldova, trăind la Leov, iarăş au rămas domneşti. Şi de vremi, că după obiceiul
pămănmlui, nu pute nici era cu dreptate a stăpăni, fiind trăitoriu într-altă tară şi
cum că Bogdan Danovici n-au fost trăitor în Moldova, să dovedeşli din suretul
uricului Irimii Movila vodă ci-au arătat armenii. fiindcă îl numeş1i tărgovătu din
Leov, iar nu din Suciava. A triia că după ştiin1a oaminilor, este prepus cum că
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Irimiia Movila vodă au făcut ispisocul acesta la vreme cănd era pribag în Ţara
Lcşască şi nefiind în scaunul ţărăi aceştiie şi nici stăpânitor, socotim că nu era
cu dreptate a da daniie locul în Moldova. Cu toate aceste noi am cerut di la
armeni să ni de izvod ca să ne arate săminţăiile lui Danovici din niam în niam,
cu care să poată dovedi cum că acest Cărsti Chclialbă arman, este dintr-acel
Bogdan Danovici, după cum au arătat ei. Şi au răspunsu cum că nu pot să de
izvod ca acela nici ştiu şi nici dovadă n-au arătat cum că ar fi rămas Bogdan
Danovici aice în Moldova, după cc au luat uricul Irimii Movila vodă. Şi de
vremi că mănăstire stăpăneşti de 43 di ani ace fânaţu am socotit că este cu
dreptate, ca să le stăpăniască şi de acum înainte cu paci după daniie răposatului
mării sale Mihai vodă. Şi fiindcă de la o samă di vremi, s-au supărat mănăstire,
în cătcva rănduri. cu judecăţile armenilor scoţănd sureturi di pc acel uric, ş-au
făcut mănăstiri atăta cheltuială. am socotit că este cu cale să-ş ia uricul acela de
la armeni ca să rămăie mănăstire odihnită şi în pace de supărare armenilor. Şi
înştiinţăm pe măriia ta. iar hotărărc rămănc la înaltă şi lesne cunoscătoare
întălepciune mării tale. Al înnălţimii tale către Dumn(e)zău. fierbinti rugătonu
Gavrila mitropolitul Moldovii.
Şi pre plccati slugile mării tale. Lupu Balş mare logofăt. Ioniţă Sturzca marc
vor(nic). Iordachi Costandachi marc vor(nic). Vasile(?) Razul hot(amic).
lordachi Cantacuzino mare vist(iemic). Ştefan Rosăt mare ban. Alexandru
Neculce pah(amic)."
MNB. Fond Documente, nr. I 981, orig.(395 x 280 mm), sigiliu oval aplicat în
chinovar.
Note tergale: "De la măriia sa Grigorie Calimah v(oie)v(od) pe Gropi."
"Gropile din locul tărgului Sucevii, 1768, iunie 24."
Ed.rez. Pavel Blaj, Caralogul documemelor domneşti din Colecţia Muzeului
Suceava (sec.XVIII), li, în Suceava, XIII-XIV, 1986-1987, p.324.

Judeţean

*
1779, iunie 9
"Ilustrisime D.D. Pre Cinstite
Preot svinţiia sa părintele mitropolitul Moldovii supt a căruia păstorie
sunt toate mănăstirile din Moldova şi din Bucovina, ni-au arătat pricina de
judecată ce au avut egumenul Macarie de la mănăstire Svetii Ilie, cu annenii din
Soceavă, pentru moşiia Gropile ce au stăpănit-o mănăstirea 54 ani. Şi după
hotărărea judecăţii ce s-au făcut acum de cătă au datorii, au rămas la 20 zile a
lunii iunie după calendariul nou, să să de moşiia armenilor de istov împlinind de
la mănăstire pe 20 ani venitul acei moşii şi să să de armenilor, din care pricină
aciastă mănăstire fiind seracă rămăne cu totul să se strice. Armenii aceia din
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pentru aciastă pricină au mai avut judecată cu mănăstirea la divanu şi
prin cercetări cu amănmt cc au făcut divanul după scrisori, privilegii domneşti
şi stăpănire de atăţe ani ce s-au găsit cu dovadă la mănăstire, după dreptati
urmănd pravililor înpărăteşti şi obiceiolui pămăntului, au rămas acia moşie tot la
stăpănirea mănăstirii. Şi mai ales că în toată Moldova n-au fost nici iaste
obiceiul ca acesta se aibă armenii sau jidovii de la domni moşie dată danie de
veci, fără numai mănăstirilor, boiarilor, întărindu-se daniile cu privilegii şi de la
alţi domni mai pe urmă. Şi annenii după cum ni-au înştiinţat numai cu o copie
neîntărită de nime, ce ia moşiia mănăstirii cu atăte întărituri domneşti. hrisoave
mai noitc şi cu stăpânire !lemişcată, mare mâhniciune şi scandată aduce atăt
arhiereilor, boiarilor. căt şi la toată obştiia nu numai a Moldavii, ce şi a
Bucovinii. Noi din parte noastră după prieteşugul megieşesc, pohtim să se
prelungească vadcaoa aceasta, oprind şi povlicaţie de a se da moşiia armenilor,
căci îndată toată parte bisericească are să facă apălaţie. Iar cănd din partea aceia
nu vei pute lungi vadcaoa, pohtim se să înştiinţeze pe ghincral comandă, ca nu
cumva cu grăbire, se să facă scandălă şi strigare la tot nărodul, socotind ei că
vor să arăte mai multă milă asupra armenilor. decăt asupra mănăstirilor şi al
pămintenilor.

Şi

rămănem a ilustritatului vestrii bun priiaten şi megiiaş. Constantin
Moruzi.Iuni 9. 1779."
M.N.B., Fond Documente, Nr. 1987, orig.(310 x 205 mm), sigiliu inelar în
ceară roşie, rupt.
Nota tergală: "1779, 9 iuni"
Ed.menţ. Pavel Blaj, Catalogul documentelor domneşti din Colecţia Muzeului
Judeţean Suceava (sec.XVIII), li, în Suceava, XIII-XIV, 1986-1987, p.325.

*
1780, februarie 24
"Ilustrisime D.D. Pre Cinstite
Prietenească carte ce ni s-au triimis am luat şi pentru cercetare ce iastc
să se facă la Sociavă a pricinii ce iaste între măn~stire Svetii lliie şi între
armenii de Sociavă şi Ştefan Zota asupra unii moşii Gropile, toati celi scrise am
înţăles şi după prieteşugul megieşesc, cum din parte aceia se urmaze, aşa şi din
partea noastră. Megieşilor moşii Gropile, cum ni s-au scris, li s-au dat poruncă
la sfărşitul aceştii luni să se afle acolo la Sociavă însuşi, ori vechilii săi, să fie
faţc la cercetare aceştii pricini de moşie. Osebit am văzut şi toate copiile în scris
cc ni s-au triimis de acolo de pricinile aceştii moşii ce pentru că armenii cer
driptate pe o copie de ispisoc de la domnul Icrcmie Moghila v(oie)vod, din anul
1597 care arată că ar fi dat nişte locuri de fănaţ unui Bogdan Danovici annan
tărgovăţ de Leov. În Moldova n-au fost, nici iaste obiceiu ca acesta se aibă
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armenii sau jidovii de la domni moşie dată danie de veci, fără numai
mănăstirilor şi boiarilor se dau danii moşii de la domni şi se întăresc daniile cu
privilegii şi de cătră al\i domni mai pe urmă, cari acele rămăn statornice şi se
păzesc nestrămutat. Iar pentru că domnul Icremie Moghila v(oie)vod ar fi dat
ispisoc acelui arman Bogdan Danovici pe acel făna\, cum şi pe allile ce se arată
la acelaşi suret de ispisoc. iaste ştiut cum că Ieremie v(oie)vod de au făcut
ispisocul acela. au fost într-o vreme cănd era pribag în Ţara Leşască. Şi nefiind
în scaunul ţ.ărăi aceştic şi stăpănitoriu pămăntului, nu era cu dreptate a da danie
loc din Moldova sau alt lucru al pămăntului, nici poate o danie ca aceia se aibă
tărie iei sau să rămăe statornică, mai ales că şi armanul acela netrăind în
Moldova şi atlăndu-se cu şedere lui în Ţara Leşască la Leov (după al
pămăntului obiceiu) nu pute nici era cu dricptate se moştenească el pămănt în
Moldova. Deosebim că nici vre-un neam al annanului acelue aici în ţară nu se
află, precum şi la judecata ce au avut armenii cu egumenu de Sveti Iii ie în anii
trecu\i, fiind cercetaţi armenii. ca de ar fi vre-un arman aice carile să se tragă
din seminţiile acelui Bogdan Danovici, nici o dovadă n-au pulul să scoată şi
după al pămăntului rănduială, aceli locuri de fănat au rămas domneşti fiind de
hotarul locului tărgului Socevii. Dintr-o copie de carte domn(iască) de la
domnul Duca v(oie)vod din anii 1670 feb(ruarie) 3 ce arată armenii, se înţălege
cum că acel numit domnu s-au milostivit şi au lăsat episcopului am1enesc de la
Sociavă nişte oameni de scutială şi pentru că\i armeni strcini s-ar fi strănsu în
vreme aceia acolo la episcopie lor, se fie nesupăraţi de angariile ţerăi şi păine
cc ar fi arat şi ar fi semănat oamenii pe hotarul episcopii şi a metohului lor, să
nu fie supăraţi pentru zeciuială. Dar pentru acele locuri de făna\ cari erau
osebite, nimică nu pomeneşte. nici arată vre-o întăritură asupra ispisocului
Moghilii v(oie)vod, cel de sus pomenit, sau că ar fi avut episcopie lor danie de
la Danovici arman acele locuri de făna\. Dintr-o copie de carte domn(iască) de
la domnul Ştefan Petru v( oie)vod din anul 1684 ian(uarie) 9 ce mai arată
armenii, asemine să înţălege, cum că ş-acel numit domnu s-au milostivit ş-au
dat episcopului armenesc de la Sociavă, carte de apărare pentru posluşnici şi alţi
oameni de scutială şi pentru branişte acole aproape pe locul episcopii lor, să o
apere se nu să taie, iar pentru locul de fanat nu arată, nici de ispisocul Ieremii
Moghilii v(oie)vod nu pomeneşte. Locurile acele de fănat fiind locu domnescu
cum s-au arătat mai sus, pănă la vreme domnii sale Mihai Racoviţc v(oie)vod la
anul 1726, atunci numitul acesta domnu. hotărănd o bucată de locu din hotarul
tărgului Socevii, întru cari s-au cuprinsu şi acele gropi de fănat. au dat-o danie
cu hrisov mănăstirii svăntului Ilie. Şi la hotărătura ce s-au făcut de doi boiari,
Şerban Cant(acuzino) stol(nic) şi Adam Luca sulger, după mărturisire a oameni
bătrăni, armeni şi moldoveni din Sociavă tărgoveţi, atunci părinţii armenilor
acestora, trăind şi fiind faţe, n-au zis nimică. Apoi, la mănăstire Svăntului Ilie
fiind o stăpănire veche şi nemişcată, 54 ani. întărită şi cu alte hrisoave domneşti
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cari sint faţe la mănăstire, după pravile înpărăteşti şi după obiceiul
o stăpănire ca aciasta niciodată nu se poate sminti. Fiindcă şi
armenii au fost tot de faţe aice în ţară şi de ar fi avut vre-o dreptate, ar fi găsit-o,
iar din copiile aceste ce arată armenii acum, nu se pot ajuta iei să găsască vre-o
dreptate înpotriva pravililor ş-a obiceiului pămăntului, mai ales că armenii
ispisoc adevărat de la Ieremie v(oie)vod aice n-au arătat. După cercetare cu
amămnt ce s-au făcut de cătrd pria svinţiia sa părintele mitropolitul şi de cătră
boiarii cei mari ai divanului, între egumenul Macarie de la mănăstire Svăntului
Iliie şi între annenii de Suciavă, în vreme domnii răposatului Grigorie Ioan
Calimah v(oic)vod la anul 1768 iuni 24, aducăndu-se la mijloc toate pricinile şi
dovezile acesti de sus arătate în ce chip s-au cunoscut şi s-au aflat dreptate, după
pravile şi după obiceiul pământului, s-au hotărât judecata, dăndu-se pe armeni
rămaşi din cerere lor, ca pe unii ce s-au cunoscut că umbla fără cale şi au rămas
să-ş stăpănească mănăstirea moşiia cu pace, cum pre larg se arată prin anforaoa
de judecată cari iaste întărită cu iscălitura şi pecete răposatului domnu Grigorie
Ioan Calimah v(oie)vod. Iar că cer armenii dreptate cu anafora ce li s-au dat lor
mai în urmă tot anul acela, 1768 iuli 28, pe lăngă cari anafora armenilor s-au
triimis acum aice şi copie de pe anaforaoa Svăntului Iliie, ca se să socotiască în
vreme de o lună a unui anu cum să potrivăsc duao hotărâri ce s-au fost dat tot de
la un domnu, la aciasta nici o îndoială nu iaste, cum că anaforaoa armenilor ar
pute vreodată să anerisască pe anaforaoa mănăstirii. căci atunci aceia anafora li
s-au dat annenilor pe o mărturie al dumisale spat(ar) Iordache Cant(acuzino), ce
ar fi trimis cu anncnii de Suciavă, fiind dumnialui atunci ispravnic la Sociavă,
arătănd că după cercetare ce ar fi făcut dumnealui, nu s-ar fi cuprinzind gropile
acele de făneţă în dania mănăstirii. Şi egumenul nefiind faţe să răspundă, măcar
că cu toati acele hătărăte prin anaforaoa armenilor, nu s-au dat ca să ia armenii
moşiia la stăpănire lor, fără numai că s-au pus zi de soroc se vie şi egumenul cu
anaforaoa şi cu danie mănăstirii, ca să se cerceteze de isnoavă aciastă judecată,
ca de va fi vre-o greşală se se îndrepteze. încă mai mult fiind pricina pentru o
groapă a Postolăchioae ce o ceria un Ştefan Zota tărgovăt de Sociavă care la
aceia pricină nu avia amestic annenii. Îndestul că armenii niciodată anaforaoa
aceia n-au mai arătat-o, nici au mai tras pe egumen se vie la judecată, nici la
soroc, nici după soroc şi anaforaoa au ţinut-o mistuită la dănşi pănă acum şi
mănăstire tot ş-au stăpănit moşie pănă acum cu pace. Apoi de au avut mai multă
tărie anaforaoa armenilor, nu trebuia să fie răbdat, ce atunce îndată să fie eşit cu
egumenul la judecată şi de ar fi fost ei biruitori, pulia să fi luat şi altă întăritură
domniască asupra stăpănirii moşii şi anaforaoa de judecată cea mai dinainte cu
judecată se să fi luat de la mănăstire. Acia anafora ce au luat armenii pe unnă,
după noimă, care întru dănsa se cuprinde şi după al noastră rânduială de aice,
iaste cu totul slabă şi niciodată nu poate să aibă mai multă credinţă decăt
anaforaoa mănăstirii. Întăi că acia judecată s-au căutat şi cu divanul domnesc
în

unnă

pămăntului,
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undi amăndoao părtile au fost de fate şi anaforaoa mănăstirii iaste iscălită de
pria sfintiia sa părintele mitropolitul şi de şapte boiari mari ai divanului şi
întărită şi cu iscălitura şi cu pecetea domnului de atunci şi protocălită de logofăt
după rănduială. Iar anaforaoa armenilor s-au făcut numai pe o mărturie ci au
avut armenii de la dum(ncalui) spat(ar)lordachc Cant(acuzino) şi încă egumenul
nefiind fate să răspundă şi iscălită fiind numai (de) 4 boiari dintre carii doi sint
iscăliti şi la anaforaoa mănăstirii, adică dumnealui Lupul Balş logof(ăt) şi
dumnealui Ionită Sturzea vomic iar doi, adică dumnealui vomicul Nicolae ce
era atunce ban şi vomicul Toader, accştie la judecata cea dintăi n-au fost, nici au
ştiut pricina cum curge. Şi numai prin cercetare acestor 4 boiari s-au făcut
anaforaoa aceia de pe urmă şi domnul iscălitură n-au pus, ce numai pecete şi
nici de logof(ăt) protocălită nu iastc, cum se arată şi prin mărturiia ci-au dat
dumnealor velitii boiari înpreună cu părintele mitropolitul la măna egumenului
Macarie în anul 1778 oct(ombrie) 13. Şi la cea de pe urmă, nici dă anaforaoa
aceia vre-o vărtute armenilor asupra stăpănirii moşii Gropilor, mai mult decăt se
cheme pe egumen cu zi de soroc ca să vie se să caute de iznoavă judecata, fiind
prepus se nu să fi făcut vre-o greşală la judecata dintăi.
Şi rămănem a ilustritatii vcstri bun priaten şi megiiaş. Constantin Moruzi.
Fchr(uaric) 24, 1780."
M.N.B., Fond Documente, Nr.1983, orig.(345 x 242 mm).
Nota tcrgală: "1780"
Ed. mcnţ. Pavel Blaj, Catalogul documemelor domneşti di11 Colecţia Muzeului
Judeţean Suceava (sec.XVlll), /I, în Suceava, XIII-XIV, 1986-1987, p.325.

