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Acta Moldaviae Meridionalis, XV- XX, 1, 1993 - 1998

DE CÂND ÎNCEPE ISTORIA ROMÂNILOR?
Ioan Mitrea

7

Dacă formarea limbii şi a poporului român, capitol fundamental al istoriei naţion.ale
a românilor, actul prin care ne legitimăm în faţa celorlalte popoare neolatine şi a
istoriei universale în general, a reţinut, cu precădere, atenţia istoriografiei româneşti
şi străine, vreme de peste un secol, dezlănţuind o adevărată "furtună", stâmind pasiuni
şi patimi memorabile, nu mai puţin importantă este problema fmalizării acestui proces
de etnogeneză a românilor. În fapt deseori s-a pus şi uneori se mai pune întrebarea:
de când începe istoria românilor? lată o întrebare, pentru mulţi tulburătoare, care
vizează, în fapt, un moment fundamental al devenirii noastre istorice, acela privind
data actului de naştere a poporului român. Fireşte că răspunsul la o asemenea întrebare
nu poate fi unul sentimental şi simplist, şi cu atât mai puţin unul nefundamentat
ştiinţific. A spune că românii sunt dintotdeauna aici nu are relevanţă şi credibilitate
în faţa unei minime analize ştiinţifice.
De peste un secol, studiindu-se problema continuităţii autohtonilor în Dacia
romană şi post-romană, combătându-se teoria imigraţionistă, s-a pus un accent,
justificat şi necesar, pe cunoaşterea procesului de formare a poporului român, şi în
context precizării momenfl:llui în care s-a încheiat etnogeneza românilor, dându-se
răspunsuri care ilustrează stadiul cercetării istorice.Marii noştri istorici modemi A.D.
Xenopol şi N. Iorga, nu puteau evita o asemenea întrebare, şi bazaţi, mai ales, pe
analiza izvoarelor scrise, au încercat să dea răspunsuri plauzibile. Astfel, A.D.
Xenopol, în monumentala sa lucrare. "Istoria românilor din Dacia Traiană", îşi
intitula Cartea 1 "Formarea naţionalităţii române", şi conchidea că poporul român,
respectiv"naţionalitatea română" era constituită în jurul anului 900 d. H . 1 • Concluzia
lui A.D. Xenopol a fost preluată în timp de mulţi cercetători şi trebuie remar:cat
faptul că noile cercetări confirmă în mare parte viziunea marelui istoric.
N. Iorga, în volumul II din vasta sa sinteză "Istoria poporului român",
considera că, în general, putem vorbi de români încă din secolul al VI-lea d.H. 2•
Dacă reputatul istoric, cu larga-i viziune, avea în vedere, în primul rând, încheierea
romanizării, proces fundamental al etnogenezei românilor, şi constituirea"romaniilor
populare", frreşte că avea dreptate. Dar totuşi nu se poate vorbi de popor român,
deplin format, din secolul al VI-lea. Aşa cum s-a demonstrat prin cercetările ulteriore
vor mai trece aproximativ două secole de la încheierea procesului de romanizare
până se va putea vorbi de poporul român ca un grup etnic d�plin constituit şi
individualizat în spaţiul sud-est european.
Avându-se în vedere raritatea sau lipsa totală a izvoarelor scrise pentru
anumite etape şi aspecte ale complexului proces de etnogeneza românilor, în ultimele
decenii un accent mai mare şi benefic, s-a pus pe analiza şi interpretarea rezultatelor
cercetărilor arheologice. Pe această bază s-au conturat noi răspunsuri la întrebarea
când şi unde s-a format poporul român, şi respectiv când s-a finalizat etnogeneza
românilor?
În tratatul academic de "Istoria României", voi . 1, în capitolul VI, intitulat
"Formarea limbii şi poporului român", capitol redactat de C. Daicoviciu, Em.
Petrovici şi Gh. Ştefan, se ajungea la concluzia că " limba şi poporul român s-au
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cristalizat prin secolele VIINIIIIIX"3• Prudenţi, unii autori de sinteze consacrate
special problemei privind etnogeneza românilor ca de exemplu C.C. Giurescu în
lucrarea "Formarea poporului român"\ sau 1.1. Russu în monumentala lucrare
"Etnogeneza românilor"5, nu se pronunţă tranşant, evitând un verdict categoric cu
privire la momentul încheierii procesului de formare a poporului român, lăsând să
se subînţeleagă că acest fenomen s-a încheiat în ultimele secole ale'mileniului 1 d.H.
Istoricul şi arheologul Ion Nestor, creatorul "şcolii de arheologie a epocii de
formare a poporului român", considera pe bună dreptate, că în veacurile VIII-IX, în
spaţiul vechii Dacii se formează şi maturizează o cultură de factură şi tradiţie
autohtonă, pe care a denumit-o cultura Dridu, de la numele localităţii în care a fost
cercetată o mare aşezare, în fapt prima, caracteristică a acestei culturi6•
Cultura Dridu a fost considerată expresia arheologică a încheierii procesului
de formare a poporului român. În acelaşi timp, istoricul!. Nestor, în consens cu
cercetările lingviştilor, aprecia că în secolele VII-VIII limba română era în plin proces
de formare şi că la capătul acestui proces, în secolul al IX-lea, "limba romanică,
daco-moesică, a devenit limba română"7• Rezultă că istoricul Ion Nestor aprecia că
procesul de etnogeneză a românilor s-a fmalizat până prin secolul al IX-lea, deci că
istoria românilor începe din acest secol.
Să amintim că chiar în ultimele decenii, când baza informaţională a sporit
mult, mai ales prin cercetările arheologice, s-au emis şi enormităţi, s-au forţat
concluziile istorice, de dragul "protocronismului" în ansamblul formării popoarelor
neolatine. Astfel_în tratatul "Istoria militară a poporului român" vol. 1, lucrare
realizată de un larg colectiv de autori, capitolul X este intitulat "Lupta de rezistenţă
a poporului român împotriva populaţiilor migratoare (sfărşitul secolului al III-lea 
secolul al VII-lea)"8, deci se acreditează teza că poporul român era deja format la
sfărşitul secolului al III-lea d.H. Chiar prima frază din acest capitol afirmă o asemenea
teorie: "în perioada care a urmat retragerii armatei şi administraţiei romape, poporul
român (s.n. I.M.) a fost nevoit să-şi apere cu tenacitate . . . existenţa .. . " . A vorbi de
poporul român la sîarşitul secolului al III-lea d.H. este, fără îndoială o exagerare
nesusţinută de rezultatele cercetărilor istorico-arheologice, în fapt este un fals.
Deşi în ultimele decenii s-au adus contribuţii deosebite, mai ales prin
cercetările arheologice, cu privire la epoca formării poporului român, majoritatea
istoricilor au optat tot pentru o încadrare largă a etapei fmale a etnogenezei românilor,
respectiv în secolele VIII-X. Dar, cum se va vedea în cele de mai jos, unii specialişti,
respectiv unii arheologi, istorici şi lingvişti, au încercat o restrângere a acestei datări,
considerând secolele VIII-IX ca etapă fmală a etnogenezei românilor. Totuşi ca dovadă
că nu s-a ajuns la un punct de vedere unanim acceptat, este faptul că s-au vehiculat
încă diferite datări, uneori chiar în aceeşi lucrare se acceptă atât secolul al VIII-lea
cât şi secolul al X-lea ca moment al încheierii etnogenezei românilor. Astfel istoricii
C.C. Giurescu şi Dinu C. Giurescu, în "Istoria românilor", din 1974, conchid că
procesul de etnogeneză al românilor "a durat mai multe sute de ani şi s-a încheiat în
secolul al X-lea, odată cu asimilarea completă a slavilor"10• Aici este de semnalat că
mulţi istorici au considerat vreme îndelungată, începând cu Ioan Bogdan, că nu
putem vorbi de români înainte de asimilarea slavilor. Dar aşa cum arăta V. Pârvan,
slavii s-au asimilat treptat atât în daco-romanitate. cât şi în românitatea nord-dunăreană.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Cercetarea istorico-arheologică, din ultimele decenii, a confirmat intuiţia lui Vasile
Pârvan11 • Revenind la lucrarea datorată istoricilor C.C. Giurescu şi Dinu C. Giurescu,
să menţionăm că la pagina 177 se precizează că "Ursus care participă la 787 la al
şaptelea sinod ecumenic de la Niceia ar fi "un episcop român"12• "
Deci, dacă Ursus este un episcop român din secolul al VIII-lea, înseamnă că
cei doi distinşi istorici acceptă că în acel moment era încheiat procesul de etnogeneză
al românilor. Această opţiune, cum se va vedea mai jos, ni se pare justificată.
Un bun cercetător al epocii de formare a poporului român cum este Dan Gh.
Teodor, optează direct sau indirect pentru secolele VIII-IX, ca moment al finalizării
etnogenezei românilor. Dacă într-o lucrare din 1 978, intitulată "Teritoriul est
carpatic în veacurile V-XI", lasă să se înţeleagă că încheierea procesului de formare
a poporului român ar fi avut loc în secolele VIII-IX13, în lucrarea sa "Romanitatea
carpato-dunăreană şi Bizanţul în veacurile V-XI", conchide: "constituirea în
teritoriul carpato-dunărean cu precădere începând cu secolul al VIII-lea şi în cursul
secolului al IX-lea, a unei culturi specifice, denumită în general, de tip Dridu,
ilustrează de fapt încheierea unui îndelungat şi complex proces istoric început cu
secole mai înainte"14• În aceeaşi lucrare capitolul IV este intitulat "Relaţiile populaţiei
româneşti cu Bizanţul în secolele VIII-IX e.n.", fapt ce denotă că istoricul Dan Gh.
Teodor acceptă teza că încă din secolul al VIII-lea putem vorbi de români. De cultura
veche românească începând din secolul al VIII-lea vorbeşte şi Maria Cornşa15• Să
menţionăm, între altele, că şi în lucrarea noastră "Regiunea centrală a Moldovei
dintre Carpaţi şi Siret în secolele VI-IX", P.rezentată ca teză de doctorat în 1 979, şi
publicată în Carpica, XII, 1 980, notăm că şi "în regiunea centrală a Moldovei de la
vest de Siret, în secolele VIII-IX continuă evoluţia culturii de tradiţie locală şi se
consolidează tot mai mult o cultură de evident caracter românesc, expresie a încheierii
procesului de formare a poporului român"1 6•
Un recunoscut lingvist precum l. Fiseher, în lucrarea sa "Latina dunăreană",
conchide că începând cu secolul al VIII-lea "se poate vorbi de limba română ca de o
limbă romanică individualizată"17 • De "încheierea procesului de formare a poporului
român în cursul secolelor VII-VIII d.H.", se vorbeşte şi în lucrarea datorată istoricilor
Ligia Bârzu şi Stelian Brezeanu, "Originea şi continuitatea românilor. Arheologie
şi tradiţie istorică"18• Mai tranşant, Nelu Zugravu într-o lucrare recentă, conchide
că "din secolul al VIII-lea se poate vorbi în mod definitiv de români: acesta este
momentul apariţiei românilor în istorie ca etnos distinct de alte popoare din sud
estul Europei"19•
Într-un recent curs universitar, în capitolul "Etnogeneza românească " datorat
istoricului Dan Gh. Teodor, încheierea etnogenezei românilor este încadrată în limitele
cronologice ale secolelor VIII-IX20•
În stadiul actual al cercetărilor istorice, arheologice şi lingvistice, putem conchide
că procesul de formare a poporului român se încheie în secolul al VIII-lea. Având în
vedere că etnogeneza românilor se încadrează în procesul mai larg al formării
popoarelor romanice, această datare se corelează cu momentul cristalizării celorlalte
popoare romanice, respectiv francezii, spaniolii şi italienii.
Deşi în izvoarele scrise românii nord-dunăreni sunt amintiţi cu certitudine doar
de la sfărşitul secolului al IX-lea, arheologic s-a demonstrat că în cursul secolului al
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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VIII-lea, când a început a se cristaliza cultura veche românească s-a încheiat
etnogeneza românilor. Secolul al VIII-lea marchează deci începutul istoriei românilor,
iar sub aspectul dezvoltării structurilor economica-sociale, cu acest secol începe
Evul Mediu în spaţiul vechii Dacii. Pe baza cercetărilor istorica-arheologice astăzi
putem reconstitui structurile societăţii româneşti, din prima fază a evoluţiei sale,
deci din secolele VIII-IX. Aceste structuri definesc, în fapt, un model cultural, pe
care îl numim vechi românesc, şi care se deosebeşte net de structurile altor grupuri
etnice din acestă parte a Europei. Acest model cultural vechi-românesc individualizat
încă din secolul al VIII-lea se caracterizează prin: autohtonia şi stabilitatea populaţiei
vechi-româneşti, o economie bazată pe cultivarea pământului, creşterea animalelor,
vânat, pescuit şi practicarea a numeroase meşteşuguri; forme specifice de organizare
social-economică şi politica-militară, având la bază apariţia şi accentuarea diferenţierii
economice şi sociale; dezvoltarea "romaniilor populare" şi apoi formarea cnezatelor
şi voievodatelor româneşti, generalizarea limbii române şi a creştinismului ortodox
în tot spaţiul vechii Dacii; legăturile permanente cu lumea şi civilizaţia bizantină.
Secolul al VIII-lea reprezintă, în fapt, un moment de răscruce în istoria vechii
Dacii şi a sud-estului european, marcând intrarea românilor, ca popor distinct, în
configuraţia etnică a Europei medievale. Deci din secolul al VIII-lea în care românii,
deplin individualizaţi, apar ca "o insulă de latinitate într-o mare slavă", începe, în
fapt, istoria românilor.
NOTE:
1 A.D. Xenopol, Istoria

românilor din Dacia Traiant'i, volumul I, Ediţia a IV-a,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1 985, p. 349.
2 N. Iorga, Istoria românilor, volumul Il, Ediţia-a 11-a, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 1 992, p. 243-245.
3 ***Istoria României, volumul I, Editura Academiei R.P.R., Sucureşti, 1 960, p.

808.

4C.C. Giurescu, Formarea poporului român, Editura Scrisul Românesc, Craiova,

1 973.
5

1.1. Russu, Etnogeneza românilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
•

"

1 98 1 .

6 Eugenia Zaharia, Săpăturlle de la Dridu. Contribuţie la ai'heologia şi istoria
perioadei de formare a poporului român, Editura Academiei, Bucureşti, 1 967.
7 Ion Nestor, Formarea poporului român, în Istorill poporului român, sub
redacţia Acad. Andrei Oţetea, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1 970, p. 1 07- 1 1 5.
8 Istoria militară a poporului român, volumul I, Editura Militară, Bucureşti,
1 984, p. 2 1 5-247.
9 Ibidem, p. 215.
1° Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor, volumul 1, Editura
Ştiinţifică, Bucureşti, 1 974, p. 1 37.
11
Ioan Mitrea, Etnogeneza românilor în opera lui Vasile Pârvan, în Suceava.
Anuarul Muzeului Judeţean, X, 1 983, p . 847-85 1 .
12
C.C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cit., p.177.
13 Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI, Ed. Junimea, Iaşi,
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1978, p. 86-87.
14 Idem, Romanitatea carpato-dunlireană şi Bizanţul în veacurile V-XI, Ed.
Junimea, laşi, 1981,"p. 47.
IS Maria Comşa, Cultura materia/li veche românească. (Aşezările din secolele
VIII-X de la Bucov - Ploieşti), Editura Academiei, Bucureşti, 1978, p. 143.
16 Ioan Mitrea, Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret în secolele
VI-IX, în Carpica, XII, 1980, p. 128.
17 1. Fischer, Latina dunlireană, Bucureşti, 1985, p. 206.
18
Ligia Bârzu, Stelian Brezeanu, Originea şi continuitatea românilor. Arheologie
şi tradiţie istorică, Bucureşti, 1991, p. 205.
1 9 Nelu Zugravu, Istoria romanităţii nord-dunărene (secolele II- VIII).
Contribuţii la etnogeneza românilor, laşi, 1994, p. 198.
20
Acad. M. Petrescu-Dâmboviţa şi colaboratori, Istoria României de la începuturi
până în secolul al VIII-lea, Bucureşti, 1995, p. 354.

DEPUIS QUAND COMMENCE L'IDSTOIRE DES ROUMAINS
Resume

Le moment de l'achevement de l'ethnogenese des Roumains a louguement
preoccupe les historiens.
Depuis plus d'un siecle, en etudiant le probleme de la continuite des autochtones
dans la Dacie romaine et apres, on a mis 1'accent d'une maniere justifiee et necessaire
d'ailleurs, sur la connaissance du processus de formation du peuple rownain; il a
fallu egalement preciser le moment ou l'on a acheve l'ethnogenese·des Rownains.
Dans cet ouvrage, nous presentons les principaux points de vue de certains
historiens, tels: A.D. Xenopol, N. Iorga, 1. Nestor et d'autres, jusqu'â ceux de nos
jours, concemant le moment de la finalite de l'ethnogenese des Roumains.
Etant donne l'etape actuelle des recherches historiq1,1es, archeologiques et
linguistiques, nous en venons, dans notre etude, .â la conclusion 'que 1' ethnogenese
des Rownains a pris fin au VIII• siecle. Par consequent, le VIII• siecle marque le
debut de 1'histoire des Rownains.
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SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL "NEOLITICUL TIMPURIU
LA EST DE CARPAŢI ŞI ÎN ZONELE LIMITROFE", BÂRLAD,
1994
ARGUMENT
Eugenia Popuşoi

Aşezarea Starcevo-Criş de la Trestiana, judeţul Vaslui se constituie, după cele
trei decenii de cercetări sistematice, ca cel mai extins sit neolitic timpuriu explorat
până acum în România. Rezultatele obţinute prin cercetarea exhaustivă a 27 de
locuinţe, ale unor complexe adiacente acestora (gropi, vetre şi un cuptor) şi a 1 1
morminte - materialul arheologic fiind extrem de bogat şi variat -, permit acum să
aprofundăm şi să răspundem la multe dintre problemele ridicate de conţinutul cultural
şi al evoluţiei comunităţilor neolitice timpurii într-o regiune dată în relaţia directă cu
zonele limitrofe ori mai îndepărtate. Studiul analitic deosebit aplicat materialului
arheologic, supus permanent unei confruntări cu descoperirile arheologice anterioare
ori recente şi stabilirea cu precizie a unei succesiuni stratigrafice în două niveluri·de
locuire, îngăduie să se abordeze şi să se desluşească o serie de probleme generale şi
esenţiale cu privire la originea, evoluţia şi cronologia în întreg arealul cuprins de
marele complex sud-est-european.
Numerosul şi variatul material arheologic, compus dintr-o multitudine de elemente
materiale şi spirituale, descoperite la Trestiana, permit, pe de o parte, determinarea
caracterului unitar al primului neolitic la est de Carpaţi, inclus în marele complex
iar, pe de altă parte, crează posibilitatea ja1onării căilor de pătrundere dinspre sud
est şi a etapei de dezvoltare a culturii Starcevo-Criş la periferia estică a marii arii
geografice pe care aceasta se răspândeşte.
Valenţele descoperirilor de la Trestiana pentru cercetarea arheologică naţională
şi internaţională au determinat organizarea, în zilele de 2 8-29 mai 1 994, a
simpozionului cu tema "Neoliticul timpuriu la est de Carpaţi şi zonele limitrofe",
manifestare ştiinţifică prestigioasă la care au participat mari personalităţi ale ştiinţei
preistorice: academicieni, profesori universitari, doctori în ştiinţă sosiţi din Iugoslavia,
Bulgaria, Republica Moldova, de la Institutul de Arheologie laşi şi Institutul de
Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti, de la universităţile din laşi, Alba Iulia, Sibiu,
de la muzeele naţionale din Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, precum şi de la muzeele
zonale din Bacău, Piatra Neamţ, Vaslui, Tecuci etc.
Manifestarea s-a bucurat de un real succes, spiritul academic al intervenţiilor şi
discuţiilor, precum şi materialul arheologic de la Trestiana, prezentat într-un depozit
laborator unanim considerat copleşitor, au dus la elaborarea de noi ipoteze privitoare
la reconstituirea vieţii materiale şi spirituale ale neoliticului timpuriu la est de
Carpaţi şi în întreg arealul său sud-est european.
Programul simpozionului:

SĂMBĂT Ă 28 mai 1 994
,

Moderatori:

Dr. NICOLAE URSULESCU
Dr. VALENTIN DERGACIOV
Dr. ZOIA MAXIM
Dr. VASILL NICOLOV, Archaeologisches Institut mit Muzeum, Bulgaria
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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- Friihneolitische Keramik aus Tel/ Karanovo (Karanovo I- Kultur und
Karanovo II- grupe)

Dr. SILVIA MARINESCU - BÎLCU, Institutul de Arheologie, Bucureşti.

Din nou despre începuturile neoliticului la este de Carpaţi.

Drd. FELICIA şi Drd. DAN MONAH, Institutul de Arheologie, laşi.R

Câteva observaţii asupra mediului natural corespunzator neoliticului timpuriu
din Moldova.

Moderatori:
Dr. IULIU PAUL
Dr. VASSIL NIKOLOV
Dr. SILVIA MARINESCU - BÎLCU

Grecia.

Dr. ASLANIS IOANIS, Centre National de Recheches Atena,

Le Neolithique de Macedonie

Dr. VALENTIN DERGACEV, Institutul de Arheologie şi Istorie Veche,
Chişnău, Rep. Moldova.
Cultura Criş În spaţiul Pruto - Nistrian.

Dr. IULIU PAUL, Universitatea "1 Decembrie", Alba Iulie.

Unele consideratii privind începuturile vietii neolitice În zona carpato -

danubiana.

Drd. ZOIA MAXIM, Muzeul Naţional de istorie al Transilvaniei; Cluj
Napoca.
incercari de reconstituire a locuinţelor de la Gura Baciului.

Drd. SABIN ADRIAN LUCA, Universitatea Sibiu.

Aşezarea Starcevo - Criş timpurie de la Ioasaş - Anele, Problematica şi

terminologie.

Dr. EUGEN COMŞA, Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti.

Ocupatiile principale ale comunit(i(i/or culturii Starcevo - Criş.

VASILE COTIUGĂ (student), Universitatea "ALI. Cuza", laşi.

Relatii cronologice- culturale între Moldova şi Transilvania în timpul culturii
Starcevo- Criş.

MARIUS CIUT Ă (student), Universitatea "1 Decembrie" , Alba Iulie.

Cultura Starcevo- Criş în sud- estul Transilvaniei

Drd. DOINA FLORICA IGNAT, Senatul României.

Reprezentari plastice aparţinând Culturii Starcevo - Criş în nord - vestul
României.

Dr. SK.AFIDA LITSA, Le musee d'archeologie Voios , Grecia.

Plastique antropomorphe de la cu/ture Dimini.

DUMINICĂ, 29 mai 1994

Moderatori:

Dr. GHEROGHE LAZAROV ICI
Dr. BOGDAN BRUKNER
Dr. BOGDAN BRUKNER, Filizofski Fakultet Muzika Novi Sad, Jugos1avia.

The neolithizatiof thesoutileast and the Boundary zone
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Dr. NICOLA TASIC, Belgrad, Jugoslavia

Titli rezervat

Dr. GHEORGHE LAZAROVICI, Muzeul Naţional de Istorie al
Transilvaniei, Cluj - Napoca.
Noua ceramică pictată de la Gura Baciului.

Dr. NICOLAE URSULESCU, Universitatea "Al. 1. Cuza", laşi.

variante locale în cadrul Culturii Starcevo- Criş în spaţiul Carpato - Nistrian.

Drd. MAGDA- CORNELIAMANŢU, Institutul de Arheologie laşi, STELA
TAU, Muzeul orăşenesc, Tecuci.
Aşezarea Starcevo - Criş de la Munteni de Jos, Tecuci.

GHEORGHE DUMITROAIA, Complexul Muzeal Neamţ, Piatra Neamţ.

Statiunea Starcevo Criş de la Lunea - Vânători.

SILVIA IACOBESCU, Muzeul de Istorie :Iulian Antonescu", Bacău.

Descoperiri Stareevo - Criş din aşezarea de la Leotinefti, judeţul Bacău,

Drd. DRAGOMIR POPOVICI, Muzeul Naţional de istorie a României.

Observaţii cu privire la tipologia, originea şi evoluţia vaselor cu picior în Cultura
Cucuteni.

Drd. RUXANDRA MAXIM ALAIBA, Institutul Român de Tracologie,
Filiala laşi.
Demers etno- arheologic în studiul uneltelor neolitice din material osos.

Drd. EUGENIA POPUŞOI, Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad.

Câteva observaţii asupra unui grup de locuinţe din aşezarea Starcevo - Criş de

la Trestiana.

Dr. MARIN NICA, Institutul de Cercetări Socio - Umane, Craiova.

Originea şi evoluţia ceramicii pictate în aşezările neoliticului timpuriu din Oltenia.

DEZBATERI ÎN DEPOZIT - LABORATOR
MUZEUL "Vasile Pârvan" - "Sala Tonitza"

Fig. 1 . Aspecte din timpul lucrărilor
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Fig. 2. Aspecte din timpul lucrărilor
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DIN NOU DESPRE ÎNCEPUTURILE VIEŢII NEOLITICE LA
EST DE CARPAŢII RĂSĂRITENI
Silvia Marinescu Bilcu
Cu ani în unnă discutând problema începuturilor vieţii neolitice în teritoriile de
la est de Carpaţii răsăritem ne precizam şi punctul de vedere asupra ipotezei
pătrunderii triburilor neolitice aceramice la Soroca şi Trifăuţi (pe malul drept al
Nistrului) scriind: "Fără a încerca să diminuăm importanţa descoperirilor de la
est de Prut, trebuie subliniată lipsa din aceste complexe a două dintre
caracteristicile principale ale neoliticului: uneltele de piatră şlefuită şi cultivarea
primitivă a plantelor. Simpla prezenţă a câtorva oase de bou şi porc domestic
(câinele ştim că fusese domesticit anterior) şi a unor lame de silex care au putut
face parte din piese compuse, nu credem că ne poate îndreptăţi să vorbim de
neolitic. Dată fiind importanţa şi implicaţiile eventualei prezente a neoliticului
aceramic în zonele acestea, considerăm necesare serioase analize polimice pentru
a putea opera cu date cât mai exacte şi complete . .. Nu ar fi exclus să ne
aflăm,totuşi, în faţa unor populaţii epipaleolitice sau mezolitice, care, ca şi acelea
din zona Porţilor de Fier, să fi procedat la o omorâre selectivă a vânatului şi să fi
avut o economie mixtă - vânătoare şi pescuit (documentate); culegerea anumitor
plante - presupusă1•
În plus cercetătorii ruşi (nu şi cei basarabeni) susţin că resturile osteologice
descoperite la Soroca sunt extrem de fragmentate şi deci neidentificabile,
neputând fi atribuite unor animale domestice. Pe de altă parte se poate presupune
că şi triburile epipaleolitice vor fi avut în unelte compuse necesare tăierii
diverselor plante sălbatice. Adăugând la -toate acestea şi lipsa analizelor polinice
din staţiunile mai sus menţionate, considerăm justificate dubiile noastre referitoare
la neoliticul aceramic din această zonă. De altfel chiar datele C1 obţinute pentru
4
Soroca II (nivelurile 2 şi 3)
7515 - 7420 BP au permis ataşarea acestei aşezări
a mezoliticului din sud-estul şi estul Europei2•
Cu alt prilej arătăm că nu se poate (cel puţin deocamdată) vorbi nici despre o
evoluţie locală a trburilor epipaleolitice din zonă spre neolitic - fie şi aceramic.
Aminteam de pildă că în zonele de maximă locuire epipaleolitică din Moldova
(mai ales pe Prut şi Bistriţa) din pricina schimbării climatului, a retragerii vânatului
şi sigur a intervenţiei majore a factorului antropic nu există documentat nici
neoliticul vechi. Şi exemplificăm cu situaţii similare din alte zone cum ar fi de
pildă în Bosnia de nord, la sud de râul Sava sau în Bosnia centrală. În concluzie
susţinem că nu se poate vorbi, la est de Carpaţii orientali, de un proces de trecere
autonomă de la epipaleolitic la neolitic şi nici de un neolitic aceramic sau
preceramic, ci numai de o supravieţuire a comunităţilor epipaleolitice (sau
mezolitice) până la pătnmderea în zonă a triburilor Starcevo-Criş, venite destul
de probabil din sud estul Transilvaniei, calea sudică, adică aceea dinspre
Muntenia, părându-ni-se destul de improbabilă3 (deşi nu exclusă).
În principal, pe baza descoperirilor de la Trestiana Uudeţul Vaslui)\ Lunea
Uudeţul Nearrrţ)5, Balş Uudeţul laşi)6, Poeneşti Uudeţul Vaslui)?,
Grumăzeşti Uudeţul Neamţ) etc., cultura Starcevo-Criş pătrunde la est de Carpaţii
răsăriteni în faza a III-a (din periodizarea lui V.L. Milojcic) menţinându-se (sub
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
=

•

17

diverse .aspecte regionale, care nu frâng unitatea complexului cultural), după
părerea noastră, până la ocuparea aceloraşi teritorii de către purtătorii culturii
ceramicii liniare decorate cu capete de note muzicale.
Dacă însă în teritoriul dintre Carpaţi şi Prut situaţia este destul de clară, singurii
ocupanţi ai spaţiului fiind triburile starceviene în schimb între Prut şi Nistru, unde,
portivit opiniilor noastre se extinseseră aceleaşi populaţii, problema se complică
din două motive: 1 aici se fac resimţite pe de o parte influenţele culturii bugo
nistrene, pe de alta se susţine că există şi staţiuni proprii acestei ultime culturi,
care ar fi prezentă la Soroca (pe Nistru) în cea de a doua fază de evoluţie a ei; 2
- în cazul unor aşezări cum ar fi aceea de la Ruptura (Săliştea I), unde predomină
materialul Starcevo-Criş, există cercetători care preferă să considere statiunea
ca tipică pentru cultura bugo-nistreană9• Dar cele câteva fragmente ceramice
aparţinâno acestei ultime culturi, descoperite la Ruptura (ca şi în alte aşezări
similare) au fost puse de noi încă din 1981, pe seama unor simple "importuri"
în mediul Starcevo-Criş10• Cercetări recente făcute la est de Prut vin să ateste
punctul nostru de vedere. Pe cursul mijlociu al Răututlui s-a constatat o
concentrare în aşezări aparţinând culturii Starcevo-Criş, dintre care aceea de la
Sakarovka a beneficiat de o cercetare mai amplă 11, rezultatele confirmând mai
vechea şi mai sus mentionata noastră ipoteză referitoare la "importurile" bugo
nistrene în mediul culturii Starcevo-Criş.
Dar, aşa cum am mai avut prilejul să scriem, se cuvine subliniat faptul, deloc
n�glijabil, că toate staţiunile dintre Prut şi Nistru aflate deci la periferia arit::i marelui
complex cultural Starcevo-Criş, nu mai au strălucirea centrelor primare şi nici chiar
pe aceea a centrelor secundare. Cu toate acestea ele vor continua să facă parte din
ceea ce numim marele complex cultural Starcevo-Criş. Cât priveşte cultura bugo
nistreană, manifestările ei la est de Nistru par a nu fi unitare prezentându-se mai
degrabă sub forma unui amalgam de grupe culturale aparţinând neoliticului de la
Nistru-Doneţ.
Potrivit unor mai vechi opinii ale noastre (reluate şi mai recent), în primul sfert al
mileniului V î.d.Cr. ariile cuturilor Starcevo-Criş şi mai apoi liniar-ceramică pe de o
parte şi bugo-nistreană (sau Nipru-Doneţ) pe de alta se atingeau mai degrabă în
preajma Nistrului decât a Prutului, neajungând să formeze, aşa cum s-a susţinut (şi
se mai susţine uneori) complexe culturale mixte. Atât cultura Starcevo-Criş cât şi
aceea bugo-nistreană (ca şi aceea liniar-ceramică succesoarea celei starceviene) şi
au păstrat cerecteristicile prorii: formele vaselor, pastă decor, utilaj litic etcP.
Pe bază de importuri s-a putut însă stabili (cu mulţi ani în urmă) sincronismul
relativ între cultura Starcevo-Criş (fazele III?- IV ) şi faza bugo-nistreană II, precum
şi între sf'arşitul fazei a III-a şi a IV-a a culturii bugo-nistrene şi cultura ceramicii
liniare cu capete de note muzicale13•
Cât priveşte cultura Starcevo-Criş la est de Carpaţii răsăriteni, opiniile sunt
împărţite, unii cercetători definind două, alţii trei (în opinia noastră poate chiar patru)
etape evolutive. Lipsa săpăturilor ample din staţiuni cu stratigrafie verticală (sau
chiar absenţa unor astfel de staţiuni) nu este însă încă în măsură să lămurească, cel
puţin deocamdată această problemă. Singura aşezare cu două niveluri de locuire
intens cercetată rămâne deocamdată aceea de la Trestiana1\ al cărui prim nivel de
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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locuire atribuit fazei Starcevo Illb a fost datat prin carbon radioactiv (C .J la
1
6660 +
45 B.P.15• Numeroase desluşiri vor putea aduce şi săpăturile de la
Lunea Uudeţul Neamţ), unde stratul de cultură, gros de 2 m, are şapte (?)
depuneri succesive, dar cercetările sunt încă destul de restrânse, iar după părerea
noastră (formată în urma vizitării zonei) nu ne aflăm în faţa unei aşezări propriu
zise, ci a. unui punct sezonier de exploatare a salinei. Este şi motivul pentru care
la Lunea problema acestor depuneri starceviene se va rezolva cu un plus de
dificultate.
Restul staţiunilor moldoveneşti, săpate în proporţie destul de redusă, nu sunt în
măsură să conducă la concluzii mai detaliate şi deci mai riguroase. Dealtfel însăşi
subîmpărţirea culturii în faze sau etape s-a bazat mai mult pe criterii tipologice şi pe
analogii cu materiale din' Transilvania şi Banat, criterii insuficiente după părerea
noastră, întrucât formele vaselor şi decoruruile ceramicii pot dăinui foarte mult în
timp, mai ales în cazul staţiunilor periferice (sau relativ periferice), adică tocmai
acolo unde noile impulsuri sudice fie nu mai ajung (n-au mai ajuns), fie ajung (sau
ajuns) foarte târziu şi adesea în forme modificate. Ca să nu mai vorbim de cât de
diverse şi adeseori contradictorii sunt opiniile cercetătorilor care se ocupă de cultura
respectivă din zonele menţionate.
Până în prezent aşezarea de la Trestiana constituie în Moldova din toate punctele
de vedere o statiune de excepţie şi aceasta se datorează în egală măsură atât celor 30
de ani de cercetări sistematice cât şi varietăţii sub care se manifestă aici cultura
Starcevo-Criş.
Am mai subliniat caracterul ceva mai special al aşezării de la Grumăzeşti Uudeţul
Neamt) unde cultura Starcevo-Criş (poate cea mai târzie manifestare a ei cunoscută ·
până în prezent) pare a fi primit o serie de influenţe liniar-ceramice (pastă arsă la
cenuşiu, topoare-calapod, forme geometrice în utilajul de silex, unele decoruri) dar
şi numeroase elemente Vinca A - forme, ardere şi chiar tehnici decorative. De unde
şi cum au pătruns în Moldova de centru-vest (şi nu numai) este o întrebare la care
·deocamdată nu putem da un răspuns concludent16• Forme ceramice de tip vincian
există însă şi la Trestiana Sakarovka şi Vermeşti, dar puţinul material publicat până
în prezent nu permite precizări suplimentare.
Un alt fenomen interesant este de ordin strict economic dar cu implicaţii sociale.
Dacă în principal purtătorii acestei culturi cultivau Triticum monococcum, Triticum
dicoccum, Triticum spelta, Hordeum vulgare şi Aegilopa, în privinţa exploatării
animalelor se cunosc în Moldova două situaţii distincte: 1. Staţiuni unde animalele
cele mai m�lt folosite în alimentaţie au fost bovinele şi unde fauna spontanee� până
la un punct (cu excepţia cervicidelor) era puţin exploatată (NMI 13 - 24%) ca de
exemplu la G�văneştii Vechi, Valea Lupului şi Pogăneşti şi 2. Staţiuni în care mai
mult de jumătate din animalele sacrificate erau ovicaprinele şi unde vânătoarea era
foarte puţin practicată - exemplu Trestiana şi Balş17• Nu ar fi deci exclusă nici o
specializare economică, generată de condiţiile ecologice.
În condiţii similare, fără să fie identice, evoluează economia comunităţilor
Starcevo-Criş în toată aria de răspândire - predomină bovinel<;: la Obre I şi probabil
în aşezarea eponimă; predomină ovi-caprinele la Anzabegovo, Ludas-Budzak,
Maroslele-Pana etc18• Această diversitate a determinat-o pe Alexandra Bolomey să
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se gândească la eventualitatea unei economii semi-mobile, sezoniere, dar bazată
pe aşezări sedentare, sau (aşa cum menţionam mai sus), chiar la o specializare
economică19•
Evident publicarea rezultatelor cercetărilor din Moldova (în special a celor de la
Trestiana) vor fi în măsură să confirme sau să infirme succintele noastre enunţuri.
NOTE:

1 S. Marinescu-Bilcu, Unele probleme ale începuturilor neoliticu/ui de la est la
Carpaţii Orientali, Anuarul Muzeului Judeţean, V III, Suceava, 1981, p. 163-

164.

2 K. Honea, Noi date radiocarbon: Ripiceni - Izvor şi Ostrovul Corbului, SCIV,

33, 1982, 2, p. 220.

3 S. Marinescu-Bilcu, Les Carpates Orientales et 1� Moldavie, Atlas du
Neolithique europeen. t'Europe Orientale, voi. 1, ElţAUL, 45, Liege, 1993, p. 191198; 239-241, cu toată bibliografia esenţială.
4 E. Popuşoi, Săpăturile arheologice de la Trestiana, com. Griviţa, jud. Vaslui,
Cercetări istorice, XI, Iaşi, 1980, p. 105-130; idem Câteva observaţii asupr,a unui
grup de locuinţe din aşezarea Starcevo-Criş de la Trestiana, Simpozionul
internaţional asupra începuturilor neoliticului în sud-estul Europei, Bârlad, 1994
(sub tipar); idem, Consideraţii asupra ceramicii de la Trestiana, Sesiunea de
rapoarte, Cluj-Napoca, mai, 1995. La aceasta se adaugă toate rapoartele prezentate
de E. Popuşoi la sesiunile anuale de rapoarte.
5 Gh. Dumitroaia, Aşezarea Starifevo-Criş de la Lunea, Comunicări la sesiunile
de rapoarte ; Alba Iulia, 1984, idem, Staţiunea Starifevo-Criş de la Lunea Vânători,
Simpozionul internaţional.. . Bârlad, 1994 (sub tipar); idem, Depunerile neo
eneolitice de la Lunea şi Oglinzi, judeţul Neamţ, MemoriaAntiquitatis, XIX, Piatra
Neamţ, 1994, p. 8-79.
6 E. Popuşoi, Sondajul arheologic de la Balş (judeţul laşi), Arheologia Moldovei,
IX, 19, p. 7-17.
7 M. Mantu, A. Mantu, 1. Scorţeanu, Date în legătură cu aşezarea Stareevo-Criş
de la Poieneşti, judeţul Vaslui, SCIVA, 43, 1992, Il, p. 149-176.
8 V. 1. Markevuci, Bugo-Duestrovskaia Kultura na teritorii Moldavii, Chişinău,
1974, 144-163.
9 Idem, Pamisniki epoh neolita 1 eneolita, Chişinău, 1973, p. 22-23.
10 S. Marinescu-Bâlcu, in legătură cu câteva opinii ale unor cercetători străini
asupra neo-eneoliticului românesc, Pontica; XIV, Constanta, 1981, p. 40 şi V.
Dergacev şi co1ab. (v. V. Dergacev, A. S. Herratt, O. Larina, Recent results ofNeolithic
research in Moldavia (URSS), Oxford Jurnal of Archaeology, vol. X, Oxford,
1991, p. 4) atribuie culturii Criş staţiunea de la Sălişte (de pe râul Răut).
11 V. Dergacev şi colab., op. cit., p. 1-16. La p. 12 (la zece ani după publicarea
articolului nostru din Pontica) autorii sus-menţionaţi scriu: "Siturile atribuite altădată
culturii bugo-nistrene din zona Nistru-Prut pot fi considerate ca reprezentând aşezări
Criş cu slabe importuri ceramice bugo-nistrene.
12 Vezi nota 3.
13 V. Danienkp, Neolit krainy, Kiev, 1969, fig. 154.
14 Vezi nota 4.
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15 E. Popuşoi, Trestiana ljudeţul Vaslui). Consideraţii asupra ceramicii.
Comunicare ţinută la sesiunea de rapoarte Cluj-Napoca, 1995. Data apropiată de
aceea de la Sakarovka: 4700 plus-minus B.C. (v. V. Dergacev şi colab., op. cit., p. 5.
16 V. Dergacev şi colab., op. cit., p. 12-13, susţin, în poflda evidenţelor şi a
datelor ştiinţifice de care dispunem, că Trudaşul ar reprezenta prima fazA a culturii
Vinca impulsurile lui asupra Moldova urmând aceleiaşi căi de penetrare ale culturii
(iniţiale) Criş spre Moldova, Dar cultura Turdaş, pe de o parte nu i se poate parale!iza
(după cum se ştie cu faza Vine a A, iar pe de altă parte aria ei de difuziune nu se
extinde şi în sud-estul Transilvaniei.
17 Al. Bolomey, Les populations neo-eneolithiques et de la periode de
transition. Leur relations avec le li/ieu biotique, în VI. Dumitrescu, Al. Bolomey,
FI. Mogoşanu, Esquise d'une prehistoire de la Roumanie, Bucureşti, 1983, p.
149-150.
1 8 Ibidem.
IP Ibidem.
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OCUPAŢIILE PRINCIPALE ALE COMUNITĂŢILOR
STARCEVO-CRIŞ DIN MOLDOVA
Eugen Comşa
Comunităţile culturii Starcevo-Criş au pătruns pe teritoriul Moldovei dinspre
Transilvania prin trecătorile Carpaţilor Răsăriteni. Treptat, ele s-au răspândit pe cea
mai mare parte din întinderea Moldovei, cu excepţia câmpiei Covurluiului. Ele
au trecut şi dincolo de Prut, în nordul R. Moldova, dar şi spre sud-vest şi nord
estul Munteniei.
Dat fiind faptul că această cultură este prima, în ordine cronologică, cunoscută
până acum din epoca neolitică pe teritoriul Moldovei, este evidentă importanţa
caracteristicilor ei, din toate punctele de vedere, prin problemele care se pun în
legătură cu toate elementele din domeniul culturii materiale şi spirituale, desigur,
inclusiv în ceea ce priveşte ocupaţiile practicate de cătr.e membrii acelor comunităţi
pentru a-şi asigura hrana, cum sunt: cultivarea primitivă a plantelor, creşterea
animalelor domestice şi vânătoarea, ocupaţii care vor constitui tema lucrării noastre.
Prin săpături arheologice sistematice şi prin cercetări de suprafaţă, până în prezent,
pe teritoriul Moldovei se cunosc aproximativ 1 00 de complexe de tip Starcevo-Criş.
Date mai amănunţite despre rezultatele săpăturilor s-au publicat despre opt staţiuni.
Două dintre ele se află în nordul provinciei (Suceava - Parcul Cetăţii, judeţul Suceava
şi Pogorăşti, judeţul Botoşani), trei sunt în zona centrală a Moldovei (Glăvăneştii
Vechi, Valea Lupului şi Balş, toate din judeţul laşi) şi trei în sudul provinci� (Perieni,
Trestiana şi Măluşteni, judeţul Vaslui).
Mai demult, într-o lucrare, am formulat părerea că aşezările de tip Starcevo-Criş
de pe teritoriul Moldovei pot fi datate în două faze. Pe temeiul materialelor de care
dispuneam atunci, am împărţit evoluţia comunităţilor culturii Starcevo-Criş din
Moldova în două faze: una mai veche numită Glăvăneştii Vechi şi alta mai târzie
numită Valea Lupului.
Prin cercetările din ultimii ani în privinţa periodizării culturii Starcevo-Criş din
Moldova, pe baza analizei ceramicii şi prin compararea caracteristicilor ei cu
complexe similare din Transilvania, au fost formulate păreri că, în stadiul actual al
cercetărilor, complexele aparţinând culturii menţionate pot fi împărţite în două
grupuri1, deosebite din punct de vedere cronologic: un grup sudic reprezentat prin
aşezarea de la Trestiana (judeţul Vaslui), care, în funcţie de unele caractere specifice
ale ceramicii, este considerat a data dintr-o fază mai veche a culturii2• Un alt grup
nordic reprezentat prin aşezarea de la Suceava, este datat dintr-o fază mai târzie a
culturiP.
Cum este şi firesc, vom prezenta datele de care dispunem, în privinţa celor
trei ocupaţii în ordine cronologică, adică mai întâi pe cele referitoare la aşezarea
din grupul sudic mai vechi (inclusiv aşezarea de la Glăvăneştii Vechi) şi apoi pe
cele din grupul nordic, mai târziu (inclusiv cele de lângă Balş şi Valea Lupului).
În legătură cu aşezarea de la Trestiana (judeţul Vaslui), într-un raport publicat se
face precizarea că la modelarea ceramicii s-a folosit pasta amestecată cu pleavă.
Ţinem să subliniem că din astfel de pastă au fost lucrate atât vasele din categoria de
uz comun, cât şi cele din pastă semi-fină4•
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Despre acelaşi complex, într-o altă lucrare, se menţionează date utile. Astfel,
în preajma �ei vetre, au fost găsite seminţe de graminee5 • Se arată apoi că
pereţii locuinţelor, din cuprinsul aşezărilor erau foarte subţiri, construiţi din
nuiele, peste care se aplică un strat subţire �e lipitură de lut amestecat cu multă
•
pleavă6 ,
O altă descoperire interesantă, din cuprinsul aşezării amintite, este aceea a unui
cuptor, care se consideră că, probabil, a servit la coptul pâiniF.
Aşezarea dct tip Starcevo-Criş de la Perieni Gudeţul Vaslui), aflată în apropiere,
este şi ea caracterizată prin vase modelate din pastă amestecată cu multă pleavă.
Atrag atenţia, din acest complex, vasele de provizii, care serveau, desigur, la păstrarea
rezervelor de grâne8•
În legătură cu aşezarea de la Măluşteni Gudeţul Vaslui) se arată că în domeniul
ceramicii, în special, vasele de uz comun au fost făcute din pastă amestecată cu
pleavă. S-a menţionat şi găsirea unor râşniţe ca argument în sprijinul practicării
cultivării plantelor de către membrii acelei comunităţi9•
Datele referitoare la cultivarea plantelor de către comunitatea Starcevo-Criş din
aşezarea de la Găvăneştii Vechi Gudeţul laşi) sunt şi ele destul de modeste. Menţionăm
că vasele au fost, de asemenea, modelate din lut amestecat cu pleavă de cereale.
Reţinem şi observaţia că lutul a folosit ca lipitură pe pereţii locuinţelor, era amestecat
nu numai cu pleavă, ci şi cu paie.
S-a observat şi în cazul ac�tui complex, că în pasta ceramică au nimerit, alături
de pleavă, şi unele boabe de grâne ale căror urme s-au păstrat întipărite în spărtur1;1
cioburilor. Aceste urme au fost analizate cu grijă şi s-a ajuns astfel la precizarea
unora din plantele cultivate de către membrii acelei comunităţi. Dintre boabele
analizate, câteva s�t de grâu (din specia Triticum monococum L.) şi de mei
(Panicum sp.): S-a menţionat Că s-a găsit şi un bob de Aegilops squarosa11 •
în cursul săpăturilor din anul 1 950 din aşezarea de la Valea Lupului Gudeţul Iaşi)
şi a prelucrării materialelor de tip Starcevo-Criş descoperite acolo s-au observat o
serie de indicii clare cu privire la faptul că membrii acelei comunităţi s-au ocupat cu
cultivarea primitivă a plantelor. Astfel pe bulgării de lipitură se văd întipărite paie,
iar pasta ceramică folosită la modelarea vas�lor de uz comun era amestecată cu o
cantitate apreciabilă de pleavă, în care, uneori, a nimerit şi câte un bob de grâu. S-au
găsit mai multe râşniţe întregi sau fragmentate, în general de dimensiuni foarte mici11•
Un alt compţex similar este cel de la Blaj Gudeţul laşi). în lucrarea publică se
arată că în domeniul ceramicii din pastă cu pleavă se modelau numai vasele de uz
comun12•
Dintr-o fază târzie a culturii Starcevo-Criş dateză aşezarea de la Suceava Gudeţu!
Suceava). în privinţa culturii primitive a plantelor sunt amintite unele indicii utile.
Se menţionează obiceiul de a amesteca pasta din care erau modelate vasele, cu pleavă.
Este interesant de subliniat că astfel de pastă, în complexul amintit, s-a folosit numai
la categoria vaselor de uz comun, nu şi la cele din pastă fină13•
*

*

*

Sintetizând datele prezentate rezultă că purtătorii culturii Starcevo-Criş din
Moldova se ocupau, mai cu seamă, cu cultivarea primitivă a plantelor, folosind prin
desţelenirea solului săpăligi făcute din lemn sau din corn de cerb.
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Până acum ţinând seama de determinările făcute de specialişti, ştim că atunci
erau cultivate de către membrii comunităţilor amintite: grâul din special Triticum
monococcum L. şi meiul Panicum sp. , precum şi cu Aegilops squarosa.
Considerăm că datele prezentate mai sus, reflectă numai stadiul actual al
cercetărilor şi de aceea credem că este necesară o comparaţie cu datele obţinute
pe baza analizelor făcute de specialişti, asupra unor boabe şi urme de boabe de
grâne descoperite în aşezarea de tip Starcev<;>-Criş de la Hărman 14 din sud-estul
Transilvaniei. În timpul studierii materialelor provenite din acel complex s-a
observat în spărtura vaselor de uz comun, că din loc în loc, se văd imprimate
urme de boabe de grâu. Determinările făcute au dus la precizarea că purtătorii
culturii Starcevo-Criş din zona amintită, vecină cu Moldova, au cultivat trei
specii de grâu şi anume: Triticum monococcum L., Triticum dicoccum Schrank.
15
şi Triticum spelta L . •
Suntem de părere că se cuvine să avem în vedere şi datele publicate cu privire la
cultivarea pvimitivă a plantelor de către purtătotii culturii Bugo-nistrene, din nordul
Rep. Moldova, unde se dovedeşte că membrii acelor comunităţi cultivau şi ei c;:ele
trei specii de grâu: Triticum monococcum L ., Triticum Dicoccum Schrank şi

Triticum spelta L. 16•

Din datele prezentate rezultă că în Transilvania de SE şi în nordul Rep. Moldova,
în zone vecine cu Moldova, s-au cultivat trei specii de grâu de acelaşi tip. Fiind
vorba de complexe contemporane şi apropiate cu cele Starcevo-Criş din Moldova,
considerăm că, în realitate, membrii comunităţilor acestei culturi din Moldova au
cultivat şi ei pe lângă grâul.de tip Triticum monococcum L. şi celelalte două specii
de grâu Triticum dicoccum Schrank şi Triticum spelta L.
Se cuvine să atragem atenţia (faptul va trebui verificat şi prin alte observaţii) că
în faza mai veche a culturii Starcevo-Criş din Moldova, la moddarea tuturor
categoriilor de vase s-a folosit pasta amestecată tu pleavă, pe când în faza mai târzie,
din partea de nord a Moldovei, din astfel de pastă erau făcute numai vasele de uz
comun17•
Din datele menţionate reiese că grânele erau păstrate în vase de provizii destul de
mari.
Boabele erau sfărâmateşi transformate într-un fel de făină pe râşniţe de dimensiuni
destul de reduse.
Merită toată atenţia descoperirea cuptorului de la Trestiana, considerat a fi servit
drept cuptor folosit la coptul pâinii.
•

*

*

*

Datele privind creşterea animalelor domestice de către purtătorul culturii Starcevo
Criş din Moldova, merită toată atenţia.Datorită grijii arheologilor de a aduna oasele
de animale din astfel de aşezări şi studierii acelor loturi de oseminte şi coarne, de
către prof. Olga Necrasov şi prof. Sergiu Haimovici de la Iaşi, în prezent, ne putem
referi la astfel de materiale provenite diri 5 staţiuni Starcevo-Criş din Moldova.
Din punct de vedere cronologic aşezarea de la Trestiana este considerată ca dlltând
dintr-o fază mai veche a culturii Starcevo-Criş de pe teritoriul Moldovei, de aceea
merită toată atenţia acest lot.
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Au fost strânse din aşezarea de la Trestiana 1 594 piese din care 520 sunt
indeterminabile18• Au putut fi determinate 1 074 piese, din care 99,73% provin de la
animale domestice. Atrage atenţia faptul că în cadrul lotului amintit predomină
oasele de ovicaprine19 (545 piese = 50,75%), urmate numeric de cele de bovine
(525 piese = 48,9 8%). Subliniem că din acel corhplex lipsesc (probabil
întâmplător) oasele de porc20•
Într-un raport din ultimii ani, se arată că s-au găsit "resturi osteologice (mai
cu seamă de la cornute mari)"21 •
Considerăm că în ordine cronologică urmează aşezarea de la Glăvăneştii Vechi,
datând tot dintr-o fază mai veche, unde s-au strâns câteva sute de oase de animale,
din care au putut fi determinate numai 300 piese. Pe baza studierii lor a rezultat că
274 piese (=9 1 ,50%) sunt de la animale domestice. Între acestea predomină oasele
de bovine (240 piese = 80%), urmate numeric de cele de ovicaprine (28 piese =
9,33%) şi de porc (6 piese = 2%)22•
Prin săpăturile din aşezarea de la Măluşteni Uudeţul Vaslui) printre resturile unei
locuinţe s-au adunat diferite oase de animale între care şi molari de ierbivor23•
Dintr-o fază mai târzie datează lotul de oase de la Valea Lupului Uudeţul laşi),
compus din 6 1 piese, din care 33 oase de bovine (= 54,75%), urmate de cele de
ovicaprine 4 piese (= 6,05%) şi de porc 1 piesă (=1 ,63%)24•
Un alt lot provine din aşezarea de la Balş (257 oase), s-au determinat 1 54 oase,
dintre care cele de animale domestice reprezintă 84,24%, repartizate astfel: 3 1 oase
de bovine (= 20, 1 2%), urmate de cele de ovicaprine 73 piese (=47,42%) şi de porc
26 piese (=1 6,88%)25•
Din lotul de oase provenite din aşezarea de la Pogorăşti Uudeţul Botoşani) au
putut fi determinate 94 de oase, din care 71 piese = 75,53% sunt de la animale
domestice şi anume: de bovine (59 oase = 62,77%), de ovicaprine (9 oase = 9,57%)
şi de porc (3 oase = 3 , 1 9%)26•
În legătură cu aşezarea de la Perieni Uudeţul Vaslui) nu sunt menţionate date
despre oasele de animale găsite. Atrage atenţia menţionarea unei figurine de lut ars
reprezentând un animal cornut, cu coarnele îndreptate înainte, ceea. ce credem că
reprezintă un indiciu că în acea perioadă erau crescute bovine de tipul respectiv27•
în legătură cu aşezarea de la Suceava se arată că "aşezarea prezintă o particularitate
prin lipsa cvasitotală a resturilor osteologice, ca şi a uneltelor de os, în locuinţe sau
în preajma lor"28•
Dacă se face o comparaţie, în privinţa procentajelor diferitelor specii de animale
domestice crescute de către comunităţile Sarcevo - Criş din Moldova, putem ajunge
la concluzia că au existat deosebiri destul de mari, în acest domeniu, între aşezările
din diferite faze, credem însă, că în realitate, deosebirile se explică prin condiţiile de
mediu natural (climă, relief, vegetaţie) din fiecare perioadă.
Analizând oasele din diferite complexe, specialiştii au ajuns să precizeze că
membrii comunităţii mai vechi Starcevo-Criş de la Trestiana creşteau bovine cu talie
mijlocie29 şi oi de talie mică30, iar cei. dintr-o fază mai târzie, din aşezarea de la Balş,
creşteau bovine care aveau talie mijlocie spre mică, iar oile erau tot de talie mică31 •
Merită toată atenţia şi observaţia cu privire la vârsta la care erau sacrificate animale.
Din seria bovinelor de la Trestiana erau tăiate aproximativ de 'trei ori mai multe
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animale mature, în raport cu cele tinere32• Reţinem că şi în complexul de acelaşi
tip de la Balş, raportul era aproximativ acelaşi33•
În privinţa ovicaprinelor se precizează că la Trestiana erau sacrificate de trei
ori mai multe animale adulte în raport cu cele tinere34, pe când în aşezarea de la
Balş se sacrificau de şase ori mai multe animale adulte în comparaţie cu cele
tinere35•
*

*

*

Dispunem şi de o serie de date cu privire la practicarea vânătorii de către purtătorii
culturii Starcevo-Criş din Moldova.
În legătură cu oasele de animale sălbatice din aşezarea de la Trestiana, dispunem
de date privind două loturi.
O menţiune mai veche (din 1 970) se referă la oasele de animale vânate dintr-un
lot în care acestea reprezintă doar 2,08%. În cadrul acelui lot erau reprezentate oase
de : cal sălbatic (Equus caballus), bour (Bos primigenius Boj.), mistreţ (Sus scrofa
ferus L.), cerb (Cervus elaphus L.), căprioară (Capreolus capreolus L.) şi vulpe
(Canis vulpes L.)36•
Datele despre cel de al doilea lot de oase au fost publicate în 1 978. Atunci s-au
determinat oase de mistreţ (Sus scrofa ferus L.) (1 piesă = 0,09%); cerb (Cervus
elaphus L.) (1 piesă = 0,09%) şi cel de cal (cu afinităţi cu Equus scythicus) (1 piesă
= 0,09%)37•
Din lotul de oase de animale de la Glăvăneştii Vechi au putut fi determinate oase
de: mistreţ (Sus scrofa ferus L.) (5 piese = 1 ,66%), cerb (Cervus elaphusL.) ( 1 3
piese = 4,33%) căprioară (Capreolus capreolus L.) (4 piese = 1 ,33%), bour (Bos
primigenius Boj.) (2 piese = 0,66%), cal (Equus caballus), (1 piesă = 0,33%) şi
(Equus prezewalski (1 piesă = 0,33%)38 •
In aşezarea, dintr-o fază mai târzie de la Balş, s-au adunat şi o serie de animale
sălbatice, care reprezintă 23% din totalul de oase de animale. La Balş sunt
documentate oase de: lup (Canis lupus L.) (1 piesă = 0,64%), mistreţ (Sus scrofa
ferus L., 1 3 piese = 8,44%), cerb (Cervus L., 5 piese = 3,24%), căprioară (Capreolus
capreolus L., 2 piese = 1 ,28%), bour (Bos primigenis Boj., 2 piese = 1 ,28%) şi
bizon (Bison bonatus, 1 piesă = 0,64%)39•
Un lot de oase similar provine din aşezarea de la Valea Lupului40• Ţinând seama
de raportul numeric dintre lotul de oase de animale domestice şi cele sălbatice, din
complexul amintit, rezultă clar că vânătoarea a fost practicată pe scară mai redusă
decât creşterea animalelor domestice. Între animalele sălbatice, reprezentate prin
oase în aşezarea menţionată; predomină cerbul (Cervus elaphus L., 1 1 2 piese =
1 9,67%), urmează mistreţul (Sus scrofa ferus L., 7 piese = 1 1 ,47%), căprioara
(Capreolus capreolus L., 2 piese = 3,37%), bourul (Bos primigenius Boj., 1 piesă
= 1 ,63% ), cal (Equs caballus, 1 piesă = 1 ,65%), mistreţ (Sus scrofa ferus L., 8
piese = 8,5 1 %), cerb (Cervus elaphus L., 1 3 piese = 1 3,83%) şi bour (Bos
primigenius Boj., 1 piesă = 1 ,06%)43•
Din datele prezentate rezultă, clar, că purtătorii culturii Starcevo-Criş din �oldova
se ocupau cu vânătoarea mai puţin decât cu creşterea animalelor domestice. In cursul
diferitelor faze ei au vânat: cerbi, căprioare, mistreţi, vulpi, urşi, bouri, bizoni şi
unele specii de cai sălbatici.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

26
*

*

*

Acestea sunt datele de care dispunem în prezent - reprezentând stadiul actual al
cercetărilor - cu privire la ocupaţiile principale ale comunităţilor culturii Starcevo
Criş din Moldova, în vederea obţinerii hranei, care au fost: cultivarea primitivă
a plantelor, creşterea animalelor domestice şi vânătoarea.
·
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LES OCCUPATIONS PRINCIPALES DES COMMUNAUTES DE LA
CULTURE STARCEVO-CRIŞ SUR LE TERRITOIRE DE LA MOLDAVIE
Resume
Pendant les fouilles archeologiques effectuees dans 8 agglomerations, appartenant
â la culture Starcevo-Criş il y a des donnees concemant les principales occupations
pour assurer la nourriture de ces communautes.
La plus importante occupatio11 a ete la culture P.rimitive des plantes, documentee
par des empreintes des pailles qu'ont ete trouvees sur la terre glaise des murs des
habitations, aussi par les empreintes de la balle du bie dans la pâte ceramique des
vases, par les outils employes pour cultiver la terre et enfin par des grains de cereales
ou 1eurs empreintes. Jusqu'â present ont ete decouvert graine bie (Triticum
monococcum L.) et millet (Panicum sp.).
Une autre occupation fondamentale a ete l'elevage des animaux domestiques:
bovines, ovicaprines et des porcs documentee par le materiei osteologique. Dans
quelques agglomerations predominent les bovines, dans des autres les ovicaprines.
La chasse est
documentee par des
ossements appartenant â des: sangliers (Sus
http://www.cimec.ro
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scrofa ferus L.), cerfs (Cervus elaphus L.), chevreuils (Capreolus capreolus
L.), ours (Ursus arctos L.), renards (Canis vulpes L.), loups (Canis lupus L.),
aurochs (Bos primigenius Boj .), bisons (Bison bonatus), chevaux (Equus
scythicus, Equus caballus et Equus przewalski).
En conclusion l'auteur considere que la chasse en comparaison avec les
plantes (cereales) et avec l'elevage a ete pratiquee dans une mesure plus reduite,
comme occupation complimentaire.