Des documents medievales de la collection du Musee National de
Bucovine
Re sume
Du fond documcntairc richc du Muscc National de Bucovinc qui, cn grande
partic, n'cst pas cncorc public nous prcscntons unc sclcction de documcnts du XVIII•
sicclc, ou on pcut distinguer quclqucs clcments remarquablcs concernant Ic droit
medieval roumain. Le contcnu des textes illus1rc Ies rapports avcc certai nes minoritcs de
Moldavie et aussi la maniere de s'impliquer des etablissemcnls publics officiels, comme
Ic vo1vode ci l'cglisc, dans la solution des controverses qui cxistaicnt dans Ic cadre de la
socictc civile. Certains documents, emis ultcrieuremen1
l'annexion de Bueovine,
mellcnt cn cvidcnce la complexitc des aspccts de nature juridique ci la cons1i1ution de
prcmicres manifcstations de rcsis1ance de la part du clcrgc or1hodoxc.

a
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MUZEOGRAFIE
POSIBILITĂŢI DE REHIDRATARE A PIEILOR VECHI

INGRID BUCIŞCANU, ELENA ARDELEAN.
NICOLETA MELNICIUC-PUICĂ, DOINA CREANGĂ

I .Introducere
De-a lungul vremii. pielea a fost utilizată de către om în diferite
scopuri: ca material pentru confecţionarea diferitdor piese de îmbrăcăminte,
încăltăminte, harnaşamente, ca suport pentru scriere, ca material pentru
realizarea copertelor de carte, pentru hărti. ca tapiterie etc.
Obiectele din piele ocupă azi, în muzee şi biblioteci.un loc destul de
important, ele constituind mărturii ale dezvoltării civilizaţiei umane pe diferitele
trepte ale evolutiei societăţii.
Din păcate aceste mf1rturii ale trecutului n-au scăpat actiunii
necrutătoare a timpului actiune ce a produs într-o măsură mai mare sau mai
mică fenomenul de îmbătrânire a pielii. fenomen caracterizat prin pierderea
elasticităţii naturale, rigiditate, plieri, întinderi. contrageri, fisuri, modificări
cromatice etc.
Rigiditatea şi deformările cauzate de deshidratare. care la rândul ei este
cauzată de o umiditate relativă scăzută, cu valori mai mici de 50% şi mai ales
mai mici de 40%, sunt două probleme foarte importante pe care le întâlnim la
obiectele de piele din muzee. Magg"ie Myers afirmă "Pielea este higroscopică
umflându-se şi contractându-se după cum absoarbe sau pierde vapori de apă
pentru a rămâne în echilibru cu umiditatea relativă ambientală. În stare uscată
pielea tăbăcită vegetal contine 14% din greutatea ei în apă, care împreună cu
conţinutul de grăsimi unge fibrele şi menţine pielea flexibilă. Expunerea
prelungită a pielii la o umiditate mai mică de 40% sau chiar mai scăzută
detennină evaporarea conţinutului normal de umiditate al pielii. În acest caz,
fibrele de colagen se deshidratează şi se întind. pielea devine uscată, rigidă.
sfărâmicioasă şi poale să crape. În această stare flexibilitatea naturală va
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Operaţiile

de restaurare aplicate unor astfel de piei deshidratate nu se
pot efectua fără o prealabilă rehidratare a pieilor. Acest tratament de rehidratare
trebuie să aibă drept consecinţă eliminarea defom1aţiilor, recuperarea formei
iniţiale fără nici un risc de a rupe materialul şi menţinerea neschimbată a culorii
intiale a pielii.
Scopul lucrării conslă în studiul experimental comparativ al
tratamentului de rehidratare pentru pieii actuale şi pentru pieii de la începutul
sec. XX.
2.Pane experimentală
S1udiul s-a făcut pe mostre de piele veche de bovină tăbăcită vegetal cu
stejar şi pe piele actuală de bovină tăbăcită combinat Cr.-stejar.
In vederea efectuării practice a rehidratării mostrelor de piele s-au ales
două variante de lucru:
a) rehidratarea în atmosferă controlată înlr-o cameră de climatizare de
tip KPW I '4. producţie Ungaria
b) prin contact direct cu un material hidrofil (tifon) umezit cu apă
distilată.

În ambele variante , mostrele au suferit anterior tratamentului o
deshidratare prin încălzire la etuvă timp de I h la temperatura de
70°C. Principiul determinării a fost cel gravimetric: s-a lucrat cu cele
două mostre în paralel.
uşoară

a) Mostrele anterior deshidratate şi cântărite la balanţa analitică au fost
introduse în camera de climatizare în care se stabileşte climatul
prescris ( t = 24°C şi UR = 95% ). Aceste valori au fost impuse de
limitele domeniului de lucru al aparatului.
La timpi determinaţi anteriori mostrele au fost scoase şi cântărite pentru
determinarea cantităţii de apă sorbite de piele. Cantităţile de apă sorbite,
exprimate în procente de masă fată de masa iniţială sunt prezentate în tabelele I
şi 2.
T a b. I
t (min)
sorhtic
%masă
1

sorb"fia apei m mostre Ie de pic. Ie actua a
o

15

30

45

60

120

180

240

o

13,75

14,20

15.60

16,20

19,60

23.29

24

Mycrs M, Co11sen atio11 of archaeolo1:ical /eatlrer, Lccturcs notes
konscrvatorskolcn, 1978
1
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T a b2
t (min)

de rehidratare a pieilor vechi

o

15

30

45

60

120

180

240

o

9,802

20,16

21,11

22.03

23,81

25,61

26,I I

sorbţie%
masă

b) Mostrele anterior deshidratate şi cântărite la balanţa analitică au fost
introduse în fiole de cântărire în care în prealabil s-au aşezat straturi
de material hidrofil umezit cu apă distilată. Mostrele au fost învelite
în straturile de material umezit şi la timpi prestabiliţi au fost
cântărite pentru determinarea cantităţii de apă sorbită. Temperatura
de lucru a fost de 22°C. Cantităţile de apă sorbită, exprimată în
procente de masă faţă de masa iniţială sunt prezentate în t ab.3 şi
f ab.4.
Tab.3
Sorbţia apei în mostrele actuale la contactul direct cu un
material hidrofil
t

(min)

o

15

30

45

60

120

180

240

o

101.9

128,3

139,6

148

171.27

179,63

185.95

sorbţie
%masă

Tab.4 Sorbţia apei în mostrele de piele veche la contactul direct cu un
material hidrofil
l

o

(min)

15

30

45

60

120

180

240

149,50

165,63

173,80

188.27

196.77

199,13

sorbţie%
masă

o

130,53

3. Rezultate si discutii
Evoluţia

în timp a procesului de sorbţie pentru cele
lucru este reprezentată grafic în fig. I şi fig.2.

două

variante de
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FIG. 2 EVOLUTIA IN TIMP A PROCESULUI DE HIDRATARE PRIN CONTACT DIRECT CU UN MATERIAL HIDROFIL

Examinând curbele din fig. I se poate observa că inţial are loc un proces
rapid de sorbţie ( în primele 15 min în material intră aprox. 50% din cantitatea
totală de apă ) ceea ce corespunde cu hidratarea siturilor celor mai active, adică
grupărilor hidrofile din matricea colagenică şi din substanţă tanantă; în
continuare au loc fenomene de sorbţie în strat multimolecular şi de condensare
capilară până la atingerea unui con1inut de umiditate apropiat de cel
corespunzător umidităţii higroscopice maxime. Valorile obţinute în studiul de
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faţă

( 24% pentru pielea actuală şi 26% pentru pielea veche sunt apropiate de
cele găsite în literatura de specialitate. 2
Pielea veche care prezintă o structură afânată a matricci fibroase şi un
tanaj exclusiv vegetal are o capacitate de sorbţie superioară pieilor actuale cu o
strucrură mai densă şi cu tanaj combinat Cr-vegetal deşi ar fi de aşteptat ca
diferenţa diferenţa dintre capacităţile de sorbţie să fie mai mare, datorită
hidrofiliei ridicate a taninului vegetal. Acest lucru nu se întâmplă deoarece
taninul vegetal are tendinţa de a se umfla, împiedicând astfel difuzia apei din
exterior. Pentru ambele tipuri de piei, procesul de rehidratare se desăvârşeşte în
aprox. 3h.
Examinând curbele din figura 2 se observă că alura lor este
asemănătoare cu acelor din figura I, dar că la contactul direct cu materialul
hidrofil umezit cantităţile de apă intrate în material sunt foarte mari, depăşind
net valorile umidităţii higroscopice şi situându-se în zona umidităţii libere ce
"intră întru-un material higroscopic practic în proportii nedefinite. Aceste
cantităţi mari de apă care intră în piele datorită imposibilităţii controlării
procesului nu pot fi favorabile operaţiilor ulterioare de restaurare.

4.Concluzii
•

•

•

Operaţia

de rehidratare a pieilor implică procese de adsorbţie şi absorbţie
(cu un termen generic - sorbţie) de lungă durată care induc modificări
semnificative în comportarea fizico-mecanică a acestora în sensul măririi
plasticităţii; creşterea plasticităţii face posibilă manipularea pieilor fără
riscul distrucţiei mecanice a acestora.
Cantitatea maximă de apă sorbită depinde atât de condiţiile în care are loc
procesul rehidratare cât şi de proprietăţile intrinseci ale pielii: grosime,
porozitate, mod de tăbăcire.
Rehidratare în atmosferă controlată, de preferinţă în camere de climatizare,
este recomandabilă variantei prin contact direct cu un material hidrofil
umezit, deoarece în prima variantă procesul poate fi mult mai strict
controlat iar cantitatea de apă sorbită nu depăşeşte umiditatea higroscopică
maximă în timp ce în a doua variantă există pericolul ca în material să intre
apă în exces, fapt ce ar putea duce la degradarea ireversibilă a pielii şi nici
nu constituie un factor favorizant pentru operaţiile ulterioare de restaurare.

2

O'Flahcrty F., Roday W .T.,Lollar R.M., Tlie Cliemistry and Teclinology of leat/ier,
voi.III, Kricgcr Publishing Company, 1978.
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Des posibilitcs de rehydratation des cuirs anciens
re sume
L'ouvrage representc la rcalisation d'une ctude experimentale comparaiive du
traitement de rehydratation. On a constate quc le processus de rehydratation en
atmosphl:re controlee, particulicrement dans Ies chambres de climatisation, est
recomandable a la variante par le contact direct avec un materiei hydrophile humidc.
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ASPECTE PRIVIND RESTAURAREA UNEI TECI DIN PIELE
DOINA CREANGĂ

Subiectul acestei prezentări îl constituie restaurarea unei teci din lemn,
în piele. Evoluţia armamentului şi organizarea forţelor armate au la
bază legile obiective ale dezvoltării societăţii, pornind de la condiţiile concrete
ale vieţii sociale, de la structura economică şi politică, de la faptul că modul de
producţie al vieţii materiale determină procesul vieţii sociale, politice şi
spirituale.
Încă din secolul al XVIII-iea spada face parte din costumul de
ceremonie al persoanelor civile şi se deosebeşte radical de sabia de luptă.
Săbiile de ofiţer au lama decorată, garda fin lucrată şi ornată cu stema ţării,
1
iniţialele regimentului şi cifrul suveranului •
Teaca supusă restaurării aparţine unei săbii-pumnal, de paradă,
executată în atelierele occidemale, datată în primul sfert al secolului al XIX-iea.
Lama sabiei este din oţel gravat iar mânerul din fildeş încrustat cu
motive religioase şi având sculptat un înger la capătul terminal.
Teaca este din lemn, îmbrăcată în piele care se pare că a avut un model
imprimat prin presare şi care din cauza deteriorărilor produse în timp nu mai
este vizibil având la bază un colier metalic pentru suspendare.
În urma investigaţiilor ştiinţifice la care a fost supusă piesa, s-a
determinat natura suportului. modul de prelucrare, pH-ul, grosimea pielii, tipul
de degradare biologică, tipul finisajului ş. a.
Aşa cum rezultă din analiza directă a materialelor componente, piesa se
compune din piele, lemn şi metal.
Pielea este de ovine sau caprine, grenul fiind mult modificat datorită
degradării avansate (foto 1), acoperit cu un strat gros de vopsea maro; pe
por1iuni importanle acesta s-a exfoliat, antrenând şi faţa pielii. Pielea a fost
vopsită după confecţionarea tecii.
Starea avansată de degradare este cauzată de complexitatea factorilor de
degradare care au acţionat în timp datorată pe de o parte folosirii îndelungate şi
condiţiilor improprii de păstrare iar pe de altă parte eterogenităţii
compoziţionale (piele, lemn, metal) care au acţionat diferit la solicitările
funcţionale în relaţia cu mediul ambiant.
îmbrăcată

1

Cr. Vlădescu, C. Konig, O. Popa, Arme î11 muzeele di11 Româ11ia, Bucureşti, 1973.
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Pielea este foarte uscată, rigidă, casantă, dezlipită în zona de îmbinare,
având lipsă zona de vârf pe o porţiune de cca. 5 cm, vopsită cu un strat gros de
finisare pc alocuri exfoliat antrenând şi grenul pielii.
Teaca a fost confecţionată prin lipirea parte peste parte a celor două
părţi şi după confecţionare faţa pielii a fost corectată prin vopsire, grunduire şi
eventual ştanţare.
Piesa prezintă lipsuri de material, este franjurată spre vârful tecii şi
ruptă în partea inferioară.
Stabilirea unui diagnostic şi alegerea tratamentului adecvat au presupus
colaborarea comisiei de restaurare în domeniul metal, lemn şi piele. S-au
observat pierderi de material. fisuri, cracluri. exfolieri, descleierea zonelor de
îmbinare, îmbătrânirea şi lipsa parţială a peliculei de finisare şi protecţie (foto
2).

Ca prim obiectiv al procesului de restaurare s-a trecut la dezasamblarea
piesei prin demontarea colierului metalic şi a tecii din piele de pe suportul de
lemn. (foto 3).
Pierderile din apă din structura pielii impun o reglare a umidităţii de
echilibru a pielii, prin hidratare treptată realizată prin înfăşurarea în comprcse
umede cu apă distilată pentru a reuşi deplierea şi desfacerea ei. (foto 4).
După compresare timp de 48 de ore se realizează o absorbţie relativ
bună a apei fapt ce permite desfacerea în zona de îmbinare a tecii, rezultând o
singură bucală de piele foarte subţire finisată după confecţionare (foto 5).
Următoarea etapă s-a făcut tot progresiv. începând cu o pensulare cu
polictilen glicol (PEG) de masă moleculară relativ mică (400), acesta având şi
rol de curăţire superficială a pielii deoarece nu s-a putut efectua o curăţire
mecanică care ar fi dus la exfolierea şi antrenarea grenului pielii. După
pensulare urmează imersarea în baie de PEG, într-o cuvă din material plastic
inert, când structura colagenului practic se relaxează şi gresarea se realizează în
profunzime. Îndepărtarea excesului de PEG se face prin tamponare cu hârtie de
filtru urmată de odihnă şi uscare liberă timp de 24 de ore, după care se constată
apariţia pe suprafaţa pielii a unor zone lucioase (foto 6) cu o substanţă de
culoare neagră cu aspect lipicios, care a fost extrasă din piele de către PEG şi
care prin tamponare se întinde pe suprafaţa pielii. Din acest motiv am recurs la
îndepărtarea mecanică pe portiuni, cu ajutorul unei anse în vederea identificării
naturii ei.
Deşi iniţial am pornit de la prezumţia că ar fi o ceară de lustruire s-a
constatat că prin încălzire nu se topeşte şi nici nu se dizolvă în solvenţii organici
la temperatură normală.
O altă ipoteză ar fi aceea a existenţei unui gudron. deşi o armă de
paradă de o valoare estetică deosebită nu cred că ar fi avut teaca finisată cu un
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banal gudron. Ipoteza s-a dovedit a fi falsă, substanţa nedizolvându-se în toluen
şi nici cu alt derivat de petrol.
O aliă încercare a consta! în încălzirea pc baie de apă în diverşi solvenţi,
constatându-se că prin tratarea la cald cu alcool izopropilic se constată
dizolvarea unei anumite părti din substanţă, ceea ce ne conduce la ipoteza că
stratul de finisare este de fapt un amestec de substanţe.
Consultând literatura de specialitate în domeniul finisării pieilor2 , am
găsit menţionat ca amestec de finisare utilizat frecvent în trecut, o combinaţie
fonnată din plasmă sanguină şi albuş de ou care are înglobat un colorant.
Dctenninarea unei asemenea combinaţii este foarte dificil de făcut
datorită modificărilor produse în timp, reticulările amino-acizilor fiind
ireversibile. Analiza calitativă a naturii finisajului prin reacţie de culoare cu
ninhidrină nu este elocventă dat fiind faptul că pielea însăşi datorită structurii
sale colagenice este alcătuită dimr-un amestec de aminoacizi încatenati prin
legături peptidice. Evidenţierea prezentei aminoacizilor nu poate fi pusă deci
doar pe seama straiului de finisare nefiind concludentă·'.-1.
O altă variantă de identificare ar fi prin spectrografie JR-FTIR cu
condiţia să existe pentm comparaţie un spectru de referinţă ceea ce s-a dovedit a
fi imposibil având în vedere modificările ireversibile suferite în timp.
Problema identificării compoziţiei amestecului de finisare rămâne
deschisă urmând a căuta alte soluţii.
După îndepărtarea mecanică de pe suprafaţa pielii a acestor depuneri
um1ează o uşoară presare a pielii între două hârtii de fihm sub o placă de plastic
având drept scop întinderea pielii deci creşterea suprafeţei de îmbinare, având în
vedere că datorită contracţiei pielii îmbinarea iniţială nu mai putea fi refăcută.
Deoarece pielea este extrem de fragilizată dar şi datorită contracţiei se
va avea în vedere consolidarea prin interior cu un material textil foarte subtie
(pânză de bumbac vopsită la nuanţa pielii) lăsând un surplus la una din margini
pentru a mări suprafaţa de îmbinare.
În vederea consolidării şi a îmbinării ulterioare prin lipire se va studia în
prealabil modul de comportare a diferiţilor agenţi de încleiere.
Adezivii testaţi sunt:
I) clei de peşte de concentraţie 30%,
2) amestec de amidon I 0% şi carboxi etil celuloz.1 5% în părţi egale,
3) paraloid B*72 de concentraţie 40% în toluen.