..
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THE NEOLITHIZATION OF THE SOUTHEAST PANONIA AND
THE BOUNDARY ZONE**
Bogdan Brukner
Novi Sad - Vugoslavia
In the last few years, a very early stage of the early N eo'lithic of the Central
Balkans and southem Carpathian regions bas been defined which in the Literature
is known as Gura Baciului, equivalent to the early Starcevo I Phase (M. Garasanin).
Protostarcevo 1 (D. Srejovic), or the Monochrome stage in the Preclassic phase of
the Starcevo culture (S. Dimitrijevic). In question are the earliest livising horizons
in the Yugoslavi Danube Valley: Donje Branjevine III (pit 2), Lepenski Vir Illa (lower
level), and probably Rudnik I in South Serbia, as well as the known Roumania sites:
Gura Baciului 1 (lower jevel) and Cîrcea 1 (lower level). We belive that on these
sites it is possible to follow the initial phase ofneolithization originating in the eariy
pottery of Greece, i.e., the Protosesklo period (Achilleion Ia.)
It seems to us that in this period north of the Drava and Moris there are no
indications of the existence of Koros 1.
The find from Donja Branjevina III allow one to hyposthesize that in the Alfold,
at this time, the process of neolithization had just begun, within the framework of
the phase of incipient distriction, the Protokoros stage. Because of this, it seems
very certain to that at the time the Koros group was becoming it is not possible to
speak ofthe farmation ofthe boundaries with the representatives ofthe Linear Pottery
complex, since the northern parts ofthe Alfold and Westem Hungary were inhabited
by mesolitic peoples (Fig. 1 )
At the time of the beginning of the spread and the maxima! development of the
Starcevo group, within the Starcevo Ila - Ilb phase, occurred the consolidation of
the group within the Koros 1-11 phase.
.

* * Except from Balcanica XVIII-XIX

Belgrade 1 987 - 1 988, 48
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VARIANTE$ LOCALE$ DANS LE CADRE DE LA
CIVILISATION DE STARCEVO-CRIŞ DE L'ESPACE CARPATE5DNIESTRE
Nicolae Ursulescu
Resume

L'auteur de la communication part de la constation que les differences evidentes
entre certains etablissements du grand complexe culturel Starcevo-Criş sur l'entier
territoire de la Moldavie (de Carpates jusqu'au Dniestre) ont ete produites pas
seulement par des moments chronologiques differents. Au point de vu chronologique
l'aspect de la civilisation de Starcevco-Criş â l'est de Carpates devrait etre assez
unitaire, parce que l'extension de cette premiere civilisatioil neolithique en Moldavie
s'est produit dans ses phases tardives (III-IV), ce qui lui assurerait une certaine
homogeneite des formes et du decor de la ceramique. Mais, les differences sont
ressorties surtout de la modalite de la neolithisation de ces regions. Ainsi, l'auteur
est d'avis surtout que les regions de la moitie meridionale de la Moldavie ont
particulierement connu une neolithisation directe, par le puissant affiux de quelques
communautes Starcevo-Cris, venues au dela des Carpates, de Transylvanie et peut
etre, tout au long des Carpates, du nord de la Valachie. Ces communautes presentent
une culture materielle et spirituelle tres proche au regard de celle des regions
classiques de cette civilisation (Serbie, Banat). D'autre part, les sites de la moitie
nordique de la Moldavie presentent un aspect de rudimentarisation, ce que suggere
que la neolithisation s 'est y produit en grande mesure par le phenomene
d' acculturation, en ayant comme essentiel l' assimilation des elements fondamentaux
de la vie neolithique par les communautes epipaleolithiques tardenoisiennes retârdes.
La communication analyse les differences saisissables entre ces deux variantes, en
remarquant en meme temps l'existence d'une zone de transition entre elles aussi,
situee approximativement au centre de la Moldavie et au sud de la moitie nordique
de la province.
L'auteur, par l'analyse des decouvertes neolithiques anciennes entre Pruth et
Dniestre, qui ont ete jadis attribuees â la civilisation de Boug - Dniestre, considere
qu'en realite celles-ci appartiennent, en totalite, au8si au complexe de Starveco
Criş, y etant rien des influences du part de la civilisation du Boug Meridional: Ici, il
s'agirait donc d'une troisieme variante, celle est-moldave, dont le contenu doit entre
mieux precise surtout par la recherche de beaucoup etablissements dans les zones
centrales et occidentales de la Bessarabie.
Enfin, l'auteur est d'avis qu'il serait possible d'exister aussi une quatrieme
variante, vers la zone de la Bucovine nordique et de l 'Ukraine sous-carpatique. Il
serait une zone de changement graduel de l'aspect Starcevo-Criş tardif dans un de
type ceramique rubanee ancienne, ainsi qu'on a ete aussi constate dans d'autres
zone de la peripherie nordique du grand complexe. Une serie d'elements saisis dans
les etablissements Starcevo-Criş du nord de la Moldavie indique aussi une telle
possible trall6formation. Rien que l' execution de quelques recherches futures
concemant cette etape dans le nord de la Bucovine et dans 1'Ukraine sous-carpatique
pourra confmner ou infmner cette hypothese.
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En conclusion, l 'auteur considere que l'evolution des communautes Starcevo
Criş dans 1' espace â 1' est des Carpates doit etre suivie tant chronologiquement
que territorialement, pour un entendement correct du processus historique de
la neolithisation de ces regions situees â 1 'extremite orientale et nord-orientale
du premier gnind complex culturel â ceramique de l 'Europe du sud-est.
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OR!GINEA ŞI EVOLUŢIA CERAMICII PICTATE ÎN
AŞEZARILE NEOLITICULUI TIMPURIU DIN OLTENIA
Marin Nica

Clasificarea şi descrierea ceramicii unei anumite epoci constituiesc cele mai
eficace mijloace de a cunoaşre evoluţia unei aşezări şi populaţia respectivă din punct
de vedere etnic. Caracretisticile tehnice, forma şi omamentarea pot scoate în evidenţă,
de cele mai multe ori, interferenţa unor culturi adesea sintetizate prin anumite tipuri
de vase şi motive ornamentale. Eşalonarea descoperirilor ceramice pe anumite spaţii
geografice, cartografierea acestor descoperiri, indică, adesea, căile de schimb şi
direcţia pătrunderii unor anumite influenţe.
Situată în calea pătrunderii curentelor culturale venite din sud,mai precis la capătul
"coridorului" Maritza - Struma - Iskăr, limitată sau străpunsă de văile largi ale Dunării,
Jiului şi Oltului, deşi restrânsă ca suprafaţă (fig. 1) dar cu un habitat dintre cele mai
ridicate, Oltenia a reprezentat o zonă geografică de mare atracţie pentru diverse
populaţii neo-eneolitice care au creat civilizaţii inegalabile în originalitate: grupul
cultural Cârcea - Grădinile1 cu ceramică pictată, complexul cultural Dudeşti-Vădastra2
cu ceramică excizată şi încrustată, aspectul de interferenţă Vinca-DudeştP şi Gumelniţa
- Sălcuţa4 cu ceramică pictată cu grafit.
Văile largi ale Oltului şi Jiului au fost principalele căi de pătrundere a populaţiei
şi influenţelor culturale cu ceramică pictată din sud în Oltenia iar de aici către centrul
şi sud-estul Transilvaniei (Leţ) şi mai departe, prin defileul Oituz, către centrul şi
sudul Moldovei (Trestiana).
Într-adevăr, Oltenia, ca şi Macedonia, a constituit un bazin, colector de curente
culturale care greîandu-se pe fondul local, autohton, a dat naştere unor sinteze
originale, prezentând o puternică amprentă locală, creativă.
Apariţia ceramicii pictate în Thessalia coincide cu momentul expansiunii
populaţiilor rieolitice, din aproape în aproape, pe văile râurilor în toate regiunile
Balcanilor unde încă din primele etape (Proto-Starcevo) se dezvoltă numeroase grupe
culturale şi aspecte de interferenţă: Proto-Sesklo5, Nea Nikomedeia6, Karanovo7,
Kovacevo8, Gălăbnik9, Slatina-Krernikovici10, Anzabegovo-Vrşnik11, Lepenski -Vir12,
Gradeşniţa1 3 , Cârcea - Grădinile, Donja - Branjevina14, Gura Baciului15, Veluşka
Porodin16 şi Podgori Jl7• Ele se caracterizează, în primul rând, prin ceramică
monocromă, fină, de culoare roşie-brună pe care se pictează motive de culoare albă.
Thessalia şi sud-vestul Anatoliei au fost, deci, principalele surse ale difuziunii
neoliticului atât pentru teritoriul bulgăresc cât şi pentru cel românesc.
În prima etapă a difuziunii, aşa cum o dovedesc descoperirile de la Verbiţa,
Cârcea, Grădinile, Copăcelul- Rm. Vâlcea (fig. l ), Ocna Sibiului şi Gura Baciului,
populatiile neolitice de origine sudică, purtătoare a cerarnicii pictată de tip Proto Sesklo ( Proto-Starcevo), au pătruns prin văile Bulgariei, pe teritoriul Olteniei şi de
aici, prin văile Jiului şi Oltului în Transilvania.
Aşa se şi explică concentrarea a numeroase aşezări din prima etapă Proto
Starcevo, în zona centrală şi răsăriteană a Olteniei (fig. l ) care a jucat un rol secundar
în neolitizarea teritoriului de la nord de Dunăre.
Deci,prin poziţia lor geografică civilizaţiile neolitice cu ceramică pictată, din
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zona centrală şi răsăriteană a Olteniei sunt legate de puternicul curent cultural
sudic şi sud-estic şi mai puţin de cel din vest. Aşa se şi explică numeroase apropieri

între ceramica grupului cultural Cârcea-Grădinile de cea de la Nea Nikomedia
şi Anzabegovo cât şi numeroase diferenţe faţă de ceramica grupului Starcevo.

Aceste diferenţe se vor atenua abia în fazele finale (Cârcea III) când ceramica
ornamentată cu barbotină şi incizii va constitui o caracteristică comună a celor
două grupe culturale Cârcea şi Starcevo. Ceramica pictată a grupului cultural

Cârcea cu cele două variante - Cârcea în bazinul inferior al Jiului (fig. 2, 3, 5, 9
- 1 3) şi Grădinile în Bazinul Oltului (fig. 4, 6, 8) se individualizează de la început
printr-o puternică tradiţie Proto şi Presesklo de origine tesalo-macedoniană,
neconstituind o variantă a grupului Kremikovci cum susţin uneori arheologii
bulgari. Grupa Starcevo având l a bază categoria ceramicii ornamentată cu
b arbotină (79,3%) în mai multe variante s-a format într-o etapă evoluată a
neoliticului vechi şi va dispare, mai devreme, sub presiunea calcoliticului
balcano-anatolian (Vinca A.).
,
În schimb, ceramica descoperită în complexele primului nivel de la "Hanuri" Cârcea prezintă un procent ridicat de monocromie (86,7%) din care cea de culoare
roşie-brWlă, obţinută prin ardere este, procentual, de 50%. Tehnica obţinerii prin
ardere a culorilor monocrome; brWlă maronie-gălbuie, roşie-roză, roşie-sângerie,
puternic lustruite, cu aspect de glazură, conferă ceramicii primului nivel de la Cârcea
- "Hanuri" şi Grădinile - "Islaz" o vechime mai mare faţă de cea de la Starcevo.
Procentul foarte mic de 1 ,8% al categoriei ornamentată cu impresiuni şi lipsa celei
uzuale, ornamentată cu barbotină explică şi mai convingător vechimea primului nivel

de la Cârcea - "Hanuri" şi Grădinile - "Islaz"
Tehnica de ornamentare cu motive albe pe fond de culoare roşie similare ca formă
celor de tip Proto-Sesklo de la Otzaki Magula1 8, Argissa19, Anzabegovo20, Nea
Nikomedeia21 şi Gura Baciului este elocventă în acest sens.

Singurul vas globular păstrat întreg, cu fundul sprijinit pe patru picioruşe (fig. 2/
descoperit pe fundul gropii nr. 1 de la "Hanuri" - Cârcea are corpul puternic
bombat, cu diametru! maxim spre bază, asemănător Gaselor de tip Proto-Sesklo de la
Otzaki Magula23, Argissa24 (Tessalia, Anzabegovo F5 şi Gura BaciuluF6). Cele patru

1)

proeminente, în formă de comite, care încadrează vasul, sunt de tradiţie foarte veche
care nu se mai întâlnesc în nivelurile următoare. Motivele în formă de romburi de
culoare albă, dispuse în rânduri orizontal.e şi verticale, realizate prin întretăierea a
două linii în zig-zag combinate cu cel al punctelor lunguieţe de culoare albă sunt
distribuite pe suprafaţa vasului de culoare roşie-brWlă obţinută prin ardere în metope

şi într-o oarecare simetrie (fig. 2/1 ). Motive similare dispuse însă mai simplu se
întâlnesc pe ceramica pictată din nivel I de la Gura Baciului, Donja Branjevina28 şi
Kara Bujuk Dupnica29•

Fragmentele ceramice omamentate cu buline de culoare albă dispuse în diferite
moduri (fig. 2/2, 4-6, 22, 4/2, 4) asemănătoare cu cele de pe ceramica primului nivel
de la Gura BaciuluP0 şi Donj a Branjevina31 au fost descoperite numai pe fundul
gropii nr. 1 de la "Hanuri", în primul nivel de la "Haltă" şi "Islaz" Grădinile.

Puncte mici de culoare albă ornamentează interiorul buzei unui vas de factură
fină, de formă bitronconică (fig. 2/12) şi culoare fildeşie, tipică ceramicii Proto-
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Sesklo. O fomiă similară ornamentată cu şiruri de romburi dispuse orizontal se
întâlnesc în nivelul 1 de la Gura Baciului "şi Kovacevo32 •
Un fragment de vas bombat cu buton perforat larg, modelat dintr-o pastă
fină, nisipoasă de culoare maronie a fost ornamentat cu motive în formă de

fagure de culoare albă, dispuse în şah pe fondul de culoare roşie-brună obţinută
prin ardere (fig. 2/3). Grupuri de puncte lungueţe pictate cu alb pe fond roşu
vişiniu şi dispuse de asemenea în forma tablei de şah (fig. 2/2) ornamentează
partea superioară a unui văscior descoperit la baza nivelului 1 de la Hanuri.
Văsciorul cu fundul inelar scurt şi treflat (fig. 2/2) are pereţii frânţi similar formelor
de vase Proto-Sesklo descoperite în stratul adânc de la Otzaki-Magula34.
Ornamentaţia în stil textil sau liniar, de origine anatoliană (Hacilar VI)3 5 şi Proto
Sesklo36 de culoare �lbă pe fond roşu-brun, (fig. 2/7, 8, 12, 1 3, 1 6- 1 8) şi mai rar de
culoare închisă pe fond alb (fig. 3112) se realizează în etapa Cârcea 1 A prin linii
trasate în reţea (fig. 2/1 1 , 20), vertical (fig. 2/8, 1 6) sau verticale combinate cu cele
oblice (fig. 2/7, 1 2, 1 3 , 1 7) uneori două câte două ca pe vasele de la Hacilar Vl37 şi
care cuprind întreaga suprafaţă interioară (fig. 2/13) sau exterioară a vasului (fig. 2/
1 6) de culoare roşie-brună obţinută prin ardere.
Peste fondul de culore roşie sângerie (obţinută prin ardere) a unui vas de formă
bombată (fig. 2/1 8) s:..a pictat în jurul gâtului un şir de triunghiuri mici de culoare
albă de la care porneşte în jos un alt sistem de triunghiuri, dispuse alternativ, realizat
din motive liniare, organizate în benzi haşurate (fig. 2/1 8).
Stilul liniar de ornamentare este folosit şi pe ceramica nivelului II de la Donj a
Branjevina38 şi mai puţin pe cea a nivelului 1 de la gura BaciuluP6 ,folosindu-se mai
frecvent motivul bulinelor de culoare albă, dispuse alternativ pe toată suprafaţa
vasului, sugerând în mod clar reţeaua de linii întretăiate.
Sistemul liniilor simple, paralele, oblice în reţea, în unghi sau în şiruri de romburi
de culoare albă, este folosit şi pe ceramica nivelului 1 din aşezările neolitice timpurii
d� pe valea Strumei, Kovacevo40, Sveti Bogoridica4 1 , Kara Bujuk Dupnica42 şi
Lagitenjuvo43 .
Două fragmente descoperite spre fundul gropii nr. 2 de la Hanuri sunt omamentate
cu motive liniare de culoare albă-gălbuie în zig�zag (fig. 311 , 2) identic ca realizare
cu cele de pe vasul 1 de la Anzebegovo, ambele constituind o manifestare întârziată
a stilului" liniar de tip Proto-Sesklo45•
Motivul triunghiului de origine tessaliană (Proto-Sesklo) cu dimensiunea laturii
de 0,07 m de culoare albă dispus simplu pe fondul de culoare roşie-brună, �utemic
•

lustruit (fig. 3140 este, de asemenea, specific numai nivelului Cârcea 1 A. In acest
sens este interesant de amintit că ceramica pictată, cu caracteristicile descrise mai
sus descoperită pe fundul gropii nr. 1 , sau la baza nivelului 1 de la "Hanuri" şi care
aparţine primei etape de loc�ire Cârcea 1 A n-o mai întâlnim în etape următoare.
Aceeaşi constatare este"valabilă şi pentru ceramica nivelului 1 A de la Grădinile
"Islaz". Un fragment de la un vas de dimensiuni mari cu pereţii groşi, uşor tronconici
(fig. 4/7a, 7b) reprezentând o formă tradiţională foarte veche cu buza uşor marcată
printr-o şănţuire şi este pictat cu culori şi tehnică specifică culturii Proto-Sesklo de la
Otzaki-Magula46• Astfel, pe învelişul de culoare albă, mată, nelustruit s-a pictat cu
culoare groasă roşie-brună (roşu englezesc care s-a lustruit apoi, în stare umedă,
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amestecându-se uneori cu urme de culoare roşie în învelişul alb (fig. 4/7a)
deosebirile faţă de ceramica pictată Proto-Sesklo constau numai în tipurile de
motive şi felul de obţinere al acestora. Prin cruţarea din fondul alb al vasului a
motivelor în formă de arcuri sau curbe îmbucate s-au obţinut, cu ajutorul culorii
roşie-brună motivul floral în formă de ciucure (fig. 4/7a, 7b) foarte frecvent şi
pe ceramica pictată a nivelului I de la "Hanuri" (fig. 3/1 , 5, 1 1 , 1 5). Este un
motiv cunoscut pe ceramica nivelului I de la Anzebegovo47, pe care ceramiştii
neolitici din Oltenia 1-au interpretat într-un mod original, având ca sursă de
inspiraţie, probabil, ghinda de stejar, un aliment foarte obişnuit în epoca neolitică
sau poate alte fructe sau plante mai greu de precizat.
Aceluiaşi nivel I A de la Grădinile aparţin trei fragmente pictate cu benzi foarte
largi de culore albă (0, 1 0 m) cruţănd din fondul roşu-brun motive mai subţiri în
formă de arc (fig. 4/8-1 0). Pe un vas fragmentar (fig. 4/1 ) descoperit împreună cu
vasul de lemn (fig. 4/25) pe fundul gropii locuinţei nr. 4, cele două arcuri de culoare
albă se combină armonios, cu motivele în formă de ciucure, de aceeaşi culoare, pe
partea superioară a vasului de culoare roşie-brună (fig. 4/1 ) şi care aparţine aceluiaşi
nivel.
Şirurile de triunghiuri de culoare albă, pictate pe fondul natural, brun-închis, al
unui fragment de cupă (fig. 4/3) descoperit la baza nivelului II de la "Islaz" seamănă
până la identitate, cu cele de pe ceramica pictată timpurie a culturii Sesklo50•
În etapa I B corespunzătoare nivelului I de la "Hanuri" şi "Islaz" ceramica pictată
are mai multe afmităţi cu cea de tip Proto-Sesklo. Se pictează cu aceleaşi motive, în
acelaşi "solid styl" (fig. 311 -7, 1 1 , 4/5, 6) dar dispuse în alt mod şi la un alt orizont
cronologic. În aceeaşi manieră se pictează şirurile de triunghiuri albe pe fonduri de
culoare roşie (fig. 3/1 , 5, 7, 8, 1 1 ) sau castanie, culoare naturală a lutului (fig. 3/9,
1 O) de pe interiorul teritoriul cupelor semisferice puternic lustruite, dispuse sub buza
vasului (fig. 3/8, 1 O) sau în trepte (fig. 3/1 , 5, 1 1 ) similar ceramicii pictate din primul'
nivel de la Anzabegovo51 şi Nea Nikomedeia52 din Macedonia.
Şirurile de triunghiuri pline însoţesc benzi late de culoare albă care încing pereţii
interiori (fig. 3/1 , 5, 8, 1 1) sau exteriori (fig. 3/16, 4/5) ai cupelor sub forma unor
curbe sau arcuri anticipând stilul de pictură "neîntrerupt" (solid styl) de pe ceramica
primei faze a culturii Sesklo, pe care o întâlnim mai apropiat, în aşezarea de la Servia53•
Triunghiurile pictate pe ceramica de la Cârcea au laturile bine conturat� cu
dimen!iuni variabile între 0,02-0,04 m stau cu vârfurile în sus (fig. 3/1 , 4, 5, 8-1 1)
ca şi pe vasele pictate de la Anzabegovo54, şi Sesklo55•
Acelaşi motiv, cu laturile conturate neclar, de dimensiuni mari (0,07) este pictat
ceramica
de la Otzaki Magula56 cu vârful în jos, poziţie pe care o au şi triunghiurile
pe
pictate în acelaşi stil pe ceramica nivelului II de la "Islaz" - "Grădinile" (fig. 4/5).
Motivul în formă de nori de tradiţie Proto-Sesklo57 pictat pe ceramica nivelului I
de la Nea Nikomedia58 şi Anzabegovo JS9 , este frecvent pe ceramica nivelului de la
"Hanuri" (Fig.)I l ) şi Grădinile- "Islaz" (fig. 4/5, 6) motiv care durează împreună cu
triunghiul plin şi în fazele Cârcea II-III (fig. 5/2, 8, 12 c; 6/4; 9/1 , 5b, 7b, 1 0; 1 1/7, 9,
1 0, 23, 25, 27b). Uneori benzi simple şi late sub formă de panglici de culoare albă
încing circular sau în formă de arcuri pereţii interiori ai cupelor (fig. 2/14, 23; 3/1 6;
4/8). Fragmentul de vas de la Nea Nikomedia60 ornamentat cu panglici de culore
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închisă dispuse în arcuri concentrice poate să reprezinte prima manifestare
artistică de acest gen la un orizont cronologic mai timpuriu. Mai aproape
cronologic ni se par a fi fragmentele ceramice pictate cu benzi circulare sau
arcuri de culoare albă pe fond roşu din nivelul 1 de la Anzabegovo61 şi orizontul
IV de la Cavdar62• Originea lor trebuie căutată tot în aria culturii Proto-Sesklo.
Astfel pe vasele de la Lea Soufli63 şi Otzaki Magula64 benzile late de culoare
roşie-brună încing gura şi mijlocul vasului.
Monotonia şirului de triunghiuri este întreruptă de motive curboliniare (fig. 3/7,
9). În spaţiul dintre motivele de tip Proto-Sesklo descrise mai sus, este introdus, ca
inovaţie motivul floral în formă de petale sau ciucure (fig. 3/1 , 5, 1 1 , 1 5 ; 411 ) identic
ca realizare cu vasul în formă de bol descoperit în nivelul 1 de la Anzabegovo65•
Motivul în formă de ciucure va căpăta sens de spirală prin îmbucarea mai multor
arcuri cu capete umflate aşa cum se poate observa pe fragmentele cupei pictate din
groapa 2 "Hanuri" (fig. 311).
Acelaşi motiv este conturat, uneori, în formă de "ochi plin", sugerând parcă un
anume fruct (fig. 2/1 9, 2 1 ; 3/3, 6, 1 3 , 1 4) care, unit prin linii curbe va da mai târziu,
spirala (fig. 6/3, 6, 9, 1 0; 5/1 3 , 1 2/ 1 , 5, 6) începând cu etapa Cârcea Il B acestui
motiv de origine florală i se va da sens de spirală (fig. 8/3, 6, 9) motiv caracteristic
culturilor neolitice din zona Balcanilor66•
Tot ca o caracteristică comună grupurilor culturale din această zonă sunt şi motivele
liniare combinate în diferite sisteme: triunghiuri (fig. 2/7, 1 1 , 1 5, 1 3 , 18, 25a), zig
zag-uri (fig. 3/1, 2), meandre (fig. 2/26, 27, 4/1 1 ) şi tabla de şah. Originea acestora
este tot sudică iar combinarea lor atât de variată constituie o variaţie a comunităţilor
neolitice din cadrul grupurilor culturale înrudite: Anzabegovo - Vrsnik, Karanovo
Cvadar, Kremikovci, Gradeşniţa, Starcevo, Cârcea.
Tringhiuri umplute cu linii de culoarea vinului pictate în tehnica "tremolo" (uşor
tremurat) şi dispuse în poziţii alternative pe toată suprafaţa vasului de culoare
portocalie (fig. 2/1 5) pun în evidenţă pozitivă motivul seskaloid al zig-zag-ului.
Tehnica picturii "tremolo" împrumutată din mediul culturii Sesklo67 se întâlneşte cel
mai frecvent pe ceramica din aşezările neoliticului timpuriu din platoul Sofiei.
Prin îmbinarea stilului plin cu cel textil, punându-se în valoare pozitivă fondul
vasului de culoare maronie se obţine motivul dorit.
Motivul reţelei sau în formă de plasă (fig. 2/1 8, 20, 25, a, b) de origine
anatoliană (Hacilar VI)68 a fost preluat de purtătorii culturii Proto-Sesklo, depoltat
şi extins apoi în toată zona Balcanilor, marcând toate tipurile de motive.
Într-o etapă mai timpurie este realizată în două moduri: fie prin linii încrucişate
(stil textil) sub formă de plasă (fig. 2/20, 25 a, 25 b) fie cu ajutorul bulinelor (fig. 2/
1 , 5, 6, 1 2) cuprinzând întreaga suprafaţă a vasului sau marcând motive în formă de
triunghiuri, romburi (fig. 2/2), zig-zag-uri (fig. 4/4), benzi verticale sau orizontale
(fig. 2/4-6; 4/2) aşa cum este cunoscut, mai ales, pe ceramica pictată din aşezările de
la Donja Branjevina68, Gura Baciului69 şi Ocna Sibiului. în acest caz motivul bulinelor
nu mai reprezintă uri motiv vechi aşa cum de altfel s-a susţinut ci o manifestare
locală, periferică, originală, a aceluiaşi stil textil cunoscut în mai toate aşezările din
Balcani.
Aşa se şi explică înflorirea acestuia în aşezările situate la extrema periferie a
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cercului cultural balcano-anatolian al neoliticului vechi.
Etapei Cârcea I C îi aparţin câteva fragmente pictate sau omamentate cu motiv
plastic, o toartă de vas (fig 6/8; 7/1 1) descoperite în primul nivel de la "Islaz". Prin
întregirea motivelor tradiţionale Proto-Sesklo pictate cu alb pe fond mat,
nelustruit, pe ambele feţe ale unei cupe de la Grădinole au rezultat trei şiruri de
motive dispuse în arc (fig. 4fS) pe partea exterioară într-o poziţie inversă şi mai
complicată, comparativ cu aceleaşi motive, în arc, de pe cupele semisferice din
groapa 1 de la "Hanuri" (fig. 3/7- 1 1 ).
Organizarea mai complicată a motivelor de tradiţie Proto-Sesklo (motive în
formă de nori şi triunghiuri pline) dispuse în trepte de arc am întâlnit-o numai
pe cupa semisferică din groapa nr. 2 de la "Hanuri" - Cârcea (fig. 3/1 .
Toarta de vas (fig. 6/8; 7/1 1) descoperită la nivelul I de la "Islaz" provine probabil
de la o cană de influenţă Karanovo II, constituie un alt element preţios de datare a
orizontului în faza timpurie a culturii Sesklo.
Apariţia din ce în ce mai frecventă a categoriilor ceramicii netezite cu pastă
nisipoasă, aspră, a formelor evoluate cu umăr format (fig. 611 , 2, 4) şi foarte rar cu
toartă (fig. 6/8; 711 1) şi fund cu picioruşe tipice Karanovo II cât şi a motivelor liniare
de culoare întunecată (fig. S/4) în defavoarea celor pictate cu alb de la sfărşitul fazei
Cârcea I reprezintă un proces evolutiv legat de transformările în lumea neolitică din
sud care coincid, probabil cu momentul trecerii în cadrul culturii Sesklo de la stilul
"solid" la cel "liniar" oglindindu-se fidel în ceramica fazei a II-a a grupului cultural
Cârcea.
Ceramica pictată cu motive liniare de culoare maronie închisă sau neagră (cul6area
smoalei) care se şterge uşor , descoperită în complexe închise stratigrafiate, în aşezările
de la "Hanuri" Cârcea (fig. S/4), "Islaz" (fig. 7/12, 14, l S), şi "Fântâna lui Duţu"
(fig. 6/1 - 1 0; 7/1 3 , 1 7- 1 9; 811 - 1 0), Grădinile "Pepinieră" (fig. 7/1 - 1 0) Vlădila şi
"Predeşti" (fig. S/1 -3, 6, S) locusteni, este tipică etapei Cârcea II A (Starcevo - Il).
Motivele de triunghiuri haşurate în reţea (fig. 6/1 , 3, Sa, 1 0; 7/1 , 1 8 ; 8/1 , 3, 1 0)
sau pline (fig. 6/4, 1 0) agăţate sub buza vasului combinate, uneori cu cele în formă
de litera V şi a liniilor paralele (fig. 6/1, 2; 7/1 , 4b, 1 2, 19) sunt frecvente ceramica
nivelului II de la Anzabegovo70 şi Starcevo7 1 II A (Schela Cladovei, Gomea, "Căuniţa
de Sus", Dubovăţ, Leţ, Cavdar, Kremikovci, Servia, Donja Branjevina, Lanycsak 
Bacsafapuszta, Bars etc). Aceleiaşi faze aparţin şi fragmentele ceramice pictate cu
grupuri de câte două-trei şi uneori mai multe linii (snopuri) dispuse vertical şi paralele,
altemând cu altele mai groase sau mai subţiri ce se unesc la bază (fig. 5/1 ; 8/2, 8, 7/
1 , 6, 9, 12, 1 3 , 1 6, 1 9). Spaţiul dintre snopuri este umplut în cele mai multe cazuri cu
benzi pline cu reţele (fig. S/3, 7/3, 5a; 8/2, 8) linii oblice (fig. S/4, 5, 6, 7/12, 1 3 , 1 9)
sau benzi de linii subţiri (fig. 5/6; 7/1 , Sa, 8, 9, 8/1) ce amintesc ca mod de realizare
a aceloraşi tipuri de motive de pe ceramica culturilor Sesklo, Anzabegovo, Starcevo,
Cavdar, Slatina etc . Motivul în forma literei V, combinat variat (fig. 71
1 ,7 ,8, 1 2, 1 3, 1 7, 1 9;8(1 ,2,Sa),şirurile de romburi sau triunghiuri pline plasate sub buza
vasului (fig.7/5b,4b;8/3,6, l o) linii în zig-zag(fig.5/6;8/9,7) sau cea ondulată (fig.7/
2, 1 9) şi motivul în formă de nori de tradiţie veche (fig.5/2;7/15) de culoâre închisă
reprezintă cronologic momentul trecerii de la stilul solid ("solid styl") la cel liniar
surprins foarte clar în stratul de jos al culturii Sesklo de la Orzaki Magula72 şi stratul
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le din aşezarea de la Tsani13 unde, de asemenea , se îmbină,vizibil stilul nou,
liniar, cu cel neîntrerupt.Unele dintre fragmentele pictate în acest mod, provenite
din aşezările de la Gradniţa, Grabovac, Tecic, Zitkovac,Vinca,Starcevo (groapa
7) Leţ ,Trestiana, Bal.ş pot aparţine etapei Cârcea IIB (Starcevo IIB).
In etapa Cârcea II B pictura de culoare închisă este realizată din •motive
spiralice (fig. 6/3, 6/9, 10; 7/14), recti1inii (fig. 5/9, 1 0) şi ca formă cu cele din
aşezările de tip Starcevo (III b din Gh. Lazarovici) din Banat 75, Transilvania75,
Moldova 76, Macedonia76, Serbia78 şi Bulgaria.
Vasele de formă bitronconică (fig. 6/4, 5) tipice fazei Vinca A, motivele de linii
incizate (fig. 6/7) organizate în benzi paralele şi mai ales barbotină stropită (fig. 6/
1 1) şi aplicată (fig. 6/12) tipice culturii Starcevo însoţesc, din ce în ce mai frecvent,
vasele ceramice pictate cu motive spiralice.
În etapa Cârcea II c spirala terminată cu ghiară combinată cu şirul de triunghiuri
pline de culoare închisă sunt pictate pe cupe semisfere (fig. 5/9; 9/1 , 2, 3, 4, 6, Sa,
8b, 9- 1 1 ) larg deschise de tradiţiie veche. Se menţin în continuare tot ca o tradiţie
veche motivele curbo-liniare realizate pe forme bombate (fig. 9/4, 7(10/8) sau
semisfere (fig. 9/5).
În aşezările aflate în involuţie, pictura cu alb dispare în timp ce la Cârcea "Viaduct"
se menţine până în etapa ceramicii ·pictate policrom (fig. 1 0/5, 1 0).
în multe aşezări din Bulgaria (Cavdar, Mursalevo, Muldava, K.âpitân, Dimitriev,
Gradeşniţa, Galabnik, Peruik etc.) spiralele de culoare albă sunt în plină evoluţie.
Obţinerea primei policromii cu alb şi negru pe fond roşu în aşezarea de la Viaduct
(fig. 10/1a, 1b, 3, 4, 7) cunoscută şi în aşezările neolitice de la Leţ8°, Trestiana81,
Cavdar82, Gradeşniţa83 şi Lunea -Vânători Neamţ este specifică ultimei etape a culturii
Sesklo şi etapei de trecere spre ultima fază de evoluţie a culturii Starcevo pe care noi
am denumif-o Cârcea Ilc - III A (Faza Tsangli a culturii Dimini).
Ceramica pictată policrom este cea care dă nota caracteristică grupului cultural
Cârcea în cadrul neo1iticului cu ceramica pictată din sud-estul Europei.
În prima etapă Cârcea III A efectele de policromie se obţin prin folosirea a trei
culori: cafeniu, roşu şi alb (fig. 1 0/1a, 1b, 3, 4, 7). La început culoarea roşie şi cafenie
sunt preponderente ,iar cea albă joacă rol secundar sub forma unor puncte sau buline
(fig. 1 0/3) pete ova1e (fig. 1 0/4) sau linii subţiri care mărginesc benzile spiralice
(fig. 1 0/ l a; 7) de culoare cafenie pictate pe fond roşu. Un fragment de pahar roşu
monocrom, de formă cilindrică, prevăzut cu toartă (fig. 1 0/6) corespunde cronologic
fazei Karanivo Il.
În etapa Cârcea III B efectele policrome se obţin prin folosirea în egală măsură a
culorilor cafenie spre negru, roşu-maroniu şi crem (fig. 1 1/1- 14). Se pictează pe
fondul maroniu al vasului de formă bombată spirale în 3 culori: roşie, cafenie şi
crem (fig. 1111, 2). Ca şi pe ceramica pictată de la Starcevo (faza III sai IV după
Milojcic) spirale dispuse în frize pe toată suprafaţa vasului, au capetele terminate în
formă de cange sau ghiară (fig. 1 11 1 , 2). Spaţiile rămase goale între spirale se umplu
cu culoare roşie. Motivul în forma unor degete umane conturat cu alb (fig. 1 115)
apare sporadic în aşezările cu ceramică în fazele Tsangli şi Arapi ale culturii Di.mini85•
Fragmentele ceramice provenite de la vase de formă bitronconică sunt pictate în
aceleaşi culori cu motive tradiţionale: liniare (fig. 1 1/3, 4, 6, 7, 8, 9, 1 0), meandre
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(fig. 1 1 16), zig-zag-uri (fig. 1 1 14, 7, 9), triunghi uri haşurate (fig. 1 1 14, 9)
combinate cu spirale (fig. 1 1 14, 1 1 , 1 3 , 14). Marginea interioară şi exterioară, şi
mai rar mijlocul vasului, sunt marcate de benzi simple, liniare (fig. 1 116, 7, 8,
1 2) dinţate ca un fierăstrău (fig. 1 116, 7, 8, 9, 1 0) sau de şiruri d.e dreptunghiuri
şi triunghiuri (fig. 1 113, 9, 1 0, 1 1 ) de culoare roşie-maronie. Culoarea şi modul
de dispunere a acesteia este izbitor de asemănător cu aceleaşi tipuri de motive
de pe marginea vaselor din fazele Tzangli şi Arapi ale culturii Dimini86•
In etapa de trecere Cârcea III B - III C culoarea maronie roşcată capătă o
nuanţă mai aprinsă folosită mai ales pe peretele interior al cupelor (fig. 1 113, 4,
1 2, 1 3, 14) însoţind în cele mai numeroase cazuri benzile simple sau şirurile de
triunghiuri pictate acum cu o culoare brună spre negru. Primele două etape ale
fazei Cârcea III corespund cronologic fazei Tsangli a culturii Dimini unde
culoarea roşie de uşoară nuanţă maronie domină.
în etapa de trecere Cârcea III B - III C culoarea cafenie capătă nuanţă spre negru
iar cea maronie-roşcată spre roşu aprins culori specifice ceramicii pictate din faza
Arapi a culturii Dimini87•
In etapa Cărcea III C de maximă înflorire a grupului cultural Cârcea,
contemporane cu faza Arapi, se înmulţesc vasele pictate cu pereţii subţiri, de formă
bitronconică modelaţi, ca şi celelalte categorii ceramice, dintr-o pastă fmă, nisipoasă
(fig. 5/l - 1 2c; 1 111 5-28; 1 2/ 1 , 2, 4- 1 1 ); 1 3/2, 4-6) tipică fazei Vinca A.
Efectul estetic al picturii este dat acum de fondul de culoare crem, lucios al vasului,
fond care, prin aplicarea motivelor spiralelor de culoare închisă spre negru, capătă
un rol pozitiv prin desfăşurarea celorlalte motive (fig. 5/1 1 - 1 3 ; 1 1/1 1 , 1 6, 1 8, 1 9; 1 2/
1 - 1 1 ; 1 3/1 -6).
Pentru obţinerea efectului de policromie se foloseşte culoare roşie în formă de
linii scurte sau pete ovale care întrerup haşurile de linii de culoare neagră între benzile
spi.ralice (fig. 5/1 0; 1 111 8, 1 6), buline mari, :rotunde (fig. 5/1 0; 1 11 1 9) sau ovale (fig.
5/8; 1 2/9, 1 1 ), zig-zag-uri (fig. 5/1 2a-1 2c; 1 11 1 6, 25) simple haşuri intercalate printre
cele de culoare brună-neagril (fig. 517, 1 2 ; 1 1119; 1 2/2, 8), şiruri de triunghiuri sau
linii paralele de culoare roşie plasate sub buza interioară a vasului (fig. 5/8; 1 1120,
2 1 b, 22) şi simple pete tot de culoare roşie aruncate la întâmplare pe ambele feţe.
înainte de a se picta motivele spiralice de culoare brun-neagră (fig. 1 2/6, 7; 1 3/4, 5).
În cele mai multe cazuri culoarea roşie este aplicată la mijlocul sau interiorul
spiralei (tig. 1 11 1 8, 27a; 1 2/9,. 1 1 ) şi mai rar în afara ei (fig. 5/1 2a, 1 2b).
Motivele spiralice simple sau cu ghiare dispuse în registre omamentează atât
cupele bitronconice (fig. 5/13; 1 1/28; 12/ 1 , 4-7, 9- 1 1 ; 1 3/2, 4, 6) cât şi cele semisferice
de tradiţie veche (fig. 517, 10, 1 2a).
Atunci când spirala cuprinde toată suprafaţa vasului (fig. 5/ 1 3 ; 1 1/1 8), se poate
vorbi de o etapă mai evoluatâ în cadrul fazei Cârcea III . Picioarele cupelor de formă
tronconică uşor arcuite în afară, sunt omamentate în majoritatea cazurilor cu motive
de benzi subţiri (fig. 1 1127) sau mai largi de culoare roşie (fig. 1 111 5).
Foarte frecvent o singură spirală realizată prin "S"-uri îmbucate cuprinde toată
suprafata vasului ,iar fondul de culoare crem capătă şi el formă de spirală în "S" (fig.
5/1 3 ; 1 11 1 5 ; 1 2/4; 13/2). Pentru a scoate mai clar în evidenţă rolul pozitiv al fondului
de culoare crem spaţiul dintre benzile spiralice de culoare cafenie spre negru se
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haşurează cu altele mai subţiri de aceeaşi culoare (fig. 5/7, 1 O, 1 3 , 14, 12a; 1 11
1 6, 1 9, 27a, 28; 1 2/ 1 , 2-7, 9, 1 1 ; 1 3/2-5) şi mai rar de culmqe roşie (fig. 1 2/8).
Spaţiile rămase libere se haşurează şi ele (fig. 5/7, 12a; 1 2/ 1 , 4, 8, 9, 1 1 ; 1 3/5)
sau se umplu în culoare roşie (fig. 5/8, 1 3 ; 1 1127a; 1 3/4, 5).
Pentru a evita monotonia desfăşurării motivelor haşurile sunt întrerupte din
loc în loc iar între ele se interpun pete, buline sau linii scurte de culoare roşie
(fig. 5/1 0; 1 1/ 1 8; 1 9, 27a; 12/7; 1 3/4, 5).
Motivele tradiţionale, rectilinii (fig. 5/8; 1 116, 26; 12/8; 1 3/2, 6), zig-zag-uri (fig.
1 1/22, 25, 1 6), meandre (fig. 1 3/6), ghirlande (fig. 5/7) reţeaua, triunghiuri izolate
se întâlnesc din ce în ce mai rar.
Şirul de triunghiuri sau în formă de nori (calotă) pline de culoare neagră-cafenie
şi mai rar roşie, împreună cu benzile simple, de aceeaşi culoare, continuă să marcheze
marginea vaselor (fig. 5/8-10, 12a- 1 3; 1 i/20, 2 lb, 23, 25, 27b; 1 3/5).
Coincidenta unor motive şi culori de pe ceramica etapei Cârcea III B cu cele ale
fazei Arapi a culturii Dimini este de-a dreptul surprinzătoare. În ambele situaţii domină
culoarea închisă marop sau neagră, cu nuanţă de maro, iar culoarea roşie apare în
diferite nuanţe de brun roşcat (maro-roşie) până la portocaliu. Stratul subţire de culoare
crem este bine fixat şi puternic lustruit ca şi motivele pictate. în ambele cazuri se
foloseşte ca fond de pictură şi culoarea maronie lustruită a lutului. Motivele sunt
pictate, pe ceramica ambelor aşezări de la Arapi89 şi Cârcea într-o lăţime aşa de mare
încât şi fondul propriu-zis al vasului este şi el integrat în omamentaţie (fig. 1 1/1 6,
1 8, 2 l a, 27a; 1 2/5). Ca şi în faza Arapi la Cârcea "Viaduct" apar, alternative negre şi
dungi roşii de sine stătătoare. Marcarea buzelor cu bandă simplă sau dinţată este, de
asemenea, comună ambelor aşezări până la identitate. Întreruperea benzilor cât şi
obţinerea efectului policrom prin linia ondulată sau zig-zag pictate liber în spaţiile
goale dintre linii sunt, de asemenea, obişnuite în ambele aşezări. Asemănările dintre
culori şi tehnica picturală este atât de mare încât amestecate fragmentele ceramice
din cele două aşezări, Arapi şi Cârcea, nu ar putea fi deosebite.
Diferenţele constau doar între motivele şi stilul omamental. Astfel în timp ce în
aşezarea de la Arapi90 predomină motivul liniar dispus sever, în metope, respectându
se un principiu tectonic anume. "La Viaduct" predomină motivul spiralelor care se
desfăşoară liber. La Cârcea nu întâlnim, în această etapă, ceramica pictată cu alb pe
negru sau roşu-sângeriu. Aceste coincidenţe de motive, culoare, tehnică de pictură şi
chiar forme de vase constituie elemente preţioase în alcătuirea unor cronologii pentru
ambele civilizaţii Cârcea şi Dimini.
În ultima etapă Cârcea Ill D ceramica pictată policrom slăbeşte calitativ. Culoarea
crem, albicioasă, nelustruită se desprinde uşor de pe suprafaţa vasului. Roşul aproape
că dispare renunţându-se la obţinerea efectului de policromie (fig. 1 3/1, 3). Motivul
liniar şi spirala terminată cu ghiară se răreşte (fig. 1 1/29) realizată din benzi subţiri
pe fundul lutului de culoare maronie. în cele mai multe cazuri spirala degenerează
în forme simple (fig. 1 3/1) desfăşurându-se simplu sub forma unor simple ondulări
sau în "S"-uri îmbucate. Ultima etap,ă a fost mai clar precizată de D�mitrjevici prin
descoperirile de la Vincovici91 (Slo'l(enia).
Aceluiaşi orizont cronologic aparţine şi ceramica pictată policrom din aşezările
de la Gradeşniţa şi Tlacene, (nord-vestul Bulgariei), Cmoklacka-Bara93 (Serbia),
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Vinkovci9\ Simnic, Copăcelu, Leţ95 şi Trestiana95•
În condiţiile presiWlii curentului cultural Dudeşti şi Vinca de natură balcano
anatoliană, raritatea aşe:z.ărilor cu ceramică pictată policrom de genul celei de la
Cârcea este firească. Doar în zonele periferice cum ar fi Moldova (Suceava
"Parcul C etăţii", Valea Lupului, Grumăzeşti, Trestiana etc . ) şi nord-vestul
României (Zăuan) aşezările neoliticului timpuriu vor supravieţui chiar după
înfiriparea aşezărilor perioadei neoliticului mijlociu. Aşa se şi explică prezenţa
ceramicii omamentate cu motive caneltate şi cu alte tipuri de motive tipice
civilizaţiilor sudice de origine balcano-anatoliene în aceste ultime aşezări ale
neoliticului timpuriu.
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L'origine et evolution de la ceramique peinte dans les etablissements
anciens d'Oltenie
Resume
Au debut de nos interpretations nous avons considere les elements de tradition
Proto-Sesklo (fig. 3/1 , 2, 4, 5-12, 1 6; 4/5, 6) de la ceramique (les fosses 1 et 2) du
premier.niveau de "Hanuri" - Cârcea et Grădinile - "Islaz" comme etant tres vieux.
La position quasi-peripherique du groupe culturel de Cârcea - Grădinile (fig. 1)
dans le cadre du meme complexe culturel balk.ano-anatolien du neolithique ancien a
determine un conservatorisme accentue des elements vieux dont nous devions tenir
compte necessairement pour etablir les relations chronologiques (Vu que des
phenomenes culturels semblables peuvent se repeter â des horizons chronologiques
differents). Comme facture, formes et aspect exterieur le ceramique peinte de la
phas«? Cârcea 1 (fig. 2-4) correspond chronologiquement, â la couche moyenne et
superieur (entre 3,5-5,5 m) d'Otzaki ou aux Periodes 1 et 2. On peut donc le
synchroniser â l'horizon dit monochrome cu "bunt poliert" de la culture Pre-Sesklo
et au commencement de la culture Sesklo.
Le style textile (fig. 2/1, 2, 3, 1 1 , 20, 25) combine avec le solide - "solid Styl" 
triangles et nuages blancs peints, disposes en degres sur l'arc (fig. 3/1 , 4, 5, 7, - 1 1 ,
4/3, 5 , 6) et avec le lineaire (fig. 2/1 , 3, 7, 1 1 - 1 8, 26, 27; 3/2, 12) realise parfois avec
des points, identifies sur la ceramique peinte de la phase Proto-Starcevo-Cârcea 1
(fig. 2/1, 2, 4-6) et Grădinile (fig. 4/2; 4) pourrait representer soit le prototype
motivistique de la culture Sesklo, soit le reprise des elements dans un systeme
nouveau original d'influence seskloi"de.
L'etape Cârcea II A (Starcevo II A) caracterisee par la ceramique monochrome,
polie, d' aspect savonneux, sur laquelle on peint des motifs lineaires de couleur foncee
(fig. 5/1, 3-5); (7/ 1 - 1 9; 811 - 1 0) rarement combines avec des triangles (fig. 8/4, 1 0)
et nuages (fig. 5/2) pleins corespond chronologiquement au moment de passage du
style solide au lineaire, de la culture Sesklo des etablissements d'Otzaki Magula et
Tsani. On peut parler en ce sens d 'une nouvelle impulsion Jlleridionale, qui coincide
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avec la �us grande expansion des influences de la culture Sesklo sur une aire
tres large, comme dans la zone danubienne sous le nom "le phenomene de
starcevation".
A partir de !'etape Cârcea TI B, les influences de la culture Seşklo s'affaiblissent
en faveur du nouveau courant culturel balkano-anatolien represente par les cultures
Karanovo I I et Vinca. Les formes et la technique de decorer restent,
generalement, typiquement starceviennes (fig. 7/ 1 - 1 2).
C ' est ! ' etape de developpement unitaire maximum et d ' expansion du
neolithique ancien quand la spirale se generalise et influence d'autres groupes
culturels de zones voisines (Obre Il).
L'etape Cârcea II C (fig. 9/1 - 1 2) correspond chronologiquement a la demiere
etape de l'evolution de la culture Sesklo quand commencent a se manifester les
premiers elements de polychromie et de cette maniere on prepare les passage vers la
nouvelle periode du neolithique tardif de Thessalie, representee par la eulture Dimini.
La spirale a grifes (fig. 9/1) et la tendance vers des formes biconiques de type Vinca
(fig 9/1 2) constituent des elements typiques de cette etape qui va se manifester plus
fortement dans la demiere phase du groupe Starcevo et Anzabegovo Vrsnik.
La ceramique peinte polychrome (fig. 5/7- 12c; 1 011-4, 7; 1 11 1 -29; 1 1 -1 1 , 13/16) est celle qui donne la note caracteristique au groupe culturel Cârcea.
La phase Cârcea III, avec ses 4 etapes (III A, III B, III C, III D), represente le
developpement maximum et la decadence du groupe culturel Cârcea avec sa
ceramique peinte polychrome preparant, a la fois, a 1' aide de nombreaux elements
chalcolithiques balkano-anatoliens, la formation de 1 'aspect cultural Vinea - Dudeşti
du bassin moyen et inferieur de Jiu (fig. 1).
La ceramique peinte de la premiere etape de la phase Cârcea III A par 1 ' emploi
des trois couleur: rougeâtre, brun et blanc (fig. 1 O/la - 4, 7) corespond
chronologiquement r la phase Tsangli de la culture Dimini ou la couleur maron
rougeatre predomine. Dans !'etape Cârcea III B les effets polychromiques sont
obtenus par l' emploi en egale measure les trois couleurs: maron-rougeâtre, brunn et
crcme (fig. 1 111-1 4).
Dans la troisieme etape Cârcea III C d' epanouissement maximum du groupe
culturel Cârcea est contemporaine a la phase Arapi de la culture Dimini. L'effect
esthetique de la peinture ·est maintenant donne par le fond de couleur creme - clair
du vase, fond qui 1'application des modeles la couleur brun-fonce vers le noir, acquiert
un role positifpar l'application des autres motifs (fig. 5/7- 1 0, 13, 12, 1 2a, 1 2b; 1 11
1 8-29; fig. 1 2/1 - 1 1 ; 1 3/2-6).
Le rouge est rarement utilise pour realiser l'effect de polychromie (fig. 5/7, 8,
1 O, 1 2 - 1 3 ; 1 111 5-28; 1 2/6-1 1 ; 1 3/4, 5) la co1ncidence de certains motifs et couleurs
de la ceramique de 1' etape Cârcea III C avec ceux de la phase Arapi de la culture
Dimini est tout a fait surprenante.
Les motifs sont peints sur la ceramique des deux sites Arapi et Cârcea sur une
telle largeur que le fond proprement dit du vase lui aussi integre a la decoration (fig.
1 1/ 1 8, 1 6, 2 11 1 , 2, 5).
Dans la demiere etape d'evolution Cârcea III D la qualite de la ceramique peinte
s'affaiblit.
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Le fond creme blanchâtre, depoli, se detache facilement. La couleur rouge
est presque disparue. La spirale degenere en formes simples, etant employee
sur la surface du vase sous la forme d 'une simple ondulation ou en forme de
"S" (fig. 1 3/ 1 ) . Cette derniere etape a ete plus clairement precisee par S .
Dimitrijevici par les decouvertes de Vinkovci (Slovenia).

LISTA FIGURILOR

Fig. 1. Harta cu aşezările neoliticu1ui timpuriu din Oltenia.
Fig. 2. Cârcea - Hanuri, 1 -2 1 , 23-27 ceramică pictată cu alb pe roşu din f�
Cârcea 1, "Haltă" 22 din etapa Cârcea le.
Fig. 3. Cârcea - "Hanuri", 1 - 1 6 ceramică pictată din faza Cârcea· I .
Fig. 4. Grădinile - "Islaz", 1 - 1 4 ceramică pictată din fa±a Cârcea 1; 1 5 vas de
lemn din faza Cârcea 1.
Fig. 5. Locusteni - "Predeşti", 1 -6 ceramică pictată din faza Cârcea II NStar�evo
II A); Cârcea "Viaduct" 7, 8, 1 0- 1 2c ceramică pictată policrom faza Cârcea ITI C
(Arapi); 9 din faza Cârcea II C - III A
Fig. 6. Grădinile - "Islaz", 1 , 2 vase din faza Cârcea 1 C "Fântâna lui Duţu", 3-12
ceramică din faza Cârcea II B (Star�evo lb)
Fig. 7. Vlădila - ''Pepinieră"; 1 - 1 0 ceramică pictată din faza Cârcea II (Starcevo
II A) ; Grădinile - "Islaz", 1 1 , 1 2, 14, 1 5 din Faza Cârcea II A Grădinile - "Fântâna
lui Duţu" 1 3, 16, 17, 1 9 din faza Cârcea II A.
Fig. 8. Grădinile - "Fântâna lui Duţu", 1 - 1 0 ceramică pictată cu negru şi roşu din
faza Cârcea II A (Star�evo II A)
Fig. 9. Cârcea - "Viaduct", 1 - 1 1 ceramică pictată lustruită din faza Cârcea II C ITI A (Starcevo III)
Fig. 1 0. Cârcea - "Viadwct", 1 - 1 0 ceramică pictată din faza Cârcea III A (Tsangli)
Fig. 1 1 . Cârcea - "Viaduct", 1 - 14 ceramică pictată policrom din faza Cârcea III
B; 1 5-28 din faza Cârcea ITI C; 29 din faza Cârcea III C
Fig. 12. Cârcea - "Viaduct" 1 - 1 1 ceramică pictată policrom din faza Cârcea
III C (Agapi)
Fig. 1 3 . Cârcea - "Viaduct", 2-6 ceramică pictată policrom din faza Cârcea
III C (Arapi), 1 faza Cârcea III D.
..
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Fig. 1 .
Harta c u aşezările neoliticului din Oltenia
Aşezări Protostarcevo şi Starcevo - Criş;
l .Schela Cladovei, 6. Verbiţa, 1 1 . Curmătura, 1 6. Cârcea, 27. Grădinile,
29. Vlădila, 30. Copăcelul ( Valea Răii)
Aşezări Starcevo - Criş:
2. Simian, 3. Ostrovul Corbului, 4. Ostrovul Mare, 5. Almăjel, 7. Verbi
- cioara, 8. Sălcuţa, 9. Terpeziţa, 1 0. Corătu, 1 2. Basarabi, 13. Amărăşti Fărcaşu, 1 4. Simnic, 1 5. Craiova, 1 7. Gherceşti, 1 8 . Pârşani, 1 9. Bojoiu, 20.
Obştea - Bobeanu, 2 1 . Dobrosloveni, 22. Banu Mărăcine, 23. Căciulăteşti,
24. Locuste.l)i, 25. Damian, 26. Bechet, 28. Studina, 3 1 . Stttpăreni, 32. Olteni,
33. Drăgăşani, 34. Verguleasca, 35. Cireaşovu, 36. Drăgăneşti - Olt, 37. Padea,
38. Gubaucea.
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Acta _\folda••iae .\leridionali.�. X V - XX, /, / 993 - /998

ESSAIS DE RECONSTITUTION GRAPHIQUE DES
LOGEMENTS DE GURA BACIULUI
Resume
Zoia Maxim

bO

L'auteur pose le probleme de la posibilite de la rcconstitution graphique des
modelcs de logements construits cn bois avec peu de crepissurc d'argile, de celles
typc huttc ou chaumiere qui laissent peu de traces archeologiques. Une autre categorie
de problemes est celle liee â l'existance, dans le meme espace, de plusieurs niveaux
de logement superposes partiellemment. Les recherches recentes de Gura Baciului
ont conduit â la decouverte de plusicurs nivcaux de logement appartenant-aux phases,
I. II. III, I V de la culture Starcevo-Criş.
Le premier niveau renferme des demeures de type hutte et demi-hutte avec le
trou amenage. quelques fois avcc une place pour 1 'escalier (B 1 0). Ces refuges ont
un caractere temporaire, les nouvcaux venus ont ete obliges de les construire jusqu' â
1 'acquisition des choses necessaires pour une construction durable.
En ce qui concerne le niveau suivant, lorsqu'on constate l 'arrivee des nouvelles
impulsions de sud-sud-auest (des outils de calcedoinc jaunâtre, d' obsidian de Melos),
les demeurs sont en bois et ont deux etages, situation similaire rcncontree â Grădinile
en Oltenie (des informations M. Nica). Ces constructions ont une ou deux pieces au
rez-de-chaussee, parfois demi-creusees, et une piece â l 'etage. Ce niveau a ete
desaffecte et â la place de ces demeures de typc chaumiere on a construit des
logements en bois, avec les murs crepis en argile â l' interieur, commc aujourd'hui
les maisons en Maramureş. Dans les etapes suivantes on conserve cette techniquc
de construction.
Des changemcnts apparaissent post-impulsion Vinca A 1 , lorsqu 'on constate de
grandes transformations dans les formes ceramiques et dans la nature l'outil lithique.
Les demeurs de ces etapes finales sont de type chaumiere et meme hutte. Les causes
qui ont determine la construction des refuges simples, avec un caractere temporaire,
ne sont pas connues. Dans cette etape on constate aussi une dispersion des
communautes Starcevo-Criş dans les regions nordiques et de nord-auest de
Transylvanie.
Les logements de toutes les etapes ont ete disposes en demicercle sur pentes de
la colline, avec 1'ouverture vers la vallee, etant crees ainsi des conditions de protection
contre les intemperies. Les demeurs sont generalement sur la direction nord-sud,
avec la parte vers le sud ou 1 'est parce que les vents qui dominent viennent de
l'ouest.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

AC'tu Jlloldul•iae Meridimruli.�. X I ' - X.\', /, /993 - / 998

LA

CERAMIOUE PEINTE DE GURA BACIULUI
Resume
Gheorghe Lazarovici

L'habitat de Gura Baciului est unc station de reference dans la rcchen.:hc du

neolitiquc ancien de cette partic de 1 ' Europe . Locali se dans le voisinage de la viile
de C luj -Napoca. la station a ete connue depuis la fin du siecle passe et fouillee

pendant les decennies

7. 8

et 1 O de ce siecle.