2

G. A. Bravo. J. Trupkc. 100.000 Jahre leder, ei11e mo11ographie, BIRKHAUSER
VERLAG BASEL und Suuugart, 1970.
; G. Câmpeanu, M. Şerban, E. Ionescu. Reacţii de separare şi identificare a proteinelor.
4
Gh. Nuţi, C. Boşneag, Investiga/ii biochimice, Editura didactică şi pedagogică
Bucureşti, 1986.
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Se constată că rezultatele cele mai bune s-au obţinut cu clei de peşte de
conc. 30%.
După consolidarea pe pânză şi montarea pc suportul din lemn restaurat
în sectorul de specialitate, urmează completarea zonelor exfoliate cu un amestec
de pudră de piele la nuan(a pielii şi clei de peşte.
în final se va monta colierul metalic restaurat în sectorul metale şi se va
înfăşura teaca prin „bandajare" cu fâşii de pânză pentru a evita dezvoltarea unor
tensiuni care ar putea duce la desfacerea îmbinării şi menţinerea astfel timp de
24 de ore, până la consolidarea îmbinării.
Conservarea se va realiza prin aplicarea unei pelicule de Paraloid B*72,
prin pensulare. Având în vedere starea de degradare extrem de avansată a pielii.
diversele probleme apărute pe parcursul restaurării şi importanta piesei,
conservarea implică nişte măsuri speciale. Astfel, pentru a evita desfacerea
îmbinării şi eventuala dezlipire din cauza suprafeţei mici de îmbinare, se
recomandă ca piesa să nu fie expusă mai mult de 6 luni în expoziţie, după care
piesa va fi depozitată în stare de repaus, adică orizontal. De asemenea, pentru a
contracara eventualele tensiuni ce se pot dezvolta în piele şi ar putea duce la
dezlipirea ulterioară a tecii, se vor confecţiona nişte bride (manşoane) din piele
care se vor monta peste teacă.
Alte recomandări strict necesare sunt cele legate de asigurarea atât în
sala de expoziţie cât şi în depozit a unui microclimat adecvat obiectelor de
natură organică, adică UR=50-60%, t= I- J 8°C, prevenirea depunerilor de praf
prin acoperire cu hârtie sau pânză neutrăs.
Restaurarea acestei piese demonstrează încă odată complexitatea
acestui suport, rolul de cercetare cât şi responsabilitatea acestei munci.

Des aspects concernant la rcstauration d'un fourrcau cn cuir
resume
Le sujet de celte presentation le constitue la restauration d'un fourrcau
en bois, enveloppe en cuir. Notre ouvrage demontre, cncore une fois, la
complexite de ce support ct aussi Ic role de la recherche et la responsabilite de
ce travail.

~Aurel Moldoveanu, Curs de co11sen 1are, Bucureşti 1999.
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LA FRONTIERA DINTRE ARHEOLOGIE ŞI ASTRONOMIE
- ARHEOASTRONOMIA ZENO VIA CATARGIU
Arheoastronomia este un domeniu de investigaţie apărut la frontiera
dintre arheologie şi astronomie. Începuturile preocupărilor în acest domeniu pot
fi plasate pe la sfârşitul secolului XIX. când Sir Norman Lockicr. studiind
monumentalele piramide de la Giseh, construite în perioada Regalului Vechi
(2778-2263 î.Hr.), a emis ipoteza orientării lor astronomice:
• cele patru fete ale piramidie sunt riguros orientate spre cele patru puncte
cardinale, iar
• axa coridorului descendent din interiornl piramidei era îndreptată spre steaua
Alpha din constelaţia Dragonul care, acum peste 4000 de ani era
"adevărata" Stea Polară.
Se pare că astfel, constructorii au dorit să-şi dateze opera.
Dacă mai ţinem cont şi de faptul că:
- adunând cele două diagonale ale bazei, obţinem cifra 25.826,5422, ceea ce
reprezintă expresia valorică, în ani, a perioadei de precesie a echinocţiilor
(enunţată pentru "prima dată" de Hipparch în anul 130 î.Hr.) şi
- înmulţind înălţimea piramidei cu un miliard, rezultă cifra 148.208.000,
valoarea (în km) a distanţei Pământ-Soare, ne putem pune întrebarea firească
dacă toate acestea sunt doar simple coincidenţe matematice?
Luând în considerare şi enigmaticele energii subtile pc care fonna de
piramidă pare să le genereze, misterul piramidelor va rămâne, poate pe veci, o
enigmă. Cert este că nici un cercetător nu ar putea nega nivelul ştiinţific,
astronomic şi matematic la care ajunseseră adevăraţii constructori ai acestor
edificii.
Tot de domeniul arheoastronomiei tine şi studiul asupra orientării
mormintelor din necropola neolitică de la Cemica (lângă Bucureşti), unul dintre
cele mai vechi cimitire preistorice din Europa (milt!niul 5 î.Hr.), precum şi
orientarea bisericilor din Evul Mediu timpuriu.
Din reprezentarea grafică a orientării scheletelor din marea necropolă
neolitică se poate trage concluzia că ritualul de înmormântare se făcea
dimineaţa în momentul solemn al răsăritului Soarelui. Aceasta presupune că
populaţiile preistorice stăpâneau o cunoştinţă astronomică fundamentală:
variaţia în azimut a răsăritului Soarelui odată cu succesiunea anotimpurilor.
Deci, magia solară era practicată în Câmpia Română încă din perioada neolitică,
fiind astfel condiţiile pentru apariţia unui calendar solar.
De altfel, profesorul universitar Mircea Pctrcscu-Dîmboviţa susţinea
că în timp ce pe teritoriul României elementele incipiente ale cultului solar sunt
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atestate pe la anul 4300 î.Hr., în Grecia ele apar abia după anul 2000 î.Hr. şi că
în aceste condiţii ar fi verosimilă ipoteza că Apollo - cunoscutul zeu grec al
luminii solare să fi fost la origine un zeu tracic, slăvit mai întâi de către triburile
geto-dace.
Şi orientarea bisericilor creştinismului timpuriu este legată în special de
fenomenele solare, Soarele fiind astrul care a stimulat cele mai multe mituri şi
obiceiuri religioase la aproape toate popoarele antice. Prima încercare de
aplicare a ideii orientării astronomice la bisericile vechi a fost făcută de
Charlicr ( 1902), iar o fundamentare modernă a modului de determinare a
orientării bisericilor a fost făcută în anul 1981 de Maria Firncis de la Insti1u1ul
Astronomic al Universităţii din Viena.
În acei ani ai creştinismului timpuriu, bisericile erau orientate în două
moduri diferite:
- cu altarul la est, iar uşa de intrare la vest, şi
- cu altarul la vest şi intrarea spre est, în aşa fel încât atunci când
Soarele răsare, razele lui să cadă pe altar.
Din cercetarea modului de orientare a peste 800 de biserici medievale
timpurii din zona de Est a Europei Centrale, s-a constatat că multe din aceste
biserici au orientări solstitiale şi echinoctiale.
Dar, Arheoastronomia s-a impus în special prin determinarea orientării
aliniamentelor unor vestigii antice şi legarea lor de fenomenele astronomice de
la orizontul locului şi prin deducerea anumitor obiceiuri, ritualuri şi credinţe ale
popoarelor care le-au constmit.
Mă voi referi. pe scurt, la semnificatiile astronomice ale structurilor
megalitice de la Stonehenge, din sudul Angliei ( 1800 î.Hr.) şi ale sanctuarelor
dacice de la Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orăştici (sec.I î.Hr.).
Într-un studiu (I 964) consacrat altarului de la Stonehenge, Gcrald
S.Hawkins. profesor de astronomie la Universitatea din Boston, ajunge la
concluzia că cele trei aliniamente de piatră ar reprezenta mişcările Soarelui şi
ale Lunii. Supuse analizei unui ordinator electronic, concluziile astronomului
american s-au confirmat. demonstrând astfel că ansamblul megalitic de pc
câmpia de la Salisbury avea nu doar un rol religios ci şi un rol astronomic.
La complexul de sanctuare de 1'1 Grădiştea Muncelului. primele
determinări de aliniamente astronomice au fost făcute de astronomul român
Gh.Chiş, în anii 1979, 1980. stabilindu-se că:
• linia ce uneşte centrul căii sacre cu centrul Sanctuarului circular mare, este
orientală în directia răsăritului Soarelui la solstiţiul de vară (penim anul100), iar
• axa principală de simetrie a Sanctuarului circular mare este orientată în
directia răsăritului Soarelui. la solstitiul de iarnă.

652
https://biblioteca-digitala.ro

La frontiera dintre arheologie şi astronomie - arheoastronomia
Au fost şi sunt încă multe preocupări pentrn a stabili că sanctuarele
rotunde de la Sarmizcgctusa sunt autentice calendare, în piatră, ale dacilor.
De asemenea s-au făcut numeroase studii şi cercetări privind
asemănările (atât geometrice cât şi astronomice) dintre Complexul de sanctuare
de la Sarmizegetusa Regia şi Complexul megalitic de la Stonehenge.
Richard J.K.Atkinson, profesor de arheologie la Universitatea din
Cardiff (din sud vestul Marii Britanii), remarca în studiul său consacrat altarului
sacru de la Stonehenge, asemănarea dintre aceste vestigii şi cele de la
Sarmizegetusa. Arheologul britanic sustinca că Sanctuarul mare din incinta
sacră a Sarmizegetusei ne arată o preocupare majoră a dacilor pentru
cunoaşterea planetelor şi cercetarea enigmelor astrale de atunci, aşa cum şirul
oval de pietre albastre - Altarstonc - sugerează un interes asemănător din partea
celţilor britanici.
Cercetările arheologice şi relatările autorilor antici au dovedit că între
lumea tracică şi cca celtică au existat contacte cu secole înaintea erei noastre,
încă de pe vremea când constituiau acelaşi marc neam al indo-europenilor şi că
atât dacii cât şi vechii locuitori ai insulelor britanice se preocupau intens de
astronomic şi în general de fenomenele cereşti.
Prezenta celţilor pe teritoriul patriei noastre este confirmată de
descoperirea coifului de la Ciumeşti precum şi de toponimice: oraşul Galaţi sau
dealul Galata din Iaşi indică trecerea lor peste aceste meleaguri până în Asia
Mică unde, de asemenea, teritoriului locuit de ei i s-a spus tot Gaiala. De altfel
şi în Britania s-a descoperit prezenta temutei arme a a dacilor, sabia încovoiată sica.
Toate acestea vorbesc despre raporturi economice, comerciale între celţi
şi daci, creându-se astfel, în chip firesc şi afinităţi de ordin cultural-spiritual.
În ce ne priveşte, despre gradul de civilizaţie şi cultură la care ajunseră
dacii, istoricul gol romanizat lordanes (sec.VI) ne oferă preţioase informaţii
scrise cu privire la iniţierea geto-dacilor în tainele fizicii. astronomiei şi logicii
de către preoţii-astronomi din vremea lui Burebista şi Decebal. Iată ce scria
despre Deceneu - mare preot şi vicerege dac în timpul lui Burebista:
"Învăţându-i logica„. le-a demonstrat teoria zodiacului şi Ic-a arătat tot
mersul planetelor şi toate secretele astronomice, felul cum creşte şi descreşte
Luna, cu cât globul de foc al Soarelui întrece măsura globului pământesc şi le-a
expus comportamentele celor 346 de stele în rapidul lor periplu cc le poartă de
la Est către Vest, apropiindu-se sau îndepărtându-se de polul ceresc."
Tot în Hisroria Getica, Iordanes scrie cu admiraţie şi despre modul în
care regele dac Decebal se adresa popomlui său:
"Geto-daci, vă iubesc mult, nespus de mult şi de aceea vă învăţ ce-i
răsăritul Soarelui şi asfinţitul stelelor, cc gust are libertatea şi cum se moare
pentru apărarea ei" ...
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Trebuie să subliniem faptul că geto-dacii aveau o mitologie proprie, un
Pantheon şi un Olimp al lor, iar Marele Sanctuar-Calendar din incinta sacră a
Sarmizegetusei confirmă preocupările ştiintifice şi în special astronomice la
daci.
Sperăm că însăşi lns1i1u1ul Astronomic al Academiei Române să
coordoneze cercetările viitoare în acest sens, astfel încât să putem afirma (pe
bază de argumente ştiintifice) că primul Observator Astronomic de pc teritoriul
României a functionat la Sarmizegetusa Regia, construii de un popor considerat
"cel mai viteaz şi mai drept dintre traci".

Ă. la frontiere entre archcologic et astronomie - l'archcoastronomie
re sume
L'archeoastronomic est un domainc d'invcstigation paru a la fin du XIX'
sicclc, cn mcmc lcmps avcx. l'ctudc de grandioscs pyramidcs de Gisch.
Ă. cc domainc apparticnt aussi l'ctudc sur l'oricntation des tombes
neolithiqucs, des egliscs du Moycn Âgc ancien el des aligncmcnls de certains vcstigcs
antiques, cn fonction des phcnomcncs astronomiques de l'horizon du licu.
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MITOLOGII, LEGENDE ŞI SIMBOLURI ASTRALE LA
DACO-GEŢI

MARIANA GAVRILESCU
Periodic, omenirea se readresează miturilor, una dintre cele mai vechi
stări culturale ale minţii omeneşti, născute din evenimente sau fenomene reale
cc depăşeau însă puterea de înţelegere a spectatorului. Să nu uităm că fantezia
omenească nu e capabilă să născocească ceva din nimic şi că toate miturile,
legendele. basmele sunt produse în scopul păstrării înţelepciunii neamului.
Colecţia de mituri este o sursă pentru explorarea trecutului foarte
îndepărtat. deşi miturile aşa cum le cunoaştem azi sun! forme stratificate care
fac foarte dificilă muncu de redescoperire a miezului originar. Astfel, din cauza
numeroaselor influenţe aduse de ocupaţia romană, invazia hunilor, slavilor,
tătarilor, etc., şi a numărului prea mic de izvoare (Herodot, Platon. Jordanes
ş.a.), mitologia daco-getică este foarte greu de reconstituit. Ceea cc se ştie
despre mitologia şi religia daco-getică se referă mai mult la Z1molxis, zeul
principal al dacilor.
În izvoarel dace se spune că Zamolxis (Z1lmoxis), discipolul lui
Pytagoras, datorită cunoş1in1clor astronomice şi deprinderilor magice şi
profetice a ajuns să fie asociat de rege la guvernare. Trăia solitar într-o peşteră
în vârful muntelui sacru Kogaion. considera! de vechii daci - centrul lumii. Una
din legendele modeme spune că pe acest munte sacru, Zamolxis a pregăti!
"câmpul de război al lumii", locul în care Dumnezeu va avea bătălia finală cu
diavolul şi că eclipsa din 11 august 1999 a atins maximul în dreptul acestui
munte.
Dacii aveau o formă de cult solar. fapt explicabil atât prin uşurinta cu
care, după cucerirea romană, s-a răspândit cultul lui Mithra (zeul razelor solare),
cât şi prin diferitele relicte folclorice româneşti în legătură cu Soarele. Şi apoi se
ştie că daco-geţii, popor de agricultori şi viticultori, nu puteau ignora un cult al
Soarelui de care depindeau pâinea şi vinul.
Originile cultului solar pe teritoriul României coboară în timp până în
neolitic. Din observaţiile făcute asupra modului de orientare a mormintelor din
marca necropolă neolitică de la Cernica s-a tras concluzia că ritualul de
înmormântare, dimineaţa, în momentul solemn al răsăritului Soarelui,
presupune o cunoaştere de natură astronomică: variaţia în azimut a răsăritului
Soarelui cu succesiunea anotimpurilor. Deci, încă de acum aproape 6000 de ani
erau prezente la populaţiile preistorice de la noi condiţiile gnoseologice de
aparitie chiar a unui calendar solar, dacă luăm în considerare şi preţioasele
informaţii scrise ale lui Iordanes (sec. VI d.Ch.) cu privire la cunoştinţele
astronomice ale marilor preoţi de la curtea lui Decebal.
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Sanctuarele rotunde de la Sam1izegetusa Regia construite în timpul
regelui Burebista, al căror simbolism urano-solar este evident, pot fi considerate
calendare în piatră ale dacilor. Să nu uităm că Burebista a ordonat reforma
calernlarului cu doi ani înaintea lui Cezar, care a efectuat reforma în anul 44
î.Ch. Acest fapt este consemnat de una din monedele emise cu această ocazie.
Pe aversul monedei se remarcă un an realizat cu litere dacice întrebuinţate ca
cifre ce consemnează anul 11511, iar în câmp legenda ORTE SORI SAR, în
traducere: "după ritual aşa a prezis sanctuarul în anul 11511 (adică în anul 46
î.Ch.) la Sarmizcgetusa".
Peştera Gura Chindiei din Caraş-Severin, amenajată probabil în
mezolitic, fusese consacrată tot unui cult solar. Printre imaginile aflate în micul
sanctuar se distinge un Soare pictat în ocru roşu cu 12 raze. Şi discul de piatră
aflat la N de marele sanctuar circular de la Samlizegetusa, cu un diametru de
aproximativ 6,5 m, alcătuit din IO raze, reprezintă fără îndoială tot Soarele.
Dacii iubeau în genere simbolurile. Unul din cele mai importante
simboluri, cu rezonanlă în toate culturile lumii era Soarele. Fiind principala
sursi'1 de lumină şi căldură a Pământului, era considerat cel mai puternic, energia
sa activă simbolizând puterea masculină, fiind veşnic adorat.
O altă legendă se referă la comete. care, cu forma lor fantastică, erau
considerate mirese tragice ce îşi caută în zadar mirele ceresc, crezând că şi-l
găsesc în falnicul Soare, dar care îşi ard beteala când se apropie. părăsind,
istovite, îmbrăţişarea lui de foc. Căutându-l mereu pe adevăratul mire, se împart
în două, trei, trimiţând soli în toate părţile, sfărâmându-se neputincioase de alţi
corpi cereşti şi risipindu-se în bulgări. stele căzătoare ce se aprind deasupra
Pământului, în lacrimi de necaz şi de foc.
În majoritatea tradi!iilor, Luna a fost considerată tovarăşa pasivă şi
feminină a Soarelui. Datorită apariţiei sale în timpul nop1ii, a ajuns un simbol al
întunericului şi al misterului. Prin fazele sale de creştere, descreştere şi chiar
dispari1ie, ca apoi să revină "nouă", Luna este considerată simbolul vieţii, mortii
şi renaşterii.

Simbolurile artei primitive realizate pe diferite relicte folclorice
o expresie cerctă a gândirii care a stat la baza tuturor activităţilor
spirituale, ele depozitând informatii menite să evoce idei, sentimente, imagini
ale naturii. Fiecare semn avea o încărcătură plină de semnificaţii.
Întâi Soarele a luat chip de spirală, apoi a fost reprezentat prin cerc,
ambele simboluri fiind reinvestite cu puteri sacre, regeneratoare.
Cercul (semn originar al cultului solar), linia curbă închisă, a
reprezentat într-un tot unitar mişcarea circulară ca fiind un atribut al cultului
solar, în faza incipientă a acestuia. Cercurile de piatră de la Sarmizegetusa erau
considerate foste locuri de adorare ale Soarelui.
reprezintă
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Munţii Orăştiei, alături

de alte vetre mari au constituit nuclee cultice ale
carpatic, centre noi spirituale, evoluate pe structura vechilor culturi.
Datorită convingerilor religioase profunde, populaţia din Carp?ti nu a primit
semne cultice străine, viaţa spirituală neputând fi influenţată în conţinut. Fiecare
arhetip inciziocromatic a fost parte componentă din marele cult al Soarelui,
simbolurile constituind liantul zidirii sufletului în unirea cu Cerul.
spaţiului

Des mythologies, des legendcs ct des symholcs astraux chcr Ies
Daco-Gctes
rcsumc
Les mythes, Ies lcgcndcs, Ies rccits mcrveilleux reprcscntenl l'un de plus
ancicn ctal eulturcl de la pcnsce humainc el ils onl etc produits pour la conservation de
la sagesse du pcuple.
On cssaic de reeonstitucr la mythologic daco - gctiquc, de prcscntcr )'origine
du culte du soleil sur Ic tcrritoirc de la Roumanie, cn soulignant cn fait l'activite
spiritucllc des Daco - Getcs.
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STUDIES ON THE ALLAIS AND JEVERDAN-ANTONESCURUSU EFFECTS DURING SEVERAL PLANETARY
ALIGNMENTS PERFORMED IN SUCEA VA BETWEEN AUGUST
1999 AND FEBRUARY 2001
DIMITRIE OLENICI
T/1is article is dedica/ed to the a1111iversary of:
150 years since t/1e famous experime11t wit/1 t/1e pe11d11l11m made by
J.B.1- Fo11ca11lt;
90 years of Prof. Ma11rice Allais, Nobel prize laureate, t/1e discoverer
of the Allais effect;
40 years since the experime11t made by physicisls Glieorglie Jeverda11,
Virgil A11tonesc11 a11d Gheorghe li. R11s11, wlw discovered tliat t/1e
gravitalional acceleratio11 is modified d11ri11g a11 eclipse.

1. Introduction
T/1e Fo11ca11ll Effect
ln 1851, at the lntemational Exhibition in Paris, the French physicist
J .B.L. Foucault, the inventor of the gyroscope, demonstrated that the Earth's
rotation round its own axis may bc demonstrated by the rotation of the
oscillation plane of a very long pendulum.
This rotat ion is now known under the name of "the Foucault effect" and
tens of such pendula, known as thc "Foucaull's pendula" are now installed all
over the world.
The mathematical value of the Foucault effect, that is the rotation angle
oF of the oscillation plane of the pendulum in one hour in a place of latitudc cp
on the surface of the earth, is given by the formula
I) oF = 15° sincp.
Al Suceava the Foucault effcct has thc valuc os= 11° 5'.
Tlie Allais Effecl
At the eclipscs of the Sun on Junc, 30, 1954, and on October, 22, 1959,
Prof. Maurice Allais noticed that the rotation spced of a pendulum suddenly
increases during the eclipse. This discovery is known under the name of "the
Allais effect" or, thc effect of eclipse 1•
The study of the Allais effect gives us infonnation regarding the space
anisotropy.
1

M. Allais, "L'Allais effecr" er mes experie11ces avec le pe11d11/e paraconique 19541960, Memoires redige pour la NASA, idem; L 'A11i.wtropie de /'Espace, Clement
Juglar, Paris, 1977. pp.166-169.
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TJ1e Jeverdan -A11to11escu-Rusu Effect
Al thc same time, in Romania. the physicists Gheorghe Jeverdan, Virgil
Antonescu and Gheorghe II. Rusu, of Iasi University, studied the behaviour of
a Foucault pendulum during the total eclipse of the Sun on February, 15, 1961.
They found that, during the eclipse, the oscillation period of the pendulum
dccreased, meaning chat the value of the gravitational accelcration increased.
ll should be mcntioncd that thc scientists in lasi had in view, from the
vcry beginning, the variation of the oscillation period of thc pcndulum. the
appearancc of the Allais effect bcing an additional finding.
lt follows that i11 the experimelll made i11 lasi i11 1961, a totally differelll
effecr was discovered. As sucii we propose as rhis effecr to be 11amed "rhe
Jeverda11 -A111011escu-Rusu effect" 2 •
The study of the Jcvcrdan - Antonescu - Rusu effect gives us
information about the variation of the gravity forccs on thc surface of the Earth.
Similar experiments made use of the Foucault pcndulum, torsion
pendulum, gravimeters. or other such devices in ordcr to render evident the
gravitational perturbations during severa! eclipscs of the Sun, as the ones in
Scotland - 1954, ltaly - 1965, USA - 1970, Mexico - 1990, India - 1995 etc 3•
A special program destined to thc study of these effocts was organized
by NASA for the eclipse of the Sun on August, 11, 1999. during which time
cxperiments wcrc made throughout thc world, in USA, Austria, ltaly, Germany,
thc Unitcd Arab Emirates, etc.
In Romania, independent of thc NASA program, experimenls were
4
madc at Bucharest University and thc Planetarium in Suceava •
At Suceava, the expcriments were continucd afler the eclipse of the Sun
during other astronomic events, such as: the alignment of plancts, the eclipses
of the Moon, conjunctions and occultations of planets, etc.
Our rcsults have shown the faci that the Allais cffcct and the Jevcrdan Antonescu - Rusu effect appcar 1101 only in thc case of the eclipses of the Sun,
but whencver two or severa) planets of our solar systcm are in perfect alignmenl
with the Earth.
:. G. Jeverdan, V. Antonescu, Ghc. II.Rusu, "Date preliminare asupra comportării unui
pendul Foucault in timpul eclipsei de Soare de la 15 februarie 1961 ", AŞU "Al. I.
Cuza din Iasi, scctiunca I, tom.Vil, anul 1961, Fasc.2, p.457.
3
G. Berthault, L 'eclipse du 22.07.90, Scicncc el Foi, n.17; Decrypting the Eclipse,
hllp:l/www. science. nasa.2ov/ncwhomc/hcadl ines/as106au299- I .htm.
~ I. Mihailă, N. Marcov, V. Pambuccian ci M. Agop, Observati011 de /'effet d'Allais
/ors de I' eclipse de Soiei/ du I l aollf 1999, manuscris; Şt. Olcnici, Pe11dulul Fo11cau/t
şi eclipsele de Soare, Pasi spre infinil, Nr.2, 1999 ,-Revista filialei SARM a Cercului
de astronomie de Ia Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" -Bârlad, judetul Vaslui.
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This is why we will use the term "the alignment effects".We will further
present several results obtained during thcse experiments.

2. The pendulum and thc mcthodology of thc studics
Tlie pendulum
At the eclipse of the Sun on August, 11, 1999, we made use of a
cylindrical pcndulum with the mass of 43 kg and the length of 14.75 m. placed
on the bottom of a shaft at Famos SA Suceava. The pcndulum was suspended
by a steel cord, 1.5 mm thick, to a steel hook in the shape of the letter C. The
upper part of the hook is a sharp point that swings in a semi-spherical cup made
of steel, with the radius of about 2 cm. To decrease the friction forces inside the
cup, grease was applied.
In our later studies, the same system of suspension was maintained, but
a smaller pendulum was used, having the mass of 12.5 kg, which was placed at
"Ştefan cel Mare" High-School in Suceava.
The bob of the pcndulum is made of iron and it has the shape of a lcns,
26 cm in diameter and 6 cm thick in the middle. On its axis, on the upper part,
there is a rod - 30 cm long and 2 cm thick -. to which the cord is linked, while
on the lower part there is a needle of 15 cm with a sharp poîntfig.la.
Tlie grid
Under thc pcndulum there is a grid made of 57 concentric circles
situated I cm apare and radial lines. 1° apart.
The 360 degrees, as well as the cardinal points, are marked on the last
ci rele.
Looking at the projection of the cord against the radial lines, the
rotation of the oscillation plane can be determined, while the semi-axes of the
oscillation ellipse are detem1ined by means of the needle poim.
Tlie initial azimut/1 and t/1e directions of neutrality
Setting the pendulum in motion from severa! angles in the positions Ai,
we found that it has the tendency to rotate to the right up to a limited position
D', and if the setting in motion is done perpendicularly on the Ai, the pedulum
tends to rotate to the left up to the same limited position D' fig.Jb.
If the pendulum is set in motion on precisely the D' direction, the
Foucault effect does not appear. There are two such directions Do and D'
reciproca) perpendicularly that can be called "direcrio11s of 11eutrality". The
interesting fact remains that the position of these directions of neutrality Do and
D' is not fixed in time and they are not always mutually perpendicular.
At the beginning of the measurements at "Ştefan cel Mare" HighSchool we chose the highest azimuth in comparison with the position of the
direction of neutrality at the time. Its value was of 115° south-west.
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Observatio11 The direcrio11s of rhe roratio11 plane ro rhe left o to the right
are ca11sed by rhe a11isotropy of rhe suspension sysrem . Ar a pendulum with a
isotropic suspension rhe rowrio11 goes to rhe righr ;„ rhe North hemisphere and
to tize lefi ;„ the South hemisphere.
The cllro11ometer
An electronic chronometer, with the prccision of 1o-:zs was used to time
the experiment.
Two electrica! wires were stuck to the on and off buuons of the
chronometer. An electrical wire is linked on the upper part to the suspension
cup of the pendulum, and thus the electrical current passes through the
pendulum cord to its lower part, while the other wire îs connected to a mobile
contact în the shape of a hinge.
When startcd, this contact is brought under the poised pendulum. and,
once the pendulum îs put în motion, its tip strikes the hinge, the electrica!
current is closed, and the chronometer starts. A short time before oscillation no.
I 00, the hinge îs placed again in the central position and the electrica! contact
stops the chronometer. Thus the pendulum itself starts and stops the
chronomeler.
Jnslead of a hirige, a very lhin sleel wire can be used, having lhe lenglh
of aboul I O cm, fixcd .-• one end on a piece of wood.
Taking i'.ltO consideralion thal, each time, 100 oscillations - which
lasted over 7 minutes - wcre laken into account, we can conclude that the
measurements were made al a precision of J0-4s. This is cnough, considering
thal thc period variations observed were of I0-2 s themselves.
The oscil/atio11 curves a11d lile damping curves
In order to render evident the angular flucluations of the oscillation
plane - 1he Allais effect , we compared the curves of angular deviation before,
during and afler eclipses, alignments, conjunctions, ele.
In a similar way, in ordcr to render evident the fluctuations of the
oscilla1îon periods - the Jeverdan-Antonescu-Rusu effect - we drew 1he
damping curves for thc oscillalion periods bcfore, during and afler eclipses,
alignments, conjunclions, etc.
It is known 1ha1 în 1ime the period of oscîlatîon îs dumping afler the
formula:
2) T = 2n(l/g )112( l+a 2/16 . .)5
Each tîme the pedulum was set în motion. it was allowed Io oscillate
for an hour and measuremenls were made every IO mînulcs, after cvery series
of I 00 oscillations.

s R. Ţi teica, I. Popescu, Fizim generala voi. I. Editura tehnica, Bucuresti, 1971
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Tlle ca/cu/us of the variation ofthe gravitatio11al acce/eration
In ordcr to find the variation of the gravitational acceleration we
calculate the ratio between thc averagc oscillation period of the pcndulum To in
the days around eclipscs, alignments, conjunctions, opositions. ocullations , and
the oscillation period Te in the days of eclipses, alignments, conjunctions, etc.
For this wc use the well-kown classic formula of thc pcndulum
3) T = 21t( Vg)l/2 , and writing
To= 2 1r (Vgo)l/2 and, Te= 2 1t (Vge) 1/2 we obtain the fonnula
4) gc = go(Toffc) 2
In this way, we do not take into account the lcngth of the pendulum,
which is very hard to estimate in practice6 .

3.Studies du ring thc eclipse of thc Sun on August, 11, 1999
We first proposed to find thc oscillation period proper of thc pendulum.
To do so, we made measurcments on August, 9, IO, 19, and 26, 1999, between
12:30 h, and 15:30 h. during the approximate limes whcn thc eclipse took place.
ln Suceava, the eclipse startcd al 12:41 h and cnded at 15:23 h, reaching
its maximum at 14:04 h (Romania's summer time). The magnitude of the
eclipse was of 0.933.
On each of the above-mentioned dates, the pendulum was set in motion
three times and for each start, three measurements wcre made. 50 oscillations
were taken into account for each measurement.
Whcn il started moving, the oscillation dircction was east-west, and the
initial amplitude of the oscillation was of 5° .
In thc end wc found thal the oscillation period of our pendulum had the
value To= 7.7383 s (seconds).
We considered that size of the oscillation period of the pendulum was
determined by thc local gravitational accelcration, which is of gs = 9.8076 m/s2
at Suceava.
We calculated this theoretically with the formula:
5) gs = gp (I - 11289 x cos 2q>),
whcre gp = 9.831 m/s 2 is thc value of the gravitational acceleration al
7
the tereslrial poles, and q> = 47° 39' is the latitude of the town of Suceava •
During 1he eclipse thrce series of thrcc mcasurements each wcre made
in the first part of the eclipse, around the maximum of the eclipse, and towards
the end of the eclipse.
6

G.D.Garland, The Earlh,s Shape mul gravity, Oxford-London-Edinburgh-Ncw YorkParis-Frankfurl, 1965
7
I. Bunget et colab., Compendiu de fizică pentru admiterea în î11vâţămâ11tul superior,
Bucurcsti, 1972
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The table below records the hours between which the series of
mcasurements were made, thc temperatures at the beginning of each series of
measurements inside the elevator shaft (lnt.), outside the building (Ext.), thc
oscillation periods Te which were measured, as well as the values of the
gravitational acceleration ge which were calculated.

TABLE 1
Hour

Temperature
Period Te
Int.
Ext.
(measured)
12:40 h - I 3:07h 25.2 c
39.0 c 7.7341 s
I 3:50h - 14:20 h 24.5 c
7.7328 s
24.8 c
15:00h - 15:30 h 23.7 c
7.7368 s
36.5 c