Les materiaux decouverts recemment ont ete par des methodes modemes parfois

intcrdisciplinairement (la ccramique. l ' outillage, les os d ' animaux et d ' hommes).
Cet ouvragc presentera la categoric Jc ceramique peinte decouverte dans plusieurs

mveaux de logement commen<;ant avec ccux de la phasc I de la culture Starcevo
Criş.
L'analysc de la ceramique pcintc se fait sur complexe selon differants criteres; la

structure ( categorie. couleur exterieure et interieure, la composition de la pâte); la

forme des rec i p i ents et les types d ' orn a m e n t . Les methodcs uti l i sees sont

mathematico-statistique appliquees a une Base de dates sur 1 'ordinateur. Les resultats
de ces classificati )llS se 1t prescntees en phascs, cn insistant sur 1 'evolution de la

peinture, a partir de la peinl ure blanchc sur un fond rouge jusqu 'a la peinture noir ou
brune sur un fond rougeâtre ou creme (phenomcnes qui accompagn c n u.:nt l a

polychromie). L e plus ancien ensemble d e ! ' habitat d e Gura Baciului est l ' hutte B

2-a ( la Phase IA/IB) qui avait une ceramique rougc, monochrome, polie, peinte

avcc de grande pois blanchcs. L' ouvrage contient un catalogue de decor peint avcc
un etude sur des analogies sur les type d ' ornamcnts.
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AŞEZAREA STARCEVO-CRIŞ TIMPURIE DE LA
IOSAŞ - ANELE
PROBLEMATICAW ŞI TERMINOLOGIE
Sabin Adrian Luca
Rezumat

Aşezarea neolitică timpurie de la Iosaş-Anele se află în depresiunea intramontană
Gurahonţ. În această depresiune există şi alte astfel de aşezări, necercetate din
păcate - sistematic, aparţinând culturii Starcevo-Cnş.
Locuinţele ce compun acestă aşezare se situează pe un grind ce se înalţă foarte
putin (aprox. 1 ,0 m) faţă de mlaştina ce-l înconjoară. Numărul maxim de locuinţe
este de 4, acestea fiind de suprafaţă. Locuinţa cercetată integral avea pereţii din
lemn şi nuiele lipite superficial şi intrarea spre vest unde s-a păstrat un "prag" de lut.
Ceramica este monocromă, roşie-vişinie, arsă slab, lustruită şi ornamentată - arareori
- cu brâuri, impresiuni şi ciupituri. Ocupaţia locuitorilor sitului este cioplirea silexului
recoltat din valea ce înconjoară grindul, datorită faptului că pe nivelul de călcare se
aflau multe ouclee şi deşeuri de prelucrare numărul uneltelor este extrem de mic.
Această observaţie pe lângă faptul că numărul vaselor găsite este extrem de mic, ne
face să concluzionăm afrrmând că aşezarea este sezonieră, având drept scop principal
obţinerea uneltelor de silex cioplit.
Caracteristicile ceramicii (cu aspect "primitiv") precum şi apariţia uneltelor de
piatră şlefuită foarte arhaice (topoare nefinisate, ascuţite rudimentar) ne fac să
încadrăm materialele de aici - cel mai târziu - în faza a doua a culturii Starcevo-Criş.
-
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Acta Moldaviae Meridionalis, XV - XX, 1, 1993 - 1998

AŞEZAREA NEOLITICĂ STARCEVO-CRIŞ DE LA_
LEONTINEŞTI, COMUNA ARDEOANI, JUDEŢUL BACAU
Silvia lacobescu

63

În anul l 993 au continuat cercetările în aşezarea Starcevo-Criş din pum tul ' ·PJdiş"
situ<ttă pe terasa mijlocie a Tazlăului, pe teritoriul satului Leontineşti.
Cercetările din acest an s-au axat pe partea centrală a terasei, unde urme le materiale
Criş de la suprafaţa solului erau mai abundente, demonstrând o zonă de locuire mai
intensă.
În acest scop s-a trasat S V de 30 x 2 având următoarea stratigrafie:
- strat vegetal cenuşiu, gros de 1 5-25 cm, cu aspect granulos;
- sol cafeniu gros de 30-50 cm cu urme materiale Criş;
- sol galben lutos, steril din punct de vedere arheologic.
Pe traseul secţiunii, între 1 0,5 şi 1 7,5 m, la adânc imea de 20 cm au fost surprinse
urmele unei locuinţe (L 3) sub forma unor bulgări dispersaţi de chirpic, fragmente
ceramice, pietre arse şi oase calcinate. Pentru dezvelirea locuinţei s-a trasat cas. 1 de
1 -x 2 m, locuinţa fiind astfel dezvelită pe trei laturi pe o suprafaţă de aproximativ 7
x 4 m. Locuinţa avea o formă rectangulară, cu capetele rotunjite şi era orientată N-S.
Stratul de depuner.e materială constând din bulgări de chirpic provenind din
dărâmăturile pereţilor, fragmente ceramice, pietre şi oase calcinate, ajungea în unele
locuri la grosimea de 0,40 m. În interiorul locuinţei n-au fost găsite urmele vetrei
sau alte amenajări.
î.ntre metrii 23 şi 30, la o distanţă de 5,5 m de L 3, am surprins urmele unei alte
locuinte (L 4), la adâncimea de 0",25 m. Aceasta avea aceeaşi formă de orientare ca şi
L 3, dar stratul de depuneri materiale se adâncea·până la -0,15 m. Şi pentru dezvelirea
acestei locuinţe s-a trasat cas. 2 de 7 x 3 m, locuinţa având pe suprafaţa dezvelită
cea. 32,5 m.p. În interiorul locuinţei, la 0,60 m am surprins resturile deranjate ale
unei vetre, sub forma unor bucăţi dispersate de lipitură de culoare gălbuie-albicioasă.
În jurul vetrei s-a găsit o mare cantitate de cenuşă în care erau amestecate numeroase
fragmente ceramice provenind de la vase diferite, oase de animale şi pietre calcinate.
Inventarul locuinţelor consta în cea mai mare parte din ceramică, din păcate foarte
fărâmiţată. Ea aparţine celor trei categorii: de uz comun, semifină şi fină, în funcţie
de degresantul folosit: pleavă, paie tocate mărunt, nisip şi pietricele. Culoarea diferă
de la roşu-cărămiziu, la brun-gălbiu şi cenuşiu negricios. Arderea este incompletă,
păstrând în spărtură o dungă de culoare neagră. Unele fragmente sunt acoperite cu
barbotină organizată sau neorganizată, iar câteva, destul de p�ţine, sunt acoperite cu
angobă roşiatică.
După elementele caracteristice: profile, funduri, buze, apucători, s-au putut
reconstitui următoarele forme de vase: borcane de dimensiuni mari sau mijlocii, cu
pereţii şi fundul îngroşat, castroane de formă sferică sau tronconică, străchini cu
fundul plat sau profilat, ceşti, cupe, vase cu picior cilindri, tronconic, tri- sau
cvadrilobat. Ca elemente de decor apar brâiele alveolare, dispuse uneori în ghirlande,
impresiunile făcute cu unghia, ciupiturile de tip "spic de grâu", butoni, proeminente
grupate câte două sau câte trei, linii incizate dispuse în zig-zag sau în reţea etc.
Uneltele litice găsite de asemenea în cantitate mare sunt confecţionate din silex,
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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obsidian, gresie cuartică, mamă si sunt realizate atât prin cioplire, cât si prin
şlefuire. Din prima categorie fac parte lamele, aşchiile şi nuc leele din silex,
obsidian si menilit de mici dimensiuni, sau păstrate în stare fragmentaTă. La
Leontinesti întâlnim mai multe varietăţi de silex în functie de zona de provenienţă:
s i l l! x ul dl! c ulore cenuşie, neagră sau alb-lăptoasă din zona Prutului, silexul
galben. usor translucid, cu puncte albe, aşa-numit central-moldovenesc, silexul
rosu (o varietate de jasp) numit "de Vrancea" şi s ilexul galben-opac din podişul
pre-balcanic.
Obsidianul, roca vulcanică de culoare neagră sticloasă, provine probabil din zona
·

muntilor vulcanici din Carpatii Orientali, dar nu este exclus să fie adus de la distante
mai mari, din zona Tokai sau din zăcămintele secundare din Tral).silvania (M-tii
Rodnei şi M-tii Apuseni ) ' .
Diferitele tipuri de gresii şi mame provin din zona flişului extracarpatic. Din ele
s-au confectionat toporaşii de fonnă trapezoidală, cu secţiunea rectangulară, plan
conveză sau biconcavă, dăltite, râşniţe de fonnă ovală, cu partea utilă uşor albiată,
zdrobitoare, percutoare, biluţe de praştie, etc.

Varietatea materi ilor prime. provenind din zone atât de îndepărtate atestă existenta
unui schimb organizat la nivelul acestor comunităţi neolitice timpurii, iar cantitatea
mare de aşchii si nuclee din care s-au confectionat uneltele îndreptăţeşte presupunerea
că acestea se confectionau pe loc. Este una din multiplele îndeletniciri ale locuitorilor
acestei aşezări alături de agricultuă, creşterea animalelor, olărit şi probabil exploatarea
sării din izvoarele de slatină aflate în apropiere.
Deşi săpăturile din acest an au avut un caracter restrâns, rezultatele lor vifl să
confinne concluzi ile desprinse din campaniile anterioare în ceea ce priveşte datarea
si importanta acestei aşezări prin situarea ei pe una din căile de acces ale comunităţilor
Criş ce pătrundeau din S-E Transilvaniei, prin Valea Trotuşului şi a Tazlăului spre
Moldova. Prin analogie cu celelalte două aşezări Criş descoperite în zonă (Venneşti
Comăncsti2 pc Valea Trotusului şi Bălăneasa-Livezi pe Valea Tazlăului), aşezarea de
Ia Leontineşti a fost datată in faza târzie a culturii Starcevo-Criş (IV), iar ca aspect
cultural, apartine ca şi celelalte două aşezări menţionate, variantei sudice a acestei
culturi, asa cum a fost ca definită de ccrcetătorul N. Ursulescu3•

NOTE
1 . Cornelia Magda mantu, A. Mantu, lonela Scortanu, în SCIV, 12, 43 , 1 992, p .
149 - 1 79; E .Comşa, în Arlr. Mold., XIV, 1 99 1 , p . 5 - 34.

2. Dan Monah, în Carpica, VIII, 1 976, p . 7 - 23, Şt. Cucoş, în MEM ANTIQ, II,

1 97 l ,p. 48 1 - 486.
3. N. Ursulcscu,

Suceava, X, 1 983, p . 26 1 - 382; Primele culturi neolitice pe
teritoriul Moldovei (teza de doctorat), laşi, 1 982.

L'etablissement qeolithique Starcevo-Cris de Leontineşti-Ardeoani (dep.
de Bacău)
Resume

L'auteur presentc les resultats des fouilles archeo1ogiques effectuecs en
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dans la station Starcevo-Criş de Leontineşti, ou ont ete decouvertes deux
habitations de surface (L 3 et L 4) rectangulaires sans amenagemen!s interieures.
L'inventaire des habitations consiste en ceramique fragmentaire et des outils
en silex, obsidien et en pierre polie.
L' analyse du materiei mene â la conclusion que le site de Leontineşti presente
des analogies avec ceux de Venneşti-Comăneşti et Poiana-Livezi (Bacău), Trestiana
et Poieneşti (Vaslui), Valea Lupului, Glăvăneştii Vechi et Balş (Iaşi), date dans 1 ' etape
tardive, la quatrieme de la culture Starcevo-Criş.

Legenda figurilor
Pl. 1 . Loontineşti. Profil SV.
Pl. 2. Leontineşti Grund SV.
Pl. 3 . Fragmente ceramice decorate.
•

Pl. 4. Fragmente ceramice.
Pl. 5. Fragmente ceramice.
Pl. 6. Ceramică.
Pl. 7. Ceramică. Profile de vase.
Pl. 8. Topoare de mamă.
Pl. 9. Unelte de silex.

Legende des figures
Pl. 1 . Leontineşti. La station Starcevo-Criş. Plan des fouilles SV
Pl. 2. Plan des fouilles SV grund.
Pl. 3 . Fragments ceramiques decore�.
Pl. 4. Fragments ceramiques.
Pl. 5. Fragments ceramiques.
Pl. 6. Ceramique.
Pl. 7. Ceramique. Profil des vases.
Pl. 8. Haches en mame.
Pl. 9. Outils en silex taille.
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NOI DESCOPERIRI DIN PALEOLITICUL SUPERIOR ÎN ZONA
HUŞILOR, JUDEŢUL VASLUI
Vicu Merlan

1 . 1 . Din punct de vedere geografic, oraşul Ruşi se află situat în microdepresiunea
cu acelaşi nume. Aceasta este amplasată în partea de nord, nord-vest a depresiunii
Elanului. Microdepresiunea Ruşilor este dispusă aproape paralel cu valea Prutului
(sectorul mij lociu), făcând parte din Podişul Central Moldovenesc pe latura sa sud
estică. (Băcăuanu et alii 1 980: 3 1 3-3 14).
Oraşul este mărginit în partea vestică de imensa culme a Dealului Lohan, iar în
partea de nord, nord-est de Dealul Cârţei, iar la sud-est, de Dealul Bogdana-Voloseni.
Cea mai mare parte din oraş este situată pe interfluviul ce desparte pârâurile Sara şi
Drăslăvăţ. Dealul Lohanului desparte microdepresiunea Ruşi de valea pârâului
Crasna. Aşezările paleoliticului se găsesc în partea vestică a zonei, mai exact pe
1
terasele superioare ale pârâului Drăslăvăţ • Ele sunt situate pe Dealul Dobrina şi pe
Dealul Podgoriilor (Pl. 1, fig. 1 .).
1 .2. Istoricul cercetărilor. Prima menţiune a acestei microzone, pentru descoperiri
paleolitice, aparţine paleoliticianului M. Badiu, care în sinteza publicată în 1 974
menţionează şi aşezarea de la Curteni (Idem 1974: 1 5 1 ). În lucrarea sa "Statornicie şi
continuitate", Gh. Coman aminteşte doar de existenţa unor aşchii din silex aparţinând
paleoliticului superior pe cuprinsul Dealului Dobrina (Coman, 1 980: 1 56:XXXV.8)
dar nu pomeneşte nici un punct sigur de unde au fost recoltate acestea: Pentru zona
Ruşilor în prezent se cunoaşte doar aşezarea gravettiană de la·Curteni - Proprietatea
M. Cişu (ldem 1 980: 1 99, XLVII. 6, fig. 77/ 1 ; 78/1 -5).
2.3. În urma cercetărilor arheologice de suprafaţă întreprinse în teren între anii
1 994- 1 995, punctului menţionat mai sus i s-au adăugat noi descoperiri, pe care le
vom prezenta mai j os.
2.3 . 1 Aşezarea din Dealul Dobrina - mai exact din punctul "La Ursoaia" suprapune aproximativ podul unei terase a pârâului Drăslăvăţ. Faţă de punctul cel
mai înalt al Dealului Dobrina aşezarea se află la circa 60 m. mai jos. Altitudinea
relativă a acestei aşezări este de circa 300 m. Suprafaţa aşezării este acum acoperită
de vii. Ea se situează pe un fundament de loess, uşor înclinat spre nord, cu o orientare
relativă sud-nord. Pe toată suprafaţa solul are un aspect galben-negricios, alcătuir
din loess, loess nisipos (70%), cemoziom levigat (20%), precum şi din soiuri brune
de pădure ( 1 0%). Pădurea se extinde pe toată coama dealului coborând cu 25-40. m
faţă de cota maximă pe versantul de nord-est aţ acesteia. Prin cercetarea de suprafaţă
s-au găsit un număr mare de piese de debitaj . La sfărşitul lunii martie 1 997, ca unnare
a unor lucrări de uz gospodăresc în grădina localnicei Elena Ursu, pentru a salva
situl paleolitic (pct. Ursoaia) pe suprafaţa afectată s-a efectuat un sondaj de salvare.
Sondajul a cuprins o suprafaţă de 12 m2• (SI:L=6 m, 1=2 m). Adâncimea la care
s�a depistat nivelul arheologic paleolitic este de 1 ,35 m.
Pe toată suprafaţa cercetată s-a descoperit doar un singur nivel arheologic. Acesta
are o grosime de circa 1 0- 1 5 cm. Conţinând numeroase piese litice (silexuri, pietre
de vatră), fosile de animale precum şi numeroşi cărbuni.
Din sondajul efectuat s-au recuperat peste 70 de piese răspândite pe toată suprafaţa
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săpată (lame, gratoare, raboturi, aşchii, nuclee epuizate etc.). Aşezarea aparţine
paleoliticului superior de tip gravettian. Ca mărime piesele variazA de la nuclee relativ
mari, la microlite. Din cele aproximativ 70 de piese, doar zece sunt retuşate,
douăsprezece sunt nuclee epuizate. Toate piesele sunt confecţionate din silex de
Prut patinat cu diverse nuanţe: gri, alb-gri, trartslucid, negru-cenuşiu cu pigmentaţii
albe şi vineţii. Aproximativ toate piese tipice cu retuşe au fost lucrate pe lame. Cea
mai interesantă lamă cu funcţionalitate diversă a fost lucrată dintr-un silex alb-vineţiu,
incluzând intruziuni mici gălbui de hematit. Pata vineţie este datorată concentraţiei
mari de oxizi de fier. Lama (L=6 cm, 1 =2,5 cm.) a fost utilizată pe ambele laturi,
constatare dată de urmele de uzură. A putut fi folosită ca un gratar cu partea activă
convexă retuşată. Ca lamă, pe latura stângă prezintă retuş până la talon, ca burin pe
trunchiere retuşată, fiind desprins de la partea activă a gratorului. A doua latură prezintă
o scobitură "encoche" până la talon (Pl. II, fig. 1 ).
De dimensiune relativ mare - în raport cu cele ale pieselor descoperite în aşezare
- s-a descoperit un gratar carenat pe lamă (L=6 cm, 1 =2,5 cm) păstrând încă urme de
cortex în apropierea părţii active. Î n latura carenată a bulbului de percuţie există un
mic accident petrogenetic care a făcut posibilă depunerea în acest gol a unei cantităţi
mici de calcit şi oxizi de fier. Gratarul prezintă retuş pe ambele laturi (Pl. II, fig. 2).
Dintre toate lamele descoperite în aşezare doar una nu prezintă creastă de tip carenă.
Dintre piesele retuşate una care atrage atenţia în mod deosebit este rabotul pe
aşchie (Pl. II, fig. 3). Deşi nu este de dimensiuni prea mari, partea activă cuprinde
jumătate din suprafaţa sa. La partea superioară are un accident petrogenetic umplut
cu calc it. Culoarea sa este alb-cenuşie. Se pare că acest·rabat carenat pe aşchie provine
probabil dintr-un nivel inferior aparţinând culturii Aurignacian2 , adus de apele
torenţiale dintr-o aşezare de altitudine superioară.
Printre piesele cu retuş se numără şi două aşchii.
Unele piese din aşezarea de pe Dealul D6brina punctul "La Ursoaia"' au fost
calcinate din vechime. Datorită dimensiunilor mici nucleele nu au putut fi desprinse
complet şi poartă urme de cortex. Altele însă, datorită rulajului prea mare, ca urmare
a unei distanţe de câteva sute de km. (de unde au fost cărate de apele Prutului din
depozitele cenomaniene din nord-estul judeţului Botoşani), nu mai păstrează acest
cortex ci doar urme de tocire a masei silicoase. Au în general o formă ovoidală.
2.3 .2. Aşezarea de pe dealul Podgoriilor din punctul Huşi "La Droahnă"suprapune
văioaga unui afluent temporar al pârâului Drăslăvăţ. Se situează pe cea de a VI-a
terasă a pârâului Drăslăvăţ.
Cu ocazia amenajării şoselei Albiţa-Vaslui ce trece prin partea dus-estică a aşezării
s-a luat pământ pentru umplutura şoselei de pe versanţii văioagei, fapt care a dus la
răvăşirea în parte a pieselor de aici. Suprafaţa aşezării în prezent ocupă intravilanul
oraşului Huşi, în partea vestică a acestuia.
Aşezarea din punct de vedere geologic a fost amplasată pe un fundament de
loess. Era orientată aproximativ pe direcţia nord-sud cu o uşoară coborâre spre sud.
Altitudinea relativă atinge aproximativ 250 m. Aşezarea aparţine paleoliticului
superior de tip gravetian. A fost descoperită prin cercetarea de suprafaţă, identificându
se prin numărul mare de piese. Din totalul celor 50 de piese nu s-au descoperit decât
7 lame retuşate şi 2 gratoare. Piesele au fost confecţionate din silex de Prut patinat
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cu diverse nuanţe. Faţă de aşezarea din punctul "La Ursoaia", aceasta pare mai
sărăcăcioasă în piese tipice. Distanţa între ele este de aproximativ 1 ,5 km. În general
piesele de aici au dimensiuni foarte mici, doar câteva dintre ele poartă retuşe pe
ambele părţi. Nucleele au dimensiuni mici şi foarte probabil au fost folosite şi ca
unelte.
2.3.3. Aşezarea din punctul Huşi "Ferma lui Olaru" se află dispusă pe podul unei
terase a pârâului Drăslăvăţ cu uşoară înclinare spre sud. Din cauza plantării viei aici
starea de conservare a staţiunii este rea. Orientarea generală est-vest. Aici nu s-au
găsit decât 40 de piese din silex de Prut, patinat, de diferite nuanţe. Acestea au
dimensiuni mijlocii, mici şi foarte mici. Nu s-au găsit nuclee epuizate. Piesele tipice
lipsesc. Toate piesele sunt resturi de debitaj.
3.0. Consideraţii generale. ·cele trei aşezări paleolitice prin materialul litic pe
care-I cuprind par a fi parţial contemporane. Totuşi dispunerea spaţială a celor trei
aşezări, ce se află la distanţe de aproximativ 1 ,5 km una de cealaltă, iar altitudinea cea din punctul "La Draohnă" este cu 50 m. mai coborâtă în raport cu celelalte două
- pare să ne indice o locuire succesivă datorată probabil climatului din acea vreme.
Aceasta ţine de alternanţele climatice foarte variate, evoluând în diferitele faze
specifice Tardiglaciarului (Cârciumaru, 1 980: 25-27). Atunci când clima se îndulcea
erau ocupate cotele înalte, iar când clima se înăsprea comunitatea cobora în locurile
mai ferite, precum punctul "La Droahnă". Văioaga era aici bine adăpostită din partea
nordică de culmea Dealului Podgoriilor, de vânturile reci nord-estice. Se poate
înainta ideea că cele trei staţiuni paleolitice puteau fi centre de locuire din diferite
etape ale gravettianului.
Legat de producţia de piese s-a constat că toate nucleele au dimensiuni foarte
mici în comparaţie cu alte aşezări din zonă precum aşezarea descoperită recent de
noi de la Răducăneni - MAT si Roşu - Frantz Dască (jud. Iaşi). Existenţa în toate
aşezările paleolitice de pe cursul mijlociu al Prutului, a nucleelor epuizate utilizate
uneori până la maxim şi transformate chiar în unelte, demonstrează inexistenţa în
zonă a unor depozite de silex aflorate, cu iviri la zi, ca în nordul ţării la Mitoc şi
Ripiceni (Chirica, 199 1 : 1 07). De aceea el este recoltat din albia Prutului unde se
puteau întâlni nuclee rulate, aduse de cursul apei. Acestea fiind limitate ca număr
erau lucrate până la epuizare. La folosirea lor se adaugă şi distanţa relativ mare (20
km) a celor trei aşezări faţă de râul Prut de unde se recoltau din albia minoră.
Legat de hrană se poate spune că aceste comunităţi puteau vâna atât pe .valea
pârâului Drăslăvăţ în microdepresiunea Ruşilor, cât şi pe valea Crasnei, din partea
de vest a Dealului Lohan.

Nouvelles dicouvertes du paleolithique superieur dans la zone de la viile
de Ruşi, dep. de Vaslui
Resume
Les trois sites paleolitiques, semblent etre partiellement contemporains grâce au
materiel lithique qu 'ils comprennent. Leur disposition spatielle (donnee par 1 'altitude
et la forme du relief) semble nous indiquer une habitation succes sive due au climat
varie de Tardiglaciaire.
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Dans le site du point appele "La Ursoaia" on a fait un sondage de sauvetage
sur une surface de 12 m2• On y a decouvert le plus grand nombre de pieces en
silex (et aussi les plus impreşsionantes pieces accomplies). Les sites sont du
paleolitique sup�rieur de type gravettien et ils sont disposes â la droite du cours
moyen de la riviere Prut.
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INDUSTRIA MATERIILOR DURE ANIMALE
ÎN AŞEZAREA STARCEVO-CRIŞ DE LA TRESTIANA,
JUDEŢUL VASLUI. UN EXEMPLU DE STUDJU: SPATULE
Eugenia Popuşoi
Corneliu Beldiman
Cercetările arheologice desfăşurate în ultimele patru decenii au adus contribuţii
maj ore la cunoaşterea populării teritoriului Moldovei dintre Carpaţi şi Prut la
începuturile neoliticului. Pătrunse în acest spaţiu geografic probabil din sud-estul
Transilvaniei în faza a III-a a evoluţiei lor, comunităţile aparţinând culturii Starcevo
Criş au dezvoltat o economie bazată pe creşterea animalelor şi cultivarea cerealelor.
Variatele şi importantele aspecte ale acestui complex cultural au fost definite şi
aprofundate prin depistarea unui mare număr de aşezări şi prin săpăturile (mai restrânse
sau ample) efectuate în unele dintre ele1•
Iniţiate în 1 964, cercetările sistematice în aşezarea de la Trestiana, corn. Griviţa,
jud. Vaslui, s-au derulat pe parcursul a trei decenii, astfel că aici avem în prezent
situl neolitic timpuriu (Starcevo-Criş) explorat la scara cea mai extinsă din România.
În cele trei zone ale sale (A-B-C) şi repartizate pe două niveluri, au fost cercetate
exhaustiv vestigiile a 27 de locuinţe, ale unor complexe adiacente acestora (vetre,
un cuptor, gropi) şi un număr de I l morminte. Materialul arheologic, de o mare
bogăţie şi varietate, oferă prilejul unic de studiere aprofundată şi complexă a
conţinutului cultural şi a evoluţiei unor comunităţi neolitice timpurii într-o regiune
dată 2•
Ocupând un loc important în activităţile curente de subzistenţă al� populaţiei
respective şi putând oferi informaţii foarte valoroase (încă insuficient exploatate)
privind paleoeconomia, ca reflex al adaptării la mediul ecologic la începuturile vieţii
sedentare, industria materiilor dure animale este consistent ilustrată în situl de la
Trestiana. Până în prezent, lotul obiectelor din această categorie însumează 1 02
exemplare; ele provin din 1 6 locuinţe (zona A = S locuinţe; zona B - 4 locuinţe; zona
C = 7 locuinţe) aparţinând ambelor niveluri = 7 pentru nivelul 1 şi 9 pentru nivelul al
II-lea (Tabelul 1). Dintre aceste obiecte, 94 sunt confecţionate din os (=92,1 6%), 4
din corn de cerb (=3,92%) şi 4 din canini de mistreţ (= 3,92%)1.
Sub raport tipologie general au putut fi stabilite următoarele categorii (tabelul
1 ):
1 . spatule (N = 26);
2. netezitoare (N = 1 6);
3. vârfuri diverse (N = 27);
4. ace (N = 1 6);
5 . dăltiţe (N = 2);
6. gratuare pe fragmente de pereţi defensă de mistreţ (N= 3);
7. retuşoar (N = 1);
8. săpăligă/ciocan din corn de cerb (N= 1);
9. manşon de os (N = 1);
1 O. inele/brăţări din corn de cerb (N = 2);
1 1 . pandantiv de defensă de mistreţ (N = 1 );
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12. aşchie de os denticulată (N= 1);
1 3 . eboşă de ac din os (N = 1);
14. matrice pentru.extragerea inelelor - fragment diafizar de os lung (N = 1);
1 5 . matrice pentru extragerea rondelelor - fragment de mandibulă de bovid ( Bos
taurus) (N = 1);
16. fragment de neurocraniu de cerb cu coarne retezate (N = 1 );
17. fragment de mandibulă de bovid (Bos taurus) retezat (N = 1 ).
Sporirea preocupărilor pentru elaborarea unei metodologii unitare şi pentru studiul
sistematic exhaustiv al industriei preistorice a osului ( industria materiilor dure
animale) în ţările vest-europene - cu precădere în Franţa - a determinat în ultimele
două decenii înregistrarea unor progrese majore ale domeniului prin: a) înfiinţarea
în cadrul UISPP a Comisiei de nomenclatură a industriei preistorice a osului
( 1 974), condusă până astăzi de H. Camps-Fabrer; b) organizarea a zece Grupuri de
lucru pe probleme specifice sau pe epoci ale preistoriei: c) organizarea şi desfăşurarea
Colocviilor internaţionale de profil ( 1974 şi 1 976) laAbbaye de Senanque, Vaucluse,
Franţa; ( 1 993) la Treignes - Viroinval, Belgia; publicarea Actelor primelor două
colocvii, ca şi cele ale reuniunilor Grupurilor de lucru au fost benefice pentru
orientarea metodologică şi argumentarea preocupărilor şi a interesului cercetării
artefactelor de acest gen; d) elaborarea seriei de Fişe tipologice ale industriei
preistorice a osului, proiectată în 16 volume/caiete, la care participă colective extinse
de specialişti, în general occidentali, sub coordonarea H. Camps-Fabrer; până în
prezent au fost publicate şase volume (1988-1 993).
În ultima vreme se manifestă şi în România (deşi încă in măsură insuficientă,
raportat la importanţa loturilor de materiale foarte numeroase existente, aparţinând
tuturor epocilor şi culturilor preistorice) interesul pentru studiul sistematic al industriei
materiilor dure animale, încercându-se valorificarea descoperirilor de la noi conform
metodologiei unitare actuale promovată de Fişele tipologice şi Comisia de
nomenclatură; relevarea 'importanţei lor la scară regională şi/sau continentală;
integrarea în circuitul ştiinţific internaţional4•
În cele ce urmează ne propunem prezentarea spatulelor de la Trestiana, categorie
tipologică specifică (considerată "fosilă indicatoare"), relativ frecventă şi cu înalt
grad de elaborare tehnică, aparţinând industriei materiilor dure animale, prezentă în
complexele culturale neolitice timpurii din aria europeană şi egeo-anatoliană. înainte
de aceasta , socotim utilă trecerea sumară în revistă a datelor privind această problemă.
Potrivit definiţiei oferite de Fişa generală Linguri din Caietul IV al Fişelor
tipologice ale industriei preistorice a osului, aceste ustensile sunt "obiecte de os,
mai rar din corn de cervide, fildeş sau cochilii de scoici, compuse dintr-un mâner
alungit de secţiune şi lungime variabile, evazându-se spre partea distală pentru a
forma căuşul, care prezintă o concavitate marcată, ale cărui margini sunt rotunjite şi
a cărui formă poate fi variabilă; circulară, triunghiulară, trapezoidală sau eliptică. În
general, mânerul este mai lung decât căuşul". Cele mai timpurii linguri (din os, corn
de cerb, fildeş) sunt cunoscute în câteva situri de grotă şi două în aer liber din Franţa
şi Cehia, aparţinând cuturilor gravettiană şi magdaleniană/pavloviană (paleoliticul
superior): Grotte de Gourdan, Haute Garonne; Fontah�s. Taru et Garonne, Grotte de
La Vache, Ariege La Gravette, Dordogne; Pakama; Dolni Vestonice. În Orientul
=
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Apropiat, lingurile sunt semnalate în aşezări epipaleolitice - cultura natufiană
(Mallaha, Siria; Jarmo, Irak) şi în cele atrbiute neoliticului acermic (Tell Ramad,
Siria). Fabricate preponderent din os, lingurile devin ustensile quasi-curente odată

cu neoliticul timpuriu şi se întâlnesc pe parcursul tuturor etapelor neo-neoliticului
eJ,lfopean.
Studiile dedicate special subiectului au permis decalarea pe criterii strict
morfologice a 4 tipuri principale: 1 linguri cu căuşul lăţit - întâlnite în paleoliticul
superior şi în cadrul culturii ceramice liniare din centrul Europei; 2. linguri de tip
La Sarsa răspândite în cadrul culturii cardiale în estul Spaniei şi sudul Franţei,
prezente însă şi în arealul culturii ceramicii liniare din centrul Europei; 3. linguri cu
baza căuşului in formă de V - specifice complexelor culturale neolitice timpurii
din centrul-est şi sud-estul Europei; 4. linguri de tip Han-sur-Lesse
specifice
culturii neolitice finale Seine-Oise-Mame din nord-vestul Europei6• La acestea am
putea adăuga descoperirile relativ numeroase din aria culturii Vinca şi din cea a
culturii Cucuteni, morfologic apropiate de tipul Sarsa, dar nestudiate încă de o manieră
exhaustivă 7 •
În ceea ce priveşte funcţionalitatea jlrtefactelor de mai sus au fost formulate mai
multe ipoteze, corespuzătoare anumitor tipuri . Aceste ipoteze nu sunt însă totdeauna
convingătoare şi nu se bazează pe studii speciale ale urmelor de uzură şi/sau pe
analiza combinatorie a contextelor descoperirii (inventare asociate). Cea mai des
vehiculată şi acceptată ipoteză funcţională (inclusiv în caietul IV al Fişelor tipologice)
este aceea care le consideră linguri destinate preparării şi in special ingurgitării
alimentelor (fierturi de cereale); această prezumţie, susţinută indirect şi prin
descoperirea exemplarelor de linguri propriu-zise din lemn şi ceramică, rămâne
probabilă, în primul rând pentru tipurile avân�d căuşul suficient de adânc şi larg, de
formă circulară sau ovală ( ex. tipul La Sarsa). In acelaşi timp, ea nu se poate respinge
a priori în cazul celorlalte tipuri, dar nici susţine de o manieră irefutabilă. S-a afirmat
că gradul înalt de elaborare tehnică al acestor obiecte nu ar justifica utilizarea în alte
scopuri decât cel enunţat; lingurile propriu-zise (din os, lemn, ceramică) au apărut
odată cu neoliticul timpuriu în contextul noilor achiziţii culturale specifice epocii,
respectiv ceramica şi folosirea cerealelor cultivate în alimentaţie8•
O altă ipoteză care vizează funcţionalitatea în sfera alimentaţiei este aceea de
linguri pentru extragerea şi consumarea măduvei şi a creierului animal; ea a
fost formulată încă de la descoperirea primelor exemplare aparţinând paleoliticului
superior din Franţa (Grotte de Gourdan) şi este teoretic posibilă în cazul tipurilor
având căuşul de formă eliptică (tipul cu căuşul lărgit; tipul Han-sur-Lesse; unele
variante de tipuri cu baza căuşului în formă de V)9.
A doua serie de ipoteze aduce în discuţie pentru unele tipuri şi variante cu profil
longitudinal rectiliniu rolul de spatule, folosite în: a) fasonarea şi decorarea
ceramicii - fără o argumentaţie solidă; s-a obiectat dej a în mod just că gradul de
elaborare al pieselor contrazice această fmalitate prozaică; b) prepararea şi /sau
aplicarea coloranţilor - urme de ocru prezente pe exemplarul descoperit în grota
La Vache, Franţa; ipoteză plauzibilă, în acord cu funcţia generală a spatulelor definite
ca atare, dar insuficient susţinută de baza documentară actuală; c) colectarea prin
răzuire a făinii cerealelor de pe suprafaţa răşniţeior plate în aşezarea de la
Asmaska, Bulgaria, au fost descoperite câteva exemplare în cuprinsul unor locuinţe
-

-

-

lângă râsnite; această ipoteză este de luat în considerare ca probabilă. mai ales în
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cazul tipului cu baza căuşului în fonnă "V", multe din exemplarele ce îi aparţin
având frecvent extremitatea distală fracturată, reamenajată şi reutilizată (uneori până
la bază) prin abraziune, raclaj oblic lateraP0.
Cât priveşte atestarea spatulelor în aşezări Starcevo-Criş de pe teritoriul României,
trebuie să arătăm că repartizarea lor generală este inegală, reflectând încă stadiul
cercetărilor sau al publicării rezultatelor. Informaţii quasi-complete deţinem despre
descoperirile din Moldova, de unde provin, în afara celor 26 de exemplare de la
Trestiana, alte 1 1 piese din aşezările Balş, jud. laşi (2 eboşe); Glăvăneştii Vechi, jud.
laşi ( 1 ex.), Grumăzeşti, jud. Neamţ (2 ex.); Lunea, jud. Neamţ (2 ex.) Munteni, jud.
Galaţi ( 1 ex.); Valea Lupului, jud. laşi (2 ex.); Voetin, jud. Vrancea (1 ex)11• De pe
teritoriul Replubicii Moldova avem semnalat un exemplar, descoperit recent în
aşezarea Starcevo-Criş de la Secărenca (Sakarovka), raionul Sângercia12.Din Oltenia
se cunosc piesele de la Cârcea, Grădinile, Jud. Dolj şi Râureni- Rm. Vâlcea, jud.
Vâlcea13 iar din Banat cele aparţinând sirurilor de la Beşenova Veche/Dudeştii Vechi,
jud. Timiş şi Drobeta-Turnu Severin (Schela Cladovei) jud. Mehedinţi14• În
Transilvania se semnalează exemplarul de la Leţ, jud. Covasna15•
Din cele sintetizate până acum constatăm interesul accentuat manifestat pentru
documentarea, definirea şi elucidarea problematicii legate de existenţa lingurilor/
spatulelor preistorice din materii dure animale. Nu este însă mai puţin adevărat faptul
că multe din asQecte rămân încă ambigui prin insuficienţa datelor sau inconsistenţa
argumentaţiei. În ciuda eforturilor evidente, carenţele sunt sesizabile şi la nivel
metodologie, unde se apreciază uneori cu defmiţii incomplete, debordate de realitatea
arheologică; spre exemplu, tendinţa de a introduce în categoria tipologică largă a
lingurilor artefacte cu variabilitate morfologică notabilă,de aici,decurgând dificultatea
punerii în acord a categoriei tipologice ca atare (izolată pe criteii morfologice şi
funcţionale prezumate) şi funcţionalitatea reală sugerată de indiciile trasţologice
şi relevanta contextelor specifice "în situ" . La menţinerea acestor neclarităţi şi
probleme contribuie în măsură importantă absenţa unor studii recente centrate pe
loturi de obiecte relativ consistente, bine reperate în stratigrafia verticală şi în cadrul
complexelor (eventual datate absolut) cum este cazul efectivului de la Trestiana,
studii care să vizeze epuizarea aspectelor problematicii: morfologic/morfometrice;
studiu tehnic- alegerea materiei prime procedee de fabricare şi locul lor în cadrul <
lanţului operator>, reconstituirea lor experimentală; localizarea, definirea şi
interpretarea factorilor şi a urmelor de utilizare pe suprafeţe şi muchii; formularea
pe această bază a ipotezelor funcţionale; corelarea cu datele asocierilor în contextele
de origine,surprinse la momentul descoperii; verificarea ipotezelor funcţionale prin
realizarea studiilor experimentale. Astfel, aşa cum s-a subliniat recent, în planul
delimitat mai sus se impune ca soluţie unică a rezolvării (fie şi parţiale) a problemelor
necesitatea studiului sincron etapizat (pe culturi arheologice), pominda-se de la
cel al categoriilor tipologice din cadrul unui sit, continuându-se cu aQaliza
comparativă a loturilor din situri aflate într-o regiune geografică dată şi apoi din
zone mai largi, contemporane din punct de vedere culturaP6•
Studiul de faţă adoptă în linii generale şi din considerente deja expuse, concepţia
metodologică utilizată în elaborarea Caietului VI al Fişelor tipologice. Au fost
asimilate, de asemenea, indicaţiile metodologice foarte detaliate furnizate de fişa
privind Netezitoarele ( Lissoirs), redactată de H Camps-Fabrer, A. Averbouh şi N.
Provenzano; menţionăm faptul că deja a fost elaborată şi fişa Spatulelor ( N.
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Provenzano), pe care însă nu am avut-o la dispoziţie.Categoriile tipologice
menţionate se vor prezenta în Caietul XII ( Lissoirs et spatules), în curs de
defmitivare sub conducerea H.Camps-Fabrer, A.Averbouh şi N.Provenzano17•
Acordând prioritate criteriului funcţional şi pentru limitarea ambiguităţilor, se
cuvine mcută explicitarea noţiunilor cu care vom opera şi care determină izolarea
tipurilor sau a categoriilor tipologice.Astfel, accepţia curentă a definiţiei lingurei
asociază prioritar această ustensilă operaţiilor de preparare şi/sau ingurgitarea
alimentelor. Sub aspect 11\0rfologic, notăm necesitatea existenţei unui căuş mai mult
sau mai puţin marcat şi neadaptarea/inadecvarea pentru executarea altor operaţii
(ex.reclaj.). Spatula este o ustensilă destinată prelevării, aplicării, amestecului unor
substanţe nealimentare în stare plastică sau sub formă de pulbere sau efectuării unor
operaţii mecanice (ex.finisare-netezire,raclaj,decorare etc.). Morfologia ei curentă
este a unui obiect alungit plat sau uşor curbat în plan longitudinal/transversal,cu
jumatatea distală evazatăllăţită trapezoidal; forma simplă îi conferă funcţionalitate
multiplă.In ultimă instanţă, aportul hotărîtor în stabilirea funcţionalităţii pieselor
preistorice din os, numite linguri şi/sau spatule se poate aştepta de la analiza
sistematică a urmelor de uzură (fracturi, modificarea suprafeţelor şi a muchiilor). In
ce ne priveşte, optăm pentru utilizarea termenului generic de spatulă în cazul
artefactelor de la Trestiana.
Convenţiile adoptate în studiul de faţă (fig. l ):
- faţă superioară (FS)- reprezintă -suprafaţa concavă a obiectului (respectiv
interiorul căuşului);
- faţa inferioară (Fi)-reprezintă suprafaţa internă a obiectului;
'
Orientat pe FS şi cu baza mânerului în jos pe obiect se disting:
- extremitatea proximală (EP)- capătul mânerului;
- partea proximală (PP)- apox. treimea inferioară a obiectului sau mânerul;
- partea mezială (PM)- aprox.treimea centrală a obiectului sau zona de joncţiune
a părţii distale şi a mânerului;
- partea distală (PD)- aprox.treimea superioară a obiectului;
- extremitatea distală (ED)- capătul părţii lăţite a obiectului;
- bordul/marginea dreaptă (BD);
- bordul/marginea stângă (BS)
, Pe Fi se menţine localizarea bordurilor de pe FS, respectiv BD este efectiv cel
stâng pe Fi, iar BS este cel drept.
Piesa fragmentară (Fr) este conservată în proporţie minimă de 2/3, iar sub această
valoare ea reprezentând un fragment de piesă (fr); piesa întreagă este notată ( 1 )
(tabelul 2).
În lotul de artefacte de la Trestiana aparţinând industriei materiilor dure animale,
spatulele sunt bine reprezentate, efectivul acestui tip cuprinzând 26 de exemplare,
în mare majoritate fragmentare şi fragmente.Sub raportul contextului, ele provin
din inventarele unor complexe (=14 locuinţe) plasate în cele trei zone ale sitului. În
nivelul Isau descoperit (14) piese, iar în nivelul II (12) piese. Numeric, predomină
complexele care au livrat câte un exemplar, urmate de acelea cu 2-3 exemplare;
excepţional întâlnim o locuinţă (C/L3) care a furnizat 4 piese (fig.4). Din punct de
vedere al asocierilor tipologice în complexe, constatăm că spatulele sunt acompaniate
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în câte şase cazuri de netezitoare, vârfuri diverse şi ace, iar în două cazuri de
dăltiţe; în câte un caz, ele se asociază cu restul tipurilor, exceptând săpăliga/
ciocan din corn de cerb (fig.5).
Pe planul consideraţiilor taphonomice/al 'Stării de conservare, se pot fa�e
următoarele observaţii: eşantionul spatulelor se prezintă în stare generală de
conservare bună, ceea ce permite decalarea şi lectura integrală a detaliilor morfologice
şi a modificărilor tehnice ale suprafeţelor,datorate aplicării diferitelor procedee de
fabricare, ca şi utilizării. Coroziunea produsă de acizii humici se manifestă slab; în
schimb, suprafeţele sunt afectate la majoritatea pieselor de rădăcinile plantelor
ierboase care produc urme de coroziune vermiforme, în general superficial. Unele
exemplare prezintă depozite slabe de oxizi de magneziu; lipsesc însă depozitele
calcaroase. Nu s-a constatat prezenţa urmelor de ardere·fortuită sau a substanţelor
colorante (ocru).
Proporţiile pieselor întregi (1), fragmentare (Fr) şi fragmente (fr) sunt următoarele:
- piese întregi, N=3 (1 1 ,54%)- nr. l 3,25-26;
- piese fragmentare, N=6 (23,08%)-nr. l -2, 14,22-24;
- fragmente de piese, N= l 7 (65,38%)-nr. 3 - 1 2, 1 5-2 1 ; domină în proporţie
covârşitoare fragmentele distale (N=l 6); un fragment este de la PP.
Fracturile, survenite accidental în vechime în timpul utilizării, sunt transversale
sau oblice în raport cu axul principal (longitudinal) al obiectului şi se plasează astfel:
- la nivelul PM, N=7 (30,43%);
- la nivelul PD/ED, N=4 ( 1 7,40%);
- la nivelul PM şi PD/ED, N=l 2 (52,1 7%).
Recurgând la criteriul morfologic, în lotul de spatule dela Trestiana putem deosebi
următoarele subtipuri şi variante tipologice:
- subtipul 1 : cu PD net delimitată, având baza (PM) profilată,cu contur in formă
de V sau U şi mâner de secţiune circulară sau ovală. Ace�t subtip este echivalentul
celui definit de J.Nandriş şi intrat în literatura de specialitate drept lingură cu baza
căuşului în formă de V,deşi unele exemplare prezentate au PM semicirculară în plan
sau difuz conturată18• Din aceste considerente am preferat nuanţarea definiţiei
subtipului, conform enunţului de mai sus.
După forma PD deosebim variantele:
- l a: cu PD largă, de formă eliptică (= având marginile convexe).N=I 2 (fig.69,nr. l - 1 2);
- 1 b: cu PD ingustă," de formă triunghiulară alungită (= având marginile rectilinii
divergente), N=9 (fig. l 0- 12,nr. l 3-2 1).
Subtipul 2: cu PD evazată progresiv (de formă trapezoidală alungită) şi ED
convexă.
După forma secţiunii PM se deosebesc variantele:
- 2a: cu secţiunea triunghiulară aplatizată, N=3 (fig. l 2- 1 3 ,nr.22-24);
- 2b: cu secţiunea biconvexă asimetrică sau plan-convexă, N=2 (fig. l 4·,nr.2526).
In continuare, vom prezenta analiza morfologică a fiecărei variante tipologice,
pe segmentele delimitate convenţional.
·

Varianta l a
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Morfologia PD-

•

conturul general al PD văzut pe FS este eliptic, respectiv cu
marginile convexe. Proftlul, concav-convex, prezintă o curbură longitudinală a feţelor,
mai mult sau mai puţin accentuată. Conturul ED este ogival simetric (în axul principal)
satl disimetric (dejete) spre dreapta sau spre stînga. In profil ED este teşită simplu
(en biseau), respectiv· numai pe Fi, datorită utilizării, sub un unghi oblic (cea 300)
sau abrupt (cea 45°-65°). Secţiunea ED (la 5 mm de vârful actual) este plan-convexă
(FS/Fi), iar mijlocul PD triunghiulară aplatizată cu colţurile rotunjite.Pe Fi se observă
o nervură largă în prelungirea mânerului.
Morfologia PM - respectiv zona de joncţiune a PD şi a mânerului; se prezintă pe
FS cu un contur ascuţit sau semicircular, în profil cu ruptură de pantă; secţiunea este
lobată.
Morfologia PP mânerul se păstrează la două exemplare şi, după sector, are
secţiunea circulară, ovală sau poligonală; pe Fi se păstrează ţesutul spongios epifizar,
pus în evidenţă prin fason,are; EP păstrată la un exemplar (nr. l ) are formă ogivală,
fasonată integral.
-

Varianta lb
Morfologia PD - conturul general este triunghiular alungit, iar profilul concav

convex (FS-Fi) în plan longitudinal, are o curbă mai puţin accentuată faţă de varianta
1 a. Conturul ED este la cele mai multe exemplare ogival disimetric; un exemplar
are ED oblică spre stânga, iar altul convexă. Profilul ED este teşit simplu oblic pe Fi
(de fasonare); un ţxemplar are ED teşită dublu (de fasonare). Secţiunea ED este
plah convexă, iar pe centru plan-convexă sau triunghiulară aplatizată. Pe Fi se observă
o nervură largă în prelungirea PP (mânerul).
Morfologia PM - contur ascuţit sau semicircular, în profil cu ruptură de pantă;
secţiune lobată.
Morfplogia PP - mânerul se păstrează la 3 exemplare şi reprezintă integral ţesutul
spongios epifizar, prelungit parţial şi pe PD; secţiune variabilă: circulară,ovală,faţetată.
EP este fasonată oblic (2 cazuri) sau este brută anatomic (= segment din suprafaţa
condilului epiftzar ).

S.ubtipul l
Morfologie- conturul general al acestui subtip este trapezoidal alungit, cu borduri

rectilinii divergente; profilul este uşor concav/convex în plan longitudinal, iar conturul
ED convex disimetric (2a), uşor convex sau ogival disimetric (2b). Profilul ED se
prezintă teşit oblic pe Fi (la 2b şi pe Fi) .de fasonare, iar secţiuninea este plan convexă. Pe centrul PD şi PM secţiunea este triunghiulară aplatizată (2a) şţi biconvexă
asimetrică (2b ), iar cea a PP triunghiulară sau plan - convexă (2a) şi biconvexă
asimetrică (2b).Pe Fi, partea proximală prezintă ţesutul spongios epifizar, pus în
evidenţă prin fasonare, EP are contur oblic, faţetat prin fasonare (abraziune) (2b)
sau este brută de debitaj (2a).
Ca observaţie generală subliniem că morfologia actuală a ED a spatuleJor (contur
ogival sau convex; muchie teşită oblic sau abrupt) reprezintă stadiul de abandon,
respectiv după o perioadă variabilă (l�gă de regulă) de utilizare. Morfologia iniţială
a ED era uşor convexă, cum se poate constata la piesa nr. l 7 (fig. l i), şi la piesa
descoperită în aşezarea de la Voetin judetul Vrancea.
Morfometria este prezentată detaliat în ţabelul 2; se constată variabilitatea
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dimensională a artefactelor, după cum urmează: exemplarele variantei l a au
dimensiuni/lungimi cuprinse între cea. 130 şi 200 mm, cu preponderenta celor cu
L= 140- 1 60 mm ; lăţimea lor maximă (iniţială) este de 2 1 -28 mm. Varianta 1 b cuprinde
piese cu lungimi între 1 00 şi 1 70 mm, majoritatea având 1 00-1 1 O mm; lăţimea maximă
a celor mai multe este de 1 0- 1 5 mm. Spatulele subtipului 2 sunt lungi de 90- 1 50
mm, dominând cele cu L- 140 mm şi lăţimea maximă de 25-27 mm. Se pot distinge
astfel două clase tipometrice, corespunzând variantelor la (L= 14- 1 60 mm; lăţime
maximă = 2 1 -28 mm) şi lb (L = 1 00- 1 1 0 mm; lăţime maximă 1 0- 1 5 mm). Aceste
clase nu reflectă diferenţe în funcţionalitate (aşa cum se constată prin analiza urmelor
de uzură), ci se raportează la utilizarea unui tronson mai lung sau mai scurt al
metapodiilor.

Studiul tehnic
Materia primă - este constituită fără excepţie de metapodiile (metacarpiene metatarsiene) de bovine adulte (Bos taurus), specie bine reprezentată în material

osteologie. studiat la Trestiana19• Faptul este dovedit de parametrii morfometrici ai
spatulelor şi prin descoperirea excepţională a unor piese tehnice - eboşe (= segmente
de metapodii de Bos tau rus în stadii de prelucrare incipiente ), păstrând încă
elementele morfologiei anatomice, permiţănd astfel identificarea originii anatomice
şi a speciei; reconstituirile experimentale au confirmat integral aceste observaţii.
Din literatura de specialitate cunoaştem cazul metapodiului - eboşă de la Lepenski
Vir II atribuit nivelului Starcevo-Criş-respectiv şi cel al eboşei descoperite în nivelul
Vinca A de la Gomea20 • Alte două piese de acest gen şi care prezintă un interes major
sub raport tehnologic au fost recuperate prin cercetările desfăşurate în aşezarea
Starcevo-Criş de la Balş, corn. Tg. Frumos, jud. Iaşi; astfel, din inventarul L 1 provin
un segment de metatars despicat longitudinal, păstrând integral unul dintre conditii
epifizei oistale, în stadiu de modificare incipient (despicare, percuţie directă, cioplire,
abraziune); eboşa nr. 1 era destinată foarte probabil obţinerii unei spatule în varianta
1 b (L = 1 25 ). A doua eboşă se prezintă sub forma unui segment longitudinal de
metatars şi se află într-un stadiu de prelucrare mai avansat (epifiza distală înlăturată;
abraziune; raclaj), urmărindu-se obţinerea unei spatule în varianta 2a (L păstrată =
1 88)21•

Fabricare

Etapele <lanţului operator> al fabricării spatulelor au fost stabilite prin: a) definirea
şi analiza atentă a urmelor specifice păstrate pe suprafeţe, inclusiv prin recurgerea la
mijloace optice (microscopie de mică putere, mărimi până la x l OO); b) prin studiul
aceloraşi tipuri de modificări ale suprafeţelor, dar prezente pe piesele tehnice-eboşe;
c) prin reconstituirile experimentale publicate în literatura de profil.
Cele două mari etape, debitajul şi fasonarea, cuprind mai multe verigi succesive,
caracterizate de aplicarea unui procedeu tehnic bine defmit şi specific22•
A. Debitajul (fig. 1 5/ 1 -3):
1 . despicarea metapodiilor de-a lungul şanţului de coalescenţă prin folosirea unei
dăltiţe sau prin percuţie directă cu o unealtă ascuţită dură ( ex. un topor litic); urmele
despicării cu dăltiţa sub forma unor encoches sunt bine vizibile pe muchia eboşei nr.
1 de la Balş.
2. înlăturarea epifizei proximale prin şănţuire şi/sau fracturare prin percuţie directă;
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3 . înlăturarea epifizei distale, respectiv a unuia dintre conditii acestuia prin
fracturare - după caz, în funcţie de subtipul care urma a fi obţinut; cazul celor două
eboşe de la Balş (una având candilul epiftzan şi alta nu), aparţinând la două subtipuri
diferite este foarte ilustrativ în acest sens.
B. Fasonare (fig. 1 5/4):
1 . obţinerea unui segment de metapod cu lăţimea uniformă prin reducerea lăţimii
condilului epifizan în plan antero-posterior şi lateral; operaţiile aplicate şi atestate
pe eboşa nr. 1 de la Balş sunt: cioplire longitudinală (probabil cu un topor litic),
urmată de abraziunea pe substrat dur rugos (ex. o gresie cu suprafaţa plană, de
dimensiuni mai mari);
2. raclajul longitudinal cu un tăiş de silex oarecare (nu neapărat unealtă finită)
pentru obţinerea formei PD şi PP, cu secţiunile şi profilele specifice (v. supra,
morfologia); cele mai multe dintre piese prezintă striuri bifaciale fme, longitudinale,
uniforme, specifice acestei operaţii.
3. abraziunea pe substrat rugos dur fix sau mobil, pentru: regularizarea muchiilor
rezultate prin operaţia de debitaj (=despicare); fasonarea PP/PD şi a bodurilor.
Abraziunea bordurilor şi a Fi prin folosirea unei gresii în poziţie fixă şi mişcarea
longitudinală în dublu sens a piesei de os se observă pe ambele eboşe de la Balş.
Striurile longitudinale bine marcate pe PD/FS a unor exemplare (nr. 2), ca şi cele
scurte oblice/transversale existente pe multe dintre mânere atestă aplicarea aceluiaşi
procedeu tehnic pentru' obţinerea formelor definite (finisare).
Prin reconstituirea experimentală s-a constatat că fasonarea FS a PD prin raclaj
cu o piesă de silex, urmat de abraziunea pe substrat dur mobil, respectiv un mic
galet de gresie (polizor) este foarte eficace. In toate cazurile de recurgere la abraziune,
folosirea apei şi a nisipului s-a dovedit indispensabilă23•
4. lustrui artificial uniform pe care îl prezintă majoritatea pieselor pe întreaga
suprafaţă se datorează probabil finisării prin polizare pe substrat flexibil - respectiv
piele sau material textil; această operaţie a estompat sau distrus urmele de fasonare
prin raclaj/abraziune. Trebuie să precizăm cu acest prilej că în cazurile industriei
materiilor dure animale s-a propus ca termenul polizat sâ se încadreze în <lanţul
operator> al fasonării, iar lustruit în sfera utilizării, fiind o consecinţă directă a
folosirii artefactelor24•
Caracteristicile osteologice ale materiei prime utilizate exclusiv (metapodiile de
bovine mature) condiţionează dimensiunile pieselor finite, parţial morfologia,
aspectul suprafeţelor şi aplicarea unor operaţii tehnice într-un <lanţ operator> quasi
standardizat (cf. etapele descrise mai sus). PD este realizat în ţesutul compact diaftzar;
FS corespunde astfel fetei periostale a osului, iar Fi celei medulare. Unele exemplare
păstrează pe Fi porţiunile concave ale suprafeţei medulare (nr. 1 , 5, 1 3, 1 8). PP este
fie realizată integral în ţesutul spongios epifizar (cf. cazul exemplarelor aparţinând
variantei 1 b
nr. 1 3 -2 1), fie prezintă pe Fi porţiuni mici ale spongiosei epifizale
(exemplarele variantei 2a nr. 22-24; unele piese ale variantei la = nr. 1 ). EP poate
fi: a) integral fasonată prin abraziune (ex. nr. 1 , 1 3 , 1 5 , 22, 25-26); b) brută de
debitaj - fracturare transversală (nr. 23); c) brută anatomic - suprafaţa condilului
epiftzar (nr. 14).
Se poate concluziona că fasonarea spatulelor este integrală şi prezintă un grad
=

=
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înalt de elaborare, . respectiv de dificultate tehnică în execuţie. Ansamblul
operaţiilor standardizate de obţinere experimentală a unor piese comparabile
(lingură de tip La Sarsa) a necesitat peste 1 8 ore de travaliu continuu25•