Acceleration gc
(calculatcd)
9.8182 m1s2
9.8215 m1s2
9.8114 m/s 2

As in thc previous experiment in lasi, we also found that, during the
eclipse, thc angular spccd of rotation of thc oscillation plane of thc pendulum
increased considerably, but we did not make accurate measuremcnts. This is
why we found an incrcase in thc eccentricity. up to approximately 0.2.
Our surprise was great when, comparing the values obtained by us
(9.8182; 9.8215; 9.8114) with the ones obtaincd at lasi (9.8156; 9.8254; 9.8234;
9.8156) in 1961, wc found that they arc so closc. In our opinion, this can be
cxplaincd by the fact that in both cases thc magnitude of the eclipse was
approximately thc samc: 0.97 at Iasi, and 0.93 at Suceava.
Therefore, thc existence of the Jewr.!i'-1 Antonescu-Rusu effect. which
was confinned during the eclipse of thc Su11 111 1990 in Mexico, was again
confirmed during the eclipse of the Sun on August, 11. 1999. at Suceava.
Observutions
I. Co-awhor in this experimelll was Steftm Bogdan Olenici, then a
student ar "Stephen rhe Great" High-Sc/100/ in Suceava, wlw made al/ the
experimental meas11reme11ts. We a/so made or/ier experimelll.\' in the band of
total eclipse ar Targoviste.
2. Even ij. for this experiment, only two-three measurements were
nwde each rime, their disposition on a graph proves the tendency of the
oscillations to damp, a phenomenon whic/1 was very accent11ated d11ring the
eclipse.
ln fig.III \'>'e see this tendence fort he days 9, JO mul li a11g11st.
This made 11s appeal - in order to later render evident the JeverdanAnto11esc11-Rusu effect - to "rhe method of comparison of the dumping curves ".
3. The cha11ge in the oscillation period of the pe11d11/11m cannot be
accmmted for by the collfraction of the cord d11e to a decrease in temperature
d11ring tlre eclipse. A steel cord with the dilatation coefficient
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y = 1.2 x 10·5 !°C and with the length of 14.75 m for a variation of
temperature of 1.5 °C allows for a co11tractio11 of 2,65 x 10·5 mm and a
decrease in the oscillatim1 period of 7x10·5 seconds. ln reality, there was an
decrease of 5 x /0-3 seconds in the oscillatio11 period, which would correspond
to a le11gthe11i11g of the cord by J,8 cm, which is impossib/e, becouse in this case
that ir would be determeneted by a variation of remperature about I 26"C. The
co11s/usio11 remains rhar during the eclipse the gravitational accelerario11
g changed.
4.Studics in thc solar anti-eclipse bands
Taking into account that thc increase of "g" during the eclipse results
from a series of forces resembling the forces of thc tides, it follows that this
increase should appear also on the opposite side of the Earth, in an area we call
a solar a111i-eclipse bond and in the around zonesjig. /Va.
It stands to reason that a gravitational perturbation caused during an
eclipse should bc felt to a larger or smaller extent on all the surface of the earth.
To support this hypothcsis, we made several measurements during the
eclipses of thc Sun on July, I, 2000, July, 30, 2000. and Dccembcr, 25. 2000.
Observarion. On the folowing curves of the graphs in fig. Va. Via ... ,
thc Arabic figures stand for the days around the cclipses and thc conjunctions
whcn the mcasurements for comparison were made, while on the curves of the
graphs înfig. Vb, V/b .... the hours whcn the respective observations were made
during the above-mcntioned events.
Studies during tlle eclipse on July, 1, 2000
On July, I, 2000, a partial eclipse of the Sun, with thc magnitude 0.48,
took place, and it was not visible in Romania. It was visible only in the southem
hemisphere, and it reached its maximum at 21 :37h.
During this cclipse,we madc two series of measurements, for two hours,
between 21 :27 h and 23:27 h. We compared these measurements with thc six
measurcments made on June, 30, July, I, July, 2, and July, 4.
Thc graphs in fig. Va show the average values of thc positions of the
oscillation plancs on thc days around the eclipse.
The graphs in fig. Vb render manifest the generat ion of the Allais effect
during the eclipse.
The graphs in fig. Via show the damping of the oscillation periods on
the days around the eclipse.
Thc graphs in fig. V/b render manifest the generation of the JevcrdanAntonescu-Rusu effect during the eclipse.
The average oscillation period of the pendulum on the days before and
after the eclipse was of To= 4.371 Os, while during the eclipse it was of
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Te = 4.3711 s. ln this case a reversed Jeverdan-Antonescu-Rusu effect
took place and the gravitational acceleration at Suceava suffered a slight
decrease, on which we cannot yet draw any conclusion.
Studies duri11g the eclipse of }11/y, 31, 2000
An partial eclipse of the Sun, with the magnitude 0.6 took place on July,
31, 2000. The eclipse took place in thc northern hemisphere. reaching its
maximum at 4: 13 h in the moming. At this eclipse we made measurements
between 4: 1O h and 7:08 h. We compared thcse measurements with other
measuremenls made on July, 25. 26 and 27.
The graphs in fig. VIia show the positions of the oscillation planes on
the days beforc the eclipse.
The graphs in fig. Vl/b render manifest the generation of the Allais
effcct during the eclipse.
The graphs in fig. V/Ila show the damping of the oscillation periods in
the same time intervals.
The graphs in fig. Vl/lb render manifest the generat ion of thc JeverdanAntonescu-Rusu effect during the eclipse.
On the days before the eclipse thc average period of the pendulum was
To= 4.3672 s, while during the eclipse it was To= 4.3671 s. This means that al
Suceava the gravilational acceleration increased from go = 9.8076 m/s2 to
gc = 9.8080 m/s2 •
Studies duri11g t/1e eclipse 011 December, 25, 2000
On thc evening of December. 25, 2000, another partial eclipse of thc
Sun took place. ll was not visible from Romania. The eclipse, wilh lhe
magnilude of 0.73, reached its maximum at 19:37 h. Al this eclipse we took
measuremenls between 18: 12 h and 21: 12 h. For comparison we used the
measurements made on December ,22, 23, 26 and 27.
The graphs in fig./Xa show the po~i()m; of the oscillation planes on
the days bcfore and afler thc eclipse.
The graphs in fig./Xb rendcr manifest the generation of the Allais
effect during the eclipse.
The graphs in fig.Xa show the damping of the oscillation periods in the
days before and aftcr eclipse.
The graphs in fig.Xb render evident the generation of the JeverdanAntonescu-Rusu effcct during the eclipse.
This time, before and afler the eclipse lhe oscillation periods of the
pendulum were To= 4.3589 s, while during the eclipse it was Te= 4.3584 s.
The gravitational acceleration reached the point gc = 9.8085 m/s 2 •
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5. Studies during thc cclipscs of thc Moon on January, 21, 2000,
• July, 16, 2000 and January, 9, 2001
Tlre eclipse of tlre Moo11 011 Ja11uary, 21, 2000
In thc moming of January, 21, 2000. there was a total eclipse of the
Moon, which started at 5:6 h and endcd at 8:23 h. The maximum of the eclipse
was at 6:47 h. During 1he eclipse the pendulum was set in motion three limes, al
5:30 h, 6:30 h, and 7:30 h rcspectively.
The angular dcviations c5 of lhe oscilla1ion plane reached after each hour
and 1he average values of the oscillation periods Te regis1cred each hour are
given in Table 2.

Table 2
The period Te
The angle 0°
measurcd
measured

Hour

5:30- 6:25
6:30- 7:25
7:25 - 8;30

4.3776 s
4.3804 s
4.3802 s

37°
28°
17°

Thc accclera1ion gc
calculatcd
9.8215 m/s 2
9.8089 m/s2
9.8098 m/s 2

On lhe average, the gravilalional accclcra1ion increased from
go = 9.8076 m/s 2 Io gc =9.8134 rnJs2.
The measurcmcnls for comparison were madc on January, 23, 2000.
when. for the ro1ation of the oscilla1ion plane. it was recordcd 12° /hour. while
for 1he oscillation period 1he value was To= 4.3831 s.
For us, this experiment has rather a historical importance, since lhe
pendulum was being testcd at lhc 1ime, ii had the mass of 15 kg, it did not have
an aerodynamic shape, and ii was approximately 2 cm longer.

Tlre eclipse of tlre Moo11 of July, 16, 2000
On July, 16, 2000. there was a total eclipse of thc Moon. The eclipse
started al 13:57 h and ended at 17:54 h. The maximum of the eclipse was
reached al 15:56 h. The eclipse was noi seen from Romania, but our purpose
was 10 see whether lhe Allais and Jeverdan-Antonescu-Rusu cffccts would also
appear în lhe anii-eclipse band in the case of an eclipse of 1he Moon.
Graph in fig.X/a shows the positions of 1he oscillation plane on July,
11, 13, and 15, before 1he eclipse. and on July 17, 19, 22, after the eclipse.
The four curves in fig. Xlb shows the positions of the oscillation plane
du ring the four hours of the eclipse when we took measurcmenls .
They rcndcr manifest the generat ion of thc Allais effcct.
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Ina similar way, graphs infig XI/a and.X//b show the damping curves
of the oscillation periods on July, 11, 13, and 15, before the eclipse and on July
I 7, J9, and 22, after the eclipse.
Graph in fig.X/Ic shows the damping curves of the oscillation period
juring the four hours overlapping thc eclipse.
This time tao, there are significant differences between the shapes of the
two pairs of graphs, which proves that the Allais and Jeverdan-Antonescu-Rusu
cffects are present even during an eclipse of the Moon for an obscrver situated
in the anti-eclipse band.
The average value of thc oscillation period an the days before and after
the eclipse is To = 4.3680 s, while thc average value of the oscillation period
during the eclipse is Te = 4.3675s.
In kecping with these values, the gravitational acceleration increased
from go 9.8076 m/s2 to gc 9.8098m/s2
Therefore, the Jevcrdan- Antonescu-Rusu. effect too can be observed
Juring an eclipse of the Moon.

=

=

Experime11ts duri11g the eclipse 011 }a1111ary, 9, 2001
A total eclipse of the Moon took place on the night of January, 9, 200 I,
visiblc from Romania. The eclipse startcd at 20:43 h and endcd at 23:58 h. The
maximum of the eclipse was at 22:40 h.
For this eclipse wc took measurements of comparison on January, 4, 6,
7, and 8, before the eclipse, and on January, 15, and 17, aftcr the eclipse. During
the eclipse, the pendulum was set in motion at the following hours: 19:35 h,
20:35 h. 21 :35 h. and 22:35 h.
Graph in fig. XII/a shows the angular values of the positions of the
oscillation plane on the days before and aftcr the eclipse, while graph in
fig.Xl/lb shows the angular values of the positions of the oscillation plane
during the four hours of measurements during the eclipse.
Graph in fig. X/Va shows the damping curves of the oscillation period
an the days before and after thc eclipse. whilc graph in fig. X/Vb shows the
damping curves of the oscillation period during the eclipse,
The significant differences between these two pair of graphs prove the
existence of the Allais and Jeverdan-Antonescu-Rusu cffects in the case of this
eclipse as well.
Comparing the graphs of the damping of the oscillations for the eclipse an
January, 9, 2001, we observe that the damping during the eclipse is smaller than
the damping an the days beforc and after the eclipse. The average period on
these days was To = 4.3584 s, while that during the eclipse was Te= 4.3615
s.ln keeping with these values.the gravitational acceleration deecrea-;ed from
go=9,8076 m/s 2 to gc=9,7936 m/s 2 This leads us to the conclusion that. during
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an eclipse of the Moon, in certain conditions which are not yct cicar. a "revcrsed
Jeverdan-Antonescu-Rusu effect" may appear.

6. Studies du ring thc alignmcnt of thc planct'i
In the year 2000, a rather rare astronomica! event, known as "the
alignment of planets", took place11 •
Thus, around May, 5, thc planets Mercury, Venus, Mars, Jupiter,
Saturn, the Moon, and the Sun were grouped in an angle of 25.5° in the sky,
then on May, 17, this angle decreased to 19° 25' (with the exception of the
Moon). On this occasion we proposed to sec whether the alingment has any
innucncc on the bchaviour of the Foucauh pcndulum.
From April to June, almost daily. for an hour, al noon and in the
evening, at the gravitational low and high tides caused by the Sun and the
planets grouped in its direction, we studied how the Allais and JeverdanAntoncscu-Rusu effects change. Graphs XVa show the Allais effect and graps
XVb show the Jeverdan-Antonescu-Rusu effect.
In graph in fig.XVa it can bc seen that che rolation of the oscillation
plane decrcased slowly from April to chc middle of May, then it startcd to
increase again.
Thc tip of chc arrow poinced upwards shows the value of thc highest
angular deviation of the oscillation plane in comparison with thc chosen
azimuth (usually. this was reached aftcr about 20 minuces). Thc arrow pointing
downwards shows the position of the oscillation plane an hour after the
pendulum was set în motion. (Between these extreme positions, thcre were
somctimes slight oscillations to the right and to the left).
Graph in fig.XVb shows the variation of Lhe oscillation period. lt can
also be observcd that the oscillation period decrcased and incrcased at the same
rate with the rotat ion of the plane, undergoing the same leaps on the same days.
Conscqucntly, the alignment of planets innuenccd thc bchaviour of thc
pendulum.
Remarks
Severa/ leaps of excessive amplitude were obsen ed duri11g other
astro11omical eve111s, sucii as: tl1e co11j1mc1io11 of tize planet Jupiter with tlie Sun
011 May. 8; 011 June, 2, wlie11 Pluto was i11 opposition ·with the S1111 a11d tliere was
a New Moo11; and on J1111e, 21, at the summer solstice.
After the summer solstice, there were fewer measuremellfs, bw we
fowul a slow decrease of tize oscillatio11 period of tlie pe11d11l11111 am/ a
particularly sig11ifica111 i11crease of tl1e Foucault eflect.
1

M.M.Cârşmaru, "Alinierea" pla11etelor i11 01111/ 2000, Anuarul Astronomic, Bucureşti,
2000
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7. Studics during the conjunctions Jupiter
-thc Sun and Uranus-thc Sun
Our mcasurements led 10 the conclusion that thc movemcnt of a
pendulum is pcrturbed evcn whcn a planet is in conjunction with the Sun or
with the Moon. or even when two plancts are in conjunction with each othcr.
Here are two examples.
Tlre co11j1111ctio11 ]tipiter- tlre Su11 011 May, 8, 2000
On May. 8, 2000. al 9:00 h, thc Sun was in conjunction with Jupiter.
For this event we took 1wo serics of measurements: al I 0:00 h and 11 :00 h in
thc moming and al 19:00 h in the evening.
Grapi. infi8· XV/a shows that on May 6, 7, and 9, before and after the
conjunction. the oscillation plane rotatcd clockwisc, Io the right. Just beforc the
conjunction, the rotation of the oscilllation plane was still positive, but the
angular deviations wcrc smaller. lnstead, on May, 8, at 11 :00 h in thc morning,
<ind at 19:00 h in the evening, the rotation of the oscilllation plane was
counterclockwise, rcaching the valuc -21°. Thus, wc witnessed the generat ion
of a reversed Allais cffect. Latcr. wc found "the reversed Allais cffect" al othcr
planetary conjunctions and opositions.
Graph in fig. XVJ/a shows the damping curve in the days around
conjunctions. Graph in fig XVJ/b shows the damping curve in the timc of
conjunction and clearly illustrates the gencration of the Jevcdan-AntonescuRusu cffect.
The osci111ation perioJ decrcased from the average value To= 4.3714s
on the days before and after the conjunction, to thc averagc value Te = 4.3709s
during the conjunction
In keeping with this decreasc of the oscilllation period, thc gravitational
accelcration increased to gc = 9.8098m/s 2 .

Tlre co11j1wctio11 Ura11us - lire Stin 011 Febmary, 9, 2001
On February, 9, 2001. al 9:00 h, the planet Uranus was in conjunction
with the Sun.
Graph in fig. XVII/a shows the position of the oscillation plane on
February. 4. 7, 11, and 17. 2001, bcfore and after the conjunction. Graph in
Fig. XVll/h shows the posilion of thc oscillation plane during the day of
conjunction and the gencration of the Allais effect.
Graph in fig. X/Xa shows the damping curve in the days around
conjunction While graph in fig. X/Xb shows the damping curve in time of
conjunction and 1he generation of the Jeverdan-Amonescu-Rusu effeci.
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Yet, it is interesting to see that the decrease in the rotation speed of the
oscilllation plane began a day prior to the occultation. on February, 8, 2001, and
ended a day after the occultation, on Febmary, IO.
Thc average period of oscillation was To=4,3725s
before the
conjunction, and has the average value Tc=4,3734s during the conjunction.In
this case the gravitational acccleration has became gc = 9,8035 m/s 2 •
A "reverscd Jeverdan-Antonescu-Rusu cffect" was produced at this
conjunction.

8. Explanalions
What could he thc cause of the apparcntly abnorma! bchaviour of a
Foucault pendulum during somc astronomica! events?
So far no unanimously accepted explanation could be found.
In our opinion, the cause of this phenomenon could be the distortion of
the lines of the gravitational field, which appears as a resuit of the relative
positions of the celestial hodies. The pendulum oscillates within the resulting
gravitational field whose gcometry and intensity changes permanently. Even if .
distonions are extrcmely small, thcy cannot be neglected.
It is not cnough to consider thc bodies in our solar system as mere
material points and to apply thc law of universal anraction to them; we should
also take into consideration the geometry of the field lincs.
li is very likely that somc variations in the behaviour of the pcndulum
which seem alcatory may be the resuit of the influence of meteoric currents, of
the asteroids, etc. The pcndulum too has its own gravitational ficld which
interacts with the gravitational field around it.
Note. We deliberately make use of a pe11dul11111 of lenticular
aerodynamic shape, because mosr of the /ines of rhe gravitational field of this
pe11dul11m FL are orie11ted towards rile wire cmd they make a permanent a11gle
with the li11es of the earth 's gravitatio11al field FE fig.llb.(which is 1101 the case
with a spherical symmetrical pe11d11l111n , wic/1 lws the field I S fig.Ila), which
creates furt/ier interaction. Tliis co11clusio11 has bee11 drawn by us taking into
co11sideratio11 the fact that the pla11ets' natural satellites which are asymmetric
i11 shape have the te11dency to prese11t the same face to the planet.
/11 our opi11io11, the asymmetry of the li nes of the gravitatio11al field of a
le11ticular pendulum makes more evident the Allais mul Jeverda11-Anto11escuRus11 effects, as ir is a well-k11ow11 fact that the i11teractio11s are transmitted by
the fie/d li nes. We call this pe11d11/11m "i11terac1ive pe11d11/ttm ".
011 the other hand. i11 a pe11d11l11m having the shape of a horizomal /ens,
there are 110 air whirls behind the pe11d11/um duri11g the movemems. wliich te1U/
to stop the pendu/11111. At the same rime, the lateral 111ove111e11t is made easier,
which co111ributes 10 the better obse1vatio11 of the Allais effect.
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On the other hand, the pendulum may be assimilated with a gyroscope
whose rotation axis passes through the fulcrum. Any gravitational penurbation
is felt by the pcndulum as a penurbatory force on a gyroscope.
Thus, the Allais and Jeverdan-Antonescu-Rusu Effects are actually a
indirect i llustration of the gyroscopic rotat ion of the pcndulum axis.
It is a well-known fact that, according to Mach's principie, the far sides of
the Uni verse do not rotate and can make up an Oxyz inenial system of reference
which is considered fixed - fig. XXa.
If in a rarificd arca of this Uni verse we take one single planet M (eithcr at
rest or in a uniform linear motion and animated by a uniform rotation round its
own axis), and a pendulum m in i1s vecinity, then according to classical
mechanics, the gyroscopic axis of this pendulum (as well as its oscillation
plane) will have a fixed position as against this system of refercnce - fig. XXa.
On thc othcr hand, in an O'x'y'z' system of reference associatcd wi1h
thc planet M, the oscillation plane (as well as 1he gyroscopic axis of the
pendulum) will be subject to the oF linear Foucault effcct, and the oscillations,
in the absence of friction forces, will have thc constant angular amplitude u fig. XXb.
If this planet M is part of a system of planets PI, P2. P3, ... P11 animated
by a rotation motion around a central body S, then the resultant of the
gravita1ional interactions of all these bodies will operate as a penurbation force
and will lend the gyroscopic axis of the pendulum a motion of preccssion and
nutation fig. XXc and XXd.
This force of penurbation undcrgoes rapid variations at the moment of
the alignment of two or three plancts, a fact which has as a consequence rapid
variations of the direction of the gyroscopic axis of the pendulum, and of the
rotation specd of the oscillation plane.
To an observcr situated in the system of reference of the planet M, the
rapid change of the motion of precession of thc gyroscopic axis of the pcndulum
is rendered by thc gencration of the Allais effect. Thc Allais effect is the resuit
of a wider (or narrower) angle of the cone of precession. The rapid variation of
thc nutation motion of the gyroscopic axis of the pendulum generates the
Jeverdan-Antonescu-Rusu effect. This effcct is the resuit of the changes in the
dimensions of the loops.
If we take into consideration that the projection of the axis of a
gyroscope on a plane has a movement of coming and going, thcn we can
explain the generation of thc reversed Allais and Jeverdan-Antonescu-Rusu
effects.
Jntuitively, the Allais effect is thc angular quantity oA which is added
(or taken out when the rcversed Allais cffect is generated) to the angle oF (the
normal Foucault effect) - fig. XXe.
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On the other hand, as between the angular amplitude a and the
oscillation period T of a pendulum there is a connection given by formula 2, this
observation tells us that the Jeverdan-Antonescu-Rusu effect is accompanied by
an angular perturbation oJ of the amplitude a of the pendulum - fig. XXd.
lf initially în the experiment that took place in Iasi in 1961 the
researchers had observed the change în the angular amplitude of the oscillations
of the pendulum, a similar resuit would have been remarked.
Every time în our research, we also measure the variations of the
angular amplitude of the oscillations of the pendulum. We observed that these
variations are produced simultaneously and are proportional to the period
variations.
At the same time, we also measure the big semi-axis and the small
semi-axis of the oscillation eclipse, as well as the helicity of the oscillation.
In our opinion this penurbatory force is a parcicular case of the
"problem of the threc bodies", which becomes thc problem of the 3+ I bodies.
Three bodies în the solar system: the Earth, the Moon and the Sun (the Earth,
the Moon, thc Sun, and a planet. respeccively) are în a straight line. Almost
fixed and for a short period of time they form a common body whose
gravitational field has a certain symmetry, while the pcndulum, acting as the
fourth body, oscillates in this field as a spinning.
Another explanation could be found by applying N. I. Popescu's thcory
regarding the gravitational vortexes. According to this theory, there are, around
the bodies, which are engaged in rotation movements, gravitational vortexes
which internet following certain laws which are different from the well-known
law of universal attraction 9 •
At the time being, somc of our statemencs are only hypocheses, buc thc
cxperimencal rcsults obcained following somc long-lcrm systemalic
observalions will enrich the present-day theory of gravitation.
9.Conclusions

1. From che above-mentioned data, we may conclude that the Allais and
Jeverdan-Antonescu-Rusu effects appear during the eclipses of the Sun and
during the eclipses of the Moon, as well as during conjunctions, oppositions
,ocultacions and alignment of the planets.
This is why we propose that thc two effects should both bear the name
of "alignment effects''.
A still better term would be "the alignment perturbation", which has
both components: the angular perturbation - the Allais effect and the
perturbat ion of the oscillation period - the Jeverdan-Antoncscu-Rusu effect.

9

N.l.Popcscu, Gravitatia. Pledoarie pentru o nouă teorie a gravitatiei, Bucurcsti, 1972
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2. The alignment effects can be obscrved with a larger or smaller
intensity all over the Earth, even if the observer is not in the area of optical
visibility of the astronomic event.
3. In certain conditions (which will bc discovercd aftcr a greater
number of systematic observations), reverscd Allais and Jeverdan -Antonescu Rusu effects appear.
4.In practice, the effects of alignment may have the most unpredictablc
consequences.Here are some possible consequences:
The ad11a11ce of eclipse
The alteration of the gravitational acceleration during an eclipse of the
Sun must lead to an alteration of the running of a grandfather clock.
A grandfather clock, which, at Suceava. usually strikes thc second,
during the eclipse of August. 11, 1999, had to show only an average of 0.9992
seconds. In other words, there would have taken place an "advance of the
eclipse".
Indirectly, the Jeverdan-Antonescu-Rusu effect and implicitly the
variation of the gravitational acceleration may be rendered evident by means of
thc mcthod of "thc advancc of thc eclipse", that is by comparing the grandfather
clocks with the electronic clocks, especially in the totality band of the eclipse.
The making evident of the advance of the eclipse could lead to the recalculation of the phases of the eclipses timed in the past with grandfather
clocks.
The gravitati011al eco11omy
The alteration of the gravitational acceleration by approximatcly
0.005% during an eclipse or planetary conjunctions leads to thc alteration of the
results of the weighing operations with string scales. This is of great
importance, particularly for the transactions with diamonds and precious metals.
The forces of traction and the fuel consumption are altered in the same
proportion.This can be important in launch of carth' s satellite.
The tide of eclipse
The increase in the gravitational acceleration during an eclipse must
lead to the decrease of the tides in the band of totality and in the opposite arca
on the surface of the earth, an area we call "band of antieclipse" fig./Vb.
This phenomenon was confirmed during the eclipse of the Sun of
August, 11, 1999, when on the Romanian Black Sea Coast a rise in the sea-level
of approximately 10 cm was observed. As the Black Sea is a closed sea, this
phenomenon was due to the lowering of the waters of the sea along the
Bulgarian and Turkish coast, areas in the band of totality 10•
10

V. Malciu, L.Buga, O.Diaconescu, D. Diaconu, Evoluţia 11ivelul11i mării la litoralul
Conferinţa planetariilor din
România, Constanţa. 1999.

româ11esc în timpul eclipsei de Soare di11 11 august 1999,
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The cosmic seismology
If we increase the length of a Foucauh pendulum very much, at a certain
point, the pendulum becomes an artificial satellite and gravitates around the
Earth. but it is subject to the consequences of the alignment effects. Therefore,
the trajcctories and thc rotation periods of thc artificial satellites must undergo
pcrturbations during cclipses, conjunctions, and othcr planetary configurations.
This phenomcnon may be controlled by creating stations with Foucault
pendula to work round the clock, just likc seismic stations. Thus, in the future, a
new science may appcar, "cosmic seismology''.
Tlle search of the p/a11et X
If these cfects apear at approximativley evcry six month when are not
another alignmelll, this can be a sign of existence of a unknown planet. On this
way we can know the direction of search of this planet on the sky
111e disastrous of alig11111e11t
Somc prc-historic catastrophes, such as the Great Flood or the
disappearance of the dinosaurs, could havc becn caused by the appearance of
certain Allais effect on a planetary scale. The configuration of the bodies in our
solar system could have crcated a rapid change of the direction of thc axis of thc
Earth, (each planet may bc regarded as a pendulum which oscillates around thc
Sun), and suddcnly climatic changes were produced, with disastruous
consequences on the flora and fauna of the earth. A ncw theory about "111e end
of rlre world "could occur in the same way.
The Allais effects could be the cause of the reversed rotation of the
planets Uranus and Venus, and of the extreme inclinalion of the axis of the
planet Uranus.
4. As a general conclusion we can draw up the following rute:
Wlle11ever two or severa/ pla11ets i11 tlle solar system are i11 a/ig11111e11t
with tlle Earth, a11d there take place eclipses, co11ju11ctio11s, oppositio11s a11d
occultatio11s, 011 the sur/ace of the Earth there appear gravitatio11al
pert11rbati011S which cause two effects 011 the behaviour of a pe11d11lum:
- the Allais effect which co11sists in the cha11ged rotation speed of the
oscillatio11 plane of the pe11dulum, a11d
- the Jeverda11 - A11to11escu - Rusu efect which co11si'ils i11 the
cha11ged oscillation period of tlle pe11d11lum.
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the construction of the pendulum; "Stefan cel Mare " High-School Suceava for
1he place offered to conduci our later cxpcriments; !he newspapers Crai Nou
and Mo11itorul de Suceava. as well as 1he local TV station for the popularization
of the results; Gabriela Ardeleanu for 1he translation of !he presen! papcr into
English.
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NOTE SI COMENTARII
NOI DATE CU PRIVIRE LA UN TOPOR DE ARAMĂ
APARŢINÂND EPOCII BRONZULUI, DIN COLECŢIILE
MUZEULUI NAŢIONAL AL BUCOVINEI, RECENT PUBLICAT
BOGDAN NICULICĂ, ILIE COJOCARU

Între materialele arheologice aparţinând epocii bronzului, aflate în
Muzeului National al Bucovinei, provenind de pe teritoriul judeţului
Suceava, se află, în registrul inventar, la nr. C/165, un topor de aramă cu gaură
transversală de fixare a cozii. Piesa, la care ne vom referi în continuare, a fost
identificată la sfârşitul anilor '70 în colecţia d-lui prof. Gheorghe Pumichi din
Liteni (comuna Liteni, judetul Suceava), de către distinsul cercetător
bucureştean Dragomir Popovici. În legătură cu locul de provenienţă nu putem
preci1..a decât faptul că descoperirea a avut loc în cuprinsul satului Rotunda
(comuna Liteni) 1•
Starea de conservare a toporului este în general bună, prezentând o
patină de culoare verzui-închis, specifică, dar, semnalăm, pe latura exterioară,
uncie intervenţii (şlefuiri) a căror natură nu o cunoaştem (provocate, probabil,
de descoperitorul curios în a afla natura metalului). Tăişul prezintă vagi urme de
utilizare, fiind uşor arcuit înspre interior, în timp ce muchia este rotundă, cu o
uşoară curbură spre coadă. Dimensiuni: înăltime 10,5 cm; lăţime în dreptul
găurii de fixare a cozii 3,8 cm; grosimea în dreptul acesteia 3,5 cm; diametrul
găurii de fixare a cozii 2,5 x 2,7 cm; deschiderea tăişului 5,5 cm. Secţiunea
transversală este dreptunghiulară iar greutatea de 475 g.
Analiza spectrală nedistructivă 2 a precizat faptul că este vorba de un
topor lucrat din cupru nativ (99,4%), iar cea metalografică a confirmat turnarea
colecţiile

M. Ignat, Co11trib11ţii la cunoaşterea epocii bro11z.u/11i şi a Hallstat-11/11i timp11ri11 î11
Suceava, în Thraco-Dacica. II, 1981. p. 133 şi nota 4; idem, Metal11rgia î11
epoca bro11z.u/11i şi prima epocă afieru/11i di11 Podiş11/ S11cevei, Suceava, 2000, p. 28-29.
În continuare se va cita Metal11rgia ... ; Gh. Dumi1roaia, Con11mită/i preistorice di11
nord-estul României. De la culfllra C11c11te11i până î11 bronzul mijlociu, Piatra Neamţ,
2000, p. 161, 125 şi fig. 91/1; autorul arată că toporul "a fost lucrat prin turnare". În
continuare se va cita Conr1111ită/i preistorice ...
2
M. Ignat, Metalurgia „., p. 28-29. Anali1.a spectrală a fost efectuală în laboratorul
"Polyvac" al S.C. ROMUPS S.A. din Suceava, de către dl. ing. Narcis Petrescu, căruia
ii mul1umim şi pc această cale. În legătură cu efectuarea de analize chimice şi
metalografice (nedistructive) ne raliem opiniei d-lui Mihai lrimia, în sensul continuării
1

j11deţ11/
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într-un tipar bivalv, cu miez pentru rezervarea găurii de fixare a cozii (vezi
ANEXA). Întrucât există o diferenţă procentuală de 0,058% (rezultată din
scăderea procentului total obţinut), aceasta trebuie pusă pc seama prezenţei, în
cantităţi reduse, a unor elemente nedetectabile de aparatul cu care a fost
efectuată analiza (neintroduse în baza de date a calculatorului aparatului
spectral). Întrucât diferenţa procentuală de mai sus este extrem de redusă, putem
afirma că nu ne aflăm în fata unui posibil procent de arsen care să poată indica
introducerea sa deliberată (în acest caz arsenul ar fi fost prezent în proporţie de
minim 0,5% 3).
Acest tip de topor este bine cunoscut, în literatura de specialitate fiindui consacrate numeroase rânduri referitoare la aria de răspândire, cronologie,
tipologie, apartenenţă culturală sau funcţionalitate~. Cu toate că este
caracteristic spaţiului transilvan, descoperirea, în ultimii ani, a unor astfel de
piese. readuce în atenţia opiniei ştiinţifice, îndeosebi, problema originii sale în
acestora, de prefcrinlă în cadrul unor laboratollre specilllizate care, sperăm, vor lua
fiinlă cât mai gralmic şi în 1ara noastră. Vezi M. lrimia. Unele cv11sideraţii prfri11d

topvllrele de tipul Ba11illbic î11 /u111i11ll descoperirii d,• la /zvollrele (jud. Co11sta11/a), în
Po11tica, XXXI. 1999, p. 43 şi nota 6.
3
C. Beşliu, Gh. Lazaroviei, A. Olariu, O piesă de c1111ru di11 Sălaj şi câtem probleme
teoretice privim/ a11t1fiz.efe de cupru preistoric î11 Muzeul clin Cluj, în ActaMP, 16. 1992,
p. 97-128; M. Irimia. op. cit., p. 43. Prezcn1a siliciului în toporul de la Rotunda nu ne
miră.

acest clement ar puica fi pus pc scama formei de turnat (tiparului).
Amintim, printre altele: M. Roska. Le depnt de lwcl1es e11 cuivre de /Ja11iahic,
depar1e111e111 de Turda-Arieş, în Dacill, III-IV, (1927-1932), 1933, p. 352-355;
D. Bcn.:iu, Unelte de cuprn şi bronz de origine tra11silvm1ă: securi de tip Ba11iabic, în
Apulum, I, ( 1939-1942), 1942, p. 1-23; Al. Vulpe, Die Ăxte 1111d Heile i11 Riimcmien. I. în
Priihisrorische Bronzefimde. IX, 2, 1970, p. 26-28 şi pi. 1-32 şi 44 a - harta cu
rlispândirca tipului Baniabic; Al. Vulpe, Ersilia Tudor, Cu pril•ire la topoarele ele metal
cu gaură de i11111ăn11şare trcmsver.wlă, în SC/V, 21, 1970, 3, p. 417-427; Gh.
Dumitroaia, Obiecte de aramei şi bronz. descoperire pe teritoriul jucleţul11i Neam/, în
Me111A11tiq .. IX-XI (I 977-1979), 1985. p. 465-466 şi fig. 4/a; I. Andriţoiu. Civifizafia
tracilor cli11 sud-\•esrul Transilmniei i11 epoca bro11::ul11i, Bucurcşii, 1992,p.79;
C. Beşliu, Gh. L1zarovici. A. Olariu. op. cit., p. 97-128; M. Rotea. Contribufii privim/
bronzul timpuriu în ce/I/ruf Transilvaniei, în Thraco-Dacica, XIV. 1993, p. 84; H.
Ciugudcan, Epocll timpurie a bronzului în centrul şi sud-vestul Tra11silva11iei, Bucureşti,
1996, p. I 00 şi 123; I. Vasiliu, U11 nou topor de bronz cu tub de Îllmiinuşare 1ra11sversal
di11 nordul Dobrogei, în Peuce, XII, 1996, p. 27-30; C. F. Schustcr. Perioada timpurie a
epocii bronzului în haz.inele Argeşului şi lalomifei Superioare, Bucureşti. 1997, p. 144;
Al. Vulpe. Considera/ii privillll încep11111I şi deji11ire<1 perioaclei timpurii a epocii
bronz.ului în Românill, în Timpul istoriei, I - Memorie şi patrimoniu (ln /10nore111
emerirae Ligiae Bârw), Universitatea Bucureşti - Facultatea de Istoric, 1997, p. 44; M.
lrimia, op. cit„ p. 37-48; M. Ignat. Metalurgia .. „ p. 28-29 şi 39-40; Gh. Dumitroaia,
C01111111ită/i preistorice „ „ p. 16 I, 125 şi fig. 91/ I.
1
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regiunile extracarpatice. Este vorba despre piesele de la Rădeni (judeţul
Neamt)s. Mahmudia (judeţul Tulcea)6 şi Izvoarele (judeţul Constanţa) 7 .
Caracteristice orizontului bronzului timpuriu. topoarele tipului Baniabic
au fost corelate, îndeosebi, cu cultura Glina8, însă, în ultimul timp, au apărut
9
opinii conform cărora sunt atribuite şi grupului Copăceni sau chiar mediului
10
Coţofeni-Baden •
În ceea ce priveşte greutatea toporului de la Rotunda (475 g), amintim
că piesele din depozitul de la Vâlcele (fost Baniabic) se încadrează în limitele
de 800-1140 g 11 , topornl de la Izvoarele are 1020 g 12 , cel de la Mahmudia 935
13
14
g iar cel de la Rădeni doar 625 g • Considerăm că în cazul de faţă nu se poate
vorbi despre o miniatură, explicaţia dimensiunilor, relativ reduse, fiind cu totul
alta. Asupra funcţionalităţii sale nu mai suntem nevoiţi să insistăm, cercetătorii
arătând că despre topoarele Baniabic se poate vorbi ca despre însemne ale
puterii, bogăţiei sau posibile armc 15 •

Gh. Dumitroaia, op. cit., în MemAntiq., IX-XI ( 1977-1979), 1985. p. 465-466 şi fig.
4/a. La acea dată era singurn piesă publicată aparţinând tipului Baniabic în regiunile
extracarpatice.
6
I. Vasiliu, op. cit., p. 27-30. Acest topor a fost lucrat în tipar bivalv. Aici şi o
bibliografic a problemei.
; M. Irimia, op. cit., p. 37-48. Şi aici o bibliografic amănun1ită.
8
Al. Vulpe, op. cit„ în Priihistorische Hronzefimde, IX, 2, 1970, p. 26; idem. Ersilia
Tudor, op. cit„ în SC/V, 21, 1970. 3, p. 424-425; I. Vasiliu. op. cit„ p. 29; C. F.
Schusler, op. cit., p. 144.
9
M. Rotea, op. cit„ p. 84; H. Ciugudcan, op. cit., p. 100, arată că "Nu exislă
deocamdată piese din metal descoperite în asociere direc1ă cu ceramica de lip Copăccni,
dar Rotea presupune utilizarea topoarelor cu gaură de înmănuşarc transversală de tip
Baniabic .„". Vezi şip. 123.
10
Al. Vulpe, op. cit„ în Timpul istoriei, p. 44. Al. Vulpe s-a exprimat asupra
reconsiderării reperelor cronologice ale epocii bronzului şi în lucrarea Spafi11/ egeomu1tolit111 şi Europa .md-estică În lumina unei reviz11iri a cronologiei epocii bronzul11i.
în Academia Română. Memoriile sec{iei de ştiinţe istorice şi arheologice, scria IV, tom
XXI. 1996, p. 33-47; aici şi bibliografia aforcntă. Printre altele, autorul concluzionează
că începuturile epocii bronzului ar putea fi plasate în jur de 3500 a. Chr.
11
M. Roska, op. cit., p. 354.
12
M. Irimia, op. cir„ p. 39.
13
Ioan Vasiliu. op. cit„ p. 27.
1
~ Gh. Dumilroaia, op. cit„ p. 465.
15
M. Roska, op. cit., p. 355, considera că aceste topoare, descoperite în apropierea
zăcămintelor salifcrc, au fost utilizate pentru minerit; Al. Vulpe, op. cit., în
Priihistorisclie Bronzefimde, IX. 2, 1970, p. 27; idem, op. cit„ în Timpul istoriei, p. 44;
M. lrimia, op. cit., 1999. p. 46; M. Ignat, Metalurgia „ „ p. 40, se raliază opiniilor
recente.
5
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Toporul de la Rotunda reprezintă fie o dovadă a prelucrării metalului şi
a acestui tip de obiect şi în spaţiul extracarpatic, fie un import din mediile
culturale ale bronzului timpuriu amintite mai sus 16, în acest caz denotând
legături comerciale ale comunităţilor locale, din aceeaşi etapă istorică, cu cele
de peste munţi. Apartenenţa sa, probabilă. la un orizont al bronzului timpuriu
local - ne referim aici la Podişul Sucevei - încă nedefinit'', nu face decât să
confirme, indirect, prezenta acestuia.