Ipoteze de utilizare

S-a remarcat deja faptul că spatulele/lingurile cu "baza căuşului în formă de V"
prezintă în mod constant un grad avansat de uzură, localizată la PD. Fracturarea şi
tocirea părţii active a dus la modificarea morfologiei iniţiale a PD, uneori mergând
până la micşorarea lungimii acesteia la 1 0-20 mm26• Cum s-a afirmat în rândurile de
mai sus, ipotezele funcţionale formulate până în prezent nu oferă argumente
consistente bazate pe analiza sistematică a urmelor de uzură şi a asocierilor în
contextele "in situ".
În cazul lotului de spatule de la Trestiana, observarea exhaustivă a morfologiei
PD şi analiza microscopică a suprafeţelor (măriri optice de până la x 100) au prilejuit
următoarele constatări: în primul rând trebuie evidenţiată tocirea laterală sau fractura
oblică a ED (urmată uneori de reamenajare) pe o lungime variabilă a bordului (între
1 O şi 40 mm). Pe muchia acestui sector s-a relevat existenţa constantă şi unică a unui
singur tip de urme de uzură; un mic tronson al ED, având lungimea cuprinsă între 1 O
şi 40 mm este acoperit cu striuri scurte în fascicole dese, orientate transversal sau
oblic pe partea activă - ED, bine marcate datorate efectuării unei operaţii de raclaj
unidirecţional sub un unghi cuprins între circa 30°şi 65°, pe o suprafaţă dură rugoasă.
Aplicarea unei presiuni mari asupra ustensilei în timpul folosirii este probată atât de
caracterul net al striurilor, cât şi de fracturile localizate invariabil ta PM sau spre
ED, pc:: care le prezintă aproape toate exemplarele. Localizarea sectorului uzat/
fracturat pe BD sau BS permite reconstituirea cinematicii funcţionale generale a
fiecărui exemplar; astfel uzura BD semnifică folosirea spatulei cu priza în mâna
dreaptă printr-o mişcare de la dreapta spre stânga; uzura BS se �atorează prizei în
mâna stângă şi efectuarea unei mişcări de la stânga spre dreapta. Tocirea sau fractura
oblică a unui bord al ED sunt urme de uzură ale majorităţii pieselor similare (uneori
identice morfologic) descoperite în ara culturii Starcevo-Criş de pe teritoriul
RomânieF7, sau a grupelor culturale neolitice timpurii înrudite din centrul - est şi
sud-estul Europei28•
În perspectiva deschisă de aceste constatări putem discuta ipotezele funcţionale
vehiculate în literatura de specialitate. Cea mai des acceptată ipoteză, aceea a
Ungurilor propriu-zise, folosite în prepararea/îngurgitarea alimentelor nu poate fi
definitiv respinsă, dar cel puţin în cazul pieselor de la Trestiana, ea nu este susţinută
concludent de tipul urmelor de uzură. Putem eventual atribui tocirea preferenţială a
unui bord al ED contactului repetat cu fundul sau pereţii recipientului ceramic sau
de lemn care conţinea alimente; nu suntem însă în posesia datelor care să ateste
frecvent urme de raclaj pe fundul sau pereţii unor tipuri de vase ceramice. Caracterul
foarte bine marcat al striurilor nu susţine presupunerea de mai sus; în plus, s-a
constatat că spatulele se apăsau pe o suprafaţă rugoasă în timpul folosirii ceea ce nu
este necesar în cazul lingurilor. Prin observarea sub microscop a suprafeţelor
superioară şi inferioară a PD nu s-a semnalat nici un fel de urmă, striuri izolate de
traiectorie neregulată sau oblică; puncte de impact sub forma unor mici adâncituri
de atribuit contactului "lingurii" cu dentiţia. Astfel de urme sunt inevitabile şi
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frecvente în situaţia folosirii ustensilelor ca linguri mai ales că uzura intervine
în mediul umed; constatarea aceasta ni se pare foarte semnificativă şi ea reduce
considerabil probabilitatea funcţiei de linguri a pieselor în discutie. Mai trebuie
subliniat că reducerea (uneori drastică) a lungimii şi lăţimii PD ("căuşului") prin
fracturare, urmată de reamenajarea ED prin abraziune, nu a constituit un impediment
în privinţa funcţionalităţii, situaţie greu de admis în ipoteza lingurii propriu-zise. La
aceeaşi concluzie ne conduce observaţia că în chiar lotul de la Trestiana şi în acelaşi
complex coexistau două clase morfometrice sensibil diferite, corespunzătoare
variantelor 1 a şi 1 b; diferenţa între Jungimile şi lăţimile PD este importantă, varianta
1 b neputând fi folosită ca lingură.
Pentru moment, singura ipoteză acceptabilă în concordanţă cu localizarea şi tipul
urmelor de uzură decelate pe exemplarele de la Trestiana, este cea de spatule pentru
colectarea făinei sau a altor substanţe de pe suprafaţa râşniţelor litice plate; aceasta
presupune efectuarea unei operaţii de raclaj unidirecţional prin apăsare pe o suprafaţă
dură rugoasă, sub un unghi abrupt/oblic cuprins între 30°-65°. Parametrii uzurii a
două spatule din aşezarea Starcevo-Criş de la Grumăzeşti29 (variantele tipologice l a
şi 2a) confirmă integral observaţiile de mai sus.
Asocierile tipurilor de artefacte din materii dure animale în complexele/locuinţele
de la Trestiana, respectiv ale spatulelor (tabelul 1 ), nu reflectă complementaritatea
funcţională şi deci nu sunt relevante sub acest aspect. Ele exprimă spectrul normal al
instrumentarului domestic fabricat din materii dure animale ..
Studiul contextelor în care a fost descoperit instrumentarul de os impune însă o
analiză mult mai largă şi aprofundată atât asupra structurii complexelor de locuire/
locuinţe, cât şi asupra instrumentarului adecvat (utilajului litic cioplit şi şlefuit,
instrumentarului casnic din lut, ceramicii şi altor grupe de material arheologic),
necesar activităţilor legate de o economie bazată pe creşterea animalelor şi cultivarea
plantelorlcerealelor şi a exprimării spirituale a comunităţii neolitice sedentare de la
Trestiana, ceea ce nu e posibil de realizat acum. Însă, două "amenajări interioare"
una aflată în lociunţa C/L2 - nivelul !/inferior - şi alta în locuinţa BIL3 - nivelul III
superior, ne oferă cele mai concludente elemente pentru sprijinirea ipotezei emise
asupra tipologiei şi funcţionalităţii celor 26 de piese care fac obiectul studiului de
faţă.
În locuinţa CIL2, destinată depozitării de alimente30, în apropierea vetrei (distrusă
şi întoarsă cu faţa în jos) se afla ''un loc" special amenajat - ca un "cotlon" - unde
erau aşezate, intenţionat, trei fragmente de râşniţă dintr-o rocă dură silicioasă. Alături
de acestea se aflau trei pietre - dintr-o gresie silicioasă - puternic arse. Din inventarul
utilajului litic extrem de bogat (din silex, obsidian, gresie etc.) obţinut din locuinţă
nu lipsesc frecătoarele relativ sferice piesă componentă folosită la "rnăcinarea"
materiilor supuse acestui proces.
În locuinţa B/L3, pe o porţiune nederanjată a vetrei (0,30x0,20 m) se afla un grup
de piese: jumătate dintr-o râşniţă (din rocă dură silicioasă) acoperea două piese de lut
a căror formă ne-a permis doar să le conferim atributul de "piese de cult" fără să
putem, însă, să descifrăm simbolul transmis. În jur multe fragmente ceramice.
Fragmentul de râşniţă, spre deosebire de toate piesele de acest gen, descoperite mai
în toate lociunţele de la Trestiana, prezintă unele particularităţi, respectiv: suprafaţa
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de folosire este brun-roşcată (nuanţe mai estompate având şi pe laturi) şi prezintă
striuri adânci longitudinale, mai mult sau mai puţin paralele pe care le-am considerat
ca pe un element "tehnic" necesar reţinerii, în timpul activităţii de "măcinare " a
materiilor - boabe ori a unor substanţe colorante (aşa s-ar părea în cazul piesei din
complexul BIL3) - supuse acestui proces. Un frecător cilindric cu ambele capete
folosite, din rocă dură silicioasă a fost recuperat de pe suprafaţa locuinţei BIL3. Cele
două "amenajări" reflectă existenţa procesului de obţinere a "făinei " ori a "pudrei"
unor coloranţi (ceramica policoloră ocupând un loc important în cadrul materialului
arheologic ceramic de la Trestiana). Plasarea lor în apropierea vetrelor şi asocierea
cu "piese de cult" leagă procesul "rnăcinării" de unele practici magico-religioase în
directă corelaţie cu activităţile curente de subzistenţă ale comunităţii respective privind
cultivarea primitivă a cerealelor şi creşterea animalelor domestice.
Ansamblul "tehnic" de măcinare a boabelor ori a altor substanţe, compus din
râşniţe şi frecătoare (prezente aproape în toate locuinţele de la Trestiana) implica şi
existenţa unor instrumente necesare adunării pudrei obţinute. Cele 26 de spatule
prin parametrii uzurii confirmă integral utilitatea ca atare a acestor piese lăsând totuşi
deschisă şi problema folosirii acestora la netezirea unor construcţii interioare - vetre
adesea retacute şi taţuite - în a căror compoziţie există o mare cantitate de nisip cu
granula mare ori a unor categorii ceramice cu nisip/prundiş în compoziţie.
Demersul nostru a urmărit abordarea completă a problematicii ridicate de o
categorie tipologică bine individualizată (considerată "fosilă directoare") a industriei
materiilor dure animale aparţinând culturilor neoliticului timpuriu din centrul - est
şi sud-estul Europei: spatulele din os. Efectivul numeros care provine din situl de la
Trestiana (N 26, în două subtipuri cu câte două variante) permite în condiţii optime
un astfel de studiu. Fără îndoială, concluziile de mai sus, limitate la efectivul de
obiecte dintr-un singur sit, aduc un plus de informaţii şi detalii, utile în cunoaşterea
tipologiei şi a ipotezelor funcţionale, contribuind cu argumente concrete la reducerea
marjei lor de probabilitate. Studiile ulterioare mai aprofundate efectuate pe alte loturi
comparabile cantitativ, vor conduce la confirmarea sau infirmarea parţială/totală a
consideraţiilor noastre, dar vor contribui în mod cert la clarificarea, deloc facilă, a
aspectelor discutate aici.
=

L'industrie des matieres dures animales dans le site de la civilisation
Starcevo-Criş Trestiana, dep. de Vaslui.
Un exemple d'etude: les spatules
Resume
La station neolithique ancienne de Trestiana, cornrn. de Griviţa, dep. de Vaslui, a
ete systematiquement exploree pendant une bonne trentaine d'annees; comme
resultat, ici se trouve aujourd'hui le site appartenant â la civilisation Starcevo-Cris
le plus extensivement fouille de Rournanie. D'i�i provient un riche·et important lot
d'artefacts (N 1 02) en matieres dures animales; il est reparti en 17 categories
typologiques (voir le tableau 1 ) : 1 spatules; 2 lissoirs; 3 pointes diverses; 4 aiguilles;
5 burins; 6 grattoirs sur frg de defenses de sanglier; 7 retouchoir; 8 houe/marteau en
=

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

94

bois de cerf; 9 manchon en os; 1 O. bagues/bracelet en bois de cerf; 1 1 .
pendeloque sur defense de sanglier; 1 2 eclat d'os denticule; 1 3 . ebauche
d'aiguille en os; 14. matrice pour la fabrication des manchons - frg. diaphisoire
d'os long; 1 5 . matrice pour d'obtention des rondelles par perforation circulaire
- frg. de mandibule de bovine; 1 6. frg. neurocranial de cerf ayant le bois detache
- bois de mas sacre; 1 7. frg. de mandibule de bovine fa�onne.
L'etude suit les etapes methodologiques proposees par H. Camps-Faber (dir.),
Fiches typologiques de l'industrie osseuse prehistorique, Cahier VI: Elements
recepteurs, Treignes, 1 993, p. 133 - 1 67 (les fiches 6.0 - 6.4.). Les divers aspects
concemant la typologie, la morphologie/morphometrie, Ia fabrication, les hypotheses
d'utilisation de cettes fiches oilt ete discute, mQ(;lifie et complete selon les parametres
observes sur les exemplaires de Trestiana (fig. 1-3, les tableaux 1-2). L'effectif des
spatules est assez large (N = 26) et bien conserve permettant la lecture integrale des
details morphologiques et des stigmats de fabrication et d'utilisation. La majorite
absolute des objects (=85,46%) est fragmentaire (Fr) on represante des :fragments
(fr.); 3 exemplaires sont entiers (i). On affume que les indices morphologiques/
typometiques et les stigmats d 'utilisation ne permettent pas de considerer les artefacts
de Trestiana comme des cuillers proprement dites; plus aproprie reste le terme de
spatule, employe dans cet etude. Morphologiquement, on a isole deux sous-types
en deux variantes typologiques chaque. Le sous-type 1 â la partie distale nettement
delimite et le manche de section circulaire ou ovaVeliptique; il est l'equivalent du
type 6.3., ayant le cuilleron â base en forme de V de J. Nandriş. Ce sous-type a deux
variantes, avec la partie distale large eliptique la (no. 1-12) et etroite triangulaire
alongee 1 b (no. 1 3-21). Le sous-type 2 a la partie distale evasee progressivement
(forme trapesoidale alongee et extremite distale convexe); selon la section de la
partie mesial� on distingue les variantes 2 a (la section triangulaire aplatie) (no. 2224) et 2 b (la section biconvexe asymmetrique ou plan-convexe) (no. 25-26). Sur la
morphometrie (voir le tableau 2) on decele deux classes dimensionelles et qui
correspondent â les variantes 1 a (L = 140-1 60 mm; larg. max. = 2 1 -28 mm) et 1 b
(L = 100- 1 1 O mm; larg. max. 10- 1 5 mm). Cettes classes experiment la choix
dimensionelle de la matiere premiere ( les longuer du secteur des metapodes de
bovines) et, par consequance, n'ont pas d'implications en plan fot;�.ctionnel.
La matiere premiere est constituee sans exception de metapodes (metacarpes/
metatarses) de bovines (Dos tau rus tres probable, d' apre s la diagnose
archeozoologique); en ce sens, on invoque la presence illustrative de deux spatules
en stade d'ebauches, ayant encore des indices caracteristiques de la morphologie
anatomique, decouvertes dans le site de Balş, dep. de laşi et appartenant â la meme
civilisation Starcevo-Criş. Les etapes quasi-standardisees de la <chaîne operatoire>
ont ete precisees sur la base de 1' etude des stigmats macro - et microscopiques
observes sur les spatules et · sur les ebauches de Balş; on a tenu compte aussi des
conclusions du travail experimental (J. Nandriş, H. Camps-Faber et S.-Y. Choi).
L'analyse des surfaces a ete faite â l'aide d'une microscope optique (agrandissements
jusqu'â 1 00 fois). Le debitage etait effectue par: 1 . fendage longitudinal, suivi de
detachement de l'epiphise proximale du metapode par 2.sciage transversaVou
fracturation par 3. percussion directe; la demi-epiphise distale (le condile) a ete
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detachee par percussion directe quand on a envisage l'obtention d'une spatule
correspondant ou sous-type 2 (l'ebauche 2 de Balş). Le fa�onnage est integral et
reunissait les operations de: 1 taille longitudinale et l'abrasion de la demi-epiphise
distale (pour la variante 1 b - voir l'ebauche 1 de Balş) en but de regulariser la
largeur du segment metapodal; 2 le reclage longitudinal en utilisant un tranchant
de silex (des stries bifaciales fines longitudinales uniformes caracteristiques); 3 .
l'abrasion sur meule dormante et/ou mobile - petit galet de gres (des stries bien
marquees sur la face superieure de la partie distale et sur les manches de la majorite
des artefacts; 4. le· polissage pour la fmition des objets (sur cuir, materiei textil), ce
qui rend polie brillantente uniforme toute la surface des spatules. Les stigmats
microscopiques d'utilisation ont ete observes d'une maniere exhaustive; il s'agit
uniquement de stries courtes d'abrasion, bien marquees, en faisceux uniformes,
orientees transversalement ou obliquement sur de petit secteurs (L :::;: 1 0-40 mm) de
1 'extremite distale. La presence des secteurs uses sur toutes les extremites distales
conservees et localises sur les bords droit et gauches permet la reconstitution de la
cinematique fonctionnelle des spatules (la prise en main droite/gauche). Les fractures
stereotypes, localisees sur les parties mesiale, distale et l'extremite distale sont les
indices d'une utilisation par aplication d'une pression assez forte en contact avec
une surface regneuse dure, ce que est en consonance avec les caracteristiques des
stries. Dans ce perspective on discute les hypotheses d'utilisation vehicules par la
bibliographie; on accepte provisoirement comme probable pour les exemplaires de
Trestiana 1 'hypothese qui rattache les spatules au recolte de la farine sur la surface
des meules plates. Ainsi, on considere comme plus aproprie d'utiliser la denomination
de spatules et non de cuillers.
NOTE
1 Menţionăm cu prilejul de faţă lucrările cele mai importante asupra acestui subiect,
care oferă şi bibliografia respectivă quasi-completă: VI. Dumitrescu, Alexandra
Bolomey, FI. Mogoşanu, Esquissepour uneprehistoire de la Roumanie, Bucureşti,
1 983, p. 56-66; Silvia Marinescu Bâlcu, SCIVA, 26, 1 975, 4, p. 487-506; idem,
Suceava, 8, 1 98 1 , p. 1 63 - 1 64; idem, SCIVA, 34, 1 983, 2, p. 1 1 6� 1 2 1 ; idem, Dacia,
N.S., 35, 1 99 1 , p. 5-12; idem, Les Carpates Orientales et la Moldavie, in J.K.
Kozlowski, M. Otte (eds.), Atlas du Niolithique europien. L'Europe Orientale,
voi. 1, ERAUL 45, ·Liege, 1 993, p. 1 9 1 - 1 98, 208-2 1 0; idem, Din nou despre
începuturile vieţii neolitice la est de Carpaţii Răsăriten� în prezentul volum; Eugenia
Popuşoi, Arh. Mold. 9, 1 980, p. 7- 17; idem, Cercet lst , I l , 1 980, p. 1 05- 1 34; E.
Comşa, Dacia, N.S. 22, 1 978, p. 9-36; idem, Arh. Mold., 14, 1 99 1 , p. 5-35; N.
Ursulescu, Suceava, 1 0, 1 983, p. 26 1-339; Comelia Magdalena Mantu, A. Mantu,
1. Scorţanu, SCIVA, 43, 1 992, 2, p. 149-1 76; Comelia Magdalena Mantu, Banatica,
I l , 1 99 1 , p. l 73 - 1 83; Gh. Dumitroaia, Mem. Antiq., 1 9, 1 994, p. 7-82; 0lg_a Necrasov,
Maria Ştirbu, Acta MM, 2, 1 980, p. 1 9-34; S. Haimovici, Carpica, 23, 1 992, p. 259268 (cu referiri ample la siturile din Moldova).
2 Eugenia Popuşoi, Sesiunea de comunicări ştiinţifice,Bucureşti, 1 97 1 , voi. I, p.
27-4 1 ; idem, Hierasus, 2, 1 979, p. 27-33; idem, CerceL lsL , I l , 1 980, p. 1 05-1 34;
idem, Materiale, Tulcea, 1 980 ( 1 982), p. 36-5 1 ; idem, Materiale, Braşov, 1 98 1 http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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1 983, p. 28-36; idem, Carpica, 23, 1 982, p. 27-4 1 ; idem, Trestiana, jud. Vaslui.
Aşezarea Starcevo-Criş, consideraţii asupra uneltelor şi ocupaţiilor - raportul final
(rezumat), în Cronica Cercetărilor arheologice, campanial993, Satu Mare, 1 994,
p. 67-68; idem, Trestiana,jud. Vaslui, Aşezarea Starcevo-Criş, consideraţii asupra
ceramiciipictate (rezumat), în Cronica cercetărilor arheologice - campania 1994,
Cluj-Napoca, 1 995, p. 95; idem, Acta MM, XII - XN, 1 990- 1 992, p. 2 1 -45.
3 Studiul exhaustiv al industriei materiilor dure animale din situl Starcevo-Criş
de la Trestiana este în curs de realizare (tipologie, tehnologie de fabricare, precizarea
modului de utilizare şi a rolului funcţional prin examinarea suprafeţelor în
microscopie optică de mică şi mare putere); în aceste condiţii nu sunt excluse unele
nuanţări şi remanieri parţiale ale categoriilor tipologice prezentate cu acest prilej.
4 Alexandra Bolomey, Silvia Marinescu - Bâlcu, SCJVA , 39, 1 988, 4, p. 33 1 3 5 3 ; C . Beldiman, Studiul industriei preistorice a materiilor dure animale probleme metodologice, comunicare (referat în programul de pregătire pentru
doctorat, 25 p., 1 35 fig.) prtezentată în cadrul Secţiei de Arheologie Preistorică,
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti, 2 1 dec. 1 992; ider:n, Les dents
percies dans le Paliolitique et le Neolithique de la Roumanie: aproche
technologique; corps de fauci/le en bois de cerf du Neolithique ancien de la
Roumanie: aspects technologiques etfonctionnels, în H. Camps-Fabrer, Cl. Belleer,
P. Cattelain, M. Otte, R. Orban (eds.), Industries sur matieres dures animales.
Evolution techno/ogique et cu/ture/le durant les temps prehistoriques, Colloque
international (Pre - Actes), Treignes, mai 1 993, p. 46, 48; H. Barge - Mahien, C.
Beldiman, D. Boisson, H. Camps-Fabrer, S.Y. Choi, J.G. Nandriş, A. Peltier, N.
Provenzano, D. Ramseger, Fiche generale Manches (3 .0), în H. Camps-Fabrer ( dir.),
Fiches typologiques de /'industrie osseuse prehistorique, Cahier IV: Eliments
recipteurs, Treignes, 1 993, p. 23-3 1 ; C. Beldiman, H. Camps-Fabrer, J.G. Nandriş,
Fiche corps defaucil/e (3 .7), în H. Camps-Fabrer (dir), op. cit., p. 83-88; M. Otte,
V. Chirica, C. Beldiman, Sur les objets paliolithiques de parure et d'art en
Roumanie: unependeloque en os decouverre a Mitoc, district Botoşani, Prehistoire
europeenne, 7, 1 995 (sub tipar); idem, Mem. Antiq, 20, 1 996, (sub tipar).
s D. Buisson, H. Camps-Fabrer, S. Y. Choi, J.G. Nandriş, A. Peltier, Fiche generale
cuillers (6.0.), în H. Camps Fabrer (dir), op. cit., p. 1 33 .
6 J . Nandiş, Bos primigenius and the Bonc Spom;, Bull 1, A, 1 O , 1 972, p . 63-82;
H. Camps Fabrer,Cuillers et louches prehistoriques: un nouvel art de vivre,
Travaux du LAPMO, 1 987, p. 1 1 - 1 8, 4 1 -46; D. Buisson, h. Camps-Fabrer, S.Y.
Choi, J.G. Nandriş, A. Peltier; op. cit., p. 1 33-1 39; D. Buisson, A. Peltier, Fiche
cuillers a cuil/eron elargi (6. 1 .);idem, Fiche cuil/ers type Han - sur - Lesse ( 6.4. );
H. Camps-Fabrer, S.Y. Choi, Cuillers type La Sarsa (6.2.); J.G. Nandriş, H. Camps
Fabrer, Fiche cuillers a cuilleron a base en V du FTN (6.3.), în H. Camps-Fabrer
(dir.), op. cit., p. 1 4 1 - 1 67 (cu bibliografia); J.L. Pascual-Benito, Les cuillers
neolitiques sur matieres dures animales et sur bois vegitale de la moitie orientale
de la Peninsule Jberil[ue, în H. Camps-Fabrer, Cl. Bellier, P. Cattelain, M. Otte, R.
Orban, op. cit.,p. 4 1 .
7 J. Nandiş, op. cit., p. 65-66; Silvia Marinescu-Bâlcu, Alexandra Bolomey, op.
cit., p. 345-349 (piesele de aici sunt încadrate în categoria spatulelor).
-
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J. Nandriş, op. cit., p. 64-65; H. Camps-Fabrer, op. cit. , p. 1 6- 1 8; H.
Camps-Fabrer, S. Y. Choi, op. cit., p. 1 52. Fabricarea experimentală a unei
linguri de tip La Sarsa dintr-un metapod de Bos taurus a necesitat peste 1 8 ore
de lucru continuu.
9 D. Buisson, A. Peltier, Fiche cuillers a cui/leron elargi (6. 1 .) în H. Camps
Fabrer (dir.), op. cit., p. 144.
10 J. Nandriş, op. cit., p. 64; H. Camps-Fabrer, op. cit.; D. Buisson, A. Peltier,
op. cit.
11
Balş - Eugenia Popuşoi, Arh. Mold. , 9, 1 980/1 1 , fig. 6/1 , 3 ; Glăvăneşti Vechi E. Comşa, Dacia, N.S., 22, 1 978, P. 15, fig. 7/2; Grumăzeşti - exemplare inedite,
puse cu amabilitate la dispoziţie de dr. Silvia Marinescu Bâlcu (autoarea cercetărilor),
căreia îi exprimăm şi cu această ocazie mulţumirile noastre: Lunea - Gh. Dumitroaia,
op. cit., p. 1 5 , 49-50, fig. 39/4-5; Munteni - informaţii furnizate de M. Nicu şi S.
Ţau, cărora le mulţumim şi pe această cale; Valea Lupului - E. Comşa, Arh. Mold. ,
14, 1 99 1 , p. 24, 27, fig. 1 7/ 1 , 3; Voetin - V. Bobi, A. Paragină, Materiale, Ploieşti,
1 983, Partea 1, 1 992, p. 1 5, 1 9, 25, fig. 4/4.
1 2 A.V. Dergachev, A. Sherrat, O. Larina, Recent Results ofNeolithic research
in Moldavia (URSS), OJA, 1 0, 1 99 1 , 1 , p. 1 0- 1 1 , fig. 5 ; O. Larina, Thraco-Dacia,
1 5, 1 994, 1-2, p. 48, 60, fig. 3/2 1 .
1 3 Cârcea - M . Nica, Dacia, N.S., 2 1 , 1 997, p . 1 9, fig. 6/2-4; idem, Materiale,
Tulcea, 1 980 ( 1 982), p. 32-33, fig. 4/2-3; Grădinile - idem, Arh. Olt, 1 , 1 98 1 , p. 37,
fig. 6/9; Râureni - Rm. Vâlcea - D. Berciu, Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre,
Bucureşti, 1 966, 72.
1 4 Beşenova Veche/Dudeştii Vechi - Gh. Lazarovici, Acta MN, 6, 1 969, p. 6-8,
fig. 3/1 - 14; idem, Neolitic11l Banatului, Cluj-Napoca, 1 979, pl. E/28 - 36 (vol. Il).
Schela Cladovei - exemplare inedite, informaţii furnizate de dr. V. Boroneant, căruia
îi mulţumim şi cu acest prilej.
15 Eugenia Zaharia, Dacia, N.S. 6, 1 962, p. l l , 1 6- 1 8, fig. 4/20.
16 Silvia Marinescu Bâlcu, Alexandru Bolomey; op. cit.,p. 3 3 1 .
1 7 Vezi supra, nota 6 ; H. Camps-Fabrer, Compte rendu de la Reunion de la
Commission internationale de nomenclature sur /'industrie de l'os prehistorique,
Institut de Paleontologie Humaine, Paris, 3 1 mai - 2 iunie 1 995, p. 6.
18 J. Nandriş, op. cit., p. 63-64; J. Nandriş, H. Carnps-Fabrer,
op. cit., p. 1 53-1 5 8.
Lipsa de omogenitate morfologică a pieselor studiate a fost remarcată de autori (p.
1 5 8-22 1 ), care continuă însă defmirea subtipului ca având <baza căuşului> în formă
de V.
1 9 În aşezarea de la Balş, piesele osoare aparţinând speciei Bos taurus reprezintă
20, 1 2% din materialul studiat, iar în cea de la Trestiana 48,98% din păcate, nu s-au
găsit oase întregi. În schimb oasele de Bos primigenius sunt în număr de două la
Balş, lipsind la Trestiana - cf. O. Necrasov, M. Ştirbu, op. cit., p. 20-28.
20
J. Nandriş, op. cit., p. 63-65, 80-8 1 ; O. Strejovic, Lepenski Jiir, London, 1 972,
fig. 39; vezi şi recenzia lui J. Nandriş în PPS, 38, 1 972, p. 426-429; J. G. Nandriş,
H. Camps - Fabrer, op. cit., p. 1 60; Silvia Marinescu Bîlcu, A. Bolomey, op.cit.,
nota 1 3 .
2 1 Eugenia Popuşoi, op. cit., p. 1 1 , fig. 6/1 , 3 .
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

98

22 J. Nandriş, op. cit., p. 80-82, fig. 4; Silvia Marinescu- Bîlcu, Alexandra
Bolomey, op. cit., p. 334-335.
23 H. Camps-Fabrer, S.Y. Choi, op. cit., p. 1 50- 1 52.
24 Cf. H. Camps Fabrer, A. Averbouh, N. Provenzano, Fiche Lissoirs - Mode
d'emploi, p. 4, nota 3 .
25 H . Camps-Fabrer, S.Y. Choi, op. cit.
26Vezi supra, notele 6-8.
27 Vezi supra, Notele 1 3 - 1 5 .
28 J . Nandriş, op. cit., p . 73-74, 78-79, fig. 2-3.
29 Cercetări desfăşurate în 1 968 şi 1 978; materiale inedite - vezi supra, nota I l .
30 Eugenia Popuşoi, Acta MM, XII-XN, 1 990-1 992, p. 1 9-43.
3 1 Idem, Materiale, Tulcea, 1 9 8 1 ( 1 983), p. 28-36.
ABREVIERI

Acte� MN Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca.
Acta MM Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui.
Arh Olt - Arhivele Olteniei, Serie nouă, Craiova - Bucureşti.
Bull IA - Buletin of the Institute of Archeology, University of London, Londra.
Cercet Ist. - Cercetări Istorice, Serie nouă, laşi.
Dacia, N.S. - Dacia. Revue d'archeologie et d'histoire ancienne. Nouvelle serie,
Bucureşti.
ERAUL - Etudes et recherches alcheologiques de 1'Universite de Liege.
Materiale - Materiale şi cercetări arheologice Bucureşti.
Mem. Antiq - Memoria Antiquifatis, Piatra Neamţ.
OJA - Oxford Journal of Archeology, Oxford.
PPS - Proceedings of the Prehistoire Society, Londra.
SCIVA - Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie, Bucureşti.
Travaux du LAPMO - Travaux du Laboratoire d' Anthropologie et de Prehistoire
des Pays de la Mediterranee occidentale, Universite de Provence, Aix - en - Provence.
-

-

LISTA FIGURILOR

Tabel 1 . Repartiţia cantitativă şi structura tipologică a industriei materiilor
dure, animale de la Trestiana (Lista tip din text).
Tabel. 2.Parametrii morfometrici ai spatulelor de la Trestiana.
Fig. 1 . Convenţiile analizei morfologice a spatulelor
(vezi tabelul 2).
Fig. 2. Parametrii morfometrici prelevaţi la subtipul 1
Fig. 3. Parametrii morfometrici prelevaţi la subtipul 2
(vezi tabelul 2).
Fig. 4. Repartiţia cantitativă a spatulelor în complexele de la Trestiana (histogramă).
,
Fig. 5. Asocierea cantitativă a spatulelor (tipul !) cu restul tipurilor de obiecte
din materii dure animale (= 2- 1 7) în complexele de la Trestiana (histogramă).
Fig. 6. Spatule: varianta la, nr. 1 -4;
Fig. 7. Spatule: varianta l a, nr. 5-8.
Fig. 8. Spatule: varia0;ta l a, nr. 9-1 0.
Fig. 9. Spatule: varianta l a, nr. 1 1 -12.
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Fig. 1 O. Spatu1e: varianta 1 b, nr. 1 3 - 1 6.
Fig. 1 1 . Spatule: varianta 1 b, nr. 1 7-20.
Fig. 1 2. Spatule: varianta 1 b, nr. 2 1 ; varianta 2a, nr. 22.
Fig. 1 3 . Spatule: varianta 2a, nr. 23-24.
Fig. 14. Spatule: Varianta 1 b, nr. 25-26.
Fig. 1 5 . Etapele fabricării unei spatule/linguri cu baza căuşului în formă de
V (subtipul 1 a) (după J. Nandriş, Bull 1 A, 1 O, 1 972, p. 82, fig. 4): despicarea longi
tudinală ( 1 ); înlăturarea epifizei proximale prin şănţuire (2) şi fracturare (3); fasonarea
prin raclaj şi abraziune (4).
Fig. 1 6. Repartiţia cantitativă a spatulelor cu ED modificată funcţional (uzură)
(histograrnă).
EXPLICATION DES FIGURES

Tableau 1 . Repartition quantitative et structure typologique de l'industrie
sur matieres dures anirnales de Trestiana (voir la liste-type dans le resume).
Tableau 2. Pararnetres rnorphornetriques des spatules de Trestiana.
Fig. 1 . Les conventions de 1 'analyse rnarphologique de spatu1es.
Fig. 2. Pararnetres rnorphornetrique pour le sous-type 1
(voir le tableau 2).
Fig. 3. Pararnetres rnorphornetrique pour le sous-type 2
(voir le tableau 2).
Fig. 4. La repartition quantitative des spatules dans les cornplexes (huttes)
de Trestiana (hystograrnrne).
Fig. 5. L'association quantitative des spatules (types 1) et le reste des types
d'objets en matieres dures anirnales (=2- 1 7) dans les cornplexes (huttes) de Trestiana
(hystograrnrne)
Fig. 6. Spatules: la variante l a, no. 1 -4.
Fig. 7. Spatules: la variante 1 a, no. 5-8.
Fig. 8. Spatules: la variante l a, no. 9- 10.
Fig. 9. Sparules: la variante l a, no. 1 1 -12.
Fig. 1 0. Spatules: la variante lb, no. 1 3 - 1 6.
Fig. 1 1 . Spatules: la variante 1 b, no. 1 7-20.
Fig. 1 2. Spatules: la variante 1 b, no. 2 1 ; la variante 2a, no. 22.
Fjg. 1 3 . Spatules: la variante 2a, no. 23-24.
Fig. 14. Spatules: la variante 2b, no. 25-26.
Fig. 1 5 . <Chaîne operatoire> de la fabrication d'une spatule/cuiller ă base
cuilleron en V/sous type la (d'apres J. Nandriş, Bull IA, 1 0, 1 972, p. 82, fig. 4):
fendage longitudinal du rnetapode ( 1 ) ; sciage (2) et fracturation par percution directe
(3) de l'epiphise proxirnale; fa�onnage par raclage et abrasion (4).
Fig. 1 6. Repartition quantitative des spatules ayant l'extrernite distale
rnodifiee rnorphologiquernent par utilisation (usure) (hystograrnrne).
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UNELTELE DIN OS DESCOPERITE IN ASEZAREA DE
EPOCA BRONZULUI DIN SATUL POSTA ELAN
Mircea Mamalauca
La solicitarea Directiei Apelor Române - Filiala Iaşi, instituţia noastră a organizat
o campanie de săpături arheologice de salvare, într-o aşezare de epoca bronzului
aflată în satul Poşta Elan, comuna Vutcani, judeţul Vaslui,campanie încheiată cu
rezultate interesante.
De la bun început trebuie spus faptul că întreaga vale a râului Elan este foarte
bogată.în vestigii aparţinând epocii bronzului dar din nefericire foarte puţin studiate,
de cele mai multe ori doar întâmplător aflându-se în atenţia specialiştilor. Aşezarea
de la Poşta Elan se întinde pe o suprafaţă relativ mare însă noi am reuşit să cercetăm
sistematic doar o mică parte (600 mp), restul investigaţiei rezumându-se la o
observaţie de suprafaţă şi la colectarea materialului descoperit întâmplător. În urma
cercetării au fost scoase la lumină trei locuinţe şi două gropi menajere cu un inventar
constând în: unelte şi obiecte din piatră, unelte din bronz, unelte din os şi nu în
ultimul rând un mare număr de fragmente ceramice.
În cele ce urmează mi-am propus să realizez o prezentare a uneltelor din os care
reprezintă categoria de obiecte cea mai numeroasă, în aşezarea de la Poşta Elan.
După cum arătam mai sus uneltele provin atât din locuinţele cercetate sistematic cât
şi din pereghezele efectuate în apropierea acestor locuinţe.
Primele unelte din os au fost descoperite într-o groapă menajeră: este vorba de
două împungătoare confecţionate din aşchii de os. Îtnpungătoarele sunt aproape egale
ca lungime (pl.I,fig. l ;2) fiind destul de sumar prelucrate. Practic s-a acordat atenţie
doar părţii active restul uneltei fiind total neglijată.
Prelucrarea sumară şi materia primă abundentă au permis ca acest tip de unealtă
să fie foarte răspândit.Astfel în aşezările aparţinând Culturii Noua este aproape
nelipsită mărturie fiind descoperirile de la Zăpodeni1- judeţul Vaslui, Folteşti şi
Mon.teoru2, Bărooasa3 (comuna Onceşti-judeţul Bacău ), Cavadineşti4-judeţul Galaţi,
şi am enumerat aici doar aşezări descoperite în Moldova.
Foarte interesante sunt însă împungătoarele descoperite în locuinţa L 1 din aşezarea
de la Poşta Elan şi mă gândesc aici mai ales la două dintre ele. Este vorba de
împungătoarele realiza.te din cubitus de ovi- caprină lu:;truite pe diafiză (Pl.I,fig.3,4).
Împungătoarele au o lungime de 1 02 şi respectiv 1 06 mm iar spre deosebire de alte
unelte din os cel care le-a confecţionat a acordat atenţie nu numai părţii active ci şi
ptânerului sau locului de prindere.Important de remarcat la cele două împungătoare
este existenţa unei perforări la nivelul epifizei proximale a osului care străbate lon
gitudinal olecranonul până la nivelul inciziunii semilunare. Diametru! canalului,care
după câte spuneam străpunge epifiza, este de aproximativ 4 mm.Unelte similare au
fost scoase la iveală şi în aşezările de la Gârbovăţ5-judeţul Galaţi, Poşta Elan6,judeţul
Vaslui.Unul din cele două împungătoare prezentate mai sus disppne în partea opusă
vârfului de un dispozitiv de agăţare (cârlig) cu care probabil erau agăţate firele din
diverse materiale.
Un alt împungător (Pl. 1, fig.5) confecţionat de această dată dintr-un metacarp
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

117

drept de ovicaprină descoperit în aceeaşi locuinţă are o lungime mult mai mică
fiind după aspect o unealtă mai puţin înţrebuinţată. Si în cazul acestui împungător
s-a practicat pe suprafaţa articulară proximală un orificiu cu diametru de
aproximativ 1 ,5 mm O uhelată asemănătoare s-a descoperit şi în aşezarea Noua
de la CorlătenF.
Întrebarea care se pune este de ce au fost practicate aceste orificii? Singurul
răspuns plauzibil este că acele canale aveau drept scop asigurarea unei modalităţi de
prindere în vederea păstrării acestor interesante unelte. La obiectele similare cunoscute
autorii descoperirilor nu amintesc de existenţa unor asemenea orificii.
În perimetrul cercetat în aşezarea de la Poşta Elan au fost descoperite şi alte
unelte din os unele dintre ele foarte interesante. Si mă gândesc aici la un alt împungător
(Pl. 1, fig. 6) confecţionat de această dată dintr-un os tubuţar a cărui parte activă,
foarte ascuţită, nu depăşeşte lungimea de 1 9 mm în timp ce restul piesei este total
neprelucrată. La fel de interesant este şi omoplatul crestat (PL.II, fig.2 ) descoperit
în locuinţa L 1 care se distinge prin prezenţa pe marginea cavităţii glenoidale a unor
crestături perpendiculare cu zimţi mărunţi. În afara locuinţelor cercetate dar în
perimetrul secţiunilor trasate am mai descoperit un răzuitor (Pl. Il, fig. l) confecţionat
dintr-o aşchie de os probabil de bovideu. Partea activă este destul de fină ceea ce
denotă o îndelungată utilizare. În secţiunea III în afara locuinţelor L 2 şi L 3 am
descoperit un fragment de patină ( Pl. II, fig.3 ) care are orificiile de prindere practicate
oblic de o _parte şi de cealaltă a extremităţilor osului. După uzura nu prea pronunţată
a tălpii patinei se poate deduce că aceasta nu a fost prea mult folosită. Important de
amintit este şi fragmentul de ac (Pl. Il, fig.4 ), ac din os care îşi găseşte analogii în
aşezările aparţânând Culturii Noua de la Gârbovăţ8, Ţruşeşti9• De remacat în cazul
acestui ac este prezenţa a două şănţuiri.de o parte şi de alta a orificiului practicat în
partea superioară a acului, şănţuiri care s-au dorit a fi probabil un decor. Nu aş dori
să închei această prezentare a uneltelor din os descoperite în urma cercetării organizate
în aşezarea de la Poşta Elan fără a mă opri şi asupra uneltelor din os descoperite in
apropierea spaţiului cercetat sistematic. Este vorba de uneltele descoperite în
pereghezele efectuate în perimetrul aşezării. După câte am mai arătat ăşezarea nu se
rezumă doar la spaţiul cercetat sistematic ci ea este mult mai mare cuprinzând circa
1 2 cenuşare, deci cu suguranţă un număr mult mai mare de locuinţe şi alte amenajări.
Din observaţia sumară, în acest spaţiu alături de alte obiecte au fost găsite şi 8 unelte
din os care întregesc în mod fericit descoperirile realizate, contribuind la o mai
exactă încadrare tipologică, cronologică şi culturală a aşezării de l� Poşta Elan.
O unealtă relativ frecvent întâlnită în aşezări de acest tip este reprezentată de
dăltiţele din os· (Pl. Il, fig.5; Pl III, fig. l ), care evident nu lipsesc nici din aşezarea
cercetată. Au fost descoperite două interesante dăltiţe, una realizată dintr-un cubitus
de bovideu iar cealaltă dintr-o aşchie desprinsă dintr-un os de dimensiuni mai mari.
La aceste două unelte aş remarca caracterul foarte îngrijit al părţii active care este
fmisată şi relativ bine ascuţită fiind după câte se pare o unealtă performantă. Suprafaţa
de prindere la ambele unelte este în totalitate neglijată, nereprezentând, se pare,
pentru realizator nici o importanţă. Unelte similare au fost descoperite şi-în aşezările
de la SoldăneştPo, Monteorull, precum şi în alte aşezări aparţânând orizontului Noua.
Alături de împungătoarele enumerate şi sumar descrise în paginile anterioare în
.
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peregheze au mai fost descoperite alte qouă împungătoare (Pl III, fig.2, 3 ) ,
foarte îngrijit lucrate.Este vorba de două împungătoare realizate din aşchii de
os bine ascuţite la unul din capete, unul având vârful prelung iar celălalt vârful
relativ conic. După grosimea fragmentelor de os se poate deduce că uneltele
provin dintr-un os de bovideu. Unelte similare au fost găsite în localitatea Sebeş
Podul Pricopu 12 Judeţul Alba.
Remarcabil ca formă dar mai ales ca realizare este răzuitorul (Pl. m, fig.4 )
găsit în pereghezele întreprinse, răzuitor confecţionat dintr-un fragment de os,
probabil de bovideu, foarte atent şi îngrijit lucrat. Răzuitorul are partea activă
prelungă şi foarte bine finisată dar în acelaşi timp şi porţiunea de care se efectua
prinderea este bine finisată. Este evident că aspectul îngrijit, luciul piesei, nu
este dat numai de o îndelungată folosire ci cu siguranţă şi de atenta realizare.
De altfel este piesa cea mai îngrijit confecţionată din noianul de unelte prezentate
până acum. O altă unealtă interesantă este o seceră (Pl. III, fig.5 ) din coastă de
bovideu care datorită aspectului său, destul de neîngrij it, denotă o prelucrare
superficială. Dinţii secerii sunt inegali şi neatent practicaţi ceea ce a !acut ca
unealta să asigure un randament mai scăzut. Interesante de menţionat sunt crestăturile
care după aspect au fost practicate cu o Wlealtă foarte subţire şi bine ascuţită. O unealtă
asemănătoare a fost decoperită în aşezarea de la Cavadineşti 13, jud.Galaţi.
Tot în pereghezele efectuate am descoperit şi doi omoplaţi crestaţi (Pl. III,
fig. 6, 7 ) puţin diferiţi de cel găsit în săpătura sistematică întreprinsă. Diferenţa
constă în practicarea diferită a crestăturilor acestea fiind mai adânci şi puţin
oblice. Cu siguranţă dacă cerceţarea s-ar extinde descoperirile ar fi şi mai
spectaculoase. Trebuie amintit însă faptul că în zonă am descoperit şi alte unelte
( din piatră, bronz, precum şi o cantitate apreciabilă de ceramică de tipuri şi
calităţi diferite) care vor face obiectul unei alte · comunicări.
Vestigiile descoperite,, contextul în care au fost găsite, ne permit să încercăm o
încadrare tipologică·şi culturală a aşezării cercetate.
Aşezarea poate fi încadrată, fără teama de a greşi, în aria Culturii Noua în perioada
Noua II.

IX,

NOTE

1 Marilena Florescu, Marian Neagu, Cultura şi Civilizaţia la Dunăre de Jos; Vol.
Călăraşi, 1991, p. 308, fig. 13613.
2 Marilena Florescu, C. Buzdugan, Arh. Moldovei, vol VII, 1972, p. 157, fig. 43/5,8,10.
3 Marilena Florescu, Viorel Căpitanu, Carpica 1, 1968, p. 39, fig. 4/5.
4 Ion T. Dragomir, Materiale, VI, 1959, p. 457, fig. 3/2.5 Marilena Florescu, Marian

Neagu, op. cit., p. 307, fig. 135/14.
6 Marin Rotaru, Thraco-Dacitl, N, 1983, 1-2, p. 76, fig. 2/1 1.
7 Marilena Florescu, Marin Nea� op. cit., p. 305, fig. 133/2.
8 /bidem, p. 3 10, fig. 138/5.
9 M. Petrescu-Dâmboviţa, şi colab, SCW,V, 1954, 1 -2, p. 26, fig. 1 8/2, 3.
10 Marin Rotaru, op. cit. , p. 76, fig. 2/�.
11
Mari1ena Florescu, C. Buzdugan, op. cit., p. 158, fig. 44/13, 17.
12 Ion Andriţoiu, Thraco-Dacia, VII, 1986, 1-2, p. 38, fig. 5/6, 7.
13 Ion T. Dragomir, op. cit., p. 456, fig. 2/6.
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SCEPTRE DE PIATRĂ DIN COLECTIA MUZEULUI
JUDEŢEAN VASLUI ,
Tamilia Marin

Printre obiectele specifice epocii bronzului, mai precis faza finală, sceptrele de
piatră constituie o categorie aparte. Un număr de astfel de piese a fost descoperit şi

pe teritoriul judeţului Vaslui. În cele ce urmează ne vom referi la două astfel de
descoperiri aflate în colecţia muzeului.
Primul dintre sceptre provine dintr-o descoperire întâmplătoare mai veche, de pe
teritoriul orasului Vaslui, pe locul fostului Obor pentru vite (fig. 1 ). Cercetările de

teren din ultima vreme nu au reliefat existenţa unor fragmente ceramice în locul
respectiv. Sceptrul este dintr-o gresie silicioasă, lustruită. Forma este tronconică,
având înălţimea de 1 8 cm. Diametru! maxim al părţii inferioare este de 5,8 cm.
Partea superioară, respectiv capătul subtire, cu diametru! de 5,7 cm, este şlefuită sub
forma unei proeminente,puţin rotunjită pe margini. Pe umărul piesei se află patru
butoni semiglobulari dispuşi simetric. Intre butoni spaţiul este de 1 , 7 cm. Spre
deosebire de alte piese," butonii nu sunt dispuşi pe o nervură.
O altă piesă, aflată tot în colecţia Muzeului Vaslui, provine d� asemenea dintr-o
descoperire întâmplătoare, de la Murgeni (fig. 2). Este fragmentară, păstrându-se
doar partea superioară. Este la fel, din gresie silicioasă, având diamet.J.ul de 7 cm. Nu
sunt mentiuni privind eventualele fragmente ceramice care să fi fost găsite împreună

cu piesa.
Astfel de sceptre au mai fost descoperite tot în zona Vasluiului. Ne referim la
cele trei sceptre d� la Voineşti 1• Două dintre aceste piese sunt prevăzute cu butoni:
una are patru iar cealaltă în stare fragmentară, doar trei2• Alte sceptre din piatră se
mai cunosc la Dorobahţu3, Coţofanca\ Vlădiceasca5, Capidava6, în aria culturii
Coslogeni, Băileşti-AldenF în aria culturii Monteoru. O altă piesă, faţetată şi cu patru
butoni laterali provine de "la Cătuşa, Galaţi8• În Moldova, în afara pieselor menţionate,
de la Voineşti şi Galaţi, mai cunoaştem pe cele de la Fitioneşti9, în preajma unei
aşezări Monteoru şi cea de la Davideni10• Aceasta din urmă face parte tot din categoria

celor cu butoni pe umăr şi provine dintr-o descoperire întâmplătoare. Săpăturile
efectuate aici au scos în evidenţă existenta unei aşezări de tip Noua.
În afara României astfel de sceptre s-au mai descoţ>erit la Cikalovka11 pe Nipru,
într-o aşezare din prima fază a culturii Sabatinovka, Uskalka12, într-un strat aparţinând
aceleiaşi cultu1i, precum şi în alte localităţi din bazinul Doneţ, Ucraina şi Caucazul
de Nord13• Cele mai multe provin însă din Republica Moldova, precum cele de la
Petreni, Hîndeşti sau Chiperceni14• Aria de râspândire a sceptrelor de piatră cuprinde

şi S Dunării, de pe teritoriul Bulgariei cunoscându-se sceptrul cu patru butoni de
lângâ Ruse, descoperit într-o aşezare aparţinând epocii bronzului târziu15•
Din analiza celor prezentate se poate observa că la noi în ţară cele mai multe
scef>tre, după datele pe care le deţinem, provin din Moldova. Se pot distinge două
variante : cele cu butoni cât şi cele facă butoni. Unele din pie�e sunt prevăzute şi cu
o nervură în zona umărului, dar aceasta apare atât la piesele cu butoni şi la cele fără.
Cele cu butoni sunt mult mai rare şi sunt grupate în special în zona est-carpatică.
Avem în vedere exemplarele mai vechi de la Cătuşa-Galaţi, Voineşti, ca şi cele
de la Davideni - Neamt şi Vaslui.
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În ce priveşte încadrarea culturală putem m�nţiona următoarele: la Fitioneşti
piesa a fost găsită în zona unei aşezări Monteoru, la Voineşti aşezarea din preajmă
este de tip Monteoru dar are şi nivel Noua, la Davideni în apropiere se află o
locuire de tip Noua. Pentru piesele de la Vaslui şi Murgeni, · în ambele localităţi
au fost identificate aşezări Noua, cea de la Murgeni destul de întinsă.Privitor la
descoperirea de la Cătuşa - Galati nu putem preciza cărei arii culturale îi aparţine,
fragmentele ceramice descoperite împreună cu piesa pierzându-se16, totuşi
această zonă se înscrie în aria culturii Coslogeni. Se observă numărul relativ
mare de sceptre, anume opt, descoperite în Moldova. Dintre acestea, trei în
zone în care s-a constatat prezenţa unor aşezări de tip Noua. Considerăm că
astfel de piese sunt caracteristice şi culturii Noua nu numai Cologeni sau
_Monteoru. Desigur ipoteza se cere a fi confirmată prin descoperirea certă a unei
astfel de piese într-un strat Noua.
În ce priveşte sceptrele de piatră descoperite pe teritoriul judeţului Vaslui, prezenţa
a cinci astfel de sceptre, sugerează existenţa în zonă a uneia sau a unor comunităţi
puternice. De altfel, pentru perioada bronzului târziu se cunosc în această zonă
aproximativ 1 1 0 puncte 1 7, identificate în urma cercetărilor de teren sau a săpăturilor
sistematice.
Discuţii comportă şi aspectul funcţional al acestor piese. În general sceptrelor de
piatră li se atribuie o semnificaţie rituală, de însemn al puterii. Există însă şi păreri
care susţin caracterul utilitar al sceptrelor, ca unelte folosite în industria metalurgică.
Unul din argumentele acestei teorii îl constituie prezenţa unor sceptre în depozite ce
conţin tipare de turnat precum cele de la Uloskoe şi Novodansk, în fosta URSS sau
Podgorevka în Republica Moldova, unde un astfel de scepfru a fost descoperit
împreună cu lingouri de bronz18• Mai convingătoare ni s-ar părea ipoteza conform
căreia piesele în discuţie indicau statutul special al meşterilor metalurgişti în societate
dar desigur şi cel social, considerându-le deci, sceptre-simbol ale puterii.
·

NOTE

1 I. Mitrea, în MemAntiq, I, 1 969, p. 3 }.} şi urm., fig. 1 ,3/1
2 Idem, în Acta MM, IX-X, 1 987-1 988, p. 27.
3 S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii, Bucureşti, 1 978,
p. 147, fig. 67/3 .
4 Ibidem, fig. 67/2.
5 Ibidem, fig. 67/ 1 .
6 I. Cios, în Pontica, XIX, 1 986, p . 240. Această piesă, de tipul celor cu butoni
laterali, a fost descoperită în stratul corespunzător perioadei feudal-timpurie, autoarea
articolului susţinând refolosirea piesei în această perioadă ca frecător sau pisălog.
De altfel refolosirea unui sceptru ca şlefuitor se întâlneşte şi în cazul piesei de la
Hândeşti, raionul Floreşti, Rep. Moldova (cf. E. Sava, în lAN., 1 , 1 987).
� S. Morintz, op. cit.,fig. 67/4.
9 I. T. Dragomir, în Damtbius, I, 1 967, p. 1 8 1 , fig. 2/1 .
I. Mitrea, op. cit., p. 3 14, fig. 3/2.
.
1 0 Idem, în Acta MM, IX-XI, 1 987,- 1 989, p. 28.
1 1 I.N. Sarafudinova, în SA, 3, 1 968, p. 19.
1 2 D. 1. Teleghin, în Arheologija, Kiev, XII, 1 96 1 , p. 1 O, fig. 5/1 O.
13 S. Morintz, op. cit., p. 1 84.
•
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1 4 E. Sava, op. cit., p. 64 şi urm.
1 s Ibidem, p. 68.
16 I. T. Dragomir, op. cit., p. 1 82.
1 7 G. Coman, Statornicie, continuitate, Bucureşti, 1 980, p. 3 88.
18 E. Sava, op. cit., p. 68.
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LISTA ILUSTRAŢIEI

Fig. 1 . Sceptru din piatră. Vaslui.
Fig. 2. - Sceptru fragmentar, Murgeni, jud. Vaslui
-

.

Sceptres en pierre dans la collection du musee de Vaslui
Resume

Parmi les objects de 1' epoque du bronze, les sceptres en pierre sont une categorie·

a part. On les connait aux N' du Danube, en Roumanie, aux Sud, en Bulgarie, et a

I'Est en Republique de la Moldavie, Ukraine, et dans le Caucas.e.
Deux de cettes pieces ont ete decouvertes â Murgeni et pres de Vaslui, dep. de
Vaslui. On les dates â l'epoque de bronze, la culture Noua probablement. En ce qui
concerne 1 'utilisation des sceptres en pierre, ils sont consideres signe du pou.voir,
ou apres une autre opinion, signes profesionelles des metallurgistes de 1 'epoque du
bronze.

LEGENDE DES FIGURES

Fig. 1 . - Sceptre en pierre. Vaslui
Fig. 2. - Sceptre fragrnentaire. Mur�eni, dep. de Vaslui.
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SCEPTRUL DIN PIATRĂ DESCOPERIT LA GIURCANI,
JUDEŢUL VASLUI
Marin Rotaru
În timpul perieghezelor din vara anului 1 995 s-a descoperit pe suprafaţa unui
cenuşar din aşezarea de tip "Noua" din partea de sud-vest a satului Giurcani 1 , comuna
Găgeşti, un sceptru. Piesa este sculptată în rocă vulca11ică de culoare neagră-verzuie.
Este de formă aproximativ cilindrică·, cu înălţimea de 0, 1 8 1 m, diametru! maxim de
0,067 m. Partea superioară, mai îngustă, are un umăr inelar bine conturat, iar capătul
de formă semisferică, cu aceleaşi dimensiuni în diametru, are la pol un cerc uşor
incizat (fig. 1 ) Sceptrul de la Giurcani este asemănător celor descoperite la Voineşti2,
Fitioneşti3 şi Galati\ din Moldova şi Vlădiceasca5 din Muntenia, cu deosebirea că
este mai scund, umărul inelar, corpul aproape cilindric iar capătul superior bombat.
Dacă pentru sccptrele descoperite până în prezent încadrarea cronologică este
mai dificilă6, cel de Ia Giurcani este de provenienţă "Noua", în zonă nemaiexistând
alte nivele culturale. De pe suprafaţa cenuşarului de unde provine sceptrul şi de pe
cenuşarele din jur s-au cules fragmente ceramice; omoplaţi crestaţi, împungătoare şi
o fusaiolă din os de fonnă semisferică, specifice cultutii Noua (fig. 2).
.