16

M. Ignal, op. cit., p. 40.
Aminlim aici o seric de descoperiri care pot fi puse pc scama acestui orizont local al
bronzului timpuriu: fragmente ceramice descoperile la Dolheştii Mari (M. Dinu,
So11dajul arheologic de la Dol/ieştii Mari, în Materiale, VII, 1961, p. 123-124),
Botoşana (S. Teodor, Vestigii sporadice di11 epoca bro11zu/ui şi a fiernlui la Botoşa11a
(jude/ul Suce<wa), în Sucem•a, VI-VII, 1979-1980, p. 45-46; sunt amintite fragmente
ceramice provenind de la borcane cu corpul drept - fig. 1/1, vase cu margine crestată şi
răsfrântă - fig. 4/1,2, 15, vase cu brâu lipit neglijent, uneori decorate cu un şir de incizii
1riunghiularc şi grupe de mici proeminente pc umăr - fig. 117, IO, ceş1i cu mici incizii
între corp şi gât sau cu o linie de dcmarca1ic pc umăr - fig. 112,4; 4/4,7, IO) şi Mihoveni
- apud N. Ursulcscu, P. V. Batariuc, Cercetările arlieo/ogice de la Mihm•e11i (Suceava)
- 1973. în Suceam, V, 1978, p. 90 şi fig. 6/1-3, 8/9-11, 9/1-5. M. Ignal aminteşte
fragmente ceramice de pc teritoriul oraşului Suceava, şi din cuprinsul judeţului, o
măciucă-sceptru (aflată în colcctiile Muzeului Na\ional al Bucovinei, provine din
vechile colcc\ii ale Muzeului din Cernăuti). descoperită pc teritoriul Bucovinei istorice,
ciocanul dublu de la Corni, şi topoare de piatră cu bavură, toate încadrabile în bronzul
timpuriu; (vezi M. Ignat, op. cit„ în Thraco-Dacica, II, 1981, p. 133-134; idem,
Metalurgiei ... , p. 36). Numeroase topoare de piatră cu muchie cilindrică pot apar\inc
aceluiaşi orizont cuhural
(B. Niculică, Topoare de piatră din epoca bronzului di11 colecţii particulare de pe
teritoriul judeţului Suceam, mss.). ln aceeaşi măsură, însă, nu trebuie minimalizată
prezenţa civilizaţiei lamnaia şi în spaţiul nord-est carpatic.
17

694
https://biblioteca-digitala.ro

Noi date cu privire la un topor de aramă
ANEXĂ

Laboratorul zonal de investigaţii,
conservare şi restaurare - Suceava

Buletin de

analiză chimică şi

metalografică

nr. 3231 din 4.10.2000

Obiectivul:
Topor aramă de tip Baniabic (epoca bronzului timpuriu)
Beneficiar:
Muzeul National al Bucovinei - Suceava
Prelevare:
ing. Ilie Cojocam
Analizat:
ing. Ilie Cojocaru, ing. Narcis Petrescu
Scopul analizei: determinarea compoziţiei chimice
determinarea stmcturii metalografice
determinarea tehnologiei de obţinere
Metoda folosită: analiza chimică spectrală
analiza metalografică
Rezultatul analizei spectrale:
Fc

Si

Mn

r

Ni

Al

Cu

Ph

Sn

Zn

0.034

0,006

99.4

0,06

0.0-1

o.oos

s

Cr

!\I
::!

0.017

0.293

0,007

0.077

Concluzii:
Structura metalografică este formată din grăunţi dendritici din cupm
într-o matrice fom1ată din solutie solidă a. nesaturată, corespunzătoare
bronzurilor cu staniu şi faze intermetalice specifice sistemelor de aliaje Cu-Zn,
Cu-Al, Cu-Si, care modifică temperatura de topire în sensul scăderii acesteia.
Plumbul, prezent în cantitate mică (0,06%). ncmiscibil în cupml solid,
îmbunătăţeşte deformabilitatca plastică la cald prin aparitia "fragilitătii la roşu",
deci este posibil acest procedeu de prelucrare deoarece piesa nu prezintă fisuri
specifice (dar nu sunt prezente macle mecanice. specifice acestui procedeu de
prelucrare). Nu au fost detectate clementele: sulf, crom. magneziu.
Piesa a fost turnată în formă cu suprafatf1 de separatie (tipar bivalv) şi
miez pentru gaura de fixare a cozii. Prezenta în cantitate mică a aluminiului şi
siliciului în miezul piesei şi în suprafata acesteia conduce la ipoteza că forma de
turnare a fost confecţionată din alte materiale decât aluminosilicati (argile.
bentonite ş.a.). În sprijinul acestei ipoteze. analiza spectrală este insuficientă.
fiind determinate doar clementele constitutive. nu însă şi combinaţiile acestora,
determinabile printr-o analiză de faze în radiatii X.
Prezenţa zincului şi staniului în proporţii de la care nu pot fi considerate
elemente de aliere, asociată cu proporţia redusă de sulf (nedetectată) sustine
ipoteza că minereul conţinea preponderent cupru nativ iar celelalte clemente
metalice însoţitoare erau sub formă de oxizi şi mai putin sulfuri.
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Ilie Cojocaru

de turnare.

De nouvelle."i informations concernant une hache cn cuivre,
rcccmment publice, appartenant a l'epoque du bronzc, qui se trouve
dans Ies collcctions du Muscc National de Bucovina
re sume
Les autcurs prcscntent unc hachc cn cuivrc de type Baniabic dccouvcrte a
Rotunda (dcpartcmcnl de Suceava), piecc qui appanicnt probablcmcnt a une cullurc
locale du bromw ancien du Plateau de Suceava.

Explications de.'i figures
Fig. I L'l structure du coulage.
Fig. 2 Hache en cuivrc, de type Baniabic, dccouver1 sur le lerritoire de villagc Rotunda
(communc de Liteni, dcpartement de Suceava).
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Fig. 2 Topor de aramă de tip Baniabic, descoperit pe teritoriul satului Rotunda
(comuna Liteni,judeful Suceava).
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BOGDAN NICULICĂ

Între apariţiile editoriale ale anului 2000, în ceea ce priveşte cercetarea
în general şi cca interdisciplinară în special, atât de mult căurată în
ultimul timp de arheologii români, lucrarea amintiti"i mai sus ne-a atras de la bun
început atenţia prin temarica abordată, problemele reorerice expuse şi discutate
şi prin loturile de analiză fixare, care i-au conferit un caracter cu totul inedit în
peisajul publici st ic de special irate.
Lucrarea este semnată de prof. Ovidiu Cotoi, a cărni predilecţie pentru
analizan:a utilajului litic şi cercetarea interdisciplinară le cunoaştem de mai mult
rimp, precum şi de prof. dr. Consrantin Grasu, cunoscut prin contribuţiile sale în
literatura geologică de specialitate.
Volumul de faţă deburează cu un Cuprins (p. 5-6) şi o lmroducere (p.
7-1 O), semnată de prof. Ovidiu Cotoi în care se vorbeşte despre beneficiile
abordării unei studieri interdisciplinare în cazul uneltelor de piatră. Se arată, de
asemenea, că au fost supuse analizei doar topoarele perforate/neperforate.
leslele şi dălţile. după părerea autorilor percutoarele, şlefuitoarele sau râşniţele
formând o altă categorie de unelte, asupra cărora, sperăm, vor reveni. Autorii sau oprit asupra unor materiale litice (loruri) provenind din medii certe
Precucuteni III şi Cucuteni din zona Subcarpaţilor Moldovei şi anume: Târpcşti,
Ghclăieşti - Nedeia şi Văleni - Piatra Neamţ (toate din judeţul Neaml). Pentru
analiza petrografică au fost incluse şi piese din aşezările eneolitice de la:
Hlăpeşti - Deal11l Daciei. Dobreni - Dealul Miitli/111ia. Bodeşti - Frumuşica
Uudeţul Neamţ) şi Poduri - Dea/11/ Ghindaru (judeţul Bacău). Autorii au
beneficiat şi de observaţiile făcute pe uncie materiale din staţiunile de la
Scânteia şi Târgu-Frumos - Ba::.a Pti111/e. Amintim şi faptul că unele analize
petrografice au fost efectuate de prof. univ. dr. Constantin Catană (Universitatea
"Ştefan cel Mare" - Suceava).
Cap. I (p. I 1-17) urmăreşte Cadrul geografic (zona carpatică, a
Subcarpaţilor Moldovei şi Podişului Moldovei) precum şi trasarea unor
consideraţii paleoclimatice referitoare la Preboreal şi Subboreal.
arheologică
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Cap. 2 (p. 19-22), lstoric11l cercetărilor, se const1tme într-un
documentat şi util argument al cercetării interdisciplinare în spaţiul analizat, şi
nu numai, cu referiri la aşezări importante cercetate exhaustiv sau în curs de
cercetare precum Cucuteni - Cettlţuia, Bodeşti - Frumuşica, Hăbăşeşti, Izvoare,
Târpeşti. Sunt amintite şi contribuţiile pe tema utilajului litic ale lui Alexandru
Păunescu, Eugen Comşa, Dumitrn D. Boghian şi Cornelia-Magda Mantu.
În Cap. 3 (p. 23-31 ), Clasificarea 1111el1elor di11 piatrei ş/ef11ită, autorii,
arătând că există deosebiri între diferitele sisteme tipologice, la fel ca în cazul
definirii unor tipuri sau clase, propun o tipologizare proprie, în funcţie de
morfologia piesei şi destinaţia pentru care a fost concepută. În continuare sunt
stabiliţi parametrii morfologiei descriptive, pc baza acestora fiind discutate
topoarele, teslele şi dălţile.
Cap. 4 (p. 33-52), Ariile sursă a industriilor litice e11eolirice.
Consideraţii geologice şi petrografice, se dovedeşte a fi unul important în
cercetarea interdisciplinară de ansamblu, aici, pe lângă faptul că sunt trecute în
revistă contribu1iile specialiştilor până în momentul de fată. sunt descrise
amănunţit aspecte legate de petrografie, de tipurile de roci-sursă a industriei
litice cncolitice. Sunt amintite ca posibilele arii sursă, Orogenul Carpatic şi
Platforma Moldovenească.
Cap. 5 (p. 53-65), Struc111ra tipologicei şi petrograficei. Analiză
swt1sflco-compara11va, surprinde detaliat caracteristicile tipologice şi
petrografice ale matcrialt!lor din loturile analizate. Reţinem că teslele sunt cel
mai bine reprezentate în toate loturile menţionate mai sus. În privinţa acestora
se remarcă o creştere procentuală în nivelul Cucuteni A de la Târpeşti (53%),
fată de nivelul precucutenian din acelaşi sit (42,3%). În faza Cucuteni B, în
aşcz.r1rile de la Ghelăicşti - Nedeia şi Văleni - Piatra-Neam\, teslele reprezintă
50% respectiv 58,7%. Topoarele neperforate din mediul prccucutenian de la
Târpeşti sunt în procent de 24% în timp ce în faza Cucutcni A valoarea scade la
15%. În aşezările din faza Cucuteni B de la Ghelăieşti - Nedeia şi Văleni Piatra Neamţ procen!elc topoarelor neperforate sunt unnătoarele: 15.5%
respectiv 11 %. Dălţile scad procentual în nivelul Cucuteni A de la Târpeşti
(29, 1%) faţf1 de 30,2% în nivelul precucutenian. Pentru celelalte două aşezări
cucuteniene amintite mai sus, procentele sunt: 23,7% la Ghelăieşti şi 3,6% la
Văleni. În principal, pentru realizarea uneltelor din piatră s-au folosit, în zona
subcarpatică, mamele brune bituminoase, calcarele, lidienele, gresiile cuartoase
glauconitice, bazaltele, andezitele ba1..altoide ş.a.
În ceea ce priveşte structura petrografică autorii remarcă marnele bnme
bituminoase care ocupă un procent de 94,9% la Târpeşti, 82 % la Văleni şi 73%
la Bodeşti - Fmmuşica. La Ghelăieşti procentul acestor marne este de 59,5% iar
la Poduri - Dealul Ghi11dam de 36,8%. Calcarele sunt majoritare în această din
urmă staţiune. în timp cc în restul staţiunilor procentul lor este extrem de redus,
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acest lucru fiind pus pc seama prezentei calcarelor în masivul Bcrzunţi, din
vecinătatea sitului de la Poduri. Autorii ajung la concluzia că rocile magmatice
au fost preferate în puţine cazuri. Se constată o asociere diferenţiată a tipurilor
funcţionale cu varietăţile petrografice. Astfel, topoarele neperforate şi teslele au
fost confecţionate preponderent din marne brune bituminoase, uneori din roci
mai dure de tipul gresiilor cuartoase glauconitice, lidienelor sau calcarelor; şi
mai rar, aceste tipuri de unelte au fost confec\ionate din roci magmatice. Pentru
realizarea dăltilor s-au utilizat marnele brune bituminoase, calcarele din fliş,
lidienele, accidental jaspul şi gresiile cuarţoase glauconitice. În privinţa
topoarelor perforate se remarcă folosirea pc scară largă a rocilor dure,
magmatice, a calcarelor sau mamelor brune bituminoase fiind rar asociate
acestui tip de unealtă.
În continuare se precizează că ponderea principală o deţin mamele
bituminoase şi în afara zonei subcarpatice, în Platforma Moldovenească. Astfel,
în aşezarea de la Târgu Frumos - Baza Pătule ele ocupând 37,5% din total (este
vorba de nivelul Precucuteni III), situaţie similară cu cca din aşe1.area de la
Scânteia Uudeţul Iaşi).
Cap. 6 (p. 67-78), intitulat Concluzii sintetizează rezultatele obţinute în
urma analizării şi studiului comparativ efectuat pc loturile stabilite. Se arată că
oamenii acelor timpuri preferau rocile sedimentare, mai uşor prelucrabile şi
relativ uşor de procurat; de asemenea numeroase piese sau materii prime au
putut fi asimilate de diversele comunităţi pe calea schimbului. Referitor la
toporul naviform de la Ghelăieşti - Nedeia alături de prezentarea informatiilor
deţinute până la această dată, autorii fiind de părere că există probabile legături
cu mediul cultural Trichterbecher, posibil încă din faza Cucuteni A-B.
Volumul se continuă cu Anexa I (p. 79-80) - Sta(iu11i/e arheologice
111e11(io11ate Î11 hărţile 1-2, Anexa 2 (p. 81-96) constituindu-se într-un util Glosar
de termeni geologici. Unnează Abrevieri (p. 97), Bibliografie (p. 99-104)
structurată pe domeniile arheologie şi geologie-geomorfologie, un rezumat în
limba engleză (p. I05-119) şi explicaţia figurilor, tabelelor, anexelor şi
planşelor în limba engleză (p. 121-126).
Nu putem încheia fără a aminti deosebita calitate editorială a acestei
aparitii, pe care o recomandăm, deopotrivă, studenţilor şi specialiştilor interesaţi
de abordarea interdisciplinară şi comparativă, asupra cărei necesităţi nu mai
suntem nevoiţi să insistăm.
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Fără îndoială. în ultimii ani interesul specialiştilor a crescut exponenţial,
în ceea ce priveşte importantele probleme ridicate de una din cele mai discutate
epoci a istoriei României - epoca bronzului. Am putea cita. în acest sens,
numeroasele lucrări din literatura de specialitate (note, articole, comunicări) remarcând aici contribuţia prestigioasei Bibliorheca Thracologica în abordarea
unor teme de sintez.1 şi am observa că. penlru spatiul nord-est carpatic se găsesc
relativ puţine puncte de reper. De aceea. este meritul dr. Mircea lngal,
conferenţiar al Facullătii de lslorie şi Geografie din cadrul Universi1ătii "Ş1dan
cel Mare" - Suceava, de a deschide drumul unor noi lucrări de sinteză
referitoare la aceastf1 epocă în spaţiul geografic amintit. Preocupările autorului
în domeniul epocii bronzului şi Hallstatt-ului, dar şi cele rcferi1oare civilizaţia
dacilor liberi de la est de Carpaţi, de aproape treizeci de ani, valorificate în
numeroase studii şi articole îl recomandă de la sine.
Volumul pe care îl supunem atenţiei debutează cu un Cuprins (p. 3-4),
după care urmează primul capitol intitulat Considera/ii generale, în cadml
căruia sunt trasate obiectivele lucrării, aspecte legate de mediul geografic,
reperele cronologice şi sunt înfăţişate istoricul şi stadiul actual al cercetărilor.
Autorul explică necesitatea abordării unei astfel de teme pe un areal bine
delimitat, cum este cel al Podişului Sucevei, oprindu-se, din motive obiective,
deocamdată. doar la zona aflată pe teritoriul tării noastre. Este specificată lipsa
cvasitotală a cercetării interdisciplinare, de aici rezultând şi limitarea în ceea ce
priveşte emilerea unor interesante concluzii privind provenienţa materiei prime,
schimburile comerciale între diversele comunităţi ale acelor timpuri ş.a. Situat
în vecinătatea .ariei montane cu bogate resurse de sare şi metalifere, Podişul
Sucevei a oferit, în general, prin caracteristicile microclimatice specifice şi
bogăţia resurselor, condiţii prielnice desfăşurării activităţilor metalurgice. În
continuare sunt trecute în revistă reperele cronologice şi sistemele de
periodizare utilizate pentru epocile bronzului şi fiemlui. Din istoricul
cercetărilor, deosebit de util specialiştilor prin bogata documentaţie, reţinem că
primele piese din bronz şi fier din spaţiul geografic discutac au fost semnalate
încă de la începulUI secolului trecut. Este subliniată activitatea unor pasionaţi
investigatori ai trcculUlui Bucovinei de la sfârşitul sec. XIX sau de la începutul
sec. XX ca J. v. Gutter, V. Prelicz, D. Olinescu, R. F. Kaindl, C. A. Romstorfer,
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N. Beldiceanu Şi Gr. C. Butureanu, sau din perioada interbelică: V. Ciurca şi C.
Ambrojevici. În ceea ce priveşte studierea depozitelor de bronzuri şi a grupelor
hallstattiene timpurii locale importante contribuţii au avut M. Petrescu Dîmbovita. A. L<lszl6, G. Smimova şi autorul acestei lucrări. Sunt, de
asemenea, menţionate contributiile cercetătorilor P. Şadurschi, V. Chirica şi M.
Tanasachi sau B. O. TimosCiuk privind rcpcrtorierea unor piese de bronz.
Cap. II (p. 15-25), Metalurgia bronz.ului - probleme generale, este
împărţit pc subcapitole: Exploatarea şi prelucrarea minereurilor cuprifere,
Ateliere şi meşteri şi Condi{iile de descoperire ale bronzurilor. Sunt precizate,
între altele, zonele care ar fi putut fi constitui surse de materii prime, căile de
circulaţie a materiei prime şi produselor finite. Un important rol au jucat, fără
îndoială, în pre- şi protoistorie, slatinele, a căror cercetare ar fi de dorit a se
relua. Sunt asociate, ipotetic, de către autor, căutătorilor de minereuri, menhirele
descoperite la Gura Haitii (judeţul Suceava, în Munţii Călimani). În aşezarea
datând din Hallstat-ul timpuriu de la Siret - Dealul Ruina (judeţul Suceava),
atribuită purtătorilor grupului Grăniceşti au fost descoperite mai multe piese din
bronz precum şi un tipar pentru turnarea celturilor, indicii ale unei intense
activităţi metalurgice în zonă. În situl de la Grăniceşti (judeţul Suceava), situat
la 15 km sud de aşezarea de la Siret, a fost descoperită o lingură pentru turnarea
metalului, confecţionată din lut. M. Ignat arată că descoperirile izolate de piese
din bronz au fost efectuate în 42 de localităţi, în timp ce piesele de depozit sunt
mult reduse numeric. fiind atestate doar în 8 puncte.
Cap. III (p. 27-44) prezintă Descoperirile din bromul timpuriu şi
mijlociu, care, deşi în număr de 9, prezintă o deosebită importantă în contextul
aspectelor culturale discutate de autor. Se remarcă, între altele, topoarele plate
de la Muncelul de Sus {judeţul laşi), Stânceşti (judeţul Botoşani), topoml de tip
Baniabic de la Rotunda (judeţul Suceava) şi topoarele cu disc la ceafă
descoperite la Cajvana (judeţul Suceava), acestea din urmă fiind puse pc seama
unor contacte cu comunităţile culturii Wietenbcrg.
În privinţa primei etape a epocii bronzului automl demonstrează că
situaţia culturală este neclară, puţinele descoperiri nepermiţând definirea clară a
unuia sau mai multor grupe culturale. În orizontul bronzului timpuriu din
Podişul Sucevei este introdus, cu prudenta cuvenită, mormântul de incineratie în
cutie de piatră de la Şerbăneşti (judeţul Suceava), precum şi unele fragmente
ceramice descoperite la Dolhcştii Mari şi Mihoveni - Cahla Morii (judeţul
Suceava). Acestor descoperiri li s-ar putea asocia o serie de descoperiri de
topoare de piatră precum ciocanul dublu de la Corni şi numeroase topoare cu
"bavură" descoperite pe teritoriul judeţului Suceava. În bronzul mijlociu,
vestigiile arheologice din Podişul Sucevei se încadrează în largul complex
cultural Costişa - Bclopotok - Komarowo, descoperirile de la Baia - Cetă{uie şi
Botoşana - Dealul Crucii fiind grăitoare în acest sens. Importantă este
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necropola de incineraţie dalând din această perioadă, identificată la sfârşitul
secolului !recul la Horodnicu de Sus (judeţul Suceava) şi inves1iga1ă parţial de J.
Szomba1hy. Oda1ă cu reluarea cercetărilor de către M. lgnal, începând cu anul
1976 s-a reuşi! încadrarea culturală corec1ă a malerialelor din necropolă. În
aceeaşi etapă a epocii bronzului esle încadrai şi mormân1ul plan de incineraţie în
cu1ie de pia1ră descoperii la Hârtop (judeţul Suceava). În ceea ce priveşle
prezenta unor comunilăţi răsărilene în Podişul Sucevei aceasta este ates1a1ă prin
mormântul cu ocru de la Broşteni (judeţul Suceava). În legălură cu topoarele de
tip Darabani se remarcă conturarea unui centru me1alurgic la nord-esl de
Carpaţii Orien1ali, vorbindu-se de un cenlm de prelucrare a aramei situat între
Prutul Superior şi bazinul Nislrului Mijlociu.
Cap. IV (p. 45-55), Descoperiri din Bronzul târziu se constituie într-o
trecere în revistă a depozitelor şi pieselor identificate izolai.
Cap. V (p. 57-65), Descoperirile de bronzuri din prima epocă a
fierului, cuprinde o încercare de recons1i1uire a depozitului de la Basarabi
(judeţul Suceava) precum şi un corpus al pieselor identificate în !impui
cercetărilor sistematice şi cele descoperite izolat.
În cap. VI (p. 67-82), Descoperiri din faze neprecizare cu subcapitolele
Depozite din faze nepreciwre şi Bronwri găsire izolat sunt discutate piesele
care nu au putut fi încadrate sigur în BD sau Ha A. Între aceste descoperiri se
evidenţiază depozitul compus din 12 seceri de la Dcrsca (judeţul Bo1oşani),
ullerior pierdut, şi cel de la Todireş1i (judeţul Suceava) alcătuii de asemenea din
12 seceri de lipul cu cârlig.
Cap. VII (p. 83-98), Tipologia şi cronologia descoperirilor de bronzuri
di11 bronzul târziu şi Hallsrat-11/ rimpttriu surprinde, amănunţit lipurile de unelte:
topoarele celt, cu variantele lor, secerile (dinlre acestea, cele de lipul cu cârlig
deţinând un procent de 85% din loialul descoperirilor) şi uslensilele precum şi
armele, podoabele şi piesele de ves1imen1aţie. În ceea ce priveşle încadrarea
cultural-cronologică a pieselor apaf!inând bronzului târziu şi Halls1at1-ului
timpuriu din 1 Podişul Suceevei, aceslea apartin cullurii Noua şi purtălorilor
grupului Grăniccşli, în continuare fiind avansală o posibilă schemă tipologică a
unor celluri şi vârfuri de lance descoperile în Podişul Sucevei.
Cap. Vili (p. 99- 109), Metalurgia fierului Î11 Hallsra11-u/ timpuriu
completează cu date noi prelucrarea aceslui metal la nord-est de Carpaţi,
începuturile melalurgiei fiemlui aici fiind des1ul de !impurii, ţinând seama de
cutilul de luplă descoperit la Coroi (judeţul Suceava), cuţit cu lama din fier şi
mâner ornamentat cu spirale conlinui şi nervuri orizon1ale, realizai prin
supratumare, amimind ca formă de mânerele spadelor de lip Lip1au. La
Grăniceşti (judeţul Suceava) au fosl descoperite două piese din fier, un cuţil
înlreg, cu secţiune triunghiulară şi un fragment de cuţit iar la Lozna - Dealul
Morii (judeţul Botoşani) un all cuţit din fier, înlr-o aşezare a1ribui1ă gmpului
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de către A. Laszlo . Dintr-un mormânt aparlinând necropolei tumulare
hallstattiene timpurii de la Volovăţ (judelui Suceava) se pare că provine un alt
cuţit din fier, descoperit de G. Mazanetz în anul 1937. Toate aceste obiecte din
bronz sau fier vorbesc de intensificarea metalurgiei bronzului şi fierului în
cadrul culturii Gava - Holihrady (grupul Grăniceşti), comparativ cu etapa
anterioară.