NOTE

1 Marin Rotaru, Noi descoperiri de la sfârşitul epocii bronzu/uiîuBazinu/ Elan ului,
în Thraco-Dacica, IV, 1 -2, 1983, p. 73-84.
2 Ioan Mitrea, Un sceptru din piatră descoperit la Voineşti (Vaslui), în Mem.
Antiq., 1, 1 969, p. 3 1 3�3 1 7.
3 Ibidem.
4 1. T. Dragomir, Descoperiri arheologice pe actualul teritoriu al Ga/aţiu/ili din
cele mai vechi timpuri şi până la întemeierea oraşului, în Danubius; I, 1 967, p. 1 8 1 .
5 Sebastian Moritz, Cu11tribuţii arheologice /a.istoria traci/or timpurii,· I, Editura
Academiei, Bucureşti, 1 978, p. 1 29, 147.
6 Ioan Mitrea, op. cit., p. 3 1 6.
·

Un sceptre en pierre decouvert a Giurcani, departement· de Vaslui
Resume
Pendant 1 'ete de 1 995 on a decouvert une piece archeologique ayant une forme

a part. On en a trouve de pareilles en Mol�avie a Voineşti, Fitioneşti et Galatzi. On
peut les dater a l' epoque tardive du bronze, (dans les localitcs respectives on a
trouve des restes ceramiqucs Noua- Sabatinovka). Quant a la signification de ces
pieces, on peut les considerer comme sceptres, symbole du pouvoir des dirigeants
de grandes unions de tribus de l 'epoque tardive du bronze.
LEGENDA FIGURILOR

Fig. 1 . Sceptrul din piatră descoperit la Giurcani.
Fig. 2. Giurcani. 1 - ceramică, 2 - fusaiolă din os, 3 - omoplat crestat, 4, 5 împungătoarc.
LEGENDE DES FIGURES

Fig. 1 . - Le sceptre en pierre decouvert a Giurcani.
Fig. 2. - Object decouvert a Giurcani. 1 - ceramique, 2 fuseau en os, 3 - omoplat
dentelee, 4, 5 - pen;:oirs.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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ELEMENTE ALE CIVILIZATIEI G ETO-DACICE
LA EST DE CARPATI
Violeta Veturia Teodoru
Civilizaţia geto-dacilor, cunoscuţi în izvoarele antice încă de secolul VI î.e.n. ca
" cei mai viteji şi drepţi dintre traci" au ocupat un loc preponderent în cadrul
investigatiilor arheologice în zona de care ne ocupăm. ·
În ultimii ani, rod al intensificării cercetărilor arheologice, au fost decoperite un
număr de 400 de aşezări şi peste 20 de necropole şi morminte izolate, din care o
mare parte au fost cercetate sistematic, aducându-se o contrib.tiţie deosebită la
exemplificarea diferitelor aspecte ale culturii materiale ale geto-dacilor în perioada
Latenulili 1 şi Latenului IL
în urma cercetărilor efectuate s-a putut constata e�istenţa a două tipuri de aşezări:
1 . Cetăţile de pământ cu val de apărare.
2. Aşezările deschise ce gravitau în general m jurul acestor fortificaţii.
Pentru zona est-carpatică se cunosc cinci categorii de fortificaţii asupra cărora
nu vom insista 1•
Printre cele mai cunoscute cetăţi şi aşezări civile din zona est-carpatică se numără
cetăţile de la Poiana - Galaţi2, Fedeşti3, Buneşti\ Stânceştis, Cotnari6, Brad7, Răcătău8,
Bâtca Doamnei9, Moşna10, Arsura1 1 ; aşezările de la Comi-Huşi12, Botoşana13 şi altele.
Statiunile mai sus menţionate sunt datate pe baza materialului arheologic recoltat
în perioada sec. V î.e.n. şi sec.I e.n., ilustrând dezvoltarea civilizaţiei geto-dacice din
Moldova în perioada Latenului A şi B.
Aşa după cum bine este cunoscut marea majoritate a materialului arheologic
descoperit o constituie ceramica lucrată cu mâna şi la roată din care au fost modelate
diferite forme ceramice: vase borcan, oale cv două torţi, străchini, pahare, tipsii,
căni cu o tortiţă- ce îşi găsesc clare anlillogii şi în alte staţiuni geto-dacice de pe
teritoriul ţărji noastre datate în această perioadă de timp.
Evident trebuie să remarcăm prezenţa ceramicii de lux grecească cât şi a amforelor
de K.ios, Heracleea Pontica, Sinope, Rhodos, Cos - efect al strânselor relaţii co�erciale
ale autohtonilor geto- daci în primul rând cu coloniile greceşti de la Nordul Mării
Negre:
O remarcă deosebită este faptul că o serie de vase autohtone de lut imită, după
cum o demonstrează şi recentele noastre cercetări în cetatea geto-dacică de la Buneşti
- Dealul Bobului. Este vorba de un Kantharos lucrat cu mâna din pastă fină de culoare
cenuşie, cât şi de unele căni care au apărut aici într-un număr deosebit de mare.
Faptul că în zona est- carpatică civilizaţia geto - dacică cunoaşte o dezvoltare
ascendentă este e_xemplificat şi de prezenţa · unui număr mare de obiecte din fier,
unelte descoperite în depozite cum este cazul în cetatea de la Buneşti datate în sec.
IV - II î.e.n., cât şi descoperiri singulare în celelalte staţiuni geto-dacice cercetate
până în prezent. Din descoperirile efectuate până în prezent s-a putut constata existenţa
secerilor cu lamă la mâner (Buneşti14, Răcătău1s, Brad16, Poiana17,etc., a topoarelor
cu gaură de înmănuşare transversală cât şi al topoarelor cu gaură de înmănuşare
longitu�inală, "topoarele cu braţe în cruce, tip care se cunoaşte încă din Hallstatt,
după cum o demonstrează descoperirea de la Ferigele 1 8• Prezenţa acestui tip de topor
·
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şi în secolele următoare după cum o demonstrează descoperite de la Buneşti,
evidenţiază existenţa acestui tip o perioadă mult mai mare dând posibilitatea
unei datări mult mai largi.
Armele descoperite în majoritatea aşezărilor o constituie vârfurile de săgeţi
cunoscute în literatura de specialitate de tip "scitic", vârfurile de lance ce îşi găsesc
analqgii în descoperirile funerare celtice, cât şi în Polonia Centrală19• Vârfurile de
lance foaia alungită ca frunza de salcie cât şi cu foaia scurtă îngustă romboidală au
apărut în staţiunile de la Buneşti2° şi Botoşana2 1 , datate în sec. II î.e.n.
Recentele descoperiri de la Buneşti 22 au ilustrat cu certitudine existenţa unor
ateliere pentru prelucrarea metalelor din fier prin ustensilele descoperite ( cleşti pentru
forjă, disc cu tijă pentru scoaterea uneltelor din foc cât şi al creuzetelor, de altfel
prezente şi în alte staţiuni de la Poiana23, Răcătău24, Brad25, Cândeşti26•
Întrebuinţarea fierului în prelucrarea tuturor· uneltelor de bază din agricultură şi
cantităţi
apreciabile arată posibilităţi multiple de procurare a materiei prime sau al
în
lingourilor (depozitul de la Negri şi Oniceni-jud. Neamţ)27, cât şi al interesului con
stant pentru mărirea randamentului în ocupaţia statornică a geto- dacilor - cultivarea
plantelor. De o importanţă deosebită este şi prezenţa unui număr mare de obiecte de
podoabă de metale preţioase, bronz, fier, sticlă şi lut ars.
Remarcăm faptul că o serie de obiecte de podoabă din metale preţioase au apărut
în tezaure cât şi în stratul de cultură. J;:vident că prezenţa acestora indică existenţa
unei aristrocraţii lo�ale ce îşi putea permite să îşi procure unele piese de la distanţe
mari ( aşa cum o demonstrează prezenţa chihlimbarului şi coralilor în conţinutul
celui de al doilea tezaur de la Buneşti. Descoperirea de excepţie a diademei de aur,
o piesă unicat pentru zona noastră încă o dată alături de alte materiale prezenţa unui
şef al aristrocraţiei tribale în acest punct . Dacă ne referim numai la zona Huşilor,
descoperirile întâmplătoare de pe raza oraşului cât şi din împrejurimi27, referindu-se
în mod deosebit la tezaurul de la Epureni publicat de Gh.'Severeanu28, constatăm
pentru perioada sec.VI - II i.e.n. o locuire intensă geto-dacică cu un stadiu înalt de
dezvoltare.
Luând în considerare şi alte piese de podoabă apărute, putem exemplifica prezenţa
fi bulelor, brăţărilor, coli erelor, a mărgelelor din metale preţioase (Buneşti şi Cucuteni
- Băiceni ) cât şi a celor din pastă de sticlă decorate cu ochi sau măştile antropomorfe
ce îşi găsesc analogii şi la Poiana,. Mangalia, Olbia, Fântânele29•
În cetatea de la Buneşti au apărut şi monede de tip Huşi - Vovrieşti , piese ce sunt.
prezente şi în conţinutul tezaurului de la Epureni, ce asigură datarea în primul rând
a nivelului de cultură de la Buneşti, monede cunoscute în a doua jumătate a sec. III
î.e.n. şi sec. Il, după cum precizează şi C. Preda cu ocazia publicării tezaurului de la
VovrieştP0•
Semnalăn prezenţa în conţinutul primului tezaur descoperit la ·auneşti în 1 979 a
unei monede histriene, emisiune de la sîarşitul sec. IV î.e.n. ce a fost depozitată
împreună cu celelalte obiecte de podoabă în scopul tezaurizării.
.
Titlul argintului, identic cu al pieselor din tezaur de 9 1 6%o ne determină să
înclinăm şi .emiterea ipotezei de lucru că acestea au fost topite pentru a se obţine
materia primă în vederea prelucării acestor obiecte de podoabă.
Existenţa şi în alte descoperiri din Moldova a monedelor bătute de cetatea Histria,
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exemplifică rolul important pe care acestea 1-a jucat pentru acest teritoriu în
primul rând în cadrul schimburilor comerciale ce se intensifică în perioada la
care ne referim .
Comertul cu lumea grecească, în primul rând cu coloniile greceşti de la nordul
Mării Negre este exemplificat prin numărul mare de amfore şi fragmente, prezente
în toate statiunile geto-dacice, cercetate în zona est-carpatică.
Infuenţa civilizatiei greceşti a imprimat un ritm accentuat de dezvoltare a
civilizaţiei geto-dacice din această zonă aşa cum o demonstrează materialul arheologic
descoperit.
Este important să subliniem şi prezenţa unor meteriale celtice atât în descoperirile
de la Buneşti cât şi în alte puncte din Moldova.
Considerăm că provenienţa acestor materiale nu este decât rezultatul firesc al
unor schimburi comerciale ale geto - dacilor ce le aveau cu lumea din est cât şi din
vest.
Trecerea succintă asupra principalelor rezultate obţinute în urma investigatiilor
arheologice ÎJ;l Cl,llloscutele staţiuni geto- dacice dip zona est - carpatică ne dau
posibilitatea să tragem câteva concluzii asupra principaleleor aspecte ale culturii
materiale în sec. IV - II i.e.n., datare ce a putut fi !acută în urma corelării şi cu alte
materiale arheologice din alte staţiuni datate în aceeaşi prioadă de timp de pe teritoriul
ţării noastre.
Societatea geto - dacică cunoaşte un ritm ascedent de dezvoltare în primul rând a
dezvoltării fortelor de producţie, subliniat aşa cum arătam mai sus de prezenta unui
munăr însemnat de unelte din fier cu diverse utilităţi.
Agricultura şi creşterea vitelor jucând şi ele un rol important în economia geto dacică. O ramură importantă a agriculturii a jucat şi viticultura după cum o
demonstrează prezenţa cosoarelor din fier de la Corni - Huşi şi Buneşti.
Modelatul ceramicii cât şi alte meşteşuguri casnice se intensifică, atât ceramica
lucrată cu mâna cât şi cea lucrată la roată.
. În gospodăria casnică ţesutul ocupa un loc important, il�strat prin numărul mare
de fusaiole descoperite în toate staţiunile cercetate până ţn prezent.
Luând în discuţie multitudinea materialului arheologic descoperit în primul rând
la Buneşti " Dealul Bobului " s-a putut confirma ipoteza de lucru emisă la începutul
cercetărilor de aici documentându-se faptul că nu toate fortificatiile datate în această
perioadă de timp au fost un loc de refugiu în caz de restrişte.
Numărul mare de locuinţe dezvelite, varietatea materialului descoperit, de la unelte
şi arme din fier, ceramică până la cele mai rafmate piese de podoabă ne indică existenţa
unui centru social, politic şi economic important, un adevărat polis al lumii dacice.
Aici se produceau şi schimburile comerciale cu negustori greci ce aduceau
vinuri dulci cât şi alte obiecte de podoabă. Un exemplu concludent
băştinaşilor uleiuri,
'
constituind, alături de alte mărturii, mărgele din pastă de sticlă de origine feniciană şi
egipteană prezente într-o serie de statiuni geto - dacice, ( Poiana, Buneşti, Brad,
Răcătău, şi altele )
Situarea geografică a statiunii de la Buneşti foarte aproape de râul Prut, cât şi
prezenta a încă două fortificaţii în aceeaşi zonă, ne determină să înclinăm spre ipotez�
emisă de Adrian C. Florescu şi anume � acestea au fost înălţate de geto - dact
.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

131

împotriva frecventelor raiduri ale sciţilor ce se accentuiază în a doua jumâtate a
sec. IV i.e.n.
În jurul acestor centre gravitau un număr mare de aşezări deschise după cum
o demonstrează cercetările arheologice.
Se impune cu stringenţă continuarea cercetărilor în zona noastră pentru a completa
toate aspectele vieţii materiale şi spirituale ale geto - dacilor din zona de la răsărit de
Carpuţi.
NOTE:

1 A.C. Florescu Revista Muzeelor şi Monumentelor, 1 , 1 980.
2 Radu şi Ecaterina Vulpe , Dacia 3-4, 1 927- 1 932, p. 253-3 5 1 .
3 Ghenuţă Coman , Statornicie şi Continuitate, p . 234-235, Buc., 1 980.
4 V. V. Bazarciuc , Acta Moldaviae Meridionalis Il, p. 6 1 -85.
5 Adrian C. Florescu , Cercetări Ist. Il, p. 1 03- 1 1 9.
6 ldem.
7 V. Ursachi , Cetatea dacică de la Brad, monografie arheologică sub tipar.
8 V. Căpitanu şi V. Ursachi , Carpica II, p. 93- 1 3 1 .
9 N. Gostar , Cetăţi dacice din Moldova, Buc . , 1 969, p. 9-22.
1 0 A.C. Florescu, op. cit.
1 1 Silvia Teodor , Materiale , X, Buc., 1 973, p. 53-59.
12 Silvia Teodor, Violeta Bazarciuc , Acta Moldaviae Meridiona/is, 2, 1 979.
1 3 Silvia Teodor , SCIVA, 2, 1 980, p. 1 8 1 .
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23 V. Căpitanu, V. Ursachi , op. cit.
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LISTA ILUSTRAŢIEI

Pl. I - Ceramică lucrată cu mâna, sec. IV II î.e.n., Buneşti, jud. Vaslui.
Pl. II - Ceramică lucrată cu mâna, sec. IV-II î.e.n., Buneşti, jud. Vaslui.
Pl. III - Ceramică lucrată cu mâna, sec. IV-II î.e.n., Buneşti, jud. Vaslui.
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Pl. IV - Unelte din fier, Buneşti, jud. Vaslui.
Pl. V - Seceri cu limbă la mâri.er, Buneşti, jud. Vaslui.
Pl. VI - Vârfuri de suliţă şi săgeţi, Buneşti, jud. Vaslui.
Pl. VII - Fibule de tip tracic, Poiana - Galaţi.
Pl. VIII Brăţări cu capetele libere, Poiana - Galaţi.
Pl. IX Brăţări cu capetele libere , Poiana- Galaţi.
Pl. X - Brăţări spiralice, Poiana - Galaţi.
Pl. XI - Amforă de tip Thasos, Podoleni - Ruşi.
-
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MENŢIUNI ASUPRA A DOUĂ OBIECTE INEDITE
DE ARGINT: FIBU� DE LA DOMNEŞTI
(JUD. VRANCEA)ŞI BRAŢA�A DE LA NANEŞTI
(JUD. BACAU)
Lăcrămioara Boroş
în partea de N-V a satului Domneşti, judeţul Vrancea, la cca. l km de locul numit
"Cetăţuia" pe un teren ceva mai ridicat faţă de terasa inferioară a Siretului în timpul
unei periegheze efectuate de Viorel Căpitanu care a avut amabilitatea să ne pună la
dispoziţie acest material, s-a descoperit o fibulă de argint de tipul cu portagrafă
înaltă, la care lipseşte resortul şi acul, care era probabil din fier.
Fibula (fig. 111 ) prezintă la baza arcului o plăcuţă dreptunghiulară ieşit mult în
afară cu două perforatii care erau folosite pentru fixarea sârmei de la resort. Piciorul
fibulei se termină printr-un buton, care depăşeşte cu mult portagrafa. Pe corpul fibulei
se întâlnesc un număr de trei veriguţe în scop decorativ având formă inelară.
În Moldova se cunosc până în prezent fibule de acest tip în neciopolele de la
Dărmăneşti, Piatra Neamţ, Bărboasa-Gălăneşti şi Sohodor-Horgeşti, dar toate sunt
din bronz, singurul exemplar din argint este acesta descoperit în aşezarea şi nu în
necropola de la Domneşti sat.
Facem precizarea că fibulele de acest tip se cunosc pe o arie destul de întinsă
începând din stepele nord pontice şi până în Europa Centrală. Sunt documentate în
cadrul culturii Lipita şi Prezewersk la sarrnaţi, din Câmpia Ungariei precum şi la alte
grupuri culturale din regiunea Dunării mijlocii şi se datează în secolul II e.n.
O altă piesă remarcabilă aparţinând secolului II e.n. o reprezintă o brăţară de tip
dacic, lucrată din argint, provenită. dintr-o descoperire întâmplătoare de la Năneşti,
corn. Parincea, jud. Bacău.
Brăţara (fig. 112), foarte bine păstrată are un diametru maxim de 4,3 cm fiind de
tipul cu bară rotundă avârid la un capăt cârlig, iar la altul ochi pentru prins cârligul
realizat prin îndoirea sârmei, care apoi este înfăşurată în jurul barei, iar în apropiere
de locul de închidere este întoarsă în spirală.
Se cunosc până în prezent patru brăţări de acest tip, însă confecţionate din bronz,
în necropola de la Moldoveni-Gabăra1 şi una de argint descoperită la Văleni - Boţeşti2.
În concluzie, podoabele de argint din mediul carpic se definesc ca o entitate
aparte, datorită materiei din care sunt lucrate (argintul) cât şi formei lor. Felul cum
sunt lucrate aceste podoabe arată că ele nu sunt produse ale unor ateliere romane,
aşa cum au crezut cercetătorii români de până acum3• Este drept că, în mediul carpic
nu s-au descoperit resturile vreunui atelier de prelucrat argintul. Gh. Bichir nu ex
clude nici posibilitatea ca ele să fi fost lucrate într-un centru din stepele nord-pontice,
cum ar fi Olbia, deşi acolo n-au apărut încă podoabe de acest gen.
Faptul că ele nu au fost preluate de către sarrnati pledează în favoarea lucrării lor
în· mediul carpic, iar cei-care purtau aceste podoabe, aveau o poziţie socială pe care
sannaţii pătrunşi în teritoriul carpic n-au avut-o niciodată. Aşa încât în stadiul actual
al cercetărilor nouă ni se pare mai plauzibilă ipoteza după care podoabele în discuţie
au fost lucrate în mediul carpic4, după preferinţele acestora, de meşteri veniţi din
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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oraşele nord-pontice, care ajung la performanţe mai mari cum ar fi tehnica filigranului
şi a granulaţiei, de la care autohtonii au putut învăţa şi ei.
NOTE

1 O. Floca; Contribuţii la cunoaşterea tezaurelor geto-dacice, 1 956, p. 28.
2 Gh. Bichir, Cultura carpica, 1 973, p. 1 2 1 .
3 Ibidem, p .. 1 1 6.
4 Ibidem, p. 1 1 8.

LEGENDA ILUSTRAŢIE!
Fig. 1, 1 - Domneşti, jud. Vrancea, fihu1ă din argint
2 Năneşti, jud. Bacău, brăţară din argint
-
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DIN LOCUL "LA BECI"
COMUNA IVESTI, JUDETUL VASLUI
C. Asăvoaie
M. Mamalaucă
În cursul lunilor octombrie-noiembrie I 993 Muzeul de istorie "Vasile Pârvan"
Bârlad; a organizat în colaborare cu Institutul de arheologie de pe lângă Filiala Iaşi
a Academiei Române o campanie de săpături arheologice sistematice în punctul "La
beci" de pe teritoriu\ comunei Iveştijudeţul Vaslui. Amintitul punct îl constituie un
promontoriu ce se află situat la cea. 1,5 km S-V de localitatea !veşti, pe malul drept
al pârâu lui Tutova, la aproximativ I 00 m de firul acestui curs de apă. In anul I 993 s
a procedat la adâncirea secţiunii S 1 , trasat anterior, secţiune orientată E-V, perpen
dicular pe curbele de nivel ale promontoriului existent în acest punct, în lunea pârâului
Tutova. Principalul obiectiv urmărit prin această operatiune a fost acela de a stabili
o primă imagine statigrafică şi nu în ultimul rând de a obţine primele elemente
planimetrice ale ruinelor semnalate de către cel care iniţiase cercetarea în �ccst loc.
Nu s-a intenţionat stabilirea definitivă a cronologiei complexului ci doar surprinderea
elementelor care să conducă la identificarea principalelor etape de construcţie-refacere
a edificiului care a functionat aici, urmând ca problemele de detaliu să fie rezolvate
pe măsură ce cercetarea va fi extinsă. Pe parcursul săpăturii au apărut un număr de
patru ziduri (Pl. IV ) orientate N-S şi dispune după cum urmează:
- Z I între I ,25m-2, I O m faţă de extremitatea v.estică a secţiunii având cota maximă
păstrată de 0,80 m faţă de actualul nivel de călcare;
- Z2 este situat întl e 6,20 m - 6,90 m faţă de aceeaşi extremitate având cota
maximă de păstrare la I ,20 m faţă de actualul nivel de călcare;
- Z3 se găseşte între 8,75 m-9,38 m faţă de acelaşi reper, cota maximă la care s
a păstrat este de 1 ,20 m ;
- Z4 este amplasat între 1 2,80 m- 1 3,50 m având cota maximă de păstrare la I ,20
m faţă de nivelul de călCare actual. Adâncimea până la care aceste ziduri patrund
este de: Z I -2,90 m ; Z2-2, I O m ; Z3-2 m ; Z4-2, 1 0 m .
În extremitatea vestică a secţiunii între Z l notată în plan cu Z i c, zid care spre
deosebire de Z I construit din piatră şi cărămidă este realizat în exclusivitate din
piatră. Datorită faptului că extremitatea vestică a secţiunii se află la limita unui drum
de ţară, intens circulat, cercetarea acestei porţiuni de zidărie nu a putut fi finalizată.
Se poate preciza faptul că este cea mai nouă etapă de construcţie din cadrul întregului
complex şi că a fost demantelată până la cota la care se păstrează acum (0,85 m faţă
de nivelul de călcare ) odată cu Z 1 şi ZI b. Din acelaşi Z I c a fost surprins în umplutură
un fragment de zidărie prăbuşit notat cu Z 1 a. La est de Z I se găseşte adosat un alt zid
notat de noi cu Zab construit din piatră având cota maximă de păstrare la -1 m şi cota
minimă la-2, I O m. Se pare că acest din urmă zid a fost construit cu scopul de a
consolida Z I , aparţinând şi acesta unei etape ulterioare de construcţie. Zidurile Z2,
Z3, Z4, construite în exclusivitate din piatră, relativ fasonată cu mortar aparţin probabil
aceleaşi etape de construcţie şi aceluiaşi. edificiu. Principalele argumente în acest
sens constituindu-le materialele identice din care sunt construite, liantul, grosimea
apropiată (0,55 m-0, 70 m) adâncimea fundaţiei relativ mică faţă de nivelul la care a
·
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început construcţia 0,20-0,25 m. Se .mai poate face observaţia că cele trei ziduri în
discuţie au fost demantelate aproximativ în aceeaşi perioadă de către localnici cu
scopul reutilizării pietrei, acţiune ce s-a petrecut în secolul XX .
Din punct de vedere strategic (Pl. V ) situaţia se prezintă astfel: primul nivel variind
între 0,1 0-0,60 m îl constituie solul vegetal actual, unnează pe porţiuni consistente
umplutură de piatră fragmentară, bucăţi de cărămidă, pigment de mortar, fragmente
de chirpic ars provenit de la lipitura pereţilor din partea superioară având şi amprentă
de lemn. În imediata apropiere a zidurilor Z l b, Z2, Z3, se află lentile de pământ
negru cu sporadice unne de chirpic ars, lut galben, piatră şi mortar, lentile care
marchează pământul deranjat de către cei care au demantelat zidurile. La rândul lor
aceste . lentile suprapun în marea majoritate a cazurilor o umplutură constând din
cenuşă, arsură, moloz cu cărămidă, piatră şi mortar, toate aceste conţinuturi fiind
inegal răspândite. Acesta constituind nivelul care marchează sfă�itul ultimei etape
de funcţionare a construcţiei.În cazul zidului Z3, la vest de acesta se înregistrează
din nou o lentilă de pământ negru, asemănător cu cel descris mai sus care marchează
în zona acestui zid o primă etapă de demantelare. Sub aceste nivele se află un strat
continuu, întrerupt doar de zidmi, de pământ cenuşiu cu cărbune, piatră măruntă,
chirpic si fragmente de lemn, suprapus la vest de Z2 până la aproximativ jumătatea
distanţei dintre Z 1 şi Z2, de o lentilă de pământ negru brun cu pigment de mortar şi
cărămidă, sporadic cărbune, straturi provenind de la o nivelare anterioară
demantelărilor şi care suprapune o lentilă continuă de lut pigmentat sporadic cu
mortar,cărămidă şi cărbune. Această lentilă de lut a constituit podeaua construeţiei
probabil în prima etapă de funcţionare la jumătatea distanţei dintre Z 1 şi Z2 se află o
aglomerare de piatră, surprinsă în profilul nordic, care poate să constituie extremitatea
sudică a unei vechi vetre sau, mai curând, rezultatul prăbuşirii unui zid ce ar putea fi
surprins la nord de secţiunea trasată. Aglomeraţia de pietre penetreazA nivelul de·
amenajare a podelei pătrunzând în nivelul de hurnus antic nederanjat care la rândul
sau suprapune solul galben steril.
Între Z2 şi Z3 situaţia statigrafică este aproape identică exceptând prezenţa unor
pietre de dimensiuni mai mari în stratul de pământ cenuşiu, prezenţa lor fiind mai
consistentă în extremitatea estică ·a· intervalului.
Situaţia statigrafică se modifică întrucâtva între zidurile Z3-Z4 unde sub nivelul
amintitului strat de sol cenuşiu-în cadrul fiecăruia din nou se constată prezenţa unor
pietre mai mari-apare o lentilă de sol maroniu sfărârriicios, având în conţinut mortar,
cărămidă şi .cărbune provenind probabil de la o podea din lemn care ajunsă în stadiul
de putrefacţie a fost penetrată de elementele amintite. La rândul său această lentilă
suprapune humusul medieval ce are în conţinut pigment de mortar şi cărămidă, pământ
care după toate probabilităţile constituie un strat provenit în urma excavării şanţurilor
de fundaţie. Un penultim nivel, este cel al pământului negru dens corespunzător
solului antic care suprapune solul galben steril. Analizând situaţia statigrafică se
constată că încăperile situate între Z 1 - Z2, Z2-Z3 şi cea situată între Z3-Z4 există
unele diferenţieri. Deşi nivelul prim de călcare corespunzător perioadei de funcţionare
a construcţiei se diferenţiază între amenajările dintre Z3-Z4 şi celelalte două, aceasta
nu constituie un argument suficient în susţinerea ipotezei că Z 1 - Z2, Z2-Z3 şi Z3-Z4
constituie etape diferite, argumentele fiind arătate mai sus: La stadiul acnaal al
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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cercetărilor se poate emite ipoteza Că primele trei ziduri de la E spre V (4,3,2) fac
parte din acelaŞi ansamblu la care ulterior s-a adăugat fie prin extindere fie prin
creear�a unui nou edificiu Z 1 .La Z 1 s-a adăugat după cum s-a mai arătat, probabil în
etape diferite, Z 1 b şi Z 1 c.
Materialele ceramice (Pl. 1, Il, III ),recoltate până în prezent, singura categorie de
material descoperit, permit în condiţiile de bulversare a straturilor o datare largă
între secolele 1 5- 1 8. De altfel, tradiţia locală singura controlabilă până in prezent
consemnează sfârşitul ac.estui complex la anul 1 82 1 . În privinţa destinaţiei
complexului, dat fiind faptul că este vorpa de o construcţie de mari dimensiuni cu
repetate etape de refacere, din materiale durabile, ca şi tradiţia locală, se poate opina
că respectivul complex a fost o reşedinţă boierească. Documentele medievale vin în
sprijinul acestei afirmaţii ele atestând "La gura Tutovei" sau "pe Tutova" 1 curtea
lui Ivul şi a urmaşilor acestuia. Pentru secolul XV 1 importanţa acestei curţi poate fi
subliniată şi prin cursa de cai "Vierşunul" de la podul satului !veşti la Bârlad cursă la
care a participat şi Alexandru Lăpuşneanu.
în extremitatea estică a secţiunii trasate în 1 993 în porţiunea neepuizată arheologic
a apărut un mormânt de inhumaţie orientat E-V, având mâna dreaptă pe piept şi
mâna stângă pe bazin, scheletul fiind prost conservat, păstrând însă urme de sicriu,
fără alt inventar.
Ca urmare a descoperirilor făcute se poate presupune că în perimetrul mai sus
menţionat ar putea exista o metropolă. În terenul arabil situat în partea de vest a
complexului la care s-a demarat cercetarea se găseşte probavil o aşezare medievală
contemporană cel puţin parţial cu una din etapele funcţionării contrucţiei din piatră
şi cărămidă, urmând însă ca cercetările viitoare să clarifice toate detaliile legate de
această zonă.
NOTE:

1 Ion lonaşcu şi colab., Documente privind istoria Romaniei, XVII, voi. IV, p.
146.

LISTA ILUSTRAŢIEI
Pl. 1. "LA BECI". 1 - 8 , fragmente ceramice (cahle şi vase)
Pl. Il. "LA BECI", 1 - 8 , fragmente ceramice
Pl. III. "LA BECI", 1 - 6, fragmente cahle; 7 - M 1
Pl. IV. "LA BECI", plan S 1
Pl. V. "LA BECI", prafil S 1
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CER«;ETĂRI ARHEOLOGICE, ŞI ISTOftiCE ÎN Z_9NA
MEDIANA A BAZINULUI SUPERIOR AL RAULUI BARLAD
Sergiu Ştefănescu

Scurt istoric al cercetării; cadrul fizico-geografic.

Cercetările arheologice şi istorice întreprinse în ultimele decenii în zona mediană
a bazinului superior al râului Bârlad, prezintă o deosebită importanţă prin bogăţia şi
varietatea obiectivelor aflate în spaţiul geografic respectiv ,dar şi a informatiilor
oferite de documentele medievale prin intermediul cărora a putut fi relativ bine
cunoscută evoluţia societăţii umane din cele mai vechi timpuri până în evul mediu
inclusiv.
Deşi zona menţionată a mai fost investigată anterior din punct de vedere
arheologic, cercetările noastre din ultimii ani au reuşit să scoată la iveală noi şi
interesante vestigii care au contribuit mult la relevarea realităţilor arheologice din
această parte a Podişului Central Moldovenesc.
În zona studiată de noi primele cercetări arheologice se fac în anii 1 87 1 - 1 874
prin întrebările puse de "Chestionarul" lui Al. Odobescu, la care intelectualii satelor
au dat răspunsuri, din care multe puncte, astăzi sunt dificil sau imposibil de identificat.
În 1 892 Şi 1 895 N. Beldiceanu şi Gr. Buţureanu fac primele cercetări în teren, iar în
1 93 1 - 1 933, C. Cihodaru cercetează aşezarea cucuteniană de la Piciorul Hârbului Rafaila 1 • În 1 943 Ecaterina Vulpe face primele descoperiri la Prisoasa şi Dealul
lzvorului2, urmate de Octavian Mărculescu3•
În 1 955 M. Petrescu-Dâmboviţa, Em. Bold şi Marin Dinu4 preiau cele cunoscute
şi descoperă alte şase aşezări la Băceşti, cinci la Dumeşti şi cea. 1 3 la Todireşti. Dan
Gh. Teodor efectuează cercetări de teren la Dumeştii Vechi în anii 60-70, după care
Ghenuţă Coman recercetează majoritatea obiectivelor. Unele sondaje, relativ recent,
au efectuat M. Dinu, pe Chiscul Cherhana, Ia Băceşti, Ruxandra Maxim-Alaiba,
"Între Pâraie", la Dumeşti şi Dan Gh. Teodor la Valea Mare. De subliniat pasiunea a
doi vrednici învăţători, Gh. David, care în 1 924 sonda un.tumul dacic pe Coasta lui
Melinte, apoi pe Dealul Baciului, şi la Lotul Şcolii5 şi C. Loghin, care, în anii 1 9381 939, sonda cu premilitarii pe care îi comanda, necropola carpică de pe izlazul de la
Dumeştii Vechi6• Însemnările facut.: şi materialele găsite s-au pierdut. Mai remarcăm
interesul pemru astfel de antichităţi a fratilor Virgil, Maria şi C. Secuianu din Dumeşti.
Studiul" arheologic a fost dublat de cercetarea continutului documentelor
medievale şi de mai târziu, publicate în diverse volume pentru perioada 1 3 84-1 7987
precum şi a unor planuri de moşii8 din sec. XIX, aflate în fondurile Epitropiei Sîantului
Spiridon din laşi, la Arhivele Statului din Bucureşti sau în Biblioteca Academiei.
Descrierea obiectivelor arheologice se face în modul firesc al scurgerii apelor de la
izvoare la vărsare. Anume, de la intrarea Bârladului în comuna Băceşti, în partea de
vest şi până la Negreşti9 în est; de la izvoarele pârâului Mânăstirea şi a pârâului
Fătăciune10 în NV şi de la izvoarele Durăcesei şi Călinei în NE; pe Sacovăţ, de la
Gârbeşti spre sud, până la râul Bârlad. De asemeni de Ia izvoarele Racovei 11 şi
Stemnicului12 în aval, până la Pungeşti şi respectiv Bălteni.
Pentru o uşoară orientare s-a efectuat descrierea obiectivelor descoperite pe
comune şi în -cadrul lor pe sate, în ordinea în care se află aşezate în bazinele celor
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cinci principale cursuri de apă (Bârlad, Gârbovăţ, Sacovăţ, Stemnic şi Racova). Pentru
a uşura identificarea, pe toate hărţile anexate lucrării, bazinele lor au fost notate cu
cifre romane, de la I la V, în ordinea de mai sus.
S-au notat cu cifre romane satele reşedinţă de comună (de la I la XII), celelalte
localităţi au fost nominalizate adăugând numărului de ordine al comunei,una din
literele alfabetului.
Obiectivele arheologice au fost descrise, ţinând seama de modul în care ele
segăsesc situate pe frrul văilor, din amonte în aval, toate fiind numerotate cu cifre
arabe, de la 1 -257. Tumulii sunt amintiţi la sfârşitul descrierilor din fiecare localitate.
Pentru obiectivele descoperite anterior cercetării noastre, se menţionează aceasta
în notele de subsol, întregindu-se sau/şi corectându-se cele arătate.
Dacă unele obiective arheologice, foarte apropiate între ele, nu s-au suprapus în
timp sau în spaţiu, s-au notat separat ca situri de sine stătătoare. Menţionăm că în
unele situaţii, acelaşi sit arheologic a primit două numere de ordine, având numeroase
locuiri şi nu se puteau face precizări mai nuanţate.
Numeroase materiale donate de unii cetăţeni13 au fost depuse la Muzeul judeţean
Vaslui. Materialele descoperite de autor, în a cărui colecţie personală se află, ca şi
toate obiectivele arheologice cercetate au fost comunicate şi declarate instituţiilor
de specialitate.
Pentru verificarea informaţiei ce o prezentăm, s-a apelat şi s-a primit sprijin valoros
de la specialiştii Institutului de arheologie Iaşi şi cei ai Institutului de istorie "A. D.
Xenopol" din Iaşi, în special pentru datarea a numeroase materiale şi pentru orientările
date privind întpcmirea lucrării. Aducem astfel recunoştinţă d-lor profesori Dan Gh.
Teodor, Victor Spinei, Silvia Teodor, Silviu Sanie, Vasile Chirica, Rodica Popovici,
Marilena Florescu, Magda Mantu, Ion Ioniţă, Nistor Ciocan, Leon Simanschi,
cercetători ştiinţifici Ja cele două institute, cum şi d-lor prof. Universitari Ni�olae
Ursulescu şi Attila Lâszl6 de la Universitatea ieşeană. De asemeni, mulţumim pentru
sprijinul acordat, d-nei Ruxandra Maxirn-Alaiba şi d-nei T�ilia Marin de la Muzeul
judeţean Vaslui. Mulţumim d-lor cercetători Mircea Ciobanu şi Vlad Cojocaru de la
Institutul de lingvistică "Al. Phillippide" din Iaşi. Adresăm mulţumirile noastre şi d
nei Waltrude Delibaş de la Institutul de arheologie Iaşi, d-nei Georgeta Vrînceanu de
la Muz�ul Vaslui şi d-nei Rodica Raicu de la Centruljudeţean de proiectări Suceava,
pentru numeroasele desene efectuate.
.
Microregiunea cercetată este situată în Podişul Central Moldovenesc, în sectorul
median al bazinului superior al râului Bârlad ocupând pătti din NV-estul jud. Vaslui,
SV-ul jud. Iaşi şi ESE-ul jud. Neamţ.
Centrul acesteia se află pe coordonatele 27° şi 25' longitudine estică, 45° şi 50'
latitudine nordică. Altitudinea faţă de nivelul mării este cuprinsă între 1 25 şi 465
mi4.
Subsolul regiunii cercetate este caracteristic depresiunii Bârladului de Sus15• Pe
un pat de roci mai dure, vălurite, se află o "cuvertură" sedimentară cuprinzând
depuneri din paleozoic, mezozoic, uneori neozoic. Roca m� câ�� apare la v�dere,
apartine sarmaţianului de mijloc şi superior, �ind formată din gresn, ��e �gll_?ase
şi nisipuri. Ultimele formaţiuni geologice, dm cuatemar, formate dm ptetnşun, lut
sau loess, formează lunea r&ului Bârlad şi ale afluenţilor săi, cum şi primele terase16•
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Acţiunile conjugate ale diluviilor, alunecărilor de teren şi ai altor factori de eroziune,
au dat naştere la diferite forme sculpturale de relief. Orgografia terenului este for
mată din lunci, terase, platouri şi dealuri cu spinarea larg boltită, separate de văi largi
dar adânci, cu diferenţe de nivel ce ating şi 200m.
Climatul zonei, continental temperat17, a permis instalarea, pe mari suprafeţe, a
pădurilor, ce acopereau atât luncile râurilor cât şi culmile dealurilor. Ele erau (şi mai
sunt) constituite din fag, gorun, tei, carpen, cireş, plop, etc. 18• De-a lungul miilor de
ani, de când oamenii au venit în contact cu pădurea, aceasta "s-a retras" continuu
din faţa focului (pus) şi a securii, suprafeţe despădurite fiind transformate în terenuri
arabile, păşuni, vii şi livezi şi, adesea, în terenuri degradate. Exceptând epo�a mod
ernă, produsul principal al pădurii, lemnul, după ce asigura nevoile locale (pentru
încălzit şi construcţii), începând cu sec. XVII era transformat pe loc în mangal,
pădurile de la noi fiind împânzite de "bocşe"19•
Din punct de vedere hidrografic teritoriul cercetat este drenat �e râul Bârlad, cu
afluentii săi Crăiasca, Cârbovăţul, Schinetea, Suhuleţulj Găureanca, Pârâul lui
Morusac, al lui Moloş, Socovăţul şi Velna, pe stânga, Păltinişul, Ezerul, Pietrosul,
Valea Mare, Plopoasa şi Mahalagia, fiecare cu afluentii săi, pe dreapta. În partea de
SE a zonei Stemnicul şi Racova cu Recea şi Dumbrăveanca. Toate acestea având
mari variaţii de debite, au fost regularizate prjn canalizare, drenaje, îndiguire şi
construcţii de bazine de acumulare (la Crăieşti, Găureanca, Ţibana, Negreşti, Trohan,
Pungeşti).
În interdependenta cu vegetaţia s-au format soiurile, astfel în zona fagetelor
întâlnim soiurile brune podzolice, in subetajul gorunelor găsim soluri brune şi mediu
podzolice cum şi brun-roşcate. Pe mici suprafeţe, în NE şi E s-au format uneori
cemoziomuri degradate, iar pe luncile râurilor se întâlnesc soiuri mai tinere, for
mate din aluviuni aduse de apă.
Lunea Bârladului şi cele ale afluenţilor săi. au fost acoperite cu păduri de stejar,
frasin, salcie, plop, ulm, ale căror trunchiuri carbonizate se mai văd în albia Bârladului
sub 3-4 m de aluviuni. Prin depunerile masive ale acestora, lunea s-a ridicat, mai
ales în ultimii ·600-700 de ani, (la Dumeşti, de la S spre N), cu 2-2,5 m, acoperind
aşezările din Cucuteni şi până astăzi20 care se aflau la nivele mai joase.
Cele arătate până acum atestă că pe acest teritoriu comunităţile omeneşti au găsit
condiţii favorabile de trai, având din abundenţă, terenuri mănoase, păşuni bune, păduri
cu vânat, ape cu peşte şi stuf, acestea explicând densitatea mare a aşezărilor, cât şi
mărimea unora. Zona este străbătută de la NV la S şi apoi la E de calea ferată Buhăeşti
Roman şi în paralel de drumul naţional DN 1 5 D, Piatra Neamţ - Roman - Vaslui.
1.

Repertoriul descoperirilor

COMUNA BĂCEŞTI, JUDEŢUL VASLUI
Ca localitate a fost atestat documentar la 146721• Mărturiile arheologice provin
cel puţin din sec. XII şi XIY. Băceştii nu au nimic comun cu Băicăuţii, aşa cum au
afirmat 1. Bogdan22 şi M. Costăchescu23•
1. a. Satul Păltiniş
Atestat documentar la 177424 mai apare într-un "plan", sub numele de "La Ţiganii
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Lingurari", la poala Chiscului Lat. Resturile arheologice datează din sec. XVII (nr.
1 ).
1 . La est de sat
La 1 00 m nord de cantonul silvic Păltiniş, mărginită de pădure la SE şi E s-a aflat
vatra veche a satului Păltiniş. Resturile ceramice rec:oltate aparţin sec. II-III e.n. şi
sec. XVII-XX.
2. La vest de drum
La 50 m de drumul Capul Dealului - Păltiniş, la 30Q-400 m NV de Păltiniş, pe o
mică suprafaţă, pe nişte ridicături ale terenului s-au găsit cioburi din sec. II-III e.n. şi
XVII-XVII/XVIII.
•

_

Tumuli
3 . Stogul de Pământ
Însemnat pe acelaşi "Plan" se află un turnul. Este situat în .pădurea Băceşti, u.a.
3 8, la doi km SE de satul Păltiniş, într-un loc înfundat, la confluenţa a două pâraie.
l.b. Satul Capul Dealului
În acelaşi "Plan" de la nota 24 apare un sat de "Ţigani Ursari", la Capul Dealului,
pe care vine drumul de la Racova.
4. a-b. La sud de Capul Dealului.
AJ Imediat la sud de sat, pe un pici0r de deal ce se pierde la confluenţa dintre
pârâul Păltiniş şi un afluent de dreapta, la V de drumul ce duce la Păltiniş s-a descoperit
un câmp de urne (?). Răsturnate şi sparte de o arătură adâncă erau pline cu pământ
negru. Cerarnica semifină şi grosier-roşcată sau negricioasă aparţinând complexului
Folteşti II, are buzele trase în afară, fiind decorată cu brâie orizontale, verticale sau
paralele, şi impresiuni de deget (Pl. 6, fig. 41_J
B/ În jwnătatea sudică a satului resturile ceramice aparţin sec. III-IV (Pl. 9, fig.
),
41 _2 fiind amestecate cu fragmente de amfore romane. Urmează o locuire din sec.
XVII-XX. Un "Plan" de la 1 830 indică aici vatra Băceştilor25•
Le. Târgui Băceşti (Târg de la 1 844)
5. La vest de pârâul Goria
.
La nord de şoseaua Băceşti-Cici, pe un versant însorit s-au depistat rare cioburi
din sec. IT-III e.n. şi XVI/XVII-XVIII ·provenind de la o vatră de prisacă.
6. Lângă sediul brigăzii silvice Băceşti
La 600-700 m SE de podul de peste Bâclad, pe drumul Băceşti - Racova, la 1 00
m NE de sediul brigăzii, de Ia poala pădurii spre N s-au descoperit resturi de locuire
Folteşti, sec. II şi din sec. IV e.n. (Pl. 1 O, fig. 6 1 ) , împreună cu cioburi de amfore
romane. Câteva resturi ceramice aparţin sec. XII şi XIV. S-au găsit şi fragmente de
craniu omenesc.
7. La 400-500 m S de râul Bârlad
De la 1 0- 1 2 m N de poala pădurii, pe 600-700 m E. V, pe numeroase ridicături ale
terenului de mamă gălbuie, trapezoidal (Pl. 5, fig. 71_ şi pl. 3, fig. 71). Alte materiale
2
ceramice provin din Hallstatt-ul timpuriu (Pl. 7, fig. 7; pl. 5, fig. 71) şi sec. 11-111
e.n., carpice şi romane (Pl. 1 O, fig. 71).
8. La sud de Băceşti
La circa 1 krn S de secţia SMA Băceşti, la 30-40 m N de �parginea pădurii, pe un
mic platou presărat cu numeroase bucăţi de cărămidă şi cioburi din sec. XVII-XX.
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Locul a fost vatră de prisacă şi locuinţă a familiei Păun.
9. a-b. Curtea spitalului din Băceşti.
A/ La S şi E de centrala termică, probabil şi sub clădirile spitalului, s-au găsit
materiale ceramice de tip Criş.
B/ La V de spital, în apropierea colţului de N-E a şcolii generale, se găsesc
fragmente ceramice aparţinând culturii amforelor sferice, care pot fi puse, probabil,
în legătură cu descoperirea aici, a unui mormânt în cutii de piatră, cu două schelete
în eF6• Alte cioburi aparţin sec. XVII-XX.
VALEA PÂRÂULUI CRĂIASCA
D. Satul Băceşti
.
Se află la N de Târgui Băceşti, lipit de el în porţiunea Biserică - Ocolul Silvic.
1 0. La est de DN 15 D
La circa 700 m E de cantonul silvic de locuit Lunea Cristei şi la 1 00- 1 50 m E de
şosea pe un şir de înălţimi ce domină lunea pârâului Crăiasca, s-au descoperit
fragmente ceramice din sec. XVII-XVIII. A fost o vatră de prisacă pe moşia Băceşti2 7•
I l . Pe dealul spre Crăieşti
La 50 m S de marginea pădurii, pe un platou, deasupra unei comişe rezultat în
urma prăbuşirii terenului, la un Km VNV, de fosta Staţie de asfaltare s-au descoperit
resturi ceramice mărunte, cu cioburi, calcar pisat şi microprundişuri în pastă, împreună
cu aşchii de silex şi pietre mărunte, aparţinând culturii Noua.
VALEA PÂRÂULUI GÂRBOVĂŢ (B)
1 2. La 500 m NNE, de fosta Staţie de asfaltare
La capătul sudic al dealului Vovrieşti, pe un platou28, ce formează interfluviul
dintre pâraie le Gârbovăţ şi Crăiasca s-a recercetat o fostă aşezare cu resturi ceramice
cucuteniene, faza A, între care, un mic altar de cult fragmentar.
1 3 . La vest de linia ferată
Pe o altă terasă, ceva mai joasă, la 1 00-300 m N de precedenta aşezare, orientată
N-S, s-au descoperit resturi ceramice cucuteniene, din aşezarea vecină SUJ?rapuse de
locuiri din Horodiştea - Erbiceni, Hallstatt timpuriu (Pl. 7 şi 8, fig. 1 3), precum şi
din sec. III-IV, unele lustruite, cu frumoase profite, împreună cu ceramică romană şi
Sântana de Mureş. Ultima locuire aparţinâne sec. XVI-XVII/XVIII, probabil o
fostă vatră de prisacă pe moşia Băceşti29•
14. La SV de podul de fier
La circa 70 m N de ultima aşezare, pe o altă terasă,mai mică şi mai joasă, situată
la circa 200 m SSV de un pod al căii ferate, peste Gârbovăţ, s-au depistat resturi de
locuire Noua.
1 5. În Gropul Stânei
Pe malul drept al Gârbovăţului, într-un bazinet masiv cu alunecări de pământ, pe
ambele maluri ale unui şanţ de drenaj, s-au descoperit urmele unor locuinţe adâncite.
Materialele ceramice aparţin sec. III-II î.e.n. De asemenea, s-au găsit fragmente de
ceramică grosieră, decorată cu linii văiurite datând din sec. VII-VIII (Pl. 1 1 , fig. 1 5
1
2)•
VALEA PARAULUI CRAIASCA
1 6. Pe Chisc
La 200 m E de locuinţa lui V. Cgekaru, peste linia ferată, pe două ridicături de
.

A

A

-
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pământ numite Chiscul Cherhana a fost recercetat un obiectiv arheologic30• Pe
ridicătura din sud au existat locuiri Cucuteni A, Horodiştea - Folteşti, La Tcnc
(sec. N-III î.e.n.) şi sec. XVII-XIX. Înspre N s-a locuit în HaUstatt timpuriu lângă
resturi ceramice decorate cu brâu de butoi conici s-a găsit şi o fusaiolă bitronconică
din pastă neagră cu calcar pisat în compoziţie. Alte resturi ceramice provin din sec.
IV-III î.e.n., sec. III-IV e.n. împreună cu resturi ceramice romane (între care şi terra
sigillata) şi Sântana de Mureş, toate suprapuse de aceiaşi locuire din sec. XVII

1. e. Satul A Treia-Parte
Reprezintă 113 (aşa cum îl arată numele) din moşia AnnăşenP1 • Prima atestare
documentară, cunoscută nouă, este cea de la 1 82832• Arheologic, urmele de locuire
aparţin sec. XVII-XVIII,
1 7. În grădinile satului
De la sud de punctul "Chisc", de o parte şi de alta a pârâului Crăiasca, până la
locuitorul V. Negru, se găsesc resturi ceramice datând din a doua jumătate a sec.
XVII, până astăzi. La E de sat erau însemnate într-un plan33 un iaz mare şi o moară
de apă, pe albiile reunite, pe atunci, ale Crăiascăi şi Gâbrovăţului.
VALEA RÂULUI BÂRLAD
I. f. Satul Ezer
Mutat lângă satul Băceşti, în anii '50, revenit din nou în anii '90, lângă SMA,
lociutorii Ezerului descind din cei ai fostului sat Mălineşti (nr. 60+61 ), de unde au
fost mutaţi mai întâi, în sec. XVIII-XIX la Schitul Mălineşti (nr. 233)34, corn. Gârceni,
de unde, treptat, se pare că după 1 864, s-au aşezat pe actuala vatră la 3-4 km N de
Schit. Resturile arheologice datează din sec. XVII-XVIII.
1 8. a, b. Ezeru1 Vechi
În pădure, de la 200 m S de cantonul silvic Ezer, sub o plantaţie tânără de stejar,
nuc, frasin ş.a., la poala vestică a dealului Ezer şi pe valea pârâului omonim s-a aflat
până în 1 949, vatra veche a satului Ezer. Resturile ceramice aparţin secolelor XVIII
XVIII.

XVIII-XX.

1 9. La est de SMA Băceşti
De la 80 m de gardul SMA, fragmentat de nişte bălţi, o linie ferată şi albia pârâului
Pietrosu, se află un obiectiv arheologic, acoperitde aluviuni. S-au găsit resturi
ceramice neolitice (?) şi locuiri din sec. XVI/XVII-XVIII.
Tumuli
20. Lângă pădure
La 30 m N de liziera pădurii Băceşti, la circa 80 m VNV de boma nr. 1 , dar în
zona fostei CAP Dumeşti se află un turnul. Poate aparţine culturii Horodiştea - Folteşti
din aşezarea vecină (nr. 64).
VAL�A GĂBROVĂŢULffi
G. Satul Vovrieşti
Este atestat documentar la 1 533, martie 1 235, sub numele HoVIăieşti. Resturile de
locuire umană datează din sec. XV/XVI.
2 1 . "La Ruptură" (1)
La 500 m VNV de sat, pe un platou,înclinat spre V, mărginit la E de o cornişă
înaltă cu pantă cuestă, rezultată în urn1a prăbuşirii versantului, la N de Judovina36
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prin care trece drumul spre Crăieşti, s-au descoperit fragmente ceramice Horodiştea
- Folteşti de coloratură Gorodsk - Usatovo, de culoare brună ruginie, cu miez negru,
împreună cu aşchii de silex. Sub o buză trasă în afară este plasat un decor din alveole
făcute cu degetul (Pl 6, fig. 2 1 ). S-au mai recoltat câteva cioburi mărunte Noua şi
din sec. XVII.
·22. "La ruptură" (Il)
La 300 m V de sat, pe culmea dealului ce urcă spre Ciurea şi Pânceşti, la S de
drumul spre Crăieşti, pe un platou dominant s-au descoperit resturi de Precucuteni
şi Noua.
23. Pe tarlaua Bordo aia
De la 400- 1 000 m N de grajdurile fostei CAP Vovrieşti, la V de pârâul ce vine din
satul Ciurea, pe versantul estic al dealului, pe direcţia N Uos), S (sus), în trei locuri
diferite, s-au recoltat un nucleu de silex şi rare cioburi ale sec. II-III e.n. S-a descoperit
de asemenea, resturi de locuire din sec. XV/XVI-XIX. Numeroase coiburi al sec.
XVII/XVIII, de culoare neagră, au format aparte (Pl. 1 2, 1 3 , 14 fig. 23). Este vatra
fostului sat HovrieştP7•
24. "De la Vale de Sat"
La 400-600 m E de grajdurile fostei CAP, sub o linie electrică ce merge SV-NE,
la SV de câteva iazuri mici s-au aflat resturi ceramice Folteşti, de culoare cărămizie,
cu brâu făcut din impresiuni de deget (Pl. 5 şi 6, fig. 24), cioburi hallstattiene precum
şi fragmente din sec. III-IV e.n. şi XIV/XVII-XVIII. Ultimile, poate de la o vatră de
prisacă, în lunea Gabrovăţului.
25. a, b. Pe tarlaua Trofinaia (1)
a/ De la 200 m S de casa lui C. Sârcu şi Gh. Rotilă, până la un cot al pârâului
Gârbovăt, ce pătrunde adânc spre vest, la poalele dealului se găsesc numeroase urme
de locuire din Sântana de Mureş (Pl. 1 0, fig. 25) şi sec. V-Vi e. n. 38• Altâ intensă
locuire aparţine secolelor VIII-IX; XI/XII şi XIII/XIV-XVIII. Este o vatră veche a
satului Ţibăneştii Buhlii (Pl. 1 2, fig. 25 _ ).
1
B/ Mai sus, spre NV, sub eulmea deafului dinspre Crăeşti, la punctul ·"În Cier" a
fost descoperit un tezaur de monede dacice de argint40.
26. a, b. Pe tarlaua Trofinoaia (IT)
al Imediat la sud de aşezarea precedentă, acolo unde Gârbovăţul face o buclă
largă spre E, pe şes şi poalajoasă a dealului, secţionată S-N, de şoseaua veche, Băceşti
Vovrieşti, s-au descoperit resturi ceramice dacice şi bastamice din sec. III-II (1) î.e.n.
b/ Aici, lângă Gârbovăţ, s-a locuit şi în sec. XVI-XIX, a existat şi o moară de apă,
în sec. XVIII-XIX4 1 , din pietrele căreia s-au recuperat câteva resturi.
27. Lângă "Gropul Stânei"
De la 1 0-1 00 m E de stâna de pe alunecările de teren, la N de un drum săpat, care
coboară în -albia Gârbovăţului, de pe o mică suprafaţă s-au recoltat cioburi din
Hallstatt-ul final şi sec. XIV/XV-XVIII. .
1. h. Satul Ţibăneştii Buhlii
Este atestat documentar la 1 399 noiembrie 2842• Primele mărturii arheologice
datează din sec. VII-VIII (nr. 1 5).
28. La apus de sat
La circa 600 m ESE de Halta C:FR Suhuleţ şi la200 m V de marginea vestică a
·
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satului, se găsesc resturi ceramice din sec. III-IV carpice şi romane şi din sec. X, XIV
XIII-XVII43• Pl. 12, fig. 281). Este una din vetrele vechi ale satului.
29.

La sud de şcoală

De la sud de şcoală, până în şesul pârâul ui Pietrosu, unnele de locuire aţ\lrtin
I{aUstatt-ului final (Pl. 8, fig. 29) şi sec. III-IV e.n., cu fragmente de amfore romane
şi cu lupe de minereu de fier. S-a descoperit şi ceramică din sec. XIV-XV; XVI şi
XVIII44• Probabil este un alt "cut" al aceluiaşi sat .
30. a, b. La sud de sat
al De la 700-800 m S de şcoală, pe versantul nordic al dealului Corhana - Propita,
sub o linie .electrică, pe prima terasă s-au găsit resturi ceramice carpice şi romane din
sec. II�III e.n., cum şi altele din sec. XII (?).
b/ La 1 km SSV, sub poala aceluiaşi deal s-a recoltat un microlit de silex
tardenoisian (Pl. 4, fig. 30).
1. i. Satul Armăşeni
Prima atestare descoperită documentar datează, probabil, din 1625 martie 1 545 •
Sprijinitui şi de dovezile arheologice, considerăm că acesta estt· satul de . . . "pe Bârlad
în gura Crasnei"46, atestat odată cu Ţibăneştii Buhlii la 1399, punctul antint.t în
documente aflându-se pe moşia Annăşeni. Arheologic, unn ele de locuire coboară în
sec. XI. În sec. XVII-XVIII satul avea patru vetre (nr. 17, 3 1 , 33 şi 36).

3 1 . Pe Siliştea

La N de sat, sus, sub Ţiclăul Ţibăneştilor, s-a aflat o vatră veche a satului47• Resturile
ceramice datează din Cucuteni, fază neprecizată şi în sec. XVI-XIX (pl. 13, fig. 3 1 ).
32.

Pe tarlaua lnăria

În partea ei de V la poala dealului, de o parte şi de alta a unui pârâiaş, s-au găsit
resturi ceramice din sec. (II) III-IV e.n. şi sec. XVI-XVIII.

33. Sus pe platou

De la 200 m SE de precedenta aşezare, pe o terasă înaltă a . dealului Propita,
deasupra Gârbovătului, la 80- 1 50 rn N de stâlpul nr. 23 al unei linii electrice s-a
găsit o aşchie de silex şi resturi ceramice din sec. XI, XII, XII/XIII, XV/XVI-XVIII.
Aceasta pare a fi prima vatră de locuire a satului.
34 .

Pe tarlaua Propita

35.

La vest de sat

Jos, lângă şes, pe un bot de deal, delimitat la SE de un drum de pământ, iar spre
VNV, de un canal de desecare, la 50- ţ 50 m V de stâlpul nr. 22 al aceleiaşi linii
electrice s-au descoperit locuiri Criş, Cucuteni, Horodiştea-Folteşti, etapa Corodosk
- Usatovo, Noua, HaUstatt B, Sântana de Mureş, şi din sec. XVI/XVII-XVIII (Pl.
8, fig. 34 1 -2) .
La 300 m V de sat şi la 500 m E de Gârbovăţ, pe un versant însorit, sub o linie
electrică, în jurul stâlpului cu nr. 14/8, pe o mică suprafaţă s-a recoltat material ce
ramic din sec. XI, XIV/XV-XVIII. Aşezările nr. 32, 34 şi 35 situate pe -moşia
Arrnăşeni48, iniţial toate au fost vetre de prisacă, unele devenind "culturi" ale satului.

36. La Pod La Roşu

La 200 m E de podul mare de beton, de peste Gârbovăt, pe DN 1 50 între albia
actuală a râului Bârlad, şi o alta mai veche, s-au descoperit resturi ceramice din sec.
XVII-XVIII. Credem că locuirea se continuă rn.ai jos, acoperită de aluviunile
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aduse de apă49•

VALEA PÂRÂULUI CRĂIASCA
II. COMUNA BOZIENI, JUDEŢUL NEAMŢ
Sediul de comună a fost atestat documentar la 24 august 143850•
II. a. Satul Crăieşti
Sat răzăşesc, aşezat la confluenţa pâraielor Chisăliţa şi Zimbru, ce pleacă mai
departe sub numele de Crăiasca51 • Atestări mai vechi, cunoscute de noi, de la P.
Rareş şi din 30 mai 1 5 8452• Indiscutabil, satul pare a fi mult mai vechi.
37. a, b. La 400 m sud de sat
al La SE de un pârâu ce curge E-V, izvorând din dealul Vovrieşti, ce are pe el mai
multe baraje de beton, după ultimul baraj din aval, pe versantul de pe malul stâng, s
au descbperit resturi ceramice dacice, din sec. III-II î.e.n., din sec. II-III e.n. şi sec.
XVII/XVIII.
b/ La N de acelaşi pârâu pe un platou înclinat spre S şi V, deasupra şi la E de DN
1 5 D, s-a descoperit o intensă locuire Horodiştea - Folteşti, cu ceramică grosieră şi
fmă. Se remarcă buze trase în afară, buze crestate, brâie cu butoni tronconici dispuşi
neregulat, sau cu alveole şi o tortiţă în formă de cep. S-a găsit şi un cuţit fragmentar,
din gresie. Urmează o locuire din sec. III-II î.e.n., resturi ceramice carpice şi romane
din sec. II-III e.n. Din cultura Sântana de Mureş se remarcă un ciob dintr-un vas de
provizii, decorat cu un bogat registru de linii vălurite.· Ultima locuire datează din
sec. XVII/XVIII.
38. La V şi NV de V. Iacob
La 300-400 m S de aşezarea precedentă, pe un platou, de o parte şi de alta a DN
1 5 D, la E de pârâul Crăiasca, s-a descoperit o locuire Criş; alte resturi ceramice şi
o aşchie de silex provenind de la o aşezare Horodiştea - Folteşti, suprapusă în
Hallstatt-ul timpuriu şi în sec. III-IV e.n.
39. La limita dintre judeţe
La vest de DN 1 5 D, la E de pârâul Crăiasca, la poala pădurii s-au descoperit
urme de locuire din sec. IV-V e.n. (Sântana de Mureş)53 •
VALEA PÂRÂULUI GÂRBOVĂŢ
III. COMUNA POIENARI, WDEŢUL NEAMŢ
Sediul de comună, satul Poienari, este atestat documentar, la 1 2 martie 1 52954•
III. b. Satul Ciurea
Apare însemnat la 1 779, ca Ghindăreşti55•
40.a. Pe Dealul Ciurea
La 300 m V de sat, o înălţime net dominantă, Dealul Holmului (sau al Ciurii),
mărginită spre E S, de un platou înclţnat, iar spre-N V de terase şi pante abrupte. Aici
s-au găsit o aşchie de silex şi cioburi Horodiştea - Folteşti.
b/ Tumuli
Pe acelaşi platou, la cota maximă, au existat doi twnuli. Unul a fost distrus complet
prin lucrări de arătură (?), altul, la circa 1 O m spre S, distrus în mare parte intenţionat
cu tractorul, tăindu-i-se părţile de N şi S, devenind aproape dreptunghiular. Aceştia
erau "la dealul două movile"56•
VALEA PÂRÂULUI GÂRBOVĂŢ (A)
·

•
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JY. COMUNA DAGÂŢA, JUDEŢUL IAŞi
IV. a. Satul sediu de comună as fost atestat documentar la 1 77257• Locuitorii săi
descind din partea de clăcaşi58 al fostului sat Brudureşti59, în partea din dreapta
Gârbovăţului (nr. 42). Vestigiile arheologice coboară în sec. VIII/IX, pe vatra mai
veche situată pe Dealul "Tintirim" (nr. 4 1 ).
4 l .a, b. Pe Dealul Ţintirim6o
al Pe acest bot de deal, situat la E de Complexul Zootehnic ce se termină la 50 m
V de linia ferată, s-au găsit urme de locuire la La Tene, sec. 11-1 î.e.n. şi din sec. VIUl
IX, X, XIIXII, Xlll, XIV/XV-XVI/XVIII. Biserica şi ciinitirul vechi al Brudureştilor
se afla, probabil, la cea. 250 m V, sub actualul Complex zootehnic, aşa cum
menţionează şi V. Chirica, M. Tanasachi, în R. A. 1., 1, p. 1 1 8, XXI, 1 . C. Vestigiile
din sec. XIV/XV, credem că indică locul. . . "şi pe Racovăţ o seli.şte, unde a fost casa
bunicului ,lor Oană Giuratul. . . "61• Aici s-au găsit şi fragmente ceramice din sec. XIV
Unul dintre acestea, cenuşiu, din pastă fină, bine ars, este decorat cu registre de linii
incizate, orizontale, cu o cruce încadrată într-un cerc dublu, înconjurat de impresiuni
dispuse oblic, făcute cu rotita dinţată şi aparţine coloniştilor saşi. (Datare făcută de
dl. V. Spinei).
42. Pe malul drept al Gârbovăţului
Între pârâu şi calea ferată, imediat la S de confluenţa pâraielor Mânăstirea şi
Gârla Oanei, cu Gârbovăţul, exista un loc de trecere, un vad. Aici se găsea partea de
V a satului Brudureşti62• Resturile de locuire sunt din sec. XVIIIIXIV-XVIIJ. (Pl. I l ,
fig. 42; pl. 1 2, fig. 421_3; pl. 14, fig. 48) fiind însoţite şi de lupe de minereu de fier.
43_ La 500 m sud de Complexul Zootehnic Dagâţa
Şi la 50 m V de drumul Băluşeşti-Dagâţa, pe Coasta Sărăturilor, s-au recoltat
resturi ceramice din pastă fină, brun cenuşie, brun-cărămizie şi maronie, cu miez
negricios, de provenienţă Horodiştea-Erbiceni. Căteva fragmente aparţin sec. XVII
XVTII.
44. Pe Dealul Milescu
La circa 800 m de acelaşi Complex zootehnic, în punctul "Costişă", sau "În Gropi"
sau "Pe Ţurcanu", pe versantul superior al dealului şi pe două terase situate mai jos,
unde se află nişte bălţi cu stuf şi alunecări de teren, s-au găsit urme de locuire din
Horodiştea-Erbiceni şi sec. XI-XII.
IV.b. Satul Mânăstirea
Atestat documentar ca Schitul Nacului la 1 77263• Ulterior se va numi Ruseni64,
după rutenii veniţi din Galiţia, în căutare de lucru, locallzaţi la 1 864 prin
împroprietărire.
45. Cetatea Mare a Dagâţei
Se impune corectarea amplasării eronat făcute, stabilind exact locul în care se
află într-adevăr o cetate la Dagâţa65• Cetatea a existat pe culmea şi ambii versanţi ai
dealului ce desparte bazinele hidrografice ale pâraielor Sacovăţ; în N şi Gârbovăţ,
spre S la circa 1 km E de satul Tarniţa şi 2 lan V de locul pe care eronat se crede că
a fost construită. La. locul indicat în repertoriul arheologic al judeţului laşi, se află
"Cetatea Mică a Dagâţei", un refugiu întărit. Obiectivul arheologic, de formă trap
ezoidală, cu baza mare spre S, are o suprafaţă de 8-9 ha, fiind înconjurată de pădure
la E, N şi V. Este mărginită de pante asprite artificial, spre E şi V şi parţial spre N.
.

·
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Spre S era apărată de două (trei) şanţuri66 paralele, dublate de palisade de
lemn, distruse prin incendiere, care se mai observă încă. Şanţul interior, lung de
circa 400 m are adâncimea actuală de 1 ,5 m, larg de 6-7 m, era dublat de 1.!fl val
de pământ, cu b�a de 10 m, înalt de 1 ,5-2 m "placat" în exterior cu o palisadă,
lung de circa 900 m.
Nu-s-au găsit resturi ceramice. Comparată cu alte cetăţi din zonă, pare să aparţină
sec. VI-V (IV) î.e.n.

46. La SSE de sat
Cu 300-500 m mai jos de confluenţa pâraielor Fătăciune şi Mănăstirea, la 1 oo:.
130 m E de albia acestuia la S de ultima dintr-un şir de bălţi, la poala livezii de peri
a fostei CAP, pe două dâmburi s-au găsit resturi ceramice Horodiştea-Erbiceni şi
sec. II-III e.n.

IV. c. Satul Băluşeşti
Este atestat documentar la 7 aprilie 1 54667• Arheologic, primele urme de
locuire apar în vatra veche (nr. 47) în sec. VIII/IX, XI/XII (?), XIII.

4 7. Pe tarlaua Chetriş
La 500-600 m S de sat, pe limita dintre jud. laşi şi Vaslui, imediat la V de şoseaua

Vovrieşti-- Băluşeşti, acolo unde Gârbovăţul face o mare buclă spre V intrând în
coasta dealului, s-au descoperit fragmente ceramice dacice şi bastamice ce datează
din sec. IV-III şi Il î.e.n. şi cioburi roşii de amfore greceşti. S-au aflat şi resturi din
sec. VIII/IX, XI/XII (?), XIII-XVIII (XIX-XX)68. (Pl. 12, fig. 47 1 _2). Fiind pe moşia
satului Băluşeşti49, este una din vetrele vechi ale satului.

V. COMUNA TANSA, JUDEŢUL IAŞI
Ca sat este menţionat la 6 mai 1 676, odată cu partea răzăşească a satului de obârşie
BrudureştF0, parte aflată în stânga Gârbovăţului (nr. 51). Mai este amintit împreună
cu cartierul său Boatca, la 1 8037 1 • Vatra sa cea mai veche este cea de pe dealul
Ţintirim (nr. 4 1 ). Vestigiile arheologice coboară în sec. VII/IX (la nr. 4 1 ) şi în sec.
XI/XII (la nr. 5 1 ).
48. a,b. Pe Dealul Viilor
al La 1 km de �oseaua Tansa- Dagâţa de la 1 0-200 m V de Gârla O anei, pe
numeroase dâmburi înşirate pe circa 500 m N-S, pe versantu� estic al dealului s-au

descoperit numeroase resturi de locuire. Între ele fragmente de la oale şi străchini
mari, brune· şi negricioase, cu cioburi pisate în pastă, împreună cu două topoare
fragmentare, Unul dintr-o rocă negricioasă, dură, celălalt dintr-o rocă cenuşie. Toate
acestea aparţin complexului Horodiştea-Folteşti (Pl. 5, fig. 48 1 4; Pl. 6, fig. 48 ) .
b/ Pe aceeaşi suprafaţă mare, adesea amestecate, se găsesc şi urme de 1ci�ire
Horodiştea-Erbiceni, cu reminiscenţe cucuteniene. Cioburile sunt brune-cenuşii,
fme şi bine arse (Pl. 5, fig. 485, Pl. 6, fig. 485).

49. Lângă şosea

Acolo unde Dealul Viilor devine un interfluviu între pâraie la Gârla Oanei (E) şi
Mânăstirea (V); de la 30 m N de primul pârâu, s-a depistat o aşezare cu ceramică
fmă şi grosieră ce provine de la căniţe72, fructiere, străchinF4• între ele cioburi masive,
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cenuşii, cu calcar pisat fin, în pastă, dizolvat la exterior de apa ploilor. Acestea
aparţin carpilor din sec. IV e.n. şi sunt amestecate cu ceramică Sântana de

Mureş.
50. Pe tarlaua Siliştea (1) ..
La 700-800 SV de sat, la poala versantului, incluzând o porţiune de teren pe care
·

s-au efectuat desecări subterane, la N şi S de o mică vale, s-a găsit o lamă de silex,
fragmentară, ce poate aparţine Gravettianului, (Pl. 4, fig. 50), şi un frecător de
piatră. Alte materiale , ceramice, aparţin complexului Horodiştea-Erbiceni şi sec.
VII-VI î.e.n. Pe o mare suprafaţă s-au descoperit urme de locuire din sec. III-N,
carpice şi romane şi din sec. N-V, Sântana de Mureş.

5 1 . Pe tarlaua Silişte (II)

Pe stânga pârâului Gârbovăţ, la confluenţa cu pârâul Mânăstirea, la S de izlaz, la
400-800 m V de marginea satului, pe circa 400 m N-S, cu partea mai veche jos, spre
pârâu, se află un obiectiv arheologic. Sus, spre E, lângă nişte mlaştini, o locuire
aparţine culturii amforelor sferice, de la care provine un toporaş de gresie fragmentar
(Pl. 6, fig. 5 1 ).
Se mai locuieşte, în sec. III-N e.n., pe o mare suprafaţă, existând şi o intensă
locuire medievală din sec. XIIXIF5 - XIX76 (Pl. 1 1 , 12 şi 1 4, fig. 5 1 ). Aceasta este
jumătatea de E, dinspre Suhuleţ, a fostului sat Brudureşti77•

52. La est de Gârbovăţ

Un mic c�al de drenaj, ce traversează Î'!_Gârbovăţ, la N de confluenţa cu Gârla
Tansei, a secţionat două locuinţe adâncite, în care s-au găsit cioburi din sec. XVIII
XVIU şi cenuşă.

53. Pe Gârla Tansei. Sus

Pe malul drept al pârâului ca şi peste un şanţ de irigaţii, la 1 00 m SE, de cazanul
de ţuică al fostei CAP, s-au descoperit fragniente ceramice, fme şi grosiere, cu feţe
negre şi miez roşcat-maroniu. Între ele, o aşchie dintr-o rocă negricioasă, dură, de
formă malnelonară împreună' cu tortiţe în formă de mosor şi alte resturi ceramice
carpice şi sarmatice, din sec. II-III e.n. Pe versantul opus al dealului se găsesc resturi
ceramice din sec. XV (!), XVII şi XVII/XVIII.

54. Pe Gârla Tansei. Jos

La 200 m SSV de grădinăria fostei CAP, de la 50 m V de pârâu, pe o mică culme
de deal, secţionată de un drum de pământ, s-a descoperit o locuire Noua, din care
provine şi o aşchie mare de silex roziu, cu cortex de carbonaţi (Pl. 7, fig. 54).
.

55. La.Balta Oii

La construirea deversorului, în barajul care a creat iazul Balta Oii, situat la E
de linia ferată şi ceva mai jos de confluenta Gârbovăţului cu Gârla Tanse� "a,u ieşit hârburi
mari �"78 care cu timpul au fost acoperite de aluvi� nemaifiind posibil de depistat

56. La Botul Molanului

La circa 1 ,5 km de satul Ţibăneştii Buhlii şi la circa 1 km SE de satul Băluşeşti,
într-o buclă largă a pârâului Molan, afluent de stânga al Gârbovăţului, pe un versant
domol, înclinat S, E şi V s-au găsit res� ceramice Cucuteni, faza A (Pl. 6, fig. 561 •
.J, Noua, cu brâie simple şi uneori cu caneluri, fragmente din sec. II-III e.n. şi câteva
din sec. XVII/XVIII-XIX� probabil de la o .fostă prisacă. La 400 m SE, pe terasa a II
a, s-a găsit un nucleu de silex, epuizat.
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VALEA PÂRÂ.ULUI SUHULEŢ (A)

V. b. Satul Suhuleţ
Este atestat docwnentar la 9 iunie 146979• Indirect este atestat anterior şi la 28 noiembrie
1 39� şi la 9 februarie 1469111• Vatra sa veche, n� de noi, se află spre S, în punctul
Siliştea - Bobric, deasupm văii pârâului Suhuleţ, unde s-a locuit în sec XIV-XVS2•
57. La V de Dealul Crucii
La circa 300 m SE de jidovina de sub Suhuleţ, la izvoarele Pârâului Marcoceni83,
la E de nişte locuri izvoroase s-au recoltat resturi ceramice Horodiştea-Folteşti (Pl.
6, fig. 57 1 _2) şi din sec. XVIIXVII-XVIIIIXIX. Ultimele par a·proveni de la o prisacă
de pe moşia Horodeni84•
.

VALEA PÂRÂULUI GĂUREANCA (B)
58. Pe tarlaua Mireşti, a fostei CAP Tansa

Pe un versant domol, situat la V de pârâul Jigoranca şi la S de drumul ce
constituie hotar între comuna Tansa şi Ţibăneşti, pe o mare s1:1prafaţă, s-au găsit
resturi ceramice mărunte, Horodiştea-Folteşti şi altele, atipice,ce par a proveni
din amfore greceşti.
59. a, b. În Cotul Gârlelor (1)
al În bazinul superior al pârâului Glodeanca, ce constituie limita dintre comunele
Tansa şi Ţibăneşti, jud. laşi, pe· malul drept; pe două interfluvii, s-au descoperit in
tense urme de locuire din complexul Horodiştea-Folteşti din sec. III-IV e.n.,
Sântana de Mureş - Cemeahov (Pl. 10, fig. 59), suprapuse de locuiri din sec. VIII1IX,
XI, :x::rP5, XIIJ!XN, XIV/XV-XIX. Aici a fost vatra satului Glodeni atestat într-un ispisoc
de la voievozii Ilie şi Ştefan, la 3 1 mai 144386, identificată precis, cu ajutorul a două
"planuri"87•
Pe ceramica din sec XVIIXVII apar sub buza oalelor, Qui1gi trase cu hl.Ullă ali:\\ iar din
sec XVII semnalăm cioburi de temcotă nesmălţuită (Pl. 12, fig. 591 •7; Pl. 1 3, fig. 591_5).
b/ La intrarea în sat a pârâului Glodeanca, pe primul. interfluviu pe care-I
face, cu un pârâiaş fără nume,afluent de dreapta, pe un platou, ceva mai ridicat,
se găsesc şi numeroase oase mărunte ce par a fi omeneşti. Probabil, aici s-a aflat
cimitirul şi biserica, ridicată de cămăşarul Andronic, atestată la 1 8 iunie 1 69788•
.

.

VALEA RÂULUI BÂRLAD
VI. COMUNA DUMEŞTI, JUDEŢUL VASLUI

VI.a. Sub vechea denwnire, Andrieşti, satul Dumeşti este atestat documentar
la 9 februarie 146989• Noua denumire apare târziu în documente, abia la 162190•
60 a-e·. Pe dealul Beciului (1)
al În extremitatea vestică a satului, între DN 1 5 D, la N şi râul Bârlad la S şi V, de
la şoseaua ce vine de la SMA Băceşti, la locuitorul Gh. Surugiu, spre V, pe un întreg
versant însorit, s-a descoperit un interesant obiectiv arheologic, cu mai multe niveluri
de locuire.
În partea de SE, în malul Bârladului, a existat o locuire Noua. Jos, în SSV, în
nişte alunecări active de pământ, spre râul Bârlad, până la 1 ,5 m -H, apar vetre de
foc, cu ceramică dacică şi bastamică, din sec. III-II î.e.n. (Pl. 9, fig. 60 1 _3), alte urme
aparţin secolului III-IV şi V91• De aici mai provin şi fragmente de amforă rohttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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mană şi romano-bizantină, din pastă rozie şi albă-cretoasă. Pe acelaşi loc s-a
locuit sporadic în sec. VIII şi IX şi, mai intens în sec. X. Alte resturi aparţin
secolelor XI/XII şi XIIIXIII precum şi din sec. XIV-XVTIIIXIX (Pl. 1 3, fig. 601•
_
; pl. 14, fig. 60). De asemenea, s-au găsit
lupe de minereu de fier şi pământ
2
vitrificat. Locul este vatra veche a fostului sa:t Mălineşti "La Stej arul cel
Frumos"92 , unde le-au fost lângă apă hotarul lor"93• Într-adevăr, la circa 3 0
m , de râul Bârlad, în $anţul şoselei, lângă locuitorul Maria Spumă, s-au descoperiţ
cioburi din sec. XIV-XV.
b/ într-un "plan" de la 1 83094, este însemnat un cimitir, identificat între casele lui
Domnica Biţică şi Gh. Ilieş.
el Cu 30-40 ani în urmă, după prăbuşirea unor maluri, a apărut o moară de apă,
apoi o fântână95•
dl Aici se afla şi Podul lung, cartografiat de D. Cantemif6, între Dumeşti şi Guaneşti
(oare numele vechi al Annăşenilor?), fiind amintit şi într-o hotarnică din 1 O iulie
1 692 pentru moşia Mălineşti, unde apar ca puncte de referinţă Armăşenii şi Podul.
Lungului97•
rJ Aici exista şi "Vadul Seimenilor", toponim_activ şi astăzi (pe Se(i)meni), cuprinzând
exact porţiunea de sat de la m: 6f18. Peste cele descrise la nr. 60 d, e, trecea Dnmrul Mare al
Bacău1ui. Ele se aflau pe circa 50 m cât există acum între Durneşti şi Ann'işeni, imediat mai
sus, de c:onf1uerlla Bârladului cu Gâzbo� Ocolea prin NY, Bârladul, care cw:gea pe o al1ă
. albie, la S de cea actuală.
•
61. a-c. Pe Dealul Beciului (ll). in Grop.
într-un perimetru, delimitat la S, V şi N de acel� repere ca obiectivul precedent, spre E,
întinzându-se pe circa 350 m, .până la loc]utorul D. Ioni1ă, se suprapun mai multe locuiri.
al De la locuitorul M. Spumă, în V, până la Mihai Loghin, în E, de-a lungul Bârladului
apar wme de .locuire Noua.
La 80 m SSV de casa lui Mihai Loghin, au fost efectuate săpături de salvare99,
într-un zolnik, afectat de alunecări de teren. Plin cu cenuşă, lung de 5,7 m, adânc de
0,20-0,50 m. Cercetările sistematice au scos la iveală numeroase fragmente ceramice.
Lipituri arse, pietre, nuclee de silex epuizate, un omoplat crestat, etc. Ceramica este
de calitate slabă, din pastă grosieră, arsă superficial cu brâie simple, rar crestate sau
' cu impresiUn.i de deget, dispuse la înălţimi diferite sub buza vaselor. Provine de la
oale, străchini, ceşti cu.torţi supraînălţate. S-a mai găsit o amuletă, ce reprezintă un
1 00•
chip uman (pl. 7, fig. 6 1 1), ce a fost confecţionată dintr-un capăt de femur (?)
b/ Pe o mare suprafaţă s-a depistat o intensă locuire din sec. II-IV (V) e.n.
reprezentată de vase de factură dacică în amestec cu ceramică romană, gotică şi
• • •

sarmatică (Pl. 1 0, �g. 6 1 �_3).
în grădina locmtorului D. Ioruţă, au fost găsite, la crrca 1 m adâncime , două vase
carpice. Unul mai mare a fost spart (?) şi pierdut (?), altul, o căniţă din pastă cenuşie
fină; cu slip brun, în parte şters, cu f\md inelat şi toartă zoomorfă (în formă de câine)
1
de influen� sarmatică 0 1 (Pl. 1 O, fig. 6 1 1).
1
el Pe aceeaşi suprafaţă s-a locuit !ij>OJ:adic în sec. XVIWDQ02, XIXI 03, XIII/XIV,
apoi mai intens din sec. XIV până îb sec. XVIIP04• Din sec. XVII s-a găsit teracotă
nesmălţuită, un fragment de tablă de cupru cu patină verzuie. Tot aici pare să fie şi
locul de amplasare a unor cuptoare de ars ceramică (?), carpice (?), la E de
•

•

•

�
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grădina locuitorului AL Codru.

VALEA PÂRÂULUI PIETROSU
62. a,b. În jurul cişmelli de pc izlazul Pietrosu

aJ Lângă podul mare de beton, de pe şoseaua forestieră, peste pârâul Pietrosu,
pe malul stâng, într-o excavaţie pentru lut, au fost distru � e câteva locuinţe
_
adâncite ale ci.llturii N o•la (varianta Sabatinovka). Spre V ŞI S s-au descopent
locuiri din sec. V-IV î.e.n. împreună cu un fragment de Kylix grecesc, bulgări
de hematit şi rare resturi ceramice din sec. II-III e.n., spre N, apar resturi şi din
secolul XVIII.
b/ La circa 300 m mai jos de podul de beton a fost găsit un toporaş (daltă), din
silex gălbui 105, lung de 99 mm, lat de 22:-30 mm, gros de 8-l O mm, aparţinând culturii

Noua.
63. Pe izlazul Pietrosu
La circa 130 m de pepiniera Pietrosu şi la 30-40 m E de pârâu, ca şi pe malul
opus, la circa 300 m S de pepinieră şi la l 00 m V de pârâu, pe nişte mici platouri s
au descop.erit resturi de locuire dacică din sec. IV-III î.e.n.

64. La capătul piscului Ezer
La l 00 m V de colţul de NV al pepinferei silvice Pietrosu, la 50 m, V, de pârâul
Pietrosu, la 20 m N de marginea pădurii, în tarlaua fostei CAf, s-a descoperit o

locuire Horodiştea-Folteşti cu un nucleu de silex epuizat. Tot aici a fiinţat şi o vatră
de prisacă1 06 în sec. XV-XVIII, pe moşia Mălineşti.

65. Sub poala pădurii.

Sus, pc versantul vestic al dealului Cerăbuc - Pietrăria a existat o prisacă pe
moşia Leucuşeni 1 07, cu resturi ceramice din sec. XVI-XVIII.

66. La NE de pepiniera silvică Pietrosu'

De la 150 m ENE de colţul de NE al pepinierei Pietrosu, pe prima terasă deasupra
drumului de sub coastă, lângă o lizieră de salcâmi s-a descoperit un fragment de
unealtă din gresie, incertă .ca atare, poate din Paleoliticul mij lociu. De asemeni, în
partea de N a aşezării s-au găsit resturi c·eramice Criş, împreună cu un topor (?) din
melinit şi un fierăstrău, semilunar, din silex (Pl. 4, fig. 661_J În rest, pe toată suprafaţa
s-a locuit în sec. XIII/XIV, XIV/XV-XIX 108 (pl. 1 2, fig. 66). Între resturile ceramice
am găsit şi un cuţit din fier. Locuirea sporadică din sec. XVIII-XIX pare a dovedi că
aici nu mai rămăsese decât o prisacă,poate cea de la nr. 6 5 , coborâtă la poala dealului.
67. Moara Gândulesei
Înainte de 1 783, Safta, văduva lui Ilie Gându din Glodeni, avea printre alte
proprietăţi şi întinse părţi din moşiile Leucuşeni şi Mălineşti. Pentru aceste sate şi.
moşii a construit o moară de apă109• Aceasta se afla la circa 150 m Se de Podul
Mareşalului, aproape de vărsarea pârâului Pietrosu în Bârlad. Se obser\ră încă bine,
o albie veche, care era gârla opustului1 1 0• prin care venea la moară apă din Bârlad.

68.a,b.În Cotul Morii111
a/ La circa 300 m SSE · de Şcoala Mareşalului, acolo unde Bârladul face două

bucle N-S, se mai văd câţiva piloţi de stejari în apă. Nu se ştie cine şi când a construit
mo�ra. Era pe moşia Leucuşeni.
b/ La circa 100 m mai jos, la n.ivelul actual al apei, sub 4-4,5 m de aluviuni, pe
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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ambele maluri, pe vreo 1 00 m lungime s-a descoperit o aşezare cu bogate resturi
materiale de tip Cucuteni A şi AB. Fragmentele ceramice sunt decorate cu linii
incizate neregulat, cu caneluri neglijent executate, ori cu pictură din dungi
spiralate sau uşor curbate, efectuate cu culoare maronie sau neagră; unele
fragmente au barbotină.
69. a-c. La Şcoala Mareşalului
al La sud de şcoală şi de DN 1 5 D s-au găsit resturi ceramice Noua.
b/ În jurul şcolii, în grădinile locuitorilor Eug. Fânaru, N. Iovu şi M. Olăeru, şi ale
vecinilor lor, a existat vatra veche a satului Leucuşeni1 12• Numeroasele wme de locuire
apart� sec. XN (ante 1 359) - XVIII (Pl. 1 2, fig. 69).
el In zonă a mai fost găsită o pipă aparţinând secolelor XVTIIXVII I.
70. a-b. Pe Valea Rângoaiei
al La circa 200 m S de ferma nr. 1 a fostei CAP, în curtea şi grădina locuitorului
LA. Crâşmaru, pe un "plan" vechi 1 13 este indicat un cimitir. La săparea beciului s-au
găsit schelete omeneşti. La el şi la 1 00 m S, la Ileana Şt. Mariciuc, fragmentele
ceramice datează din sec. XIV-XVIII. Era probabil un cartier cu cimitir al
Leucuşenilor114•
b/ La 1 50 m S de locuinţa lui M. Bălăuţă, au fost găsite la adâncimeade 1 ,60 m
resturi .c eramice din sec. XVIII.
7 1 . La ferma nr. 1 a fostei CAP
La N,V şi SV de grajdurile şi fierăria fermei, în jurul unor locuri cu izvoare, s-a
descoperit ceramică fragmentară Noua şi Sântana de Mureş, cu resturi romane,
precum şi din sec. XVII/XVIII.

72. La 500 m NNE de Biserica de lemn

În.capătul de NE al viei fostei CAP, înconjurată la N şi E de fosta livadă de pruni,
pe un platou înclinat spre sud, cu două terase, spre N şi E, se afla un "refugiu întărit"
Terenul desfundat adânc şi terasat cu buldozerul, pentru vie şi livadă a afectat
profund obiectivul. Situat la N, dar vis-a-vis de punctul întărit de pe Tuţura (nr. 141)
şi acestea ca şi perechea d e întărituri (73 şi 78c), situate l a 1 lan spre vest, închidea
total accesul în bazinul superior al râului Bârlad.
Nu s-au găsit resturi ceramice. După aşezările din jur şi construcţiile de acest gen,
poate fi datată, în secolul IV-III î.e..n.

73. Deasupra Cerăbucului

În pădure, pe dealul Pietrăria, la izvoarele Pârâului Ţiganilor, pe un platou de 56 ha, înclinat spre E şi N, s-a descoperit in refugiu întărit. Este mărginit de 2-3 terase,
create artificial, spre N, cum şi de pante aspre realizate de om, spre N, NE, NV, şi V.
Spre SE, cu greu se mai pot vedea urmele un-ui şanţ, adânc acum de circa 1 m,
orientat E-V. Punctul era înconjurat la 1 -2 lan la E, N şi S de aşezări dacice din sec.
V-TII î.e.n.; considerăm că aceasta este şi vechimea sa.
74. a-c. La Pârâul Ţiganilor
al La circa 800 m SV de "Hăţaş"1 1 5, de la 200-400 m S de calea ferată, pe ambele
maluri ale pârâului, inclusiv sus în livada fostei CAP s-a descoperit o locuire din
sec. IV-III î.e.n. Din această perioadă, se pare că provine un dop mare (380 gr.) din
lut, ars superficial, cu cioburi pisate în pastă, ce a fost folosit probabil la un cuptor
de olari116 (Pl. 8, fig. 74J
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b/ La circa 1 50 m .V de pârâu, deasupra drumului de sub coastă, dintr-o
sporadică locuire din secolul II-III e.n., s-a recuperat o jumătate de tipar, dintr
o argilă roşie nisipoasă, (de 32 X 27 X 1 1 mm), pentru turnat podoabe. Pe spate
poartă o urmă stilizată, de picior de căprioară (Pl. 9, fig. 74).
el La gura Pârâului, de la vale de drum, acoperită în bună parte de aluviuni,
a fost vatra unei prisăcil 1 1, cu resturi ceramice din sec. XIV, XV/XVI-XIX,
împreună cu un nasture din foaie de tablă de aramă, cu două găuri făcute cu un
cui (Pl. 1 3, fig. 74).
75. a-h. Pe Coasta lui Melinte
De la I OO·m S de calea ferată, până sub poala pădurii la S, V şi E de Fântâna lui
V. MariCiuc s-a descoperit o întinsă statiune arheologică.
al Sus spre pădure şi livada fostei CAP există urme de locuire Criş, suprapuse de
o intensă locuire La Tcnc, sec. IV-III (II) î.e.n. 11 8 . Resturile ceramice găsite dacice şi
bastarnice negre sau roşcate, din pastă fină sau grosieră, sunt decorate cu o mare
varietate de brâie. S-a mai găsit o fusoială, cutii de gresie, de formă alungită, unele
având găuri la capătul gros (Pl.8,fig.75 1 • ). Se remarcă un dop mic de lut ars ce are
6
imprimate pe el anumite senme, fiind folosit pentru ştampilarea vaselor de lut produse
aici 11 9•
b/ Aşezarea dacică este suprapusă de o locuire din sec. X şi XI/XII în colţul de S,
iar spre NV, la V de fântână, pe două terase înclinate spre V, se afla o vatră veche a
fostului sat Meleşcani 1 20, cu resturi ceramice din sec. X-XIX. Unele cioburi din sec.
XV/XVI poartă urme de smalţ maroniu (Pl. 1 1 , fig. 75 1 • ). La S şi E de f"antână pe o
2
mare suprş.faţă s-a găsit material ceramic din sec. XVI-XIX (Pl. 1 3, fig. 75).
76. a,b. La est de Biserica de Zid
al La S de DN 1 5 D şi la N de râul Bârlad, între locuitorii Titi Chelaru, în E şi V.
Gh. Horobeţ, în V, există un obiectiv arheologic în care s-a găsit o lamă de silex ce
datează din Aurignacian (Pl. 4, fig. 76 1 ). S-au descoperit şi urme ·de locuire din
sec. X şi X/XI, XIV/XV-XX 1 2 1 (Pl. 8, fig. 76 1 •5 ; pl. 9, tig. 76; pl. 1 0 fig. 76). De aici
locuitorul D. Simiuc a descoperit un fier de plug 1 22 cu dimensiuni de 0,49 X 0,29 X
0,06 m, cântărind patru kg., care prezintă trei găuri de fixare. Îndelung folosit a fost
reparat de 5-6 ori, prin lipirea la câld şi batere a unor Iaşii de metal. Se datează în sec.
XVIII (Pl. 14, fig. 76).
77. În grădinile lui Gh. Butnaru şi D. Simiuc
Pe un platou, la 50 m V de drumeagul ce tircă pe la V de casa Laviniei Moga,
hotar vechi de moşie 1 23 În nişte vii şi grădini, cu o fântână şi un nuc mare, pe circa 1 O
ari, s-au găsit resturi ceramice din sec. XVII-XX. Aceasta se pare că era vatra prisăcii
din: "Poiana Mănăstirii", "La Merii lui Palcău"124 (Pl. 14, fig. 7q).
78. a-c. Pe Dealul Bisericii
al La circa 600 m V de casa din via fostei CAP, în poziţia cea mai proeminentă,
pe 50-60 de ari, puternic afectată de buldozerele care au terasat terenul, s-a descoperit
o aşezare Horodiştea-Folteşti, suprapusă de vatra unei prisăci în sec. XVII-XVII,
pe moşia Marcoviceni 1 25•
b/ Pe versantul nordic al aceluiaşi deal, în livadă ; fosta secţie plantată cu pruni,
teren acum nivelat cu buldozerul, la 150-200 m N şi mai jos decât precedenta, lângă
nişte smârcuri, s-au găsit slabe urme de locuire Horodiştea-Folteşti (Pl. 6, fig. 78)
•

•.

•
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între care două răzuitoare (?) de gresie, o piatră mică, rotundă, lustruită de
îndelungă folosire, ş.a.
el S-a mai depistat un refugiu întărit,dacic, poate din sec. IV-III î.e.n., dotat cu
pante amenajate artificial spre N şi V, distruse în bună parte, spre S, SE şi SV.
Spre E şi V, pe culmea dealului, de abia se observă două şanţuri. Această cetăţuie
se află vis-a-vis de cea de pe dealul Pietrăriei (nr. 73), închizând complet accesul
pe valea Bârladului superior şi a Gârbovăţului.
79. a-i. În jurul lui Gh. Frunză
De la râul Bârlad în S şi până la cimitirul "La Păr", în N, de la casa lui Gh. Rotaru
în NE, la cea a Mariei Secuianu, în SE şi Eug. Ciubotaru în V, s-a descoperit un
întins complex de locuire umană.
al O mare aşezare Noua, de la M. Secuianu în E până la Căminul cultural în V,
unde dispare în albia Bârladului. La C. Paraschiv, la nişte lucrări gospodăreşti s-a
găsit ceramică brună, fină, cu brâu alveolat (Pl. 7, fig. 79). L� 1 5-20 m S, de Drumul
Naţional 1 5 D, la gardul dintre locuitorii Ioana Simiuc şi Maria Harlet, la adâncimea
de 0,60 m, s-a găsit şi a rămas pe loc, o lespede mare de piatră, înroşită puternic de
foc, pe 10-12 cm din grosimea ei 1 26• Peste aceste resturi s-a suprapus o locuire de la
sîarşitul sec. II î.e.n. cu ceramică brună-negricioasă, fmă şi semifmă, lustruită, ce
reprezintă buze simple, nefaţetate, verticale. Tot aici s-au descoperit şi resturi din
sec. III şi IV e.n. (Pl. l O, fig. 79 şi I l , fig. 79 1 );
bl Pe terenul lui M. Secuianu şi Gh. Frunză sunt urme sporadice din sec. VIII/IX
şi apoi mai numeroase din sec. X, alte resturi datează din sec. XII/XIII şi XIII/XIV
precum şi din sec. XIV/XV-XX (Pl. I l , fig. 792•5; pl. 12, fig. 79; pl. 13, fig. 79 1 •2 ; pl.
14, fig. 79 1 _ ). Locul este vatra veche, dihotomică, a Slobozenilor de vest1 27• Ea s-a
2
extins mult, în sec. XV/XVI-XX, spre V, E şi NE.
De aici provine o pipă 128 pi o oală cu crestături pe buză, ambele datate în sec.
XVII.
el În marginea de NV a gqdinii lui P. Ursachi, continuând sub locul lui Vg.
Secuianu în sec: XVIII a existat un cuptor de olar, unde se produceau vase mari 129
(Pl. 14, fig. 8 1).
dl Sub via Mariei Miron �i grădina Lenţicăi Ciubotaru, s-au găsit schelete umane
îngropate la adâncimea de 0,60-0,80 m, provenind din cimitirul satului de dinainte
de 1 820, când s-a mutat "La Păr", odată cu biserica (de lemn).
el În NNE locuitorul GH. Viţelaru a găsit în via sa, un cuptor gol. La construcţia
grajdului a dat peste cioburi mari roşii şi un schelet uman îngropat în poziţie verti
cală, şezând. O toartă găsită aparţine sec. IV e.n.
fi În beciul lui V. V. Ciobanu se observă clar, de sus în jos, straturile de locuire din
sec. XIX-XV.
gJ Peste druril de casa lui Gh. Rotaru spre V, pe locul fostei livezi de pruni, pe
câteva terase mici s-au găsit resturi de locuire din sec. XVIII-XIX.
h/ Ioana Chelaru donează o piatră de râniţă, găsită, ce poate fi dacică;
il La Ileana J. Secuianu, în curte, există o bornă de piatră, cioplită, fost semn de
hotar, având inălţimea de 1 m şi diamterul de cir<;a 0,35 m. Poate data din sec. XVIII.
80. a-c. Şoseaua Dumeştii Noi - Dumeştii Vechi. La pod la Secuianu
al în ambele maluri ale albiei Bârladului, în amonte de pod, sub un strat de aluviuni,
·
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s-au descoperit resturi din Hallstatt B. Fragmentele ceramice, fine şi grosiere,
negre sau cenuşii, au torţi trapezoidale, prinse lateral, sau din bandă lată, şi
brâie cu alveole şi butoni. O ceaşcă cu fund lat, rotunjit, din ceramică fină,
cenuşie-roşietică, cu miez negru, este decorată pe umăr cu caneluri dispuse
oblic (Pl. 8, fig. 80 ). Pe acelaşi loc s-au depistat resturi ceramic.e din sec.
1 -3
XVII-XVIII.
Dintr-o aşezare vecină cu aceasta provin cioburi din sec. III-II î.e.n., din pastă
grosieră purtând brâu grosolan, crestat rar şi neglijent, iar buza în exteriqr decorată
cu impresiuni de deget.
•
•
•
•
•
b/ In bulboana săpată de apă, m dreptul locumţet lm I. Hulubmc ca ş1 m ambele
maluri, se mai observă piloti din lemn de stejar. Cei din malul drept provin de la un
pod pe drumul ce venea de la Slobozeni Vest1 30 la Slobozeni Est, în Drumul Bacăului
·şi la moara lui Andronic Cămăraş. În bulboana amintită se găsea moara de apă a lui
Andronicm, de la care Maria Secuianu a salvat câteva scânduri cânp le-au scos
apele mari. Sunt confecţionate din lemn de stejar, prin cioplire,. Late de circa 30 cm,
groase de 8 cm.
el Imediat, în aval de pod, în urma alunecării terenului, apa a dezgolit piese din
lemn ecarisat, între care scânduri de stejar, cioplit, late de circa 40 cm. şi groase de
1 0 cm (unele au fost recuperate de C. Secuianu), grinzi, piloti, pene de lemn, "dinţi
de moară" etc .. Resturile ceramice găsite între ele datează din sec. XVII şi XVII/
XVIII.
Între stăvilarele celor două mori erau doar circa 150 m. Ambele erau construite
în malul drept al râului. Aceasta era moara lui Iordache Cantacuzino 132 • Ea "îneca"
moara lui Andronic, fapt pentru care a avut loc un proces între ei1 33 •
8 1 . a-b. La confluenţa Bârladului cu Pârâul Suhuleţ134
al În malul drept al râului Bârlad, sub patru metri de aluviuni, pe un strat de
argilă, neagră-verzuie, la 0,70 m deasupra nivelului scăzut al apei, se află o locuire
Noua finală. Se remarcă un ciob gros şi grosier, gălbui-roşietic, cu un brâu neobişnuit,
aplicat pe pasta crudă, lat de doi centimetri, ci ridicături neregulate (Pl. 7, fig. 8 1 ; pl.
6, fig. 8 1 1 -2).
b/ Puţin mai jos, în acelaşi mal, acolo unde râul face un cot strâns spre S,
aproximativ la un metru adâncime şi 1 0- 1 2 m lungime se observă un strat gros de 1 O
cm, de sol vitrificat. Se pare că aici � fost moara de apă a Spiridoniei, care a ars 1 35 .
A

A

VALEA PÂRÂULUI SUHULEŢ
82 a-c. Între Pâraie
Pe interfluviul făcut de pâraiele Silhuleţ şi Marcoviceni 1 36 (afluent de stânga),
unde este un iaz, a fost depistat un important obiectiv arheologic.
al Aici s-au descoperit interesante resturi de locuire aparţinând culturii Cucuteni,
faza A3, ce a fost cercetate sistematic 1 37, cu rezultate deosebite (Pl. 4, fig. 82).
Au fost găsite şi sporadice urme de locuire din sec. IV-III î.e.n. împreună cu un
ciob bastamic.Alte resturi ceramice provin din sec. III-IV e.n .. "Un ciob carpic are
imprimate, cu rotita dinţată şiruri de pătrăţele şi un spic de grâu, atestând o influenţă
romanică.
•
p/ In extindere spre N ş,i NV, s-au descope�t urme de bordeie, adâncite uneori
.

A
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până la 1 ,50 m faţă de nivelul actual al solului, cu resturi datând din sec. XIIII
XIV, XV-XVIII. Aici era vatra veche a fostului sat Marcoviceni138•
el Pe versantul de N al Dealului Bisericii, în livada de meri, la S de pârâul
Suhuleţ şi precedenta aşezare, a existat jwnătatea sudică a aceluiaşi sat, cu biserică
şi cimitir139• Pe malul drept al pârâului pe circa 300 in V-E, până la doi metri
adâncime au fost găsite fragmente ceramice Cucuteni A3, sec. III-IV e.n. şi sec.
XIV/XV-XVIII/XIX. În cimitir au fo st deschise secţiuni orientate N-S 140,
constatându-se că morţii erau îngropaţi la 0,60-0,80 m adâncime. Alături, pe un
mic platou, a fost biserica satului (Pl. 12, fig. 82).

83. "La Ochi" (1) 141
La circa 50 m N de pârâul Suhuleţ, la �st de pârâul Marcoviceni, s-au descoperit

resturi ceramice Folteşti, cu scoică pisată în pastă şi din sec. IV î.e.n. Altele din
sec. (II) III-IV e.n. şi Sântana de Mureş sunt suprapuse de locuiri din secolele
XIV/XV-XVIII/XIX constituind ultima vatră a fostului sat1 42•

84. "La Ochi" (II)

Mai jos de aşezarea precedentă, în malul drept al pârâului Suhuleţ, la 0,50 m
adâncime, s-a găsit o buză de vas mare, roşietică în interior,negricioasă în exte
rior, cu cioburi şi calcar pisate grosier, în pastă, cu crestături adânci şi neregulate
pe buză. Aparţine complexului Horodiştea-Folteşti.

85. Sub linia electrică

Pe un versant inclinat spre E, la 300 m N de pârâul Suhuleţ şi 200 m E de
Movila Veşnică, la N, NE, E şi mai puţin la SE de stâlpul din culmea dealului
(singurul fixat cu un cablu de oţel), s-au găsit urme de locuire din sec. III-IV, XI/
XII, XVI/XVIII-XIX. Este o vatră a fostului sat Slobozeni-Est1 43•

86. La Co'ada Iazului
al La 200-300 m, VNV, de ultima casă din sat, pe interfluviul format de pârâul

Suhuleţ cu un afluent de stânga fără nume, s-au recoltat resturi ceramice din sec.
II-III e.n. (Pl. 9, fig. 86). La mică distanţă spre V, s-au găsit cioburi din sec. VIW
IX şi, poate, de la o veche prisacă, din sec. XVI, XVII/XVIII-XIX.
b/ Pe pârâul Suhuleţ în dreptul lociunţei lui Ioniţă Şt. Stan, a fost stăvilarul
iazului Iordăchioaiei 1"!, iar ·în dreptul locuinţei C. Paşaniuc, velniţa aceleiaşi
proprietărese.
87. Pe Dealul Coşerelor (1)1 45
La 300-400 m N de · ultimele case din Coada Iazului, în taria, pe versantul
vestic, s-a găsit un toporaş din gresie (?), foarte îngrijit lucrat şi câteva cioburi
cucuteniene, fază neprecizată. Ceva mai jos, spre SE, s-au descoperit cioburi din
sec. XVIIIXVIll (Pl. 5, fig. 87; pl. 1 3, fig. 87).
88. a-e. Pe Dealul Coşarelor (II)
al În marginea de sus a satului, Şt. Popovici făcând săpături în gospodăria sa, a
găsit la un metru adâncime un schelet uman orientat E-V.
b/ La 60 m, NV, de Şt. Popovici, locuitorul C. Olaru, când şi-a lipit casa a
-dezgropat două schelete umane.
el Cu ani în unnă, mai jos, spre V, lângă casa lui Coca Siminiuc, au fost dezgropate

'd

alte schelete umane.
dl Cu 50-60 e ani în urmă, pe dreapta drumului de la moară la deal, mai sus de
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locuinţa lui V. Handrea, Guţă Secuianu a găsit o oală mare, "cam de 60 cm
înălţime", cu oase de om nearse 1 46 •
el În grădinile lui V. Mariciuc, D. Samson, D. Păduraru ş.a. s-au descoperit
Urm.e de locuire din sec. IV-III î.e.n., sec. II-III e.n. şi XVII/XVIII-XIX.
VI. DUMEŞTI
VALEA BÂRLADULUI
89. La Aristide Sudeanu
Pe un versant însorit, mărginit la S de Şcoala de 1 O ani şi de .cele două blocuri
de locuinţe, iar spre V, ajungând până la Vg. Onofrei, s-au descoperit resturi
dintr-o aşezare din Hallstatt-ul final. În ESE apar şi materiale Noua (interferare
cu aşezarea vecină, nr. 90) şi fragmente ceramice bastamice.
90. a-b. În Cartier
al În partea de E a satului, de la casa lui G. Gându, în est, la Gr. Simiuc, în vest,
s-au găsit resturi de aşezări umane din Noua, (Pl. 7, fig. 90), Hallstatt final
(interferenţă cu aşezarea precedentă), urme de locuire din secolul III-II î.e.n. urmate
de altele din sec. III şi IV (Pl. 1 O, fig. 90 1 _ ) şi V-Vl 1 47• Pe acelaşi loc s-a locuit în se,
2
XI/XII, XII/XIII-XIX148 (Pl. I l , fig. 90 1 _ 1 ; pl. 1 2, fig. 90 1 _5 ; pl. 1 3, fig. 90 1 ). Aceasta
este vatra veche a fostului sat Andrieşti, 4devenit Dumeşti 1 49 •
b/ La construirea Postului de Militie, în anul 1987, s-a descoperit o locuinţă
adâncită, din sec. XVIVXVIII, în care am găsit ceramică fină, sticlă şi porţelan.
9 1 . În albia Bârladului (1)
La 50-80 m mai sus de primul bloc construit în comună, în malul drept al apei, la
3,60-3,90 m adâncime, apa a descoperit o vatră arsă, de la o locuinţă, cu un fragment
ceramic cucutenian, fază neprecizată.
92 a-e. În albia Bârladului (II)
Printre obiecte recuperate din albia râului, de la casa lui C. Secuianu, în V, la V.
Ţidularu în E, enumerăm:
a/ O săgeată de fier foliformă 1 50, databilă în sec. XIII-XIV (Pl. 1 1 , fig. 90 13).
b/ Alte două vârfuri de săgeată confecţionate dintr-un metal bun, :fară urme de
oxidare, cu câte trei aripioare şi gaură pentru a introduce o coadă de lemn. Sunt lungi
de 29 şi respectiv 33 mm. Nu putem stabili vechimea1 5 1 •
el S-a mai recuperat u n cercei semi-lunar, decorat cu model identic p e ambele
feţe (de la un soare central, pleacă stânga-dreapta, ramuri cu frunze). Produs prin
ştanţare, din bronz (?), la partea superioară are două urecheşe de care prindea o
tortiţă (pierdută acum). După analogii� ar putea fi bizantin, din sec. IX/X (?) 1 52 •
d/ De asemeni un fragment dintr-o pafta (?), din bronz ce are imprimat pe o
singură faţă, nouă cerculeţe, triple, uşor inegale, cu câte un punct în mijloc; poate
aparţine culturii Noua.
el Au mai fost găsite patru monede, din care două austriece. Una de un creiţar
( 1 8 5 1 ), alta de 1 5 creiţari (1 807) 1 53 • O a treia monedă, dintr-un metal albicios (bilon?),
neoxidat, emisă la 1 690 1 54•
Ultima monedă, probabil romană,rulată de apă, are pe o faţă chipul unui împărat
iar pe revers o zeiţă' (?), în picioare, cu mâinile ridicate 1 55 •
93. În albia râului Bârlad (III)
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La circa 1 00 m mai jos de punctul "La Hatie", în malul drept al albiei sub 33,5 m de aluviuni, pe 60-80m lungime, ·într-un strat de sol mai negricios, s-a
găsit ceramică fină, semifină şi grosieră, roşie, brună, neagră, provenind de la
oale, ulcele, căniţe, străchini, ce aparţin culturii Noua.
94. Bisericile din Dumeşti.
al Biserica de zid
.
Cu hramul Sîanta Treime, a fost terminată construcţia la 20.09. 1 848 de către
cetăţeni, cu sprijinul efectiv al Spiridoniei. S-a dat în folosinţă pentru locuitorii
satelor Meleşcani şi Rângoaica şi pentru rutenii veniţi din Galiţia.
b/ Biserica din lemn
Se află în mijlocul cimitirului "La Păr". Are hramul Sf. Constantin (numele
ctitorului - comisul Constantin Grecu) şi Elena. Este monument istoric. A fost
construită din bâme groase de stejar, cioplite şi retezate doar din topor. Are două
turle joase. În cea dinspre V se află clopotele. Împărţirea în interior este cea obişnuită,
altar, naos şi pronaos, din care ultimul până în 1 930 era împărţit cu stâlpi în "biserica
bărbaţilor" în partea dreaptă şi "biserica femeilor" în stânga.
În pisania de la intrare stă scris:''De la mutarea 1 820 august 4 Gheorghe Calfa am
mutat cu mila lui Dumnezeu156•
Atunci a fost lungită cu circa 2 m, mărindu-i-se pronaosul. Dovadă, se observă
cuie de lemn mai noi şi şipci cioplite din bardă, ce acoperă rosturile t:e s-au deschis
între lobdele de stejar. Acestea există doar în porţiunea mai nouă, în cea veche, nu are
şipci pe rosturi. Catapeteasma este in stil bizantin iar pe pereţi se mai obseivă sfinţi
pietati în mărime naturală.
.
Pe vechea şi micuţa vatră din Dumeştii Vechi (ce se păstrează şi astăzi) aflată la
limita dintre moşiile Dumeşti a Spiridoniei şi Slobozeni Vest a Saftci Gîndum, bisericuta
a fost construită de Constantin Grecu, primul arendaş al Spiridoniei în anii 1 7601
1 76 1 58.
95. Moara de apă a Ţigăneştilor159
În · acelaşi mal al Bârladului, la capătul din aval al aşezării nr. 93, sub 2,8 m de
aluviuni, apa a dezgolit doi stâlpi de stejar, înfipţi în mal şi câteva alte piese de lemn,
prinse orizontal. Aici a fost o moară de apă.
Se remarcă trei brâie de nisip, ruginii, ce cimentează pietre mărunte şi cochilii,
groase de 6-10 cm., evidenţiind clar urmele unor inundaţii puternice produse, după
existenţa în timp a morii, la intervale de câte circa 120-150 ahi. S-au găsit şi numeroase
oase (de oaie, porc, câine etc.).
După resturile ceramice găsite in situ, ce vădesc unele întreruperi, datorate necesităţii
refacerii construcţiei şi iazului de acumulare, moara a existat în acest loc între secolele
XN, prima jumătate, şi XVII-XVlll poate şi în prima jumătate a sec. XVlll.
96. În albia Bârladului (IV)
În dreptul sediului fostei CAP Dumeşti, în malul stâng al Bărladului, sub trei
metri de aluviuni, într-un brâu de nisip grosier, ruginiu, s-au găsit oase de pasăre şi
de animal, cochilii de melci şi scoici, colţi de mistreţ ş.a., în amestec cu resturi
ceramice din Hallstatt-ul timpuriu şi sec. III-IV şi XVI-XVII.
97. â-b. La Solariile fostei CAP
al La est de Complexul Zootehnic Dumeşti, ocupând partea de centru şi de
·
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SV a salariilor, s-au descoperit intense urme de locuire umană. Resturile ceramice,
bine arse, provin de la ulcele, străchini lustrui�e, oale-borcan. Oalele au buze
drepte sau uşor plecate în afat!, torţi triunghiulare, sau rotunde în secţiune, ori
din bandă lată, uneori doar ca nişte urechiuşe, prinse normal sau supraînălţate.
Vasele sunt decorate cu brâie alveolare sau din butoni tronconici, ori cu simple
impresiuni de deget aşezate orizontal, vertical, pe buză sau umăr. S-au găsit şi
coarne de căprior în diverse stadii de prelucrare, unele folosite ca străpungător;
alte oase de animal erau folosite ca răzuitoare. S-au depistat cutii şi percutoare
din piatră. O notă aparte face o aplică de os, confecţionată dintr-o rotulă (?), în
formă de calotă sferică, fin lustruită şi cizehită, decorată pe faţa superioară cu
şapte cerculeţe, unul central, şase perimetrale, fiecare cu câte un punct în mijloc.
Aşezarea aparţine culturii Noua II şi Hallstatt-ului timpuriu de tip Cozia (Pl.6,
fig.971_9; pl. 7, fig. 97.).
Slabe urme de locuire datează din sec. II-III e.n. "(Pl. 10, fig. 97).
bl Totul a fost suprapus de o locuire din sec. XIV timpuriu - XVII/XVIII ce pare
că aparţine fostei Mănăstiri Andrieşeni 1 60 (Pl. 12, fig. 97 _ ).
12
98 . a-c. La Troiţă 161
al La capătul sudic al Dealului Crucii acolo unde DN 1 5 D făcea o buclă largă
spre N (traseul vechi al şoselei), la E, V, şi S de şosea, în amonte şi aval, s-au descoperit
slabe locuiri Cucuteni, faze neprecizate, Hallstatt timpuriu162 • Totul fiind suprapus
de o intensă locuire, cu necropolă, în urne roşii şi cenuşii din sec. III-IV e.n. (Pl. 1 0,
fig. 98), ce are şi cioburi de amfore· romane163 şi greceşti, cu rare cioburi din sec.
XIIIIXIV164 (Pl. 1 1 , fig. 98).
b) Sus, pe platou, sub o linie electrică, pare a fi o necropolă plariă, de incineraţie
de la care apar resturi calcinate.
el La S de DN 15 D, pe un mic platou, la ENE, de salariile fostei CAP, la arat a
fost găsit un gât de amforă romană împreună cu torţile ei, datată în sec. II-III
e.n.

VALEA PÂRÂULUI GĂUREANCA
99. a, b. În jurul iazului Găureanca

al Pe malul estic al acumulării, la 70-80 m de apă, la jumătatea lungimii
acesteia, s-au găsit rare fragmente ceramice gălbui, din pastă nisipoasă, cu
microprundişuri şi cioburi pisate în compoziţie care provin, probabil, de la o
amforă din sec. IV-V (?), de producţie locală.
bl Pe versantul vălurit, de la vest de iaz, s�au depistat rare resturi ceramice din
sec. XVII-XVIII.

1 00. În Prisoasa

Pe terasa dintre pâraiele Găureanca şi Glodeanca unde este giădinăria I.A.S.
Todireşti, se află un important obiectiv arheologic165 • Primele urme de locuire aparţin
culturii Criş, constând din ceramică neagră, fină şi grosieră. Mult mai intense sunt·
resturile aparţinând culturii Cucuteni, faza AB cu ceramică foarte variată, fină, şi
un toporaş fragmentar, aşchii de silex etc. (Pl. 4, fig. 1 00).
Aşezarea a fost afectată în E de amenajarea unui iaz166, iar din loc în loc, de
instalarea conductelor pentru irigat. O parte din vase mai păstrează urme de pictură 167•
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Jos, în jurul locuinţei paznicului s-a depistat o locuire Hallstatt timpuriu,
cu resturi ceramice grosiere, multe prezentând barbotină, împreună cu
numeroase resturi de coarne de cerb. Ceramica de aici are similitudini la Cozia
Brad. În zonă s-au depistat şi lupe de minereu de fier.
Pe o suprafaţă relativ mare, s-au găsit resturi ceramice, rare, ce apartin sec.
III-IV, XIII/XIV 1 68, XVI/XVII-XVIII/XIX.
1 O 1 . În Petreasa
De la 60-80 m E de confluenţa pâraielor Găureanca cu Glodeanca, la NV de
traseul vechi al şoselei, pe un versant însorit, în tarlaua I.A.S. Todireşti s-a
descoperit o aşezare din sec. III-IV e.n. cu resturi ceramice carpice şi romane(Pl.
1 0, fig. l q i ).
1 02. La Catarg. La Movilă
În partea de E a comunei, la limita cu comuna Todireşti, în punctul cel mai înalt
al dealului, pe o mare suprafaţă, au fost găsite numeroase fragmente din diverse
roci, inclusiv cuartit, gresie, aşchii de silex şi ceramică măruntă. A fost găsită o aşchie
de silex, fragmentară, aparţinând Aurignacianului. De asemenea, o alta, mijlocie,
cu retuşe pe latura stângă, în partea proximală şi distală, specifică Paleoliticului
superior final (greu de precizat), poate Romanello-azilianului (Pl. 4, fig. 1 021_ , Pl.
2
4, fig. 1 02J Ceramica aparţine unei faze Precucuteni(atipic) cu reminiscenţe Criş,
cum şi perioade de trecere de la eneolitic la bronz (probabil culturii amforelor
sferice). Ultima locuire datează din sec. XIV/XV, XV/XVI-XVII (Pl. 14, fig. 1 02).
Se ştie că aici ar fi fost vatra veche a satului Cotic.
1 03. Pe Pârâul Gropuluil69
Pe malul drept al pârâului, sus spre obârşie, unde primeşte un afluent de stânga,
de la 20 m V de albie, s-a depistat ceramică de tip La Tene II timpuriu şi din sec. II
III, III-IV, ca!1Jică şi romană.
1 04. a-b. În Petreasa. La drumul Cotieului
al Mai jos de livada lui Gr. I:Iorobcţ, pe un versant domol şi însorit, de o parte şi
de alta a pârâului Gropului, a unui afluent de stânga, ca şi a drumului ce urcă la
Cotic, se află o interesantă statiune arheologică1 70• Pe interfluviu s-a locuit în sec.
IV-III î.e.n.
Peste acestea urmează o intensă locuire medievală în sec. VIII/IX 1 71, XI/XII, XIV1
XV172-XIX (Pl. I l , fig. 1 041_} Din sec. XIV/XV provin cioburi de la castroane (?)
cu pereţi verticali.
Din sec. XVI/XVII şi XVII, resturile ceramice sunt din pastă fină şi semifină din
caolin de culoare albă, gălbuie, roşietică, alte ori cenuşie sau negricioasă, cu smalţ
verde, maroniu sau vernil, în culori pastelate, aplicat în interiorul vaselor, alteori şi
în exterior, sub buză. De multe ori, sub buză şi pe gâtui oalelor, se observă frumoase
desene făcute cu humă maronie sau din linii orizontale şi paralele, incizate. S-a mai
găsit un amânar din· sârmă'groasă (Pl. 13, fig. 1 04), un picior de pirostie, fragmente
de pipă, o monedă de două copeici de la 1 875, etc.
b/ La N de diurn, pe un platou dominant, a fost biserica şi cimitirul, în care, acum
circa 60 de ani se mai găseau-pietre ftmerare scrise.
Pe vatra acestei aşezări, selişte a fostului sat Cliceşti 1 73, s-au găsit fragmente de
teracotă nesmălţuită.
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VALEA BÂRLADULUI (E)
1 05 a, b. În albia Bârladului (IV)
al La 200 m mai sus de vărsarea pârâului Găureanca în Bârlad, sub peste 3 m de
aluviuni, într-un strat de nisip cu pietre, melci, scoici, oase de animale, am găsit
resturi ceramice dacice şi bastarnice, din sec. III-II î.e.n. (Pl. 8, fig. 1 05). Aduse
probabil de apă, s-au găsit şi unele cioburi din sec. XVI şi XVII.
b/ La 100 m mai sus de acest punct, tot în malul drept al râului, sub 3 m de
aluviuni, la circa 20 cm adâncime în mal, s-a găsit o măciulie de lemn de corn, cu
dimensiuni de 60 X 70 mm cu un capăt de coadă rupt din vechime. Obiectul este
cioplit pe toate feţele. După uscare a crăpat puternic. După adâncimea la care a
fost găsit, ar putea avea vechimea aşezării apropiate (III-II î.e.n.).
1 06. La Hatie
Din albia Bârladului, în sus, pe piciorul de SV al Dealului Izvorului, pe 250-300
m spre N, NE şi NV, se găseşte un interesant obiectiv arheologic174• Pe circa 10 ari a
fost distrus prin lucrări de interes obştesc, pământul fiind amestecat. Pe porţiunea
rămasă, resturile de locuire datează în ordine din cultura Criş, cu ceramică fină,
semifină şi grosieră, cu cioburi pisate sau pleavă în pastă, brune, roşcate ori
negricioase, uneori cu barbotină. Buzele sunt trase în afară, iar decorul este format
din linii înclinate, dispuse adesea neregulat, adânc incizate. S-au găsit şi vase din
decor făcut cu unghia, pe toată suprafaţa 1 75, ca şi cel incizat adânc, imitând spicul de
grâu. S-au recoltat şi numeroase aşchii de silex (Pl. 4, fig. 1 06 1 •3). Cultura Cucuteni
cu fazele A şi AB este reprezentată prin ceramică simplă sau pictată, bicromă sau
tricromă, în reţea sau cu alte modele, uneori cu arderi secundare, adesea acoperită de
un cortex de carbonaţi (Pl. 4, fig. -1 06J Se mai găsesc altăraşe de cult sparte. Tot aici
s-au găsit fragmente de vase cu buze decorate cu crestături sau impresiuni de deget,
aparţinând complexului cultural Folteşti (Pl. 6, fig. 1 06 1 .J
Mai semnalăm resturi ceramice din Noua, Hallstatt timpuriu şi final ultimul cu
ceramică grosieră arsă.inegal (Pl. 6, fig. 1064_5 , pl. 7, fig. 1 06, pl. 8, fig. 1 06 1 _6). Din
sec. III-II e.n. provin fragmente dacice şi bastamice. Ceramica bastamică prezintă
atât buze faţetate, în "S", cât şi buze simple trase în exterior, dovedind 'o influenţă
dacjcă (Pl. 9, fig . 1 06 1 _3).
In sec. III-IV şi V ceramica carpică se găseşte în amestec cu resturi de amforă
romană şi terra sigilata precum şi cu unele resturi Sântana de Mureş.
Câteva fragmente aparţin secolelor VII/VIII e.n.176 şi X-XI. Cultura Dridu etalează
ceramică mai fină şi mai bine arsă, decorată cu registre de linii incizate, orizontale şi
paralele, mai groase în exterior, fine în interior, ori linii vălurite sau în zig-zag, atât
cu unghiuri ascuţite cât şi rotunjite (Pl. I l , fig. 1 06 1 _ ).
2
Din sec. XI/XII şi XIIIXIII urmele de locuire sunt mai rare, în schimb sunt mai
ntll1}eroase din sec. XllliXIV şi XN ante 1359 (Pl. l i , fig. 1 063_1 0; Pl. 12, fig. 1 061_.J.
Intre sec. XNIXV-XIX locuirea deşi continuă, slăbeşte treptat părând să fi rămas
doar o prisacă sau (şi) stână, văcărie etc. Aceasta este o vatră veche a fostului sat
Cliceşti 177•
1 07. În albia Bârladului.V
În albia Bârladului, în amonte de confluenţa cu pârâul Găureanca ca şi în albia de
jos a acestuia sub 2-2,5 m de aluviuni, în numeroase locuri se observă urmele
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unei inundaţii catastrofale. În toate denivelările malurilor apa a adus mari cantităţi
de crăci, scoarţă de copac, arbor\ desrădăcinaţi şi adevărate depozite de melci,
scoici, pietre etc. Coroborat şi cu alte observaţii, evenimentul pare să fi avut loc
în sec. XVIL

108. Moara de apă a Cliceştilor

În malul drept al Bârladului sub 2,5 m de aluviuni, la 50 m în aval de confluenţa
cu pârâul Găureanca, o prăbuşire de maluri a scos la iveală o moaiă de apă. Pe un
eşafod din lemn de stejar erau montate pietrele, din care cea fixă, spartă în trei bucăţi,
se află căzută pe malul apei.
,Resturile ceramice, găsite in situ, datează din sec. XIV, prima jumătate, până
în sec. XVIL Nu este exclus ca inundaţia amintită mai sus s-o fi distrus. Satul pe
care-I deservea, Cliceşti, fiind "istovit", la acea dată prin cumpărare 1 78, moara
nu a mai fost refiicută, folosind-o pe cea alăturată, a vecinilor lor, din Ţigăneşti.
109. a, b. Alte două poduri, vechi, peste Bârlad
a/ La 70 -80 m în aval de moara de apă a Cliceştilor, în malul drept al Bârladului,
sub 2-2,5 m de aluviuni, se observă resturile unui pod. Acesta a fost construit pe trei
grinzi de stejar necioplite, din care se mai păstrează una groasă de circa 1 5- 1 8 cm .
Peste ele era aşezată o podină din lemne rotunde cu diametru] de 10-12 cm, neprinse
în cuie. Lăţimea podului era de circa 2,5 m. Datează din sec. XV/XVI (?) folosindu
se pentru moară.
b/ Cu 1 5 m mai la vale se văd tot în malul drept grinzi groase de stejar ecarisat.
Sunt resturile unui pod, ceva mai nou. După grosimea aluviunilor ar putea fi datat în
sec. XVII/XVIII. Pe el se trecea din satul Ţigăneşti la moară, dar şi la fâneţele din
lunea Bârladului 1 79•
I l O a-b La Nucii lui Preda
al Într-un bazinet, la poala sudică a Dealului Izvorului, la N de DN 1 5 D, la E de
punctul La Hatie, se. află a doua vatră a fostului sat Ţigăneşti 1 80• S-au descoperit
urme de locuire din sec. III-IV, cu rare resturi ceramice Sântana de Mureş (Pl. 10,
fig. I l O) după care apar. urme rare din secolele XIIIXlll, apoi mai numerioase din
secolele XIII/XIV, sec. XIV/XV 1 8 1 - XVIIUXIX (Pl. 1 1 , fig. 110 _ şi pl. 1 2, fig. 1 1 0;
12
pl. 1 3, fig. I l 0).
Din a doua jumătate a sec. XVTI după vânzarea moşieim, satul decade complet.
b/ Venind dinspre E sus, pe platou, alături şi la S de drumul vechi, apele au
desgolit un schelet uman. De o parte şi de alta a capului s-a găsit o pereche de
cercei, în formă de cupă cu gura în jos din foaie foarte subţire de bronz (?) cu
patină verzuie. După înhumarea superficială a cadavrului (20-30 cm - H) ar putea
aparţine sec. XII -XIV (?) 1 83• Acolo a fost, poate, cimitirul satului.