Cap. IX (p. I09-120), Metalurgia Î11 Ha listat-ul târziu însumează
descoperirile efectuate doar în necropole cercetate la sfârşitul secolului trecut
sau investigate de autor şi datate în Ha D, de la Cajvana şi Volovăţ. Sunt trecute
în revistă şi cercetările întreprinse de A. C. Florescu la Stânceşti (judeţul
Botoşani), cercetări rămase, din nefericire, în mare parte inedite. De o deosebită
valoare artistică sunt piesele din aur descoperite de M. Ignat în turnului nr. 6 de
la Cajvana şi anume cinci aplice treflate şi o aplică ajurată, decorate "a11
repousse"'' aparţinând Hallstat-ului târziu.
Cap. X (p. 121-126) se concretizează în Co11cluzii pe marginea celor
prezentate în lucrare, arătându-se stadiul lacunar al cerectării arheologice
îndeosebi în ceea cc priveşte epoca bronzului în general şi Hallstat-ul mijlociu
în special. Este subliniată necesitatea intensificării cercetării sistematice şi
interdisciplinare în privinţa pieselor metalice.
Lucrarea se încheie cu un rezumat în limba franceză (p. 127-1289),
Abrevieri (p. 129-130), un indice al localităţilor menţionate în text (p. 131-132)
şi indice tipologic (p. 133-134).
Considerăm că lucrarea de faţă, inedită pentru spaţiul geografic analizat
este deosebit de utilă pentru înţelegerea unor realităţi istorice, în acelaşi timp,
automl reuşind trasarea unor direcţii de cercetare, care, dacă vor fi urmate, vor
conduce nemijlocit la lămurirea unor aspecte legate nu doar de activitatea
metalurgică sau schimburile comerciale ci şi la identificarea unor gmpe
culturale regionale de a căror existenţă suntem siguri, dar care, deocamdată, se
lasă aşteptată.
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ARMATA ROMÂNĂ ÎN AL DOILEA RA-ZBOI MONDIAL (19411945).DICŢIONAR ENCICLOPEDIC, eds. Alesandru Dutu. Florica
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1999. 399p.

MIHAI-AURELIAN CĂRUNTU
În ultimele decenii au văzut lumina tiparului numeroase volume p1 i \! ind
participarea României la operaţiunile militare ale celui de-al doika 1r11h111
mondial a căror tematică era axată îndeosebi pe semnificaţia actului dl· la .' 1
august 1944, sau tratau contribuţia adusă la înfrângerea Germanici hitlcrnll'
După 1989, o dată cu ieşirea din zodia nefastă a constrângerilor impuse dt•
vechiul regim, am asistat şi în acest domeniu la o veritabilă avalanşă cdi1or111li'I , c
a reuşit să elimine o parte din „petele albe" şi să reevalueze o seric de as1w1 IL"
esenţiale legate de contextul şi semnificaţia participării ţării noastre la rllzhoiul
din Răsărit Din nefericire, în cadml istoriografiei militare româneşti, a continuai
să se facă simţită lipsa unor instrumente de lucru: enciclopedii, dic\ionare,
culegeri de documente, aliase etc. Astfel, prezenta lucrare, având ca autori nunw
deja consacrate în domeniu. reprezintă un eveniment cc nu putea să nu a!ragi\
interesul specialiştilor precum şi a unui cerc mai larg de cititori.
Volumul, rezultat în urma unei temeinice documentări în arhive, include
un număr de 1300 de termeni ce prezintă în sinteză principalele operaţii şi bătălii
la care a participat armata românâ pe parcursul celor patru ani. În funcţie de
importanta lor şi nu a inamicului pe care îl aveam de înfruntat, sunt tralate în
ordine alfabetică acţiunile desfăşurate la: Anapa, Balaklava. Banska Bystrica.
Budapesta. Cotul Donului, Crimeea. Dalnik. Kuban. Scvastopol ş.a. Acestea din
urmă cuprind nu mai puţin de 655 de 1ermeni.
Dmmului de lupte parcurs de armate, corpuri de am1ate, divizii şi alte
unităţi sau comandamente independente îi sunt consacraţi 134 de termeni,
biografiilor comandanţilor de mari unităţi 217 termeni, iar eroilor căzuţi in
bătălie 244 de termeni. În mod nediscriminatoriu, printre cei care au făcut
suprema jertfll, sunt reţinute numele unor ofiţeri ca maiorul Ion Palaghiţă. lt.
Constantin Marinescu, dar este păstrată memoria şi a unor gradaţi sau simpli
soldaţi (Dragomir Roman. Iacob Aldea ş.a.). O atenţie specială este acordată
dramei generalilor şi a altor ofiţeri superiori după 23 august 1944, moment cc
coincide cu începutul demolării armatei române.
Principalele instituţii militare (Ministerul Apărării Nationale/Ministerul
de Război, Marele Cartier General/Marele Stat Major, Casa Militară Regală )
cuprind 13 termeni, iar categoriile de forţe armate şi annele din componenţa
acestora (Armata de Uscat, Aeronautica, Cavaleria, Infanteria, Vânătorii de
Munte etc.) sunt tratate în 17 tcm1cni. Un interes deosebit îl prezintă încadrarea,
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subordonarea, modificările de organi1.are, efectivele, dotarea şi pierderile annatei
române în război. Autorii au totodată meritul de a nu trece cu vederea o serie de
episoade dramatice, ca de pildă: bombardamentele aeriene asupra României,
capturarea flotei şi dezarmarea diviziilor române de către sovietici după lovitura
de stat din 23 august 1944. Mişcarea Naţională de Rezistenţă, problema
prizonierilor de război ş.a.
În concluzie, prin stilul sobru, calitatea informatici - completată cu
numeroase fotografii, tabele, hărţi - lucrarea de faţă reprezintă un instrument de
lucru indispensabil pentru toţi cei care doresc să abordeze problematica
participării României la ultima conflagraţie mondială.
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ABREVIERI -ABREVIAT

ActaMM
AIIA

Iaşi

IC,,,

Acta Moldaviac Meridionalis, Vaslui
Anuarul Institutului de Istoric

şi

Arheologic,

Iaşi

AIM

Archcologic!cskic lsslcdovanija v Moldavii, Chişinău

AH

Archcologia Historica, Kosicc

ArhMcd

Arheologia

ArMold

Arheologia Moldovei

AT

Ars Transsilvaniac, Cluj-Napoca

BAI

Biblioteca Archcologica Iasicnsis,

BMI

Buletinul Monumentelor Istorice,

BSNR

Buletinul

Bucureşti

Bucureşti,

Carpica

Carpica,

CAM NI

Cercetări

Medievală, Reşiţa

Societătii

laşi
Bucureşti

Numismatice Române,

Materiale de Istoric

şi

Bucureşti

Muzeografic.

Bucureşti

Bacău

arheologice, Muzeul National de Istoric,

Bucureşti

CAB

Cercetări

Ar.hcologice în

Ccrcctlst

Cercetări

Istorice,

CN

Cercetări

Numismatice,

CCDJ

Cultură şi

Civiliza\ic la

cc

Codrul Cosminului, Seric Nouă, Suceava

Dacia

Dacia. Rcchcrchcs ct Dccouvcrtcs Archeologiqucs cn
Roumanic,

Bucureşti, Bucureşti

laşi

Bucureşti;

Bucureşti

Dunărea

de Jos,

CăHlraşi

scria nouă (N. S.): Dacia. Rcvuc

d' Archeologic ci d'Histoirc Ancicnc,

Bucureşti

Danubius

Danubius, Galati

DOW

Cataloguc of thc Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks
and in thc Whiucmorc Collcction. Washington: I-A. R.
Bcrlinger, Anastasius I to Maurice 491-602, 1966; li-Ph
Gricrson,

Phoca~

to Theodosius III 602-717, 1968; III -

Idem, Leo 111 to Niccphorus III 717-1081, 1973
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EBPB

Etudes Byzantines et Post-Byzantines, Bucureşti

FHDR

Fontes Historiae Daco-Romaniae,

lzvestija Chişinău

lzvcstija, Moldavskogo Filiala AN SSSR,

Chişinău

JBLM

Jahrbuch der Bukowiner Landcs Muscum,

Cernăuţi

Materiale

Materiale

MAPS

Materialy po Archeologii Sevemogo

MIA

Matcrialy i lsslcdovanija po Archeologii SSSR. Moscova-

MMS

Mitropolia Moldovei

şi Cercetări

Bucureşti

Arheologice,

şi

Sucevei,

Bucureşti
Pri~emomor'ja,

Odessa

laşi

Lcningrad (St. Petesburg)
MemAntiq

Memoria Antiquitatis, Piatra Nemt

Mousaios

Mousaios,

Peuce

Pcuce, Tulcea

Pontica

Pontica.

RESEE

Rcvuc des Etudes Sud-Est Europeenncs, Bucureşti

RMM-MIA

Revista Muzeelor

Buzău

Constanţa

şi

Istorice

de

şi

Monumentelor, scria Monumente

Artă, Bucureşti

Sarget ia

Sargetia. Deva

SCIA. AP

Studii

şi Cercetări

de Istoria Artei, sera

Artă Plastică,

Bucureşti

SCIV(A)

Studii

şi Cercetări

de Istoric Veche

(şi

Arheologic),

Bucureşti

SCN

Studii

şi Cercetări

SMIM

Studii

şi

Suceava

Suceava. Anuarul Muzeului

Numismatice,

Bucureşti

Materiale de Istorie Medie,

Bucureşti

Naţional

al Bucovinei,

Suceava
Vrancea

Vrancea. Studii şi Comunicări, Focşani
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