I I I . a, b. La Jitniţe
al Deasupra răchităriei Lunea Dumeşti, pe platoul sudic al Dealului Izvoiului,

de la 1 50 m N de DN 1 5D, s-au descoperit resturi de locuire între care: două
aşchii de silex datând din Aurignacian (Pl. 7, fig. 1 1 1 ) Tot aici s-au descoperit şi
urmele unei aşezări Criş de la care au rămas şi Sşchii sau deşeuri de la prelucrarea
silex-ului, cu ceramică fină şi semifină precum şi resturi de locuire din cultura
Horodiştea-Folteşti, din care provin cioburi specifice şi un fragment dintr-un
sceptru de piatră (sau topor?). De pe acelaşi loc provin şi rare resturi ceramice,
.
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carpice şi romane din sec. II-III e.n. .
S e locuieşte mai intens în sec. X/XI, XIIXII1 85 şi Xll/XIII1 06 apoi în sec. XV. prima
jwnătate - XVIll/XIXm cu declin puternic în secolele XVIIXVll (Pl. I l , fig. 1 1 1).
Aceasta este prima vatră a fostului sat Ţigăneştil 88•
b/ La 5-6 m, N de DN 1 5D, la km 4 1 , s-au identificat 2-3 locuinţe din sec. III-IV
e.n., cu ceramică foarte fmă.
1 1 2. La Cişmeaua lui Gh. Rusu
La 60-80 m N de cişmeaua de la răchitărie şi de DN 1 5 D, pe un mic platou,
dominant, delimitat la E de albia unui pârâu, la S de o pantă repede, la V de un
şanţ ce cu greu se mai observă, s-a recercetat1 89 o locuire ·Cucuteni fazele A şi
AB. Aici s-a găsit un gratoar, pe lamă mijlocie, calcinat, un gratoar pe vârf de
lamă rupt şi, un al 3-lea CU;· retuşe pe latura stângă (Pl. 4, fig. 1 1 2 _ ). S-a mai
14
găsit un topor din mamă gălbuie şi numeroase fragmente ceramice, de la oale şi
străchini, unele cu reminiscenţe de decor precucutenian (Pl. 5, fig. 1 1 2 _2). Din
1
sec. III-II î.e.n. 'provin fragmente de fusaio1ă şi rare resturi ceramice,. suprapuse
de altele carpice din secolele II-III-IV e.n., apoi altele din cultura Sântana de
Mureş. Resturi sporadice aparţin secolelor XI/XII şi XVIIIXVIII, poate o prisacă
pe moşia Ţigăneşti.
1 1 3 . Pe Dealul Izvorului
La 1 5Q m N de intrarea în răchităria Ocolului Silvic Băceşti , la 200 m V de
1
pârâul lui Morusac190, pe o terasă dominantă, s-a depistat o aşezare Precucuteni 9 1 •
Dintre desturile ceramice se remarcă jumătatea inferioară a unei figurine feminine,
un toporaş din menilit verde, un fragment ce cuţit din silex (Pl. 4, fig.'. 1 1 3, pl. 5, fig.
1 1 3), împreună cu rare resturi ceramice cucuteniene (din aşezarea nr. 1 1 2).
Totul este suprapus de locuiri Horodiştea - Folteşti, Noua, din sec. III-IV e.n.,
Sântana de Mureş şi secolele XI/XII şi XV-XIX. Probabil aici a fost tot o vatră de
prisacă, deasupra Juncii Bârladului, pe moşia Ţigăneşti.
1 1 4. a, b. Pe Dealul Izvorului "unde a fost casa lui Gh. Paiu"129
al La 500-600 m de punctul La catarg (nr. 1 02), pe spinarea aproape plană a
dealului, pe o mică suprafaţă s-au găsit resturi ceramice din sec. XVI/XVII-XIX.
Între ele o buză de strachină, smălţuită, galbenă şi vernil, în interior decorată cu
două grupe a câte două linii incizate, vălurite ce se întretaie.
b/ In aceeşi zonă au fost găsite şi doUă monede, ''Kreutzer", una, din aramă, rulată,
aproape ilizibilă din anul ( 1 8 ... ) şi un ducat de argint, emis de împăratul Austriei,
Francisc 1, Ia 1 8 1 91 93•
1 1 5 a, b. Pe pârâul lui Morusac
al La circa 2 km N de DN 1 5 D, pe malul drept al pârâului, s-a găsit un burin
diedru, din silex, parţial retuşat, din Gravettian şi o aşchie microlitică.
b/ Cu circa 500 m mai jos, într-un bazinet izvoros, s-au descoperit resturi ceramice
atipice Horodiştea-Folteşti şi din sec. III-IV'e.n. Ceva mai sus, pe o mică suprMaţă
au apărut cioburi din secolele XVII-XIX. Şi aici a existat o vatră de prisacă pe moşia
1
Anneneşti 94•
•

1 16. În albia Bârladului (VI)

În pădure, lângă calea ferată, în afara unor foste aşezări, apa a scos la iv.eală,
resturi arheologice din: Precucuteni {?), un capac de oală, fragmente de vase
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din Cucuteni A şi AB, Horodiştea-Folteşti, Noua, Hallstatt timpuriu şi final,

La Tene Il, sec. 11-IV, XI/XII, XV-XX. Între ele o ulcică din sec. 11-111 e.n.,
spartă recent, fără gât şi toartă, obiecte i!lin fier, cuie artizanale, un amnar de oţel
(Pl. 1 1 , Fig. 1 1 61). Un inel din bronz cu şatonul simplu, de provenienţă bizantină ·
(?) ar putea fi datat în sec. X-XI.
TUMULI

1 1 8. La Morminte195
în bazinetul pârâului Pietrosu, in pădurea Dumeşti, u.a. 38, pe un versant înclinat,
pe coama unei uriaşe "brazde" de pământ nisipos, desprinsă şi alunecată din versan�l
dealului, a fost "amenajat" un impunător turnul cu alţi 2-3 mai mici spre N. Este

probabil un turnul princiar.
1 1 9. a-e Pe izlazul Pietrosu
Pe malul drept al pârâului Pietrosu, ceva mai sus de un pod mare de beton, se
găseşte un câmp de tumuli, care după mărime, formă şi amplasament, aparţin la
două-trei locuiri diferite.
al La circa 1 50 m SE de pod şi la 30 m S de şosea se află un turnul cu diametru}
de 1 O m şi înălţimea de 2 m.
bl La circa 80 m ESE de acelaşi pod şi 20 m E de şosea, se găsesc doi turnuli
"îngemănaţi" cu diametru} de 1 5 m şi înălţimea de 4 m;
el La 20-30 m SE de ei, şi la 20-30 m E de şosea, mai sunt doi tumuli cu diametru}
de 1 0- 1 2 m şi înălţimea de 1 ,5 m;
d/ La 1 00 m V de pârâu şi circa 1 50 m VNV de pod, se mai află un turnul cu
diametru! de 25 m şi înălţimea de 2,5 m ;
el La circa 150-200 m S de pod, pe păşune, mai cu seamă la V de drumul de
pământ ce vine din pădure, există numeroase ridicături ale solului de 1 ,5-2,5 m şi
înălţimea de 0,60-1 m ce par a fi turnulil96•
1 20. Pe Coasta lui Melinte (II)
La E, SE, S şi V de făntâna lui· V. Mariciuc, se găseşte un câmp de tumuli 197,
răspândiţi de la drumul de sub coastă, în N, până la livada fostei CAP în S şi la E spre
V,. pe circa 250 ni. Alfati în teren arabil, unii au fost araţi total, alţii, parţial, unul la
40 m SV de făntână, de loc.
Un turnul, la 50-60 m E de f'antână necesită săpături urgente de salvare. Altul la
circa 1 00 m S de fântână a fost "explorat" cu 50-60 ani în urmâ 198• Toţi par a fi
daci ci, aşa cum sunt aşezările din jur.

1 2 1 . Movila Veşnică199
La circa 300 m aval de punctul La Ochi, pârâul Suhuleţ a fost bifurcat în două

braţe, creându-se o mică insulă pe care a fost ridicat un turnul, alungit, orientat N-S,
cu înălţimea de 3 ·m şi dimensiuni de 80 X 35 m; are un volum de circa 1 500 mc:
Este probabil un turnul princiar.

1 22. La Movilă. La Catarg

În mijldcul aşezării de la nr. 102 în punctul cel mai înalt al dealului, se află un
turnul cu diametru} de circa 20 m şi înălţimea de 2,3 m. Turnului pare să aparţină
unor grupuri de ocromani.

VALEA PÂRÂULUI SCHINETEA100
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VI. b. SATUL SCHINETEA
Sat mic, aflat la 2 km NV de Dumeşti. Se află pe vatra fostului sat Bere�ti;��·

fiind format din ultimii locuitori ai satului Hodorăni şi din fostul sat Rângoa1a
Resturile arheologice provin din secolul XIV!XV.

1 23. Pe versantul estic al Dealului Rângoaia

,

Pe circa 700 m N-S de la pârâul ce curge de la SV de Schinetea, peste via fostei
CAP Dumeşti, spre sud, deasupra unor locuri izvoroase, s-a aflat vatra fostului sat
Rângoaia203• S-au descoperit aici resturi ceramice Criş, o lamă din silex
fragmentată(Pl. 1, fig. 1 23) cioburi de sticlă irizată medievale. De asemen�a vestigii
din sec. XIV!X.V-XIX, între care resturi ceramice ale sec. XVI, poartă urme de
smalţ alb, foarte corodat. (Pl. 1 2, fig. 1 26 1 _ ; pl. 1 3 , fig. 1 23 1 _5; pl. 4, fig. 1 23).

5
1 24. Pe versantul Dealului Rângoaia (Il)
De la 20-30 m S, de marginea viei fostei CAP, la E de aşezar�a precedentă, lângă
aceleaşi locuri izvoroase, am descoperit ceramică Cucuteni A,. între care un picior

de la un altăraş de cult şi un capac de oală, foarte asemănător celor de astăzi.

1 25. În partea de NV, a satului

În partea de SE, a "Curţii Mareşalului" (C. Prezan) şi sub sat, în j urul lui D.
Blăniţă şi M. Codru, s-au descoperit resturi ceramice din sec. XV-XVIII. Aceste
aparţin fostului sat204 Bereşti (Pl. 13 şi 14, fig. 125).

1 26. Pe culmea De.alului Bisericii

La circa 1 km SV de sat, în poziţie dominantă, pe o mică îaşie de teren arabil,
între livada clasică, spre N şi un mare bazin de alunecări de teren, spre S, în via fostei
CAP Dumeşti, s-a descoperit ceramică Horodiştea-Folteşti, de tradiţie cucuteniană.
Se remarcă o buză· de strachină cu şanţuri orizontale pe faţa exterioară (Pl. 5, fig.
1 26). Alte resturi ceramice, probabil de la o prisacă, pe moşia Leucuşeni, provin din
sec. XVII şi XVIII.

1 27. În albia râului Bârlad (VII)

În malul drept al albiei; - la 0,60 m adâncime, mai jos de cartierul Căldărari,
într-o vatră de pământ ars, s-a găsit un fund de oală, atipic, ce aparţine Comunei

Primitive.

VALEA PÂRÂULUI SUHULEŢ (Il)
1 28. La est de sat

Sus, în deal, pe versantul sudic, la marginea livezii , aproape de limita
grădinilor satului, s-au descoperit urme de locuire din sec. XVII-XIX, probabil
câteva locuinţe izolate, ale fostului sat Hodoreni.
1 29 a, b. În livadă
a). La vest de pârâul Suhuleţ şi, pe de o parte şi de alta a pârâului Hodoreni205,
afluent al său de dreapta (ce are, mai sus, în albia sa, un mare bazin de beton), pe o
mare suprafaţă, s-au descoperit resturi de. locuire umană din La Time III (sec. 1
î.e.n. - 1 e.n.), din sec. II-III e.n.206, cu ceramică fină şi grosieră, decorată cu brâie
orizontale şi verticale, sau cu diverse modele (ex. linii vălurite), făcute cu ajutorul
angobei, precum şi cioburi romane, între care şi terra sigillata (Pl. 9, fig. 1 291_1 0; Pl.
1 O, fig. 129 1 _3 ; Pl. 14, fig. 129,_J Alte urme de locuire aparţin secolelor IX!X., XIII
şi XIII!X.IV-XIX (Pl. 1 2, fig. 1 29 1 _1 0 şi Pl. 1 3 , fig. 1 29).
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Aici a fost un sat mare cu patru "cuturi", ce este vatra veche a Băicăuţilor,
deveniţi Hodoreni2 07 •
b) Gh. Onuţu, din Schinetea, a găsit pe teritoriul fostului sat Hodoreni, o
căniţă piriformă, de alamă, cu patină verzuie, cu fundul pierdut, fără toartă. A
fost modelată dintr-un cilinru, din tablă de 0,3 mm, fără să aibă vreo îmbinare.
Ca ornament, are sub buza uşor evazaiă, şi pe umăr, de două ori, câte două linii
orizontale, incizate-, datând probabil din sec. XVII-XVIII.
1 30. După Deal. La LoturP08
în livada Schinetea, la 30-35 m N, de drumul care merge V-E, peste culmea de
NV a Dealului Bisericii, la lucrările de pregătire a solului, a fost descoperit un
important tezaur medieval, fonnat din piese de argint şi argint aurit. După recuperarea
de către organele comunale, tezaurul a fost predat Muzeului Judeţean Vaslui.

VALEA BÂRLADULUl (F).
c. SATUL DUMEŞTII VECID

VI

•

Localitatea se mai numeşte Satul Vechi, şi Satul-Vecheni. Numele provin�
însă de la satul cu adevărat vechi, Slobozeni-Vest, care -i ocupa jumătatea de
apus şi N, şi cu care s-a contopit.
Priina atestare documentare cunoscută pentru Dumeştii Vechi este la 1 62 1 209,. iar
pentru Slobozeni. 1 5 9 1 210• Resturile arheologice, pentru Dumeştii Vechi, provin din
sec. XIV; XV/XVI. Pentru Slobozeni-Vest, din sec. VIIMII şi IX/X.

1 3 1 . Poiana lui Simion

Este un loc pomenit din vechime de băirânii satuluF 1 1 • în inima codrilor la 5 lan S
de sat, într-o fostă poiană aparată spre SV şi V, de două gârle adânci, acoperita., acwn,
de fagi şi gonmi seculari, a existat probabil un loc de refugiu, astăzi mai ob�rvându
se unnele unor bordeie. Nu s-au găsit decât câteva cioburi din sec. XVII (?).
132. Poiana lui Poponiuc
Amintită adesea de localnici, împădurită acum2 1 2, se afla la 200 m SV de sat.
Acolo s-au descoperit sporadice urme de locuire din sec. V-IV e.n.m, suprapuse de
mari.cantităţi de zgură şi cenuşă, lupe de minereu şi bucăţi de fier, câteva resturi
ceramice din sec. XIX. Deci, o fierărie la vechiul drum al Gârcenilor.
1 33 . a-c. Fântâna 'Popii. Nucul Popii şi Pidurăria
Aceste toponime, amintite în tradiţia orală a cetăţenilor, se aflau la cea. 200 m, V
şi mai sus de sat, în pădure (acum).
a-b) "F.intânii" şi "Nucului" li se mai ştiu doar locul.
c ). �ădurărie era o oăsuţă de două camere, cu sobe ce aveau focarul executat din
plăci de gresie. A existat din sec. XIX, până pe la 1 Q502 1 "'. Pe aceste locuri am găsit
un fragment ceramic din sec. XVII.
134. Partea de sud a satului.
De la Poiana lui Poponiuc, spre SV, la Eug. Nechita, în E şi Hapal€tcaia, spre N, pe
numeroase dâmburi, în special în terenul de administraţie al Ocolului silvic şi la 1.
Dorofte� s-au descoperit resturi de locUjre din secolele V-IV î.e.n.2 1 5, inclusiv un frag
ment de kylix, corodat. Alte unne sporadice sunt din secolele II-m e.n., secolul XIV (?)
şi peste toate se află 1� actuală din secolele XVIIXVI-I :XX (Pl. 9, fig. 134).
1 35 li, b. Partea de vest a satuluP16
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a) Delimitată de casele lui Alina Humă în E, Gr. Rusu în S ş.i D. Palade în N,
terenul a fost locuit sporadic în secolele V-IV î.e.n., sec. 11-111 e.n., secolele
XIV, XV/XVI şi mai intens în secolele XVI/XVII-XX.
b) La vest de sat, pe un platou, sub pădure, tradiţia populară aminteşte că "tare de
mult" acolo ar fi fost un mic schit. Cercertându-se de mai multe ori locul s-a descoperit
o aşchie mijlocie de gresie, ce poate aparţine Paleoliticului inferior finaF 1 7, o ·altă
unealtă din gresie gălbuie, stângaci cioplită, ce poate data din Paleoliticul mijlociu
precum şi o aşchie de silex, ce vine din Paleoliticul superior (Pl. 4, fig. 1 3 5 1 .J
Resturile ceramice găsite aparţin secolelor XIV, XVI-XIX (Pl. 1 2, fig. 1 35 ; Pl. 1 3 ,
fig. 1 3 5 1 . ; Pl. 1 4 , fig. 1 3 5 1 .5).
2
1 36 a, b. Partea de SV a satului.
Între locuitorii C. Rusu spre N, 1. Preda, spre S şi Nechita Bucur la vest, în această
parte de sat s-au descoperit:
a) Un fragment de sceptru de piatră, dintr-o rocă neagră, dură, prelucrată şi lustruită,
ce poate aparţine culturii Noua-Sabatinovka, împreună cu resturi de locuire din
secolele V-IV î.e.n., secolele 11-111 e.n. şi din secolele XVI-XX (Pl. 1 O, fig. 1 36; Pl.
1 3, fig. 136 1 _ ; Pl. 4, fig. 136).
2
Aici se află şi cimitirul vechi2 1 8 , mic, de 7-8 ari, păstrând după 1 70 de ani intactă
temelia fostei biserici de lemn, mutată la 1 820 şi o clopotniţă veche, la drum.
b) J. Budescu donează o monedă de trei "dengi", turnată la 1 772 la Salosk
(Sadagura)2 1 9•
137. Partea de ESE a satului
În grădinile locuitorilor Nicuţa Rotaru, Gh. Nechita şi V. Mihai, pe circa un ha, s
au recoltat resturi ceramice din secolele XVI (?), XVI/XVII-XX (Pl. 13, fig. 1 37).
1 3 8 a-c. Partea de · nord-vest a satului.
a) Zona cuprinde Casa Parohială, cimitirul actual şi grădinile locuitorilor de la
Gh. Nechifor la V. Gorgan. Aici s-au descoperit urme sporadice de locuire Folteşti
II, dacice din secolele III-II î.e.n. (ambele în partea de vest).
Pe o mare suprafaţă, spre N-V şi E, se remarcă o intensă locuire carpică din secolele
.II-III-IV e.n., cu resturi de amfore220 romane, terra sigillata şi mai rar, ceramică
sarmatică22 1 .
b) în poarta cimitirului, la 1 O cm adâncime, s-a găsit, in situ, un castron carpic,
mare, fragmentar. în cimitir au fost descoperite şi resturi ceramice, ale unor vase
masive222, bine arse, cenuşii, sau roşietice, inclusiv amforete şi fructiere, din sec. III
IV223 e.n. (Pl. 1 O, fig. 138 1 _7).
c) Locuirile feudale încep din secolele XI/XII şi continuă în secolele XIV/XV
XX. (Pl. 12, fig. 1 3 8 1 _5; Pl. 1 3, " fig. l 3 8 1 _3 ; Pl. 14, fig. 1 3 8 1 _ ).
2
Se remarcă o frumoasă pipă de· lut, ce are şi două ştampile aplicate lateral, pe
ţeavă, datată în sec. XVIII (?).
1 39 a-c. La apus de sat.
Secţionată de drumul de pământ Dumeştii Vechi - Pietrosu, acoperind 300-400 m
E-V şi 1 50 m, N-S; de la 50 m S de calea ferată, se întinde partea cea mai veche, a
adevăratului Sat Vechi, Slobozeni-Vest (nu Dumeştii Vechi)224.
a) Pe coasta dealului spre S s-au descoperit urme de locuire Criş, La Time II,
din secolele III-II î.e.n., în amestec cu ceramică bastamică, inclusiv târzie (sec.
·
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II î.e.n.), în parte "dacizată". S_-au mai depistat urmele unei intense locuiri carpice
din secolele II-ITI-IV e.n.225, şi resturi Sântana de Mureş din sec. IVN226 .Pare
posibil ca aici, pe coasta dealului, să se fi aflat şi necropola aşezării carpice (Pl.
9, fig. 1 39, Pl. 1 0, fig. 1 3 9 1 _3).
Tot aici s-au găs.it şi nuclee de silex epuizate, un mic fragment dintr-o rocă dură,
neagră, lustruită şi prelucrată, ce poate proveni de la un sceptru de piatră, o bucăţică
de rocă bituminoasă, lupe de minereu de fier,. un fragment de amforă grecească, din
pastă roşietică, aspră, dură, cu tortiţă, cu secţiunea în formă de prismă triunghiulară.
De aici provine şi o piesă neobişnuită, de formă concavă, produs probabil carpic,
din pastă fină, cenuşie, având imprimate fin aproape nesesizabil, semne cu
care olarul îşi marca produsele227•
b) Jos, spre V, s-au depistat urme de locuire Folteşti II, între care
s-a găsit
un topor dintr-o rocă dură, vineţie. (Pl. 5, fig. 1 39; Pl. 6, fig. 1 39 1_ ) . Alte urme
2
provin din La Time III, secolele ITI-IV, carpice şi romane. S-au mai aflat resturi
din secolele VII/VIII, precum şi din secolele XVI-XIX.
c) Tot jos, dar spre NNE, pe formele de relief mai înalte, s-au aflat resturi din
secolele II-IV e.n., DUX228, XI-XI/XII, XII (?), XIII-XIX. Din cuprinsul acestor
aşezări mai provin: o piatră de râşniţă din sec. II-III, din piatră de calcar cochilifer, cu
dimensiuni de 29 X 33 cm şi H 9 cm, de formă tronconică cu gaură la mij loc; o
cataramă de bronz (?), pentru centură, cutii de gresie, un ascuţitor de piatră, uşor
curbat, cu gaură la capătul gros, probabil dacic229•
140 a-e. La Costică Nechita
a) Cu circa 50 de ani în urmă, la construcţia grajdului, Covalcic, vecinul său
dinspre S a găsit un mormânt la adâncimea de 0,40-0,60 m construit din trei lespezi
de piatră lungi·de circa 1 ,20 m, aşezate în formă de prismă triunghiulară, conţinând
două schelete alăturate, unul de bărbat, altul de femeie, ce pot aparţine culturii
=

amforelor sfericc.

b) Cu circa 40 de ani în urmă săpându-şi grădina, la colţul de N-V al casei, C.
Nechita, dezgroapă un schelet230, orientat N-S. culcat pe partea dreaptă, cu picioarele
îngropate mai jos decât capul. Alături de schelet a găsit un vârf de lance din fier.
c) Acum circa 15 ani, în şantul dinspre N, al drumului de la N, de casa sa, apa a
dezvelit un schelet uman, orientat E-V23 1 •

d) În vara 1 989, în şanţul dinspre E al drumului ce trece pe la E de casa sa, la
adâncimea de 25-30 cm a dezgropat pn schelet de bărbat orientat N-S232• Lângă
schelet au fost găsite cioburi, brune în exterior, negricioase în interior, din pastă fină,
lucrată cu mâna, de· factură sarmatică.
e) În ambele grădini ale lui C. Nechita, au fost găsite la mică adâncime, numeroase
urme de locuire, fragmente cerarnice, resturi de coarne de cerb, etc., datând din sec.
II-III e.n. carpice şi mai rar sarmatice.

14 1 . Ţuţura

Este denumirea dată capătului nordic al Culmii Liciului, înălţime net dominantă
asupra văii Bârladului. Acesta a fost amenajat ca refugiu întărit, pentru vremuri de
restrişte. Versanţilor de V, N şi NE, le-au fost "asprite" pant�le naturale, prin taluzare.
Odată cu aceasta au fost create şi trei terase late de 5-25 m, pe curbe de nivel
diferite.
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Sus, există un platou, înclinat spre E, .ce pare să fi avut, spre N-E, un mic val
pământ
acum cu înălţimea de. 0,60 m. Spr�; SE se mai observă un şanţ de 2 m
de
lăţime, adânc acum de 0,50-0,70 m. După aşezările din apropiere, aici a existat,
poate o cetate dacică, din secolele V-III î.e.n. Nu s-au găsit urme de locuire în
interiorul ei. · Pe terasa nordică superioară, par a fi doi tumuli (?).
1 42. a-b. Pe Izlaz (1)
a) La cea. 200 m E de pădure şi cea. 1 00 m N de drumul ce coboară din Culmea
Liciului, spre Valea Mare, sus pe versant, este un izvor. La N de acesta a fost una din
Prisăcile Spiridoniei, o pădurărie şi o stână. De aici, spre NNV, până la drumul ce
duce de la Valea Mare la Dumeştii Vechi, la 150 m E de velniţa fostei CAP, s-au
găsit urme din secolele XVI-XIX233• Şi aici, din secolul XVII, s-au ·observat
două tipuri diferite de ceramică (Pl. 1 4, fig. 1 42 1 _ ).
5
b) La 30 m SSV de grajdul fostei CAP, săpându-se pământ pentru repararea
grajdului, s-au distrus două bordeie. Dintr-unul, parţial ·afectat, s-au recuperat de pe
vatră, peste care căzuse bolta cuptorului, resturi ceramice din pastă fină, de la patru
cinci oale, datând din secolele XVIIIXVIII234•
143. Pe izlaz (Il)
c) Jos, în colţul de NNV, între velniţă şi un podeţ tubular de beton s-au descoperit
urme din secolele II-III e.n.
1 44. Pe izlaz (III)
Între Dumeştii Vechi şi Valea Mare, pe versantul estic al dealului de la S-N, pe
minimum 200 m, a fost descoperită o necropolă plană de incineraţie, carpică, din
secolele II-III e.n. 235• A fost parţial cercetată în 1 93 8 (?), cu premelitarii, de învăţătorul
C. Loghin, comandantul lor236•
TUMULI.
145. La vest de Ţuţura.
În marginea de S a satului la cea. 1 00 m E de casa lui V. Doroftei, în marginea
pădurii, s-au descoperit 3 tumuli. Unul are diametru! de
1 6 1 20 m şi înălţimea
de 2 m. Alţii do i au diametru! de 1 0- 1 2 m şi înălţimea de cea. 2 m.

VALEA PÂRÂULUI VALEA MARE
VI. d. SATUL VALEA MARE
Valea Mare a luat naştere ca sat înainte de 1 848237; prima vatră a avut-o pe
şes la E de stupina f<;>stei CAP, lângă Lanul de Sparcetă. În 1 968 i-a fost alipit şi
satul Grind.
1 46. La. Zarea Rafailei.
În pădurea Dumeşti238, la hotarul cu pădurea Rafaila239, pe un platou de cea. 3 ha.,
la doi km SE de pepiniera silvică Valea Mare se află o cetate traco-dacică. Este
înconjurată, pe trei părţi, de pante "asprite" artificial.
Spre S, era apărată de valea adâncă, în formă de V, pe care curge pârâul Recea, ce
pare a izvorâ chiar din şanţul ce l-a avut cetatea, pe ·culme, în partea de V. Un val de
pământ, înalt, acum de 0,5 m, o înconjoară pe laturile de V, NV, şi E. Ultima latură s
a prăbuşit.
La adâncimea de 0,25 m, se găseşte stratul de locuire, ce conţine şi resturi ceramice,
brune cenuşii, grosiere şi insuficient arse, cu decor din brâie diverse (Pl. 8, fig.
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146). Poate fi datată în secolul VI-V î.e.n.
147. a, b. in parcela 22
a) Mai jos şi spre V de aşezarea precedentă, dar mai sus de aşezarea de la
Crucea Popii, în mij locul pădurii, pe dreapta Pârâului lui Alecuţ, în taluzele
drumului, apar resturi de locuire cu locuinţe semiadâncite.
Vasele găsite, bJ;:Une-cenuşii, cu troiţe în formă de şea, şi cu butoni conici, arse
superficial, aparţin secolelor V-IV î.e.n.
(Pl. 14, fig. 147 1_ ).
2 N-S, lungă de cea.
Apa a dezgolit şi o groapă de provizii (?), săpată orizontal,
1 ,30 m, lată de 0,60-0,70 m, şi adâncă de 0,50 m. A fost -apoi căptuşită cu un
schelet de nuiele (D 3-4 cm), îmbrăcat în lut, fiind apoi arsă la roşu.
b) În împrejurimi se găsesc foarte numeroase vetre de bocşe de mangal şi
cioburi din secolele XVII/XVIII.
148 a, b. La Crucea Popii. (u.a. 21).
a) în pădure la 1 50-250 m SSE de pepiniera Valea Mare, dar şi în capătul sudic
al pepinierei (sub 0,70 m aluviuni), de la 50 m S de drumul forestier, pe prima
terasă, în profilul drumului de pământ, care urcă, la 1 0-40 cm adâmcime, apar
resturi de locuire umană. Fragmente ceramice brune-roşcate sau cenuşii
negricioase, decorate cu brâie crestate sau cu butoni conici traşi din pastă crudă
sau lipite înainte de uscare, aparţin perioadei de trecere de la Hallstatt final - La
Tene. (Pl. 8,o fig. 148 14; Pl. 14, fig. 148 _ ). S-au mai găsit frecătoare din piatră, o
12
piatră de râşniţă rebutată etc.
b) Şi aici, de la muncitorii care făceau mangal, au rămas resturi ceramice din
sec. XVI/XVII.
149. Pe Împuţita
În pădurea Dumeşti, la 50-70 m E de pârâul Împuţita şi la cea. 1 km. S de şoseaua
forestieră, s-a descoperit o aşezare din secolul IV (III) î.e.n. Resturile cerartlice provin
de la oale borcane, străchini şi un vas cu suport, decorate cu brâu alveolat, crestat,
sau butoni conici (Pl. 8, fig. 149).
1 50. Lângă Pârâul lui Alecuţ
În pădure, la cea. 300 m S_ de pepiniera Valea Mare, pe un drum interfluviu, între
pârâul lui Alecuţ, spre E şi un pârâu fără nume spre V, limitat de două şanţuri (?) spre
S, tăiat de şoseaua forestieră şi un alt şanţ, bine conservat, spre N, s-a depistat un
obiectiv arheologic din secolele III-II î.e.n. Rare resturi ceramice datează şi din
secolele VII/VIII. Adâncimea stratului de locuire este de 0,25-0,35 m. Şanţul de la
N, săpat în formă de V, are trei metri lăţime sus·şi o adâncime de doi metri.
1 5 1 . În marginea pădurii.
La 250 m NEN de pepiniera Valea Mare, sub pădure dar şi în tarlaua fostei CAP,
s-au descoperit resturi cerâmice carpice, din secolul III e.n.240
1 52. La Gura Captalanului
La 60-80 m N de marginea pădurii, la 70-80 m E de pârâul Căptălan, în tarlaua
fostei CAP Dumeşti, s-au descoperit câteva cioburi La Tene II, un fragment de corn
de cerb vechi, friabil şi resturi ceramice din secolele XIV/XV, XVI şi XVII-XIX.
153. a, b. Pe Lanul cu sparcetă.
a) De la 150 m V de marginea pădurii şi până la E de pârâul Valea Mare, pe o mică
suprafaţă, s-au găsit cioburi din secolele XVII-XVIII. A fost probabil o vatră de
•

.

=
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prisacă pe moşia Borăşti.
b) Pe un mic interfluviu şi pe ambele maluri ale pârâului Valea Mare, cum şi pe
versantul dealului, între pârâu şi pădure, la 200 m N de prisaca amintită, s-a descoperit
o aşezare din secolele XVII-XVIII. Aceasta este ultima vatră a satului Borăşti şi
prima a satului Valea Mare. (Pl. 14, fig. 1 53 1 • ).
2
1 54. Sus, în pădure.
La cea. 300 m SSV de locuinţa lui N. Butnaru, pe Piciorul lui Nechita, în u.a. 1 7
şi 1 8 deasupra unei bălţi, s-au găsit resturi ceramice Criş, între care şi un microlit
trapezoidal din silex. (Pl. 4, fig. "1 54).
1 55. La sud de sat
De la 1 00 m S de ultimele case ale satului până la 150 m E de pădure şi până
la Gârla lui Maxim, pe mai multe dâmburi şi văiugi, s-a descoperit o fostă aşezare
Horodiştea-Folteşti, cu reminiscenţe cucuteniene, din care s-a recuperat un
toporaş fragmentar de gresie (?) gălbuie. (Pl. 5, fig. 1 55).
Alte locuiri aparţin secolelor II-III şi XV (?), XVI-XVIII. Şi aici a fost probabil o
prisacă sau stână, remarcându-se şi multe lupe de fier.
1 56. a-c. La vest de sat.
De la 1 00 m V de casele lui Gh. Maxim şi 1. Coman, pe un platou larg, până sub
altă terasă, spre V şi apoi de la o gârlă, lărgită de om, spre S, până în izlazul satului,
spre N, în toată zona (şi peste limitele ei, în S, E, şi N) s-au descoperit:
a) Resturi ceramice din secolele II-III242, carpice şi romane precuţn şi locuiri din
secolele XI/XII243 , (pl. 1 1 , fig. 1 56) din a II-a jl.!mătate a sec. XVI-XVIII.
b) În centrul terasei se află o curte a lui Dumitraşcu Ştefan, apoi a lui Gh. Ştefan,
viitorul domn al Moldovei, după V. Lupu244• De aici s-a recoltat teracotă smălţuită şi
nesmălţuită, decorată în "solz de peşte'', cu smalţ verde, prima şi cu motiv floral, cel
" de-al II-lea tip. (Pl. 14, fig. 1 561 • ). Resturile ceramice ale secolului XVII, sunt de
2
cea mai bună calitate, cu smalţ verde, sau nu, din pastă fină, cu forme aparte. Unele
au în pastă cuarţit fm pisat. S-a găsit şi un ciob de sorginte turcească, Iznik.
c) În coltul de NV, acolo unde drumul actual face un cot şi urcă la pădure, atât în
taria cât şi pe păşune, se pare că a fost bisericuta lui Popa Tănase245 , cu o căsuţă,
alături, la V. Nu se ştie dacă cimitirul era tot acolo, sau la 300 m mai jos, la Gh.
Maxim,. care a găsit un schelet uman, în grădina sa. Ceramica are aceeaşi vechime cu
cea de la punctul "b" (pl. 1 3, fig. 156).
1 57 a-d. La V. Doru şi Silvia Stan.
Intense urme de locuire s-au descoperit, de pe islaz, în N, până la locuitorul V.
Măgureanu, în S şi de la casa lui V. Haidea, în V, până la primul drum de pe vale, în
E. Astfel:
a) În jurul casei lui Stan Silvia, urmele unei aşezări din secolele III-II î.e.n., cu
rare resturi bastarnice. În drum, lângă grădina lui Gh. Maxim, a apărut gardina unui
cuptor dacic, lipituri arse, cutii de piatră, (Pl. I l , fig. 1 57).
b) Pe o mare suprafaţă s-au descoperit resturi de locuire carpică din secolele III
IV, precum şi urme aparţinând culturii Sântana de Mureş, cu fragmente de vase,
inclusiv de provizii. Din pastă zgrumţuroasă, cu micro-prundişuri în ea246, uneori
folosindu-se· un decor simplu, din linii incizate, vălurit, s-a găsit şi ceramică din
secolele IVN şi V (Pl. 1 0, fig. 157 1_ ;Pl. 14, fig. 1 57 1 _4
7
·
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c) La Silvia Stan sunt _şi urme de locuire din secolele IX/X, •iar la V. Doru
(Lălău), din secolele XI/XII şi XII/XIII247• Câteva oale mici, cenuşii sau negre,
au fost găsite la acesta în curte248· (Pl. 11 , fig. 1 57 1 ).
d) Pe o suprafaţă mai mare sunt urme de locuire şi din secolele XIV/XV-XVIIP411•
Din sec. XVII, remarcăm un ciob, dintr-o oală neagră în exterior, smăltuită alb în
interior; din sec. XVIII provine o pipă, cu găvanul scund, decorată cu motive vegetale.
158 a, b. Pe piciorul lui Nechita.
a) De o parte şi de alta a drumului de pământ ce coboară de pe culmea dealului,
după ieşirea din pădure, pe izlaz, dar şi în terenul arabil, s-au găsit cioburi mărunte
de tip Criş, în amestec cu altele din secolele XV/XVI-XVIIIIXIX250•
b) La V, şi mai jos de această aşezare, pe păşune, dar şi în tarlaua fostei CAP,
de la 1 00 m N de via lui V. Braşoveanu, s-a găsit un fragment de topor, din
gresie, de tip Horodiştea - Folteşti. (Pl. 5, fig. 1 5 8), poate adus din altă parte.
S-au recoltat şi rare fragmente ceramice din secolele IV-V, împreună cu un
cârlig de undiţă, din cupru (pl. 1 0, fig. 1 5 8). Alte cioburi provin din sec. XV
XVIII251 şi XIX-XX252• (Pl. 12, fig. 1 581• ; Pl. 13, fig. 1 58; Pl. 14, fig. 1 5 8 1 •4).
5
1 59. a-c. La Via lui Doroftei
Pe o mare suprafaţă, pe grindurile din şes, pe terasele şi versantul dealului, de la
locuitorul Gh. Aleh, în N, la Ştefan Barnea, în S, de la Romică Mon, în V, până sub
poala pădurii în E, s-a descoperit un interesant obiectiv arheologic.
a) Pe ambele maluri ale pârâului Împuţita (albia actuală), sunt resturi ceramice
de tip Noua, din secolele III-IV, lucrate din pastă fină, unele
' cu brâu simplu, carpice
, şi probabil şi sarmatice. (Pl. 1 O, fig. 1 59 1 ).
Peste această locuire au fost săpate bordeie, adâncite la O, 70- 1 ,00 m de la nivelul
actual de călcare al solului, datând din secolele VIINIII253• Ceramica acestora este
grosieră, brun-roşcată, arsă superficial. Buzele arcuite sunt decorate cu impresiuni
de deget. Pereţii au decor din linii orizontale, paralele sau vălurite, incizii. (Pl. I l ,
1 591). Un bulgăre masiv de cuarţit, găsit, servea probabil la rnăcinarea cerealelor.
b) Pe ambele maluri ale albiei vechi a pârâului Împuţita, ca şi pe versanttll dealului,
s-a depistat aceeaşi locuire din secolele III-IV, cu ceramică carpică şi romană. (Pl.
1 O, fig. 1594), împreună cu câteva fusaiole bitronconice254 • De asemeni apar cioburi
şi de tip Sântana de Mureş, altele din secolele VIVVIII şi din secolele XVI-XVIII255•
c) Pe versantul însorit, de la S şi E de locuitorul Gh. Alexa, s-au descoperit resturi
din sec. III-II î.e.n. Ceramica bastarnică, neagră sau cafenie, de bună calitate, are
cuarţit pisat în pastă. Este arsă satisfăcător. Alte fragmente provin din secolele III
IV, VIINIII256, VIIVIX şi XVII-XVIII. (Pl. I l , fig . 1 594_J
1 60. a, b. Pe Grind.
a) Într-o grădină situată în partea de SV a fostului sat Grind, lângă şcoală, s-au
descoperit resturi de locuire din Hallstatt final (?) şi din secolele XVVXVII-XYIIII
XIX. Lângă drum, la 0,50 rn ·adâncirne,s-a găsit o vatră de bordei, cu cenuşă, cărbuni
şi două piese din fier, resturi de oale şi străchini din sec. XVII-XVIII. Era, poate, un
cartier al fostului sat Borăşti257• (Pl. 14, fig. 1 60).
b) Pe şes, în faţa casei lui C. Apqstol, inginerul AL Zmău a găsit şi donat o pipă,
cu găvan mic, din sec. XVIIl.
1 6 1 a, b . Pe Izlaz. (1)
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De la 1 5 m S şi SE de locuinţa Anetei Coţovanu, pe versantul nordic al
dealului, s-au descoperit cioburi din secolele 11-111 e.n., cu brâu orizontal şi
vertical258, altele aparţin secolelor VIII/IX, unul fiind decorat cu registre de linii
fine, spiralate, incizate . .(Pl. 9, fig. 1 6 1 1 _J
b) Cu cea. 25 de ani în urmă, în malul pârâului, săpându-se pentru nisip, s-a găsit
un schelet uman, cu câteva monede lângă el2 59•
1 62. Pe Izlaz. (Il)
La cea. 300 m ESE de casa lui Gh. Poponiuc, la 70-80 m N de poala pădurii, s-au
depistat cioburi bastamice, din secolele 11-111, carpice şi romane, precum şi din
secolele VIII/IX, XVII-XIX260• De la 1 0- 1 5 cm adâncime, se găsesc mari cantităţi de
resturi ceramice unele arse secundar, ce provin de la oale, ulcele, străchini,
farfurii de lut ars, etc. Majoritatea sunt smălţuite Şi prezintă o mare varietate de
motive florale, de forme şi mărimi. Toate acestea provin de la un fost cuptor de
olar6 1 • (Pl. 1 2, fig. 1 62 1 _3 ; Pl. 1 3 , fig. 1 621_4; Pl. 14, fig. 1 62 1 _J
.
In plima jumătate a sec. XVII, aici apare farfuria şi talgerul, în a II-a jumătate
se încearcă producerea farfuriilor din caolin; procentul de ceramică neagră
descreşte. La sfârşitul sec. XVII, începe folosirea decorului liniar, vertical, pe
faţa exterioară a oalelor, obţinut prin lustruire. Din sec. XVIII, aici se produce
doar ceramică roşie.
TUMULI
1 63: La Monic.
În parcela l O b din pădurea Dumeşti, la cea. 200 m sub culmea dealului se află
doi tumuli. Volumul celui mare este de cea. 1 .000 mc. Al celui mic, de 7-8 mc.
Ţinând seama de o serie de cliterii specifice, s-ar putea să fie un mormânt plinciar.
1 64. În parcela 13 din pădurea Dumeşti.
La cea. 250 m, S, de şoseaua forestieră. La cea. 50 m, sub cuhnea dealului, la
cea. 80 m,amonte de pârâul Înipuţita, pe versantul vestic al dealului, pe o mică înălţime
proeminentă, se află un turnul, cu dimensiuni de 1 8 m X 1 0 m X 3,30 M şi volum
aparent de cea. 270 m.c. Si acesta ar putea fi un mormânt princiar.
· 1 65. În pădurea Captalan
În apropierea punctului de carburanţi a Sectorului de exploatare forestieră, se
află câţiva tumuli. La cea. 1 O m N de acesta se află un tumul cu diametru! de 1 5 m şi
înălţimea de l ,5 m. La cea. 20 m SV de acesta, tăiat partial de un drum de pământ se
află un altul, cu diametrul de 15 m şi înălţifn.ea de 1 m. La cea. 40 m N de acesta, într
o plantaţie silvică, se găseşte un alt turnul, cu diametru! de 20 m şi înălţimea de 2 m.
Toţi par a fi dacici.
VII. COMUNA ŢIBĂNEŞTI, JUD. IAŞI
VALEA PÂRÂULUI DURĂCEASA
Satul - sediu de comună, Ţibăneşti (numit şi Ţibăneştii Mari, ai Mucului, ai
lui Carp), este atestat documentar la 14 august 1483 262• În partea sa de NV, a
fost satul Ivăneşti, atestat documentar la 23 noiembrie 1 483 263 , cu care s-a
contopit . La 1 824, la N şi NV de biserică mai erau 1ocuinţe264•
1 66. În pepiniera silvică Prisaca.
În pădurea Ţibăneşti la 1 50 m E de pârâul Durăceasa, la cea. 600 m NE de
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sediul districtului silvic Ţibăneşti, traversată în partea estică de fosta 'cale ferată,
îngustă, s-a descoperit o aşezare cu ceramică Folteşti Il, din secolete II-m (IV) e.n.,
carpică şi romană. Ultimele locuiri provin de la vatra de prisacă (care a dat locului,
numele.. său), din secolele XVII-XIX, pe moşia lvăneşti265• (P. 14, fig. 1 66).

VALEA PÂRÂULUI GĂUREANCA (A)
VII.b. SATUL VĂLENI (FOST GĂURENI)

Sat vechi, răzăşesc până i'n secolul XIX, amintit la 25 martie 1 646 şi într-o
curte de judecată la 1 687, împreună cu satul Mireşti, ca având urie de la Ştefan
cel Mare266•
1 67. a, b. Siliştea167
.
a) La sud de sat, pe două interfluvii formate de pârâul Găureanca, în V, cu Pâraiele
Siliştea, în centru şi Mireştii, în E, s-au descoperit resturi de tip Nou� cu nuclee de
silex epuizate, şi omoplaţi crestaţi, căni cu torţi suprainălţate şi cu buton. (Pl. 6, fig.
1 67 1 • ; Pl. 7, fig. 1 67).
.
2 resturi ceramice, aparţiq secolelor
Alte
III-IV, culturii Sântana de Mureş şi
secol.elor XIV!XV-XVIII. (Pl. 13, fig. 1 67). Acest loc este vatra fostului sat Mireşti,
anume partea de sat cu moşia nevândută la 1 846268•
b/ Până acum 40-50 ani, la N de aşezare, mai exista cimitirul satului.
1 68. La Odăi.
La SE de pârâul Mireşti, la V de nişte locuri smârcoase, s-au găsit cioburi
Horodiştea-Folteşti, din secolele II-III, carpice şi romane, îhtre ultimele şi terra
sigilata, precum şi altele din secolele XIV/XV-XVIII. Din ultima perioadă provine
un amnar , din sârmă groasă, spărturi de eiaun de tu�i etc. Aici a fost tot satul Mireşti,
dar partea de clăcaşP70•

VII. c. SATUL JIGORENI (JĂGORENI).

Este atestat documentar la 2 iulie 143927 1 • Pe vatra actuală s-a aşezat ante
1 8 1 3 , venind de la pârâul Jigoranca, ).lnde a avut pe ambele maluri, vatra
veche272•
1 69. a, b. Pe pârâul Jigoranca. La Movilă.
a) În treimea superioară a bazinului pârâului, pe ambele maluri cât şi pe un mic
interfuviu, la V de înălţimea La Movilă, s-a recercetat o fostă aşezare, găsindu..se
urme de locuire din secolele IV-III î.e.n., secolele CU) III-IV, cu fragmente de amfore
romane şi ceramică Sântana de Mureş. S-au mai găsit lupe de minereu de fier, cutii
de gresie şi numeroase resturi ceramice din secolele VIII/IX, X, XII/XIII, XIIIIXIVXVIWXIX273. (Pl. 1 1 , fig. 1 691•5 ; Pl. 1 2, fig. 1 691•5; Pl. 1 3 , fig. 1 69).
.
.
Cimitirul şi biserica, după resturile de oase ce par a fi umane, se aflau pe mterfluvm
şi la V de "Movilă"
b) Pe înălţimea La Movilă s-au găsit rare cioburi din secolele II-III, carpice şi
romane . •

VALEA PÂRÂULUI GRINDULUI (HUMĂRIA).
1 70. Pe tarlaua Lanul Cioatelor.

Pe versantul de SV al dealului, ·ta 20- 1 00 m E de pârâul Grindului274, s-au
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descoperit resturi ceramice din secolele III-II î.e.n. (Pl. 8, fig. 1 70), între care şi
un· fragment gălbiu-roşcat, cu barbotină, bastamic, precum şi din secolele II-III
e.n., carpice şi romane275 (Pl. 9, fig. 1 70).

VALEA PÂRÂULUI GÂUREANCA (B)
1 7 1 . La SE de sat.
•
între 300-600 m E de biserica din Jigoreni, pe izlazul stânelor, deasupra unor

locuri izvoroase, se află o aşezare La Tene, din secolele III-II î.e.n. 276, cu resturi
cerarnice şi o cute verde de metapelit. Alte locuiri aparţin secolelor XVII-XVIII.
1 72. În cotul Gârlelor. (II).
Pe malul stâng al pârâului Glodeanca, pe mai multe interfluvii, situate între
pârâu şi nişte ravene mari, se află jumătatea estică a fostului sat Glodeni 277 •
Resturile de locuire datează din perioada :Folteşti II, secolele 11-111 e.n. 278 şi
VIII/IX, XUXII, XII/XIII-XIX. (Pl. 1 1 , fig. 1 721_ ; Pl. 12, fig. 1 72 1 _3).
3
S-au mai găsit deşeuri de la prelucrarea silexului, aşchii de os lustruite de îndelungă
folosire, cutii de gresie, etc.

1 73. Pe pârâul Glodeanca.

Acolo unde, pe teritoriul Tansei, vine un drum ce coboară de la V la E, iar pârâul
se desface în două braţe, formând o mică insulă, pe malul stâng, pe o suprafaţă
redusă, se află o aşezare Hallstatt timpuriu. Resturile ceramice au asemănări în
descoperirile de la Cozia şi Babadag. (Pl. 74 fig. 1 73 _ ; Pl. 8, fig. 1 73).,
12

VIII. COMUNA TODIREŞTI, JUD. VASLUI
VALEA PÂRÂULUI SACOVĂŢ
VIII. a. SATUL COTIC.
Este atestat documentar la 5. 'vii. 1 774279 • Satul cuprinde şi populaţie din

fostele sate Armeneşti280şi OlăşeF8 1 • Dovezile arheologice aparţin secolelor VIII/
IX (nr. 1 75), pentru satul Armeneşti.
1 74. a, b. La vest de sat.
Pe tarlaua fostei CAP Dumeşti, în apropiere de nişte smârcuri, cu o f'antâniţă între
ele, s-au găsit rare cioburi de tip Horodiştea-Folteşti, cu reminiscenţe cucuteniene,
precum şi un fragment de tip Noua.
b) În împrejuriri1i au mai fost găsite: un topor-ciocan, fragmentar, de bazalt, cu
gaură centrală pentru fixat coada282 ; un topor din silex gălbui, cu o scobitură laterală,
pentru ataşat la o coadă. Ambele piese par să aparţină culturii amforelor sferice. S
au mai găsit şi două lame din silex, una mijlocie, calcinată, alta fragmentaTă, precum
şi nuclee de silex, gresie, cuarţit etc. (Pl. 6, fig. 1 74 1 _ ).
2
175. Imaşul Vacilor.
De la 1 00 m V de sat, de lângă grajdurile fostei CAP, de o parte şi de alta a
pârâului Armeana, s-au descoperit locuiri umane, din secolele II-III e.n., VIII/IX,
XIII/XIV, XIV/XV283 -XVIII. (Pl. 1 2, fig. 1 75) . Aceasta este vatra fostului sat
Armeneşti284•
1 76. La Fântâna Orzei.
La un km VNV de sat, pe versantul estic al dealului, la cea. 700 m NE de locul
"La Catarg", în jurul unei gârle cu izvoare, lungă de cea. 1 00 m, s-au descoperit ·
•
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aşezări cu resturi de locuire din secolele III-II î.e.n., II-III e.n., IX/X, XV-XIX.
Aici a fost o vatră dţhotomică a Arrneneştilor, ulterior, în secolele XVII-XIX,
doar prisacă28 5•
1 77 .

La 1,5 km

NV

de sat.

. Pe treimea inferioară a unui picior de deal, orientat S-N, la 30-80 m E de o
mică vale umedă, pe un afluent de stânga a pârâului Armeana,
s-au găsit
câteva cioburi negricioase, atipice, ce pot aparţine secolului XI e.n.
1 78. La 1,5 km N de sat.

Pe malul stâng al pârâului Arrneana, pe cea. un km. E-V, pe-un versant domol şi
însorit, traversat de un pârâu ce curge N-S ce a avut un iaz pe el, s-au descoperit
locuiri. din Noua finală - Hallstatt timpuriu, cu deşeuri de silex, ceramică specifică
şi pietricele ce pa_r a fi fost folosite la lustruirea vaselor. (Pl. 6, fig. 1 781_2).
Alte locuiri aparţin secolelor 111-11 î:e.n., secolelor III-IV şi V , între ele
remarcându-se fragmente de terra sigilata (Pl. l O, fig. 1 7 8 1 ) .
1 79. La confluenţa pâraielor Durăceasca cu Şacovăţul.
Pe un versant de deal, uşor înclinat spre E de la 3 0-40 m de punctul amintit,
secţionată de· un drum vechi de pământ, ce merge SE-NV, se află o aşezare din
Hallstatt timpuriu (grupul Corlăteni) · precum şi ceramică daci că şi bastamică şi
cioburi de arnfore romane (Pl. 9, fig. 1 79 1 _ ).
2
Alte l ocuiri provin din secolele X/XI, XIII/XIV, XIV/XV-XVIII/XIX.
Remarcăm câteva cioburi din sticlă din secolele XIV-XV şi ceramică din pastă
gălbuie, acoperită parţial, cu smalţ maroniu şi verde sau cu smalţ verde-argintiu,

o bucată de tablă de aramă, toate aparţinând secolelor XVII şi XVIII. (Pl. 1 2, .
fig. 1 79 1 _ 1 1 ; Pl. 13 , fig. 1 791 _3; Pl . 1 4 , fig. ) 79 1_2).
Aceasta este vatra fostului sat Olăşei286• In partea de ESE a versantului a fost
cimitirul folosit până pe la 1 800.
1 80. În malul drept al pârâului Durăceasa.
Chiar la confluenţa acestuia cu Şacovăţul, ca şi în taluzurile unui drumuşor adânc

săpat, apar la 30-40 cm H, locuinţe adâncite cu vetre de foc şi resturi cerarnice grosiere,
lucrate manual, brune-roşcate-maronii, sau cenuşii-negricioase. Unele lustruite, altele
cu brâu orizontal, decorate cu impresiuni de deget şi ceramică lucrate la roată, fină,
în amestec cu resturi de amfore romane, albe sau roşietice. Materialul aparţine
secolelor IVN şi V e.n. 28 7 (Pl. 1 0, fig. 1 801 _2).

1 8 1 . La N-NV de sat.
La un krn N de şcoala din Cotic, pe o culme joasă, orientată S-N, înainte de a se
pierde în şesul pârâului Arrneana, s-au găsit rare cioburi din secolele III-II î.e.n.

1 82 . La N de sat.
De la 200 m V de pârâul Şacovăţ, de la 1 00 m S de pârâul Armeana, pe prima
terasă, se află o aşezare Cucuteni, faza A, cu ceramică pictată, sau fără pictură, având
cioburi pisate fu compoziţie. (Pl. 4 şi 5, fig. 1 82). De asemenea s-au descoperit slabe
urme

Horodiştea-Erbiceni.

·

VIII. b. SATUL SOFRONEŞTI

Sat situat pe Şacovăţ, atestat documentar la 1 59 1 2 88 ,dar desigur mai vechi.
1 83 . La podul de peste Şacovăţ.
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Chiar la S şi SV de pod, de la ultima casă din sat, s-au depistat intense locuiri
din secolele III-II î.e.n., între care resturi ceramiCe dacice, cu tortiţe găurite,
aplicare vertical, o fusaiolă şi bastamice negre, brune-cărămizii , uneori cu
barbotină� adesea lustruite în exterior. De asemenea s-a găsit ceramică din
secolele IV şi VIII/IX e.n. (Pl. 9, fig. 1 831 •5 ; Pl. 1 1 , fig. 1 83).

VALEA RÂULUI BÂRLAD (G)
VIII. c. SATUL VIIŞOARA.

S-a numit multă vreme Baliga, dupâ numele unei poieniţe cu prisacă, de la
care şi-a luat numele, atestat la 22 iunie 1 785 289•
1 84. a-c. Sus, la un km. de sat, intre păduri.
.
Pe un platou domin�nt, la S de livada c·e s-a defrişat, pe un intrând arabil, mărginit
la S, V şi N, de pădure290 s-a descoperit:
a) Sus în V ceramică cenuşie-ro,5ietică, relativ subţire (2,5-6 mm), uşor friabilă,
cu calcar sau cioburi pisate în pastă, decorate pe buză, şi sub buza uşor avansată cu
împunsături făcute cu un beţişor. Între ele, o lamă mijlocie, din silex.
b) Spre E, la peste 300 m mai jos, ceramică măruntă, negricioasă, împreună cu
două toporaşe. Unul miniatura}, dintr-o rocă neagră, dură, foarte lustruit şi ascuţit,
altul dintr-o rocă cenuşie, dură, cu o nervură longitudinală; de asemenea o bucată de
rocă, conglomerat, adusă din altă parte. Ambele aşezări apaţin complexului
Horo�iştea-Folteşti. (Pl. 5, fig. 1 84 1 •3 ; Pl. 8, fig. 1 84; Pl. 14, fig. 1 84 1 •2).
c) Intre ele, pe 40-50 de ari, există o vatră de prisacă pe moşia Răceşti29 1 cu o ce
ramică din secolele XVI-XIX.

185. La sud de sat.
100-300 m S de sat, de o parte şi de alta a dnunului ce duce de la locuitorul N.

De la

Bamea, la Gh. Romaşcu, pe nişte dâmburi cu vii şi alunecări vechi de teren, pe locul lui
Gh. Romaşcu, nivelat cu buldozerul, a existat o aşezare cu resturi din secolele XVIII
XVlli şi secolul XIX. Este una din vetrele vechi ale satului.
186. a, b. La Horobeţ
a) de la SE de locuinţa lui I.I. Barnea, până în SE, la pârâu, pe numeroase dâmburi,
s-a găsit o aşezare din secolul IV (ITI) î.e.n. Ceramica prezintă torţi triunghiulare, în
formă de şea, sau din bandă
. lată, brâie diverse, inclusiv făcute cu unghia. (Pl. ·8, fig.
•

1 86);

b) Sus, spre S, sub pădure, apar cioburi din secolele XVll-XVIll şi XX, probabil din
locuinţe, aparţinând aşe�i precedente.

187. Prisaca lui Baligă 192

Pe un mic platou,' în marginea pădurii, sub o plantaţie de stejar, lă. cea. 100 m NY, de
casa lui I.I. Barnea, apar unne de locuire umană din secolele XVll-XVIITIXIX şi XX.

1 88. La Janeta.

Pe izlaz, la 200 m E de transformatorul electric al satului, la cea. 150 m S de
calea ferată, pe malul stâng al unei ravene; orientată S-N, la 20-30 cm H, s-a găsit
ceramică din Hallstatt-ul timpuriu, cu buze simple şi brâu cu monticuli sub ele; un
toporaş de cuarţit şi partea superioară (fragmentară) a unui tipar de turnat topoare,
săpat în piatră. (Pl. 7, fig. 188 1 •3). Aşezarea este suprapusă de 1ocuire Hallstatt final
- La Tene. Între resturile ceramice remarcăm, o buză de vas, cu toartă semicirculară,
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ce .imită cazanele greceşti. (Pl.

8. Fig. 1 88J
1 89. Pe acelaşi pârâu.
La 1 00 m mai jos, aproape de drumul de sub coastă, în acelaşi mal, la 0,500,70 m adâncime, s-a depistat o vatră de bordei, cu cărbuni, cenuşă, cioburi.

l}nele de slabă calitate, lucrate ijlanual, arse superficial, altele cenuşii din pastă
fină, lucrate la roată; între ele, o buză maronie cu butoni conici, dispuşi neregulat.
Toate datează din secolele I-II e.n. (Pl. 9, fig. 1 89).

1 90. La Lilieci

Sus, la 500-600 m E de aşezarea anterioară, pe un platou înclinat SE, ce
domină valea râului Bârlad, pe cea. 30 de ari, s-a găsit ceramică din secolele
XVI-XVII şi din secolele XVIII-XIX. Aici a fost o vatră de prisacă pe moşia
Răceşti293•
VID. d. SATUL PLOPOASA.
Sat mic de ţigani, aduşi de Spiridonie la lucru pe moşia sa de la Drăguşeni
(?), jud. laşi; alţii veniţi din fostul sat Mahalagia, la sfârşitul secolului XIX294•

1 9 1 . Lângă pădure.

Pe un mic platou, situat într-o vale largă, ce coboară V-E, în trepte, la 1500 m V
de sat, la 200 m S de o stână şi la 50-80 m N de marginea pădurii, s-a găsit ceramică
din secolele XVII-XVIII, de la o vatră de prisacă pe moşia Răceşti.

1 92. La nord de sat.

La 20-50 m N de răchităria primăriei Todireşti, la poala dealului, pe versantul
estic, pe o mică terasă, s-au depistat urmele unei aşezări Folteşti, de tradiţie
cucuteniană.

1 93. La vest de pârâul Plopoasa.

La 1 50 m VSV de locuinţa lui C. Rotaru, pe prima terasă, s-a găsit ceramică din
secolele IV, IVN şi V e.n.295 cu resturi de amfore romane, în cadrul culturii Sântana
de Mureş - Cerneahov. (Pl. 10, fig. 1 93 1 • ).

2
1 94. La Moman296
La cea. un km N de sat, pe un platou, secţionat de drumul de pământ Plopoasa'

Todireşti, s-a descoperit o aşezare carpică, din secolele N şi IVN e.n., cu amfore
romane şi urme de locuire din secolele VIII/IX.

VIII. e. SATUL TODIREŞTI
Atestat documentar la 24 ian. 1495297, la el s-au alipit satele Mera298, la 1 830

şi RăceştF99, în a doua jumătate a secolului XIX. Ultimul, cu moşia sa, situat în
partea de vest a Todireştilor. Mărturiile arheologice urcă din sec. II e.n. până astăzi.

1 95. La est de satul Pârâul lui Morusac (1)

De la 30 m S de un pârâiaş, afluent de stânga al Pârâului lui Morusac, pe un
platou mărginit spre V de un mic parapet de pământ, ridicat artificial, se află o
aşezare Cucuteni A300, cu ceramică uşor rulată. (Pl. 4, fig. 1 95).

1 96. La est de Pârâul lui Morusac (II)

La 300 m N de DN 1 5 D, secţionată de vechiul traseu al şoselei, la marginea
unui platou întins, s-a descoperit o aşezare cu ceramică carpică şi romană din
secolele 11-111 e.n.
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1 97. a, b. La Canton30 1
sp�e y a �os� depistată o aşezare cu
a) La N de DN 15 D, la intrarea � sat
.
ceramică Precucuteni, Noua, de tradiţie Costişa ŞI c10bun din secolele XVTI-XVIII.
b) La NV de sat şi de aşezarea precedentă, de..la Pârâul Morusac, în V şi până la
, Pârâul lui Maloş, în E, apar urme de locuire din secolele XVI -XIX . Aceasta este
vatra mai veche a fostului sat RăceştP02•
1 98. Moara de apă a Răceştilor.
Până în 1 963, râul Bârlad curgea şerpuind pe şesul plan prin apropiere de DN
15 D. Mai jos de locuitorul Q. Matei a fost iazul morii (de apă.)l03, ce a existat până
în secolul XIX .
1 99. La SOO m, vest de satul Huc.
La 700 m S 'de gara Rafaila, la poala dealului şi pe prima terasă, apar rare
resturi ceramice Folteşti II, de tradiţie cucuteniană. Alte locuiri datează din
secolele II-III e.n., XI/XII, cultura Răducăneni şi secolele XV-XVIII (un cartier
vechi al satului Todireşti)304• (Pl. 1 1 , fig. 1 99).
•

VALEA PÂRÂULUI MAHALAGIA.
200. La Stânjen.

La limita dintre o păşune împădurită, cu izvoare şi terenul arabil, la un km
NNE, de "Poarta Ţămii" satului Rafaila, pe un platou dominant, îrtdinat spre E,
cu p·ante abrupte spre S, s-au găsit urme de locuire. De aici s-au recoltat 50
aşchii de si1ex, majoritatea microlitice, unele calcinate, între care două lame
mijlocii, de decorticare, fragn\entare, una cu retuşe fine pe o porţiune . a laturii
stângi, în zona distală. Ambele datează din Aurignacian. (Pl. 4, fig. 2001_J· S
au mai găsit un gratoar convex, un burin dublu de unghi şi câteva lame mijlocii,
toate aparţinând culturii Criş. (Pl. 4, fig. 2003 _ 1 2). S-a recoltat şi ceramică
fragmentară Horodiştea - Folteşti şi din secolele XV/XVI-XVII.
In tot bazinul acestui pârâu, altă dată acoperit de păduri, se aflau numeroase
vetre de prisacă, pe moşia Todireşti, de la care au rămas numeroase cioburi.
20 1 . La Cucute.
La cea. trei km S de gara Rafaila, în partea superioară şi de SV, a bazinul pârâului
Mahalagia, se află o aşezare din secolele XVII_-XIX. (Pl. 1 4, fig. 200 1 _2), vatră a
fostului sat Mahalagia305• Jos, la poala .dealului, pe un interfluviu larg, presărat cu
resturi ceramice şi bucăţi de cărămidă, a fost o curte boierească. (Pl. 1 2, fig. 201 ).

202. În Samsonoaia. Între Huciuri. (1)

Pe o mare întindere, S-N pe versantul estit al Dealului lui Barbă, s-au găsit mai
multe resturi ceramice. Câteva aparţin culturii Horodiştea-Folteşti, probabil o parte
a aşezării de la Stânjen,. suprapuse de o aşezare din secolele XIV/XV-XVIIIIXIX.
(Pl. 1 2, fig. 202; Pl. 1 3 , fig. 202 1 •3; Pl. 14, fig. 202). Aceasta este o vatră veche a
satului TodireştP06•
203. Între Huciuri. (Il)
.
Pe acelaşi versant, al aceluiaşi deal, la jumătatea pantei, la izvoarele unui afluent
de stânga al pârâului Mahalagia, pe mai multe dâmburi, s-a descoperit o lamă
mijlocie, din silex, cu retj.lşe fme pe latura dreaptă, ce pare a aparţine Gravettianului,
(Pl. 4, fig. 203), precum şi ceramică din Hallstatt-ul final - La Tene, şi din
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secolele XVII-XVIII.

204. La Ulea.

La est de pârâul Mahalagia, pe un mic platou însorit, la

1 30 m E de drumul de
păm�t şi �a cea. 150 m NE de un podeţ de beton, pe cea. 0,25 ha. s-a descoperit
cerarrucă din secolele XIV!XV-XVll/XVIll . Este o fostă vatră de prisacă, tot pe moşia
Todireşti297•
•
·

205. La gridinăria I.A.S.
în partea centrală a bazinului Mahalagia, pe interfluviul format cu ultimul afluent
de stânga, la 2�0 m V de pârâul principal, apar numerosae urme de locuire, carpice
şi romane, din secolele ill-IY, e.n., în amestec cu Sântana de Mureş (pl. 14, fig. 205),

puternic afectate de arăturile adânci.
La sud de p�ul ce cwge SV-NE, alte resturi de locuire datea2ă din secolele IX/XII.

206. La sud de satul Huc.
în partea centrală a unui interfluviu, creat de două pâraie, constituind ultimul afluent

de dreapta al pârâului Mahalagia, la marginea pădurii, apar resturi ceramice din secolele
XVI-XVTI. (Pl. 14, fig. 206).

VALEA PÂRÂULUI STEMNIC308
VIII. f. SATUL RAFAILA
Atestare documentar la 1 546 ( ?)309 şi la 4 dec. 1 599 31 0• Sat mănăstiresc,
format în jurul schitului amintit în documentul din 1 599, când Caraghiuzel

vinde lui Ursu Pătrăşcan "o poiană la mănăstirea lui Rafail". Resturi arheologice
aparţin secolelor XVI/XVII. -

207. Pe dealul lui Ene.

În punctul cel mai înalt, La Stâlp, acolo unde dealul se desparte de zarea
(culmea) Rafailei, la V de un bazin cu alunecări de teren şi blocuri masive de
piatră, a fost lo.cul uhde a existat prima dată schitul Rafaila, pe moşia RăceştP1 1 •
Aici s-au găsit rare resturi ceramice din secolele. XVII-X:VIII/XIX, provenite,
probabil de la cele două-trei chilii, ce existau lângă schit.

208. ·La Vejan.

La N de sat şi la NE \ie Biserica de Lemn, la S de o pădurice de pin şi salcâm, pe
un platou însorit, înclinat spre V, se afla vatra veche a satului Rafaila. Ceramica
aparţine secolelor XVI/XVII-XIX (XX). (Pl. 1 3, fig. 208).

209. La Şanturile lui Ştefan cel Mare.

În inima codrilor, în pădurea Rafaila, pe un platou înclinat spre S, la limita sudică
a corn. Dumeşti, la E de punctul unde Culmea Liciului întâlneşte Zarea Rafailei, la
cea. 430 m altitudine, se află o cetate de pământ. Are formă de trapez, cu baza mare
spre V, latură constituită dintr-un şanţ adânc acum de 1 ,5 m lat la gură de 5 m lung de
cea. 500 m, dublat de un val de pământ, lat la bază de 7-8 m cu înălţimea actuală de
2 m. în partea opusă, spre E, un alt şanţ, dublat de un val, lung de cea. 1 00 m,
constituie baza mică a trapezului. Laturile de N şi S sunt constituite din versanţi
naturali, relativ abrupţi, "aspriţi" artifjcial. Incinta are cea .. 8 ha.
În partea de VNV, la câţiva m S de drumul de pe culme, s-au descoperit, la 0,40
m adâncime lipituri arse Şi câteva cioburi din secolele VII-VI î.e.n.

2 1 0. Pe Piciorul Hârbului (jos)
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Printre trupuri răzleţe de pădure, pe un picior de deal, cu o poziţi� net domi
.
nantă, având părţile de S E şi NV distruse din vechime de �lunecăr� rnastve de
.
teren, s-a găsit o aşezare Cucuteni A şi AB3 12• Unele restun cerarntce prezmtă
urme de pictură tricromă, altele sunt arse secundar. (Pl. 4, fig. 2 1 0 1 •2 ; Pl. 5, �g.
21 O). La 200 m N s-a găsit o bilă de piatră, ce se folosea la aruncat cu praştia.
211.

Pe versantul sudic al Piciorului Hârbului.

Pe izlaz, la 200 rn N de pârâul Sternnic, la 1 50 m S de o iantâniţă, între două iaşii
de pădure, s-au depistat urmele unei aşezări Horodiştea..Folteşti, cu reminiscenţe
cucuteniene.
TUMULI
În pădurea Rafaila, în cele mai înfundate locuri, la izvoarele Sternnicului şi la
vest de pârâul Recea, unde se întâlnesc o cunună de dealuri masive, s-au
identificat mai mulţi tumuli, de construcţie şi amplasament diferit. Astfel:
2 1 2. În Pădurea Statului.
La 200 m S de Drumul forestier

Sternnic, la 1 O m N de un drum de pământ şi la.
fântână, începând de la 1 O m SE de o mare zonă de alunecări de pământ
active, se aflau un turnul deosebit, de toţi ceilalţi.
Are formă de prismă triunghiulară, cu dimensiuni de 90 X 1 5 m, la bază, înălţimea
de 4- 1 O rn, cu un .volum de cea. 3000 mc. Este, cu siguranţă, un turnul princiar.
2 1 3 . Pe piciorul Hârbului, sus.
Pe un versant înclinat, SSE din platoul căruia s-au rupt şi împrăştiat la vale
numeroase fragmente313, printre ele, ca şi prin transformarea unora, s-au clădit câţiva
turnuli, astfel:
Cel cu nr. 63 1 4, are 1 8m X 1 4 rn şi înălţimea 3 m; nr. 7 oe 16 m X 8 rn şi înălţimea
de 2 rn. Turnului cu nr. 1 1 a fost constituit în formă de prismă triunghiulară,
etajată, are la bază 50 m 1 40 m 1 30 m, cu înălţimea feţelor sale de.3 mJ 8 rn şi
20 m. "La etaj" (se pare că acesta este· turnului propriu-zis), are dimensiuni de
"
30 1 25 1 t O rn şi înălţimea de 3 m şi 4 m. Acesta este un turnul princiar.
La 1 O m spre N de acesta, se află alt turnul, nr. 1 6, de 1 2 m X 9 m şi înălţimea
de 3 m, La E şi lipit de turnului princiar (nr. 1 1 ), se mai află unul, nr. 1 2, de 60
m X 1 O m şi înălţimea de 4 m.
1 O m E de o

2 14.

Pe piciorul Hârbului, jos.

215.

Pe prima terasă a Stemnicului.

în fosta pădure comunalâ, unde masive alunecări de pământ vechi au creat valuri
succesive de movile şi creste de pământ, se găsesc şi câţiva tumuli. În partea de ESE
a perirnetrului' de alunecări, pe izlaz, există patru tumuli. cu diarnetrul de 1 2- 1 6 m şi
înălţimea de 2 rn (nr. 1 -4). Cel dinspre E are plantată în vârf o bucată mare de piatră.
Alţi doi tumuli, nr. 5 şi 1 7, situaţi ceva mai la V, au formă şi diarnetre asemănătoare,
iar înălţimea de 5 m. Toţi sunt clădiţi din nisip. Mai la V există încă doi tumuli, nr. 6 şi
·
1 5, care au forme alungite, lungi de 12-14 m, laţi de 7-8 m, cu înălţimea de 3-4 rn.
Imediat la sud de aşezarea 2 1 1 , pe marginea terasei de deasupra pârâului Stemnic,
se înşiră de la V-E pe cea. 350 m, şase tumuli, cu diarnetrele de 1 0- 1 5 m şi înălţimi de
1 -2,5 m. Aparţin probabil unei aşezări dacice, situată în pădure, pe malul opus al
pârâului.
VALEA RÂULUI BÂRLAD (H)
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

200

IX. ORAŞUL NEGREŞT!

IX. a. Atestat documentar la
2 1 6.

Cetatea de la Negreşti

1 59 1 .

La un km SE de staţia CFR Negreşti, între satele Poiana şi Valea Mare, pe un bot
de deal, net dominant şi terminat brusc, deasupra văii Bârladului, se află un refugiu
întărit.
Pe versanţii acestuia, cu pante repezi şi "asprite" artificial, au fost create terase,
pe laturile de E, N şi V. Platoul de sus are o suprafaţă de cea. 1 ha. Ceramica găsită,
are feţe brune sau negricioase, aparţine secolelor N-III î.e.n. şi a fost recoltată de pe
Şeaua superioară, ce este înclinată spre SV. (Pl. ·9, fig. 2 1 6).
2 1 7. a, b. In jurul Spitalului or-ăşenesc
•
a) În centrul oraşului, la 20 m S de blocul cooperaţiei de consum, s-a găsit
un fragment de capac de oală şi resturi de locuire, din secolul XVII.
b) în curtea şi în jurul spitalului, cu ocazia unor lucr.lr:i de construcţii şi canalizare,
s-au dt!scoperit resturi ceramice din secdlele XVII-XX. (Pl. 1 4, fig. 2 1 7).
2 1 8 . a, b. In Ţiglnie315
a) în marginea de V a oraşului, pe malul de E al ultimului iaz, de pe pârâul
Velna316 la 50 m N de DN 1 5 D, s-a descoperit o aşezare CucuteniAşiAB, suprapusă
de o alta din secolele III-N e.n.
b) În malul înalt al apei, pe cea. 350 m S-N, la adâncimea de 0,30-0,70 m de la
nivelul actual de călcare, s-au descoperit zeci de morminte în formă de prismă
triunghiulară, cu vârful în sus. Fiecare conţine câte un schelet de cal, ce nu pare
complet, oasele acestuia fiind în ainestec cu altele mai mărunte ce par a fi omeneşti.
Un singur marmânt, situat în poziţie oarecum centrală, este de dimensiuni mai
mari, iar scheletul calului pare a fi întreg. Malul se surpă continuu: în ultimii
patru ani au fost distruse cea. 70% din morminte. Nu ştim cât se întinde pe
direcţia E-V. Nici dacă această necropolă-cenotaf (?), aparţine secolelor XI
XIII. Oricum se imp\Ul urgent săpături de salvare.
•

2 1 9.

La sud de Vultureşti.

La 1 krn S de sat, pe spinarea dealului, orientat V-E pe un platou înalt, a fost
găsită o lamă de silex317, îngrijit fmisată, lustruită de îndelungă folosire ca seceră
neolitică. (Pl. 4, fig. 2.19).

VALEA PÂRÂULUI STEMNIC (B)
X. COMUNA DELEŞTI, JUD . VASLUI.
220. Sus pe deal.

Pe dealul orientat E-V, situat la NNE de sat, în partea sa estică, la 20 m V de
o gârlă ce curge S-N la câţiva m S de cărarea ce vine de la staţia CFR. Bârzeşti,
ducând la Deleşti, pe o mică suprafaţă s-a descoperit ceramică Cucuteni A,
foarte corodată.
22 1 . Pe acelaşi deal (Il)
în partea centrală, cea mai înaltă, s-a. depistat o locuire din secolele XI/XII (cultura
Răducăneni), de la care provine şi un fragment de "căldare de lut". (Pl. 1 1 , fig. 22 1 )
După poziţia, perpendiculară şi net dominantă a dealului, asupra văii Stenmicului,
ce are pante aspre şi "asprite", spre NV şi p�ial spre S, este foarte posibil ca
.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

201

aici să fi fost o cetate de pământ, geto-daci că ce bloca inţrarea, . Pe valea
Stemnicului, dinspre Vaslui.
222. Pe acelaşi deal (III)
Pe o terasă înaltă şi însorită, pe p,artea de vest a dealului mai sus de via veche a
fostei CAP, s-au găsit rare resturi ceramice din secolul al XV-lea, de la o vatră de
prisacă deasupra luncii Stemnicului.

VALEA PÂRÂULUI RACOVA3 1 8
XI. COMUNA GÂRCENI, JUD. VASLUI
.

XI a. Sat vechi răzăşesc (cu o parte "clăcăşită"), era unul din cele cinci "întărite"
de Ilie şi Ştefan voievozi, la 1 5 mai 1437, lui Tofan319•
223 .

Schitul (şi fostul sătuc) Mălineşti.

XI b. Atestare documentară la 1 830.
a) Pe deal, la cea. doi km N de Gârceni, la cea. 400 m altitudine se află
Schitul MălineştP20• Fost schit de maici, devenit acum schit de călugări, este
înconjurat de o f"aşie de teren arabil, cu livezi bătrâne "Curătură" veche în inima
codrilor, .pe fosta moşie MălineştP21 •
Ceramica recoltată datează din secolele XV/XVII-XX . Străchini de lut ars, veselă
de faianţă şi porţelan, parţial din import. (Pl. 1 3 , fig. 223).
b) În partea sudică, intrarea se fac.e pe sub o clopotniţă; la E, de ea se află un mic
cimitir al călugăriţelor, dar şi ale unor.mireni322•
c) La 1 00 m E de schit, lângă un fost iaz, se găseşte o veche fântână cu budăi de
piatră, frumos lucrat, de un "Vasile"
XI

c. SATUL DUMBRĂVENI

Sat vechi, răzăşesc, atestat documentar la 1 5 mai 143 7323, dar nenominalizat decât
în actul de la 2 aprilie 1 546324• Arheologic, locuirea există din secolele VIII/IX şi X,
continuând până astăzi.
224 a-c. In izlazul şi la Biserica satului
a) La cea. 1 ,5 km N de sat şi la 1 50 m N de culmea dealului, s-a găsit ceramică
din secolul al XVIII-lea, poate o prisacă.
b) La 5 m S de intrarea în biserică325, s-a găsit un ciob din secolul al XVII-lea,
deşi biserica este construită, "cu lenuie de pe l9c", pe la 1 780326 • La acea dată satul
se afla la 4-5 km. mai jos, în pusctul "La Case". Opiniăm că totuşi anterior, existaseră,
vetre de prisac�, aici.
c) Cei patru stâlpi de lemn, ce sustin clopotnita, ridicată odată cu biserica, sunt
sculptaţi în partea superioară, pe toate patru feţele. Modelul de bază este "brăduţul"
Toate legătuiile sunt asigurate prin cuie de lemn de corn: Un clopot a fost turnat la
Viena în 1 792.
225.

Pe Lutărie

La N de sat, deasupra lutăriei satului şi a unor izvoare, în poziţie net dominantă,
pe un platou, la SSV de fosta "Ţihlă a lui Palade", pe 10-20 ari, s-a descoperit ce
ramică din Cucuteni, faza A şi AB, din care se renarcă o tipsie (?), cu o formă aparte
(Pl. 4, fig. 25 ). Este un disc plat, cu D 1 7 cm., cu partea inferioră uşor rotunjită,
totul sprijinil pe un picior cilindric, concav dedesubt, din pastă fină, bine arsă,
=
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nu prezintă unne de vopsea.
226. a. La Popa N. Constantin.
a) Acesta păstrează o sabie uşor curbată, cu vârful ascuţit, lungă de 59 cm.,
lată de 3 0�3 5 mm., cu două tăişuri, groasă de 6 mm. Pe ambele feţe, prezintă
două şănţum. paralele, ce lasă între ele o nervură pe mij loc.
227. a-d. La Odăi.
De la 1 50 m de sat, pe versantul înclinat spre V secţionat de un pârâiaş, ce
curge E-V cu podeţ de beton la drum, la E de Fântâna lui Costăchel, pe nişte
dâmburi netezite cu buldozerul s-au descoperit:
a) Un nucleu de silex epuizat, ceramică brună, negricioasă şi roşcată, decorată
cu brâu în formă de hemi-cilindru, sau prismă triunghiulară, în secţiune, dispus
pe u�rul vaselor, de factură Folteşti. Unele coiburi aparţin secolelor VIII/IX.
b) In partea de NV ca şi în ambele maluri ale pârâului Dumbrăveanca, de la
0,50 m - 2,20 m - H, întinsă locuire din secolele III-IV e.n., cu ceramică carpică,
romană şi Sântana de Mureş. Unele cioburi au slip cenuşiu, (Pl. 1 0, fig. 227 1 ).
c) În malul drept al Dumbrăvencii, sub 1 m· de aluviuni, a existat o locuire
din secolele XIIXII şi XII. (Pl. 1 1 , fig. 227 1 .J
d) La est de drumul ce duce la Pungeşti, pe o suprafaţă mare s-a locuit slab
în secolele XIV/XV (?) , XVI/XVII-XVIII/XIX.

228. În Hrisov.

La cea. 300 m SE de clădirile fostei CAP Dumbrăveni, la 250 m ENE de casa
lui Lică Mironescu şi la V de pârâul Dumbrăveanca, ceramica Horodiştea
Folteşti, împreună cu un topor fragmentar din piatră dură, cu gaură la mijloc, cu
o nervură longitudinală, ce are ca decor cel puţin patru linii orizontale, incizate,
sub gaură.
Se remarcă o locuire carpică şi Sântana de Mureş, din secolele IV şi IVN
e.n., cu ceramică în regres calitativ, devenind mai groasă, grosieră şi prost lucrată.
Intrigă o buză (?), masivă, cenuşie, verticală, cu rare micro-prundişuri în pastă,
lucrată îngrijit, parţial lustruită, cu destinaţie specială, necunqscută,

229. La Şanţ.

Aşezarea situată pe versantul vestic al dealului Chiscani327, secţionată <:le drumul
de pe coastă, acolo un.de coboară brusc în şes. Aici s-a .locuit în secolele IV şi IVN
e.n. (Pl. 9, fig. 229), apoi intens şi în secolele X, XI/XII, XIlliXN, XIV/XV - XVII
XVII, cu slabă continuare în secolele XVIIIXVIII, (Pl. 1 1 , fig. 229; Pl. 12, fig. 229 1 .J.
230. a-c. La case.
a) Între La Case, în S şi Piciorul Nucului, Ia N a existat cea de a doua vatră
a satului. La E de drumul ce duce Ia Purigeşti, vestigii Folteşti IT şi din secolele
II-III e.n. Dintre ultimele se remarcă cioburi cu registre din linii punctiforme
orizontale, ca şi cele în formă de spic de grâu, de influenţă romană. U� ciob,
bej, din pastă moale la pipăit, are suprafaţa acoperită cu semne făcute prin
ciocănire, înainte de ardere. Locuirea feudală are loc între secolele XVI/XVII
XVIII/XIX.
b) La cea. 300 m spre N la Livada lui Mitrea, pe ambele părţi ale aceluiaşi
drum, se locuieşte în se.colele XVII-XIX. Un alt "cut" al satului.
c) La cea. 1 00 m NE de Livada lui Mitrea, într-un bazin înconjurat de pădure, este
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punctul Prisaca328 cu resturi ceramice din secolele XVll-XVIII.
23 1 . La capătul sudic al dealului ChiscaRP19
La 300-400 m ·N şi E de iazul de acumulare a apei, format pe pâraiele Gârcineanca,
Recea şi Dwnblăveanca, pe versantul estic al dealului, urme de locuire din secolele ill
IV e.n., carpice şi Sântana de Mureş, continuând în secolele VllliiX şi XII (?), (Pl. 1 O,

fig.

23 1).
TUMULI
232. La Lutirie331
La 200 m S de aşezarea nr. 225, pe malul stâng al pârâului, .se află un twnul, cu
dimensiuni de 30 m 1 10 m la bază şi H =4 - 6 m, cu un volum .de cea. 900 mc. După o
serie de criterii speciale pare a fi un twnul princiar, ridicat de un popor migrator, poate
de neam germanie.
233. Pe Coasta Holmului.
La cea. doi .km SSE de sat, la cea. 170 m NE de Cişmeaua Holmului, pe versantul de
E al dealului, sub poala pădurii, se află 2 tumuli, bine păstraţi, cu D
1 5 m şi H 2-3 m.
=

=

VALEA BÂRLADULUI DE MIJLOC (I)
XII. COMUNA VUTCANI, JUD. VASLUI.

Nu posedăm date privind istoricul ei.
2 34. Pe tarlaua Cobâla (I)
La 3-4 km NE de satul Vutcani, acolo unde se întâlnesc hotarele comunelor

Vutcani şi Comi-Albeşti, la V de pârâul Mălăeşti, la poala. dealului, s-au descoperit

resturi de locuire, şi o fusaiolă, din secolele V-IV î.e.n. (Pl. 8, fig. 234).
235. Pe tarlaua Cobâla (II)
La 400-500 m S de aşezarea precedentă, pe o mare suprafaţă, pe versantul dealului,
de la 200 m V de sediul cantonului silvic Dealul Mănăstirii, s-au identificat dense
urme de locuire.
Între acestea ceramică lucrată cu mâna sau la roată, cu tortiţe în formă de şea,
ori rotunde în secţiune, prinse orizontal şi decor din brâie crestate, cu alveole,
cu butoni, etc.332, ce aparţin secolelor V-IV î . e .n . , împreună cu o toartă

fragmentară de amforă elenistică, din pastă fină, densă, gălbuie, cu ştampila
olarului imprimată333• (Pl. 8, fig. 235 1 _7 ; Pl. 9, fig. 235 1 _2). S-a găsit şi ceramică
din secolele III-IV, amestecată cu resturi de amfore romane. (Pl. 4, fig. 235).
Alte cioburi din secolele XIV/XV-XVII/XVIII, pot proveni de la o prisacă.
TUMULI
236. Pe tarlaua Cobâla (III)
La limita di�tre tarlalele fostelor CAP Vutcani şi Albeşti - Comi, la N de pârâul
Mălăeşti şi la cea. 30 m N de aşezarea nr. 234, se află un câmp, format din minimum
şapte tumuli, cu D 30 m - 70 m şi H 0,60 m - 3,00 m. Aparţin celor două aşezări
vecine. Patru dintre ei necesită săpături de salvare.
=

=

ADDENDA

Descoperiri arheologice făcute după redactarea lucrării.
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VALEA BÂRLADULUI (A)

1. COMUNA BĂCEŞTI.
I. j . Satul Băbuşa334
Atestare documentară 1 772. Mărturii arheologice (deocamdată) din secolul XVI.
237. O vatră a satului. (I)
La 600 m E de sat, pe versantul vestic al dealului, pe cea. 1 lan N� S pe o şea
alungită, deasupra unor vii, ajungând spre N până la 1 00 m N de grajdul fostei CAP,
s-au aflat resturi ceramice din secolele XVI/XVII-XVIIIIXIX.
23 8. Pe pârâul Dihoriţa. La N-NE de Lacul Verde.
La cea. 250 m S de biserica satului, pe versantul cu izvoare, alunecări de pământ
şi ravene, în malurile pârâului, ca şi pe traseul unui drum de pământ, deschis cu
buldozerul, ceramică dacică din secolul (V) IV î.e.n., şi un ciob din secolul XVII335 •
239. În partea de sud a satului
în grădinile locuitorilor Val. Averescu, Cristescu, V. Dăscălescu şi Miluţă Ichim,
pe un platou înclinat spre E, la S de pârâul Dihoriţa, ceramică din secolul IV
î.e.n., şi din secolele XVI-XX. Între resturile dacice, o protomă în formă de cap
de bovideu. (Pl. 8, fig. 239).
240.

Biserica satului·

La cea. 1 00 m N de pârâul Dihorita, pe un platou frumos, pe loc de pădure, se află
biserica satului. Construită din bâme de lemn de stejar, cioplite, cu acoperişul fixat
cu .cuie de lemn, i s-a adăugat ulterior un pridvor. Prin adăugarea pridvorului i-a fost
acoperită jumătate din pisania săpată în lemn, de la intrare. Aceasta, scrisă pe şase
rânduri, în limba română, cu alfabet chirilic, constă în:
"Să se ştie de când s-au făcut această "siantă biserică veletu 7345 ( 1 septembrie
1 836 - 3 1 august 1 837) meşter Neculai cu fiii săi. Eu Gheorghie ginere din Cioforăni
(?) căruţaşul (?) am scris"336• Hramul bisericii este Sfântu Dumitru. A fost declarată
"monument istoric"

241 . La Izvorul :Q.ece.
în pădurea Rafaila, (corn.

Todireşti), u.a. 44, aproape de limita cu fosta pădure
comunală, de la 40- 1 50 m SE de Fântâna de pe Pârâul Rece, pe o terasă cu bălţi pe
latura vestică, se găseşte un câmp de tumuli, dacici, ai aşezării - cetate de la nr. 146.
Par a fi 3 având: D = 1 5 m - 30 m şi H = l -2 ·m. După aşezare (nr. 1 46) se datează
în sec. VI-V î.e.n.
242. Lângă Zarea Rafailei
În pădurea Du.m.eşti u.a. 45, la cea. 1 2.0 m N de boma (de hotar) nr. 111198, pe un
platou destul de întins, situat pe culmea dealului, la cea. 300 m V de şanţul cetăţii
tracice (de la nr. 209), se află un turnul dacic, (obişnuit). Are D = · 1 2 m şi H = cea. 2
m. Prezintă în vârf o gaură, în formă de con răsturnat, cu adâncimea d� cea. 1•30 m.
Aceasta reprezintă urmele unei săpături efectuate de învăţătorul Gh. David, în anii
'40, când s-au găsit 1 -2 monede. Nu s-a ajuns la stratul de înhumare.

VALEA PÂRÂULUI RACO:VA (B)
243 . Pe tarlaua Haragoja, a I.A.S. Pungeşti.

La cea. 4 km S de satul Dumbrăveni, pe versantul vestic al unui deal, orientat
E-V domol, cu unele izvoare şi sol pietros, sittlat la limita nordică a lizierei de
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salcâm ce înconjoară acumularea de apă, s-a descoperit o aşezare cu numeroase
lipituri arse, ceramică foarte fragmentară, roşietică, brună şi cenuşie, fină ş
grosieră, "moale" la pipăit, ce aparţine perioadei La Tene (sec. IV-III i.e.n.) ŞI
sec. IV e.n., cu Sântana de Mureş337•
244. La Capul Chiscanilor (1).
Pe versantul estic al dealului Chiscani, la 50-100 m V de liziera de salcâm susamintită,
aproape vis-a-vis de aşezarea prec.edentă, a fost depistată o locuire Noua. în · ceramica
recoltată, două cioburi prezintă şiruri de dungi, relativ orizontale, trase cu o rotiţă dinţată,
decor întâlnit în Bronzul timpuriu, specific ritului funerar în "Ciste de Piatră"

245. La Capul Chiscanilor (TI).

Pe ultima prelungire a dealului Chiscani, acolo unde aceasta devine interfluviu între
pâraiele Dumbrăveanca (E) şi Gârcineanca (V), pierzându-se în iazul de acumulare
Pungeşti, în interiorul lizierei de salcăm, s-au găsit rare şi fragmentare resturi ceramice
Hor�-Folteşti, sec. III/IV şi Sântana de Mureş338•
246. La Gura Bogdanei
De la cea. 1 5 0 m SE de călugărul de la barajul iazului de acumulare a apei, pe
interfluviul făcut de pâraiele Gârcineanca cu Bogdana, chiar din marginea drumului de
sub coastă, s-a identificat o fostă flŞezare. în ceramica dwă, aspră, ce aparţine culturii
Sântana de Mureş, se găsesc resturi de vase de provizii, decorate cu grupuri de linii,
incizate orizontal şi vălurit, în amestec cu ceran:i.ică romană. Alte resturi ceran:i.ice aparţin
secolului X/X:I339•
247. În Bogdana. La Fântâna lui N. Mitru
În partea superioară a treimii inferioare a bazinului pârâului Bogdana, în amonte
de cotul pe care îl face pârâul, (N-SIE-V) în jurul unei îantâni, s-a găsit o aşezare cu
bogate resturi de locuire din: Cucuteni, cu ceramică acoperită cu barbotină, cu ,
tortiţe găurite orizontal, cum şi un fragment de ceaşcă din pastă brună, aspră, cu o
tortitâ din bandă lată, verticală, terminată la partea de sus cu trei lobi, Halstatt
timpur-iu, tip B (?) şi Hallstat final. De asemenea La Tene, sec. 111111 i.Ch., cu
ceramică semifină şi grosieră, o cute verde din metapelit. Acestea se găsesc în
amestec cu numeroase cioburi bastamice, în general acoperite cu barbotină,
între care şi un fragment de castron, brun, lustruit. Se mai găsesc numeroase
resturi ceramice din secolele III/IV, în amestec cu cioburi de amfore romane şi
romana-bizantine (sec. VIINIII). Alte cioburi aparţinând sec. VINII (?), între
care un fund de ulcică, negru, aspru, dur, lucrat la roată, desprins de pe discul
roţii cu sfoara. Pe un ciob din sec. VIINIII se remarcă grupe de linii vălurite,
incizate cu un beţişor. Câteva cioburi provin din sec. XVII/XVIII.
248 . Gârceni. La Sălişte.
La S-E de ultima casă a satului, vis-a-vis de "cartierul" Brăiliţa", la E de drumul
de pământ ce merge spre S, paralel cu pârâul Gărcineanca, pe versanţii domoli ai
dealului, am descoperit o vatră veche a satului Gârceni340• Ceramica găsită aparţine
secolelor X/XI, XIIIXIII-XVUIP41 •

VALEA /de mijloc

1A

RÂULUI BÂRLAD (II)

XIII. COMUNA BĂLTENI, JUDEŢUL VASLUI.
XIII. a. SATUL BĂLTENII-VALE. �ste sediu de

comună şi, totodată un
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sat vechi, atestat documentar la
249.

La Sălişte

1 49 1 (6999),

Octombrie

1 5.

La 500 m V de staţia CF Bălteni pe două proeminente ce se ridică deasupra
�
.
.şesulw,. onentate
S-N pe cea. 600 m ŞI E-V pe cea. 1 00 m între un pârâv şi un drum
de pământ, am cercetat seliştea fostului sat De1enii342• În acest obiectiv arheologic
am găsit în afară de cutii şi zgură de la topirea şi prelucrarea fierului şi numeroase
fragmente ceramice. Unele, cu scoică pisată în pastă, din perioada Folteşti II, cum
şi altele din sec. (II) III-IV, carpice şi Sântana de Mureş, în amestec cu sJ>ărt1:1ri de
amfore romane, sec. II. Pe suşprafeţe întinse resturile ceramice proveneau din sec.
VII, VIIIVTII şi X-XVIII343 , cu locuiri mai dense în sec. X şi XIV-XVI. Pe ridicătura
dinspre N s-au găsit câteva cioburi specifice Hoardei de Aur, cum şi fragmente de
teracotă nesmălţuită din sec. XV-XV/XVI. Aceasta este vatra veche- a fostului sat
Delenii.
250.

La 1,5 km. N de staţia CFR Bălteni

În dreptul bornelor kilometrice 3 50+800-3 5 1 +3 00 de pe linia ferată, dar de
la 1 20- 1 5 0 m V de aceasta, pe două ridicături ale şesului, la cea. 1 50 m una de
alta, ce se ridică cu doar 60- 1 50 cm. mai sus decât restul terenului, am descoperit
un obiectiv arheologic. Aici s-a locuit în Hallstatt-ul timpuriu, La Tene II
(sec. III-II î.e.n.); în amestec este ceramică bastarnică şi resturi de amfore greceşt.i
şi romane, cu terra sigillata. Se remarcă în special spărturi de la conducte de apă
romane cu pereţii deosebit de groşi, ca şi resturi de vase de provizii din Sântana
de Mureş, decorate prin incizii adânci cu motive florale. Alte resturi ceramice
provin din sec. II/III şi din sec. XVI/XVII-XVIII, care atestă, probabil, vatra
unei prisăci pe moşia Bălten\. Ceramica dacică, din pastă grosieră, roşietică, arsă
superficial, lucrată cu ,mâna, parte la roată, din care se remarcă un vas mare
decorat cu două brâie cu buton şi o buză de la o ulcică cu alveole pe ea. Ceramica
bastarnică este de culoare neagră, lustruită, cu cortex de carbonaţi.
25 1 .

Pe Grindul Oilor

În şesul Bârladului, pe o ridicătură de pământ, la cea. 700 m E de staţia CF Bălteni,
lângă Şoseaua Zăpodeni - Bălteni, în jurul cantonului de drumuri, am cercetat
un· obiectiv arheologic 344 cu resturi ceramice din Noua/Hallstatt şi cu o slabă
locuire din sec. XV. Aceasta este, foarte probabil, seliştea MicleştiP45 •

XIII b. SATUL BĂLTENI-DEAL (1)

Este atestat documentar la 1491 Octombrie 1 5346, ca Delenii. Se mută pe actuala
vatră în sec. XVII/XVIII, devenind Băltenii-Deleni, apoi Bălteni Deal.
252.

În marginea de est a satului

Pe dreapta drumului ce intră în sat, dinspre Bălteni-Vale, de la a doua casă, urmând
drumul spre biserică, până la un drum orienţat N-S; în taluzele de pe creasta drumului,
dar şi în grădinile din jur, am descoperit o fostă aşezare Noua.
Xlll c. SATUL BĂLTENI-DEAL (ll), fost până în 1 968, CAPUL REDUJLUI.
Atestare documentară la 1 49 1 Octombrie 15 347, sub denumirea de Crăstoi, sau
Crăstoaie, pe Racova.
253 .

În partea de SE a satului

În coltul de SE al grădinilor lui Catinca Ciobanu, D. Nechita, L. Simionescu şi la
est de acestea, s-au găsit urme de locuire din sec. XVI-XX. Este una din vetrele pe
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care s-a mutat fostul sat Crăstoaia.
254. La sud de sat
De la ultimele case din sat, la vest de drumul ce coboară pe Cristoaia, spre Drumul
Naţional Vaslui - Bacău, pe un pla,tou întins, sub o linie electică, se află o seliŞte.
Aici, în afară de zgura de la prelucrarea fierului se găsesc resturi ceramice
cucuteniene,un singur ciob de amforă romană (poate adus), cum şi numeroase resturi
din sec. XV/XVI-XIX. Este o vatră dihotomică a satului Capul Rediului.

255 . La est de sat.
La cea. 500 m E de şcoala satului, de la 1 0- 1 5 m E de pârâul Cristoaia, ce curge
N-S, afluent de stânga al Racovei, chiar de lângă drumul de pământ, la poala dealului,
de acolo de unde şesul se lărgeşte brusc, spre est, se găseşte o fostă aşezare Cucuteni
AB (?), cu ceramică de bună calitate.

256. Pe Cristoaia (1)
La cea. 1 ,2 km. S de ultimele case din satul Capul Rediului şi, de la 20 m V de
drumul de pe vale (care coboară spre Drumul Naţional), imediat la nord de un
izvor - pârâiaş, ce iese din versantul

dealului, la cea. 80m E de două plantaţii

de salcâm, am descoperit resturi ceramice de culoare ro_ş ietică, groase, arse
satisfăcător, adesea acoperite de un cortex masiv de carbonaţi. Acestea aparţîn
unei locuinţe izolate (?) şi se datează în sec. XV/XVI. La cea. 1 00 m NV câteva
cioburi aparţin sec. X.
257. Pe Cristoaia (II)
Vis-a-vis de aşezarea anterioară , de la 1 50-200 m E de pârâul Cristoaia, deasupra
unor locuri izvoroase şi grădinării, pe un platou întins ce urcă, domol, spre est, am
descoperit o întinsă statiune arheologică (cea. 250 m, N-S, şi 1 00 m, E-V). Resturile
ceramice ce aparţin sec. III-IV sunt cenuşii, fine şi semifine, ultimele cu calcar pisat
în pastă, în amestec cu ceramică Sântana de Mureş. Dar în cantităţi mari se găsesc
fragmente ceramice cenuşii, grosiere, cu fundul desprins cu sfoara, databile în sec.
V (VNI). Între ele se găsesc şi cioburi roşietice, cu evidente incizii orizontale, ce
provin de la amfore romane. Între bălţile din partea de vest a aşezării am găsit resturile
unui apeduct roman din olane.
Ultimele locuiri aparţin sec. XI/XII şi XIII, cu câteva resturi ceramice specifice

Hoardei de Aur.

VALEA PÂRÂULUI CRĂIASCA (II)
II. a. SATUL CRĂIEŞTI (Comuna Bozieni, jud. Neamţ).
258. Lângă iazul de acumulare de pe pârâul Chisăliţa

De la câţiva m E de canalul (betonat) de evacuarea apelor, am identificat
resturi ceramice aparţinând complexului Horodiştea-Folteşti. Aşezarea, situată
pe malul stâng asi pârâului, a fost puternic deranjată de construirea barajului şi
a canalului de fugă.
259. Pe interfluviu
În partea central-nordică a satului, acolo unde sunt câteva case, de la 40- I aO m
VNV de podul de peste pârâul Zimbru (al Boiştei), de pe Drumul National 1 5 D
(Vaslui - Negreşti-Roman), s-au găsit resturi de locuire din : Complexul Horodiştea
Folteşti (ljt cea. 400 m E de aşezarea anterioară) şi din sec. II-III, cu fragmente de
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amforă romană, ca şi din sec. VIII/IX-X/XI, XVI-XVIII/XIX. Este vatra mai
veche a actualului sat348•
260. Lângă drum
La cea. 300 m N de ultirnile case ale satului, de pe versantul vestic al dealului, de
la cea. 5 m V de drumul de pământ (de pe coasta dealului) ce merge în satul Holm.,
de la cea. 1 5 m V de stâlpul de beton nr. 66/109 al unei linii electrice, pe cea. 1 50 m
pe versantul dealului, am descoperit resturi ceramice Noua. Se remarcă un ciob
gros, care, mai jos de brâul de sub buză, mai are unul, de aceeaşi formă şi grosime, în
formă de "V" sau U răsturnat; poate fragment dintr-o linie vălurită, foarte
asemănătoare cu brâie de pe vase carpice din sec. II-III.
"

",

·

261. Pe Gârla Mănăstiresei.

La SE de satul Crăieşti şi 800-900

m E de Drumul Naţional l 5 D, pe versantul de pe
�ta pârâulu1, între 100400 m N de firul apei, am descoperit o întinsă � Noua.
între resturile de locuire se remarcă un ciocan (?) de piatră, o cute, resturi de sceptre
(?) - bile (?) din piatră, ceramică tipică, din care este de reţinut un ciob cu două alveole
făcute cu degetul mic şi o toartă lăţită ce se prindea orizontal. Un singur ciob provine din
sec.

XVlXVI.
262. La nord de şoseaua ce merge la Vovrieşti
La cea. 300 ni N de aşezarea nr. 227, la cea. 150 m mai sus de locul în care se
desface din DN 15 D şoseaua ce merge la Vovrieşti, de la 50-60 m N de şosea, lângă, dar
şi Îlitr-o vie mărginită de nuci bătrâni (de lângă o locuin1ă izolată), am descoperit resturi
ceramice, foarte mărunte, din sec . IY, carpice în amestec cu Sântana de Mureş.

VALEA SUPERIOARĂ A RÂULUI BÂRLAD (1)
I. c. BĂCEŞTI - TÂRG (Comuna Băceşti, judeţul Vaslui).
263 . În Ţigănie

În partea de sud a târgului, între râul Bârlad şi primul drum , paralel cu râul,
în jurul curţii lui C. Stratan, am descoperit, in condiţii nefavorabile, resturi
ceramice Noua, sec. IV, şi sec. XVI-XX. Locuirea din sec. XVII-XVIII, din
această aşezare şi din cea de mai jos, constituie vatră dihotomică cu cea de la nr.
4 b.
264. La 50 m, sud-vest, de Magazinul Cooperaţiei de Consum
În Băceşti-Târg, la sud de DN 1 5 D, în grădinile lui Roman Fănel şi ai vecinilor
săi, s-au descoperit urme de locuire din perioada Amfore Sferice (probabil colţul
extrem - sudic al aşezării nr. 9 b), cum şi resturi ceramice din sec. XVII-XX.

VI. COMUNA DUMEŞTI, JUDEŢUL VASLUI.
VI. a. SATUL DUMEŞTI.
265. În partea de est a cimitirului La Păr.

În afara suprafeţei de teren ocupate de morminte, pe o porţiune cultivată
agricol, au fost găsite rare resturi ceramice Noua, în amestec cu numeroase
vestigii din sec. XVII-XVIII/XIX. Este, poate vatra unei prisăci, deasupra luncii
Bârladului (spre sud) şi a pârâului Suhuleţ (spre nord).
Se afla pe inoşia Slobozieni.
266. Pe şes, între Du.meştii Noi şi Valea Mare
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Pe 'şesul râului Bârlad, înainte de canalizarea albiei sale, curgeau două gârle:
Răileanca, în N\' -.1 Condroaia, în partea de SE. Ultima colecta pâraiele Dwneştii
vechi, Valea Man:, Împuţita şi Captalanul, curgea pe lângă linia ferată, era afluent
de dreapta a Bârladului, în care se vărsa 6 km mai jos, aproape de satul Hucu,
comuna Todireşti.349• Fragmente ceramice atipice.

XIV. COMUNA VULTUREŞTI, JUDEŢUL VASLUI.
XIV a. SATUL VULTUREŞTI.
267. La est de cotul râului Bârlad

În dreptul satului Vultureşti unde râul părăseşte latura sudică a şesului,
îndreptându-se spre nord, apoi spre est, se găseşte o statiune arheologică, cercetată
parţial şi de N. Gr. Ciubotaru, ce o îns�rie la nr. 27350 Extinzând cercetările spre
vest şi sud, pe ţ1nele mici platouri, am recoltat resturi ceramice La Tene II, cum
şi din sec. XIV, XV/XVI-XVIII. Erau probabil vetre de prisacă deasupra luncii
Bârladului.
XV COMUNA ŞTEFAN CEL MARE, JUDEŢUL VASLUI.
XV b. SATUL BRĂHĂŞOAIA3s1 •
•

.

.

268. La sud-est de sat (P. 250/1 99)

La cea. 1 5 0-200 m V de calea ferată Vaslui - Buhăieşti, în dreptq,l bornei
kilometrice 352, 0-353, O, în punctUl Pe Şes, pe un "sul" de pământ lung de
cea. un kilometru, ce se înalţă deasupra şesului cu 1 -3 m, am descoperit urme
de locuire umană precum: lipituri arse, cutii de piatră, un fragment de craniu
omenes-c, resturi ceramice etc. Cioburile datează din La Tenţ II (sec. IV/III şi
Illllf), în amestec cu ceramică bastamică şi din sec. (1) IIIIII d. Chr. împreună cu
fragmente de amfore romane şi greceşti. Alte locuiri aparţin sec. IX/X, X/XI, XI
(?), XVI-XVII/XVIII.
Locuirile medievale sunt, foarte probabil, vetre vechi ale satului actual Răduieşti
(comuna Deleşti); în sec. XV se numea Bonteştii de Jos - La Două Fântâni352•

CONCLUZII

Evoluţia locuirilor omeneşti, în zona geografică luată în studiu,se bazează pe
existenţa resturilor materiale de locuire, identificate până acum, din Paleoliticul
inferior final, până în secolul al XIX-lea.
Din Paleoliticul inferior fmal an recoltat o singută piesă.
Patru descoperiri din Aurignacian,'trei din Gravettian (din care două incerte) şi
alte două ale unor culturi nedetenninate, atestă slabe locuiri de scurtă durată,
din Paleoliticul superior.
Din Epipaleolitic sunt semnalate doar trei descoperiri, datând din RomaneUo
azillian (?) şi Tardenoasisian.
Începând din Neolitic descoperirile efectuate dovedesc existenţa unor aşezări de
mai lungă durată, unele relativ întinse.
Complexului Starcevo-Criş îi aparţin 1 3 descoperiri, locuirea fiind destul de
bine reprezentată.
Sporadic sunt întâlnite obiective aparţinând culturii Precucuteni, reprezentată
prin 4 aşezări.
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O locuire indiscutabil mai intensă, este atestată pentru cultura Cucuteni
identificată în 29 de locuiri, (Harta nr. 3), din care 7 din faze incerte. Faza A est
prezentă în 14 aşezări, iar faza AB în 8 locuiri.
În aşezările nr. 1 6 şi 82 au efectUat sondaj e M. Dinu şi R. Alaiba, iar în·
aşezarea_ nr. 2 1 0 Rafaila a sondat C. Cihodaru.
Aşezări de mai mare întindere sunt cele de la nr. 1 2, 56, 68 b, 82 a, 1 00, 1 06,
1 1 2, 1 82 .

Este interesant de remarcat că în zona cercetată se observă bine întrepătrunderea
aşezărilor, de varian� nordică şi sudică, ale complexelor Horodiştea - Folteşti şi
Horodiştea - Er�iceni. Astfel, în aşezarea nr. 48 a şi b, de pe Deahil Viilor - Tansa,
aproape pe aceeşi vatră, co-existând ambele variante. Linia de demarcaţie în spaţiu,
dintre cele două variante, pleacă de la Băceşti-sat, în vest, la nord de Cotic, în est.
În numeroase aşezări de tip Horodiştea sunt prezente reminiscenţele cucuteniene.
La nr. 2 1 şi 34 resturile ceramice aparţin tipului Gorodsk-Usatovo. Ca număr de
aşezări predomină varianta Folteşti, cu 29 de locuiri, varianta Erbiceni având
. doar 7.
În aşezările acestor complexe locuinţele sunt distanţate între ele.
În zona noastră, în aceste complexe apar vase decorate cu brâu, format din şiruri
de butoni sau alveole.
Pentru etapa Folteşti II s-au identificat un număr de 14 aşezări, din care una
incertă, plus o necropolă (nr. 4 b).
Cultura Amforelor Sferice este reprezentată prin puţine resturi ceramice, fiind
găsită în şase obiective din care două sunt morminte, iar două sunt incerte ca aşezări.
Unii din tumulii a,flaţi în zonă pot indica şi prezenţa înmormântărilor cu ocm.
Ne surprinde lipsa totală a aşezărilor din etapele timpurii şi de mijloc ale epocii
bronzului, în zona cercetată de noi.
Dimpotrivă, Cultura Noua debutează cu un indice demografic ridicat, fiind
prezentă în 30 de obiective . În aşezarea nr. 1 97 sunt prezente elemente de tip Costişa,
iar aceea de la nr. 62 a, aparţine grupului estic Sabatinovka. În aşezări ca cele''de la
nr. 97 a, 1 78, 25 1 şi .altele este vizibilă faza de trecere către Hallstatt-ul timpuriu,
de tip Cozia.
În prima epocă a fierului, din cete 25 de aşezări, patru aparţin fazei timpurii
Cozia-Brad, una grupului �orlăteni, iar patru Hallstatt-ului de tip B. Puţinătatea
resturilor ceramice recoltate, nu permit încadrarea certă, într-o fază sau alta, a
materialelor din 8 aşezări ale perioadei timpurii. în 8 obiective arheologice resturile
materiale aparţin Hallstatt-ului fmal.
·Aşa cum s-a observat şi în alte zone353 locuirile de la sfârşitul primei epoci a
fierului şi începutul celei de a doua, sunt dificil de atribuit, uneia sau alteia
dintre. faze. Cele 4 aşezări descoperite în regiunea cercetată, au fost grupate sub
aceeaşi denumire, Hallstatt-La Time .
Din această perioadă, "secolele (VJI) VI-V î. Chr., în zona cercetată au fost .
descoperite şi trei cetăţi traco-dacice (la nr. 45, 1 46 , 209,). Acestea se deosebesc de
cele daco-getice, de mai târziu (sec. IV-III î. Chr.) fiind amplasate în locuri foarte
retrase, pe culmi de deal, la cumpăna apelor, având suprafeţe mai mari şi elemente
de apărare, ca: pante "asprite" artificial, valuri de pământ, dublate adesea de şanţuri
sau întărite cu palisadţ (nr. 46).
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Cetăţile din sec. IV-III î.Chr. reprezentau, probabil, doar "refugii întărite",
poate făcute în grabă, amplasate mai j os, la capătul unor culmi de deal,
secundare, care se termină bmsc, închizând intrarea pe valea râului Bârlad (ex.
nr. 45 b, 72, 73, 78 c, 1 4 1 , 2 1 6, iar pe Stemnic, 221 ). Ca elemente particulare
ale acestora, se remarcă suprafeţele mai mici, pantele întrerupte de terase,
executate pentru a opri alunecările de pământ, ce le-ar surpa. Uneori au şi câte
un şanţ, care abia se mai observă.
La cetăţile mari se găsesc unele urme de locuire, dovedind fie o staţionare de
durată, legată poate de lucrările de construcţie sau (şi) de menţinerea unei mici
garnizoane, însărcinată cu refacerea construcţiei deteriorate de timp sau (şi) duşmani.
După perioada de timp în care au fost ridicate, se pare că primul tip de cetăţi erau
destinate împotrivirii invaziei neamurilor scitice, incursiuni care i-au obligat pe
localnici să�şi �ărăsească aşezările deschise, situate a'desea lângă ape354, mutându-se
în adâncul codrilor, pe culmile sau versanţii dealurilor.
Este posibil ca al doilea tip de cetate să fi fost complementară celui dintăi. Ridicate
mai târziu, determinate de noi invazii, probabil de apropierea bastarnilor.
Dacă s-ar extinde cercetările asupra întreg Podişului Central Moldovenesc, şi nu
numai, considerăm că există zeci de cetăţi şi sute de "refugii întărite" (Atenţie la
toponimi�!). Din cel de al doilea tip, o bună parte, ajunse în terenurile terasate pentru
livezi şi vii, au fost deteriorate.
Din a II-a epocă a fierului - L� Tene cuprinsă între sec. V î. Chr. şi sec. I d.
Chr. provin 57 de aşezări plus două incerte . . S-a observat că aşezările dacice
erau în general mai mari, adăpostind un număr, relativ ridicat de persoane, în
sec. V-II î. Chr., că această ridicată densitate de locuire se reduce mult în sec. I
î.Chr. - I d. Chr. Aspectul este, deocamdată, inexplicabil.
Legăturile comerciale cu lumea elenistică sunt adeverite prin existenţa fi?.aterialelor
găsite în 9 aşezări, unde s-au descoperit fragmente de Kylix-uri şi amfore greceşti.
Starea înfloritoare a popuhlţiei este dovedită şi de existenţa unor tezaure monetare
cum este cel de la Vovrieşti355.
În apropierea aşezărilor dacice se. găsesc adesea tumuli ori chiar "câmpuri de
tumuli", ce le aparţin. Credem că în fiecare turnul erau adăpostite urmele funerare
ale unui grup de familii, înrudite şi, cu cât familiile erau mai numeroase sau durata
de folosire era mai mare, tumulii rezultaţi erau mai mari.
Din observaţiile noastre rezultă că 8 din tumulii descoperiţi (făţă a avea aparent
legătură cu aşezările din zonă), sunt morminte princiare, dintre care 6 aparţin populaţiei
autohtone. Altele 1 3 , câmpuri sau tumuli, sunt construcţii obişnuite. În 1 7 din aşezările
dacice ale sec. iii-II î. Chr. sunt prezente numeroase resturi de locuire bastarnice
Ceramica: bastamică se "dacizează" până la dispariţie, în . decurs de cea. un
secol.
În teritoriul cercetat de noi cultura carpică este omni-prezentă, fiind atestată, în
sec. II-IV în 1 2 1 de locuiri, din care trei necropole. Departajarea lor pe secole este
dificilă şi uneon nesigură, datorită faptului că materialele ceramice sunt fragmentare
şi amestecate, iar fostele aşezări prezintă ţrecvent interferenţe în timp şi spaţiu. Aceasta
face ca nici numărul lor să nu fie cert, fiind înşirate aproape continuu, la poala
dealurilor şi de-a lungul apelor, adesea fiind imposibil de ştiut când se termină una şi
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când începe alta.
Dacă în sec. II-IV au existat nwneroase aşezări relativ întinse şi populate, m sec.
V-VII se remarcă (pentru zona de cea 200 km2 cercetata de noi) o diminuare severă
a locuirilor, identificate doar în 9 puncte.
Desfăşurate în timp, pe secole, aşezările se prezin1ă astfel:
Sec. II-III cu 52 de obiective, din care trei necropole. Pe unele vetre locuirea
continuă două-trei secole, fiind obligaţi să o menţionăm în fiecare secol.
Sec. III-IV cu 46 locuiri, în cinci din acestea fiind prezente şi elemente sarmatice,
ce includ şi o necropolă (nr. 140).
Sec. IV are 34 locuiri, din care în 33 este prezen1ă cultura Sântana de Mureş.
Sec. IVN şi V îi aparţin 14 aşezAr:i. începând din sec. IVN ceramica este inferioară
calitativ.
Sec. VNI şi YI cu 7 locuiri. Sec. VINII şi VII cu 2 locuiri. Trecerea peste acest
teritoriu a hunilor, apoi a avarilor, slavilor şi bulgarilor, a dus la severa depopulare a
regiunii cercetate, abia din sec. VIINIII începând repopularea sa, constant şi crescând
până as1ăzi.
Legăturile comerciale ale populaţiei autohtone, carpice, cu imperiul roman sunt
dovedite prin existenţa în 40 de aşezări, a resturilor ceramice de factură romană
(amfore, vase din terra si'gillata, olane de aducerea apei, a unui tezaur de monede
romane, descoperit la 1 887 la Dumeştii Vechi, ca şi a unor monede disparate,
recoltate în special, din albia Bârladului).
.
În aşezarea nr. 6 1 , la 1 0-20 m E de grădina lui Al. Codru, se pare că au existat
cuptoare carpice (de ars vasele de lut sau /şi de topit minereul de fier). Cercetarea
este incomple1ă.
Menţionăm că în teritoriul cercetat de no�, în perioada cuprinsă între sec. VII
XVI, cu excepţia culturii Răducăneni, nu am găsit decât rare .elemente ale unor
populaţii migratoare. Astfel: în aşezările 249 şi 257, o serie de fragmente ceramice
sunt specifice Hoardei de Aur, provenite pe cale comercială. În obiectivul arheologic
nr. 2 1 8, lângă oraşul Negreşti se află o necropolă-cenotaf(?) turanică (?). Şi, în sfărşit,
în aşezarea nr. 41 (Pe Dealul Ţintirim), rare resturi ceramice de la coloniştii saşi (sec.
XIV/XV).
Statistic, locuirile de după sec. VII se prezin1ă astfel:
Sec. VIINIII şi VIII cu 9 descoperiri.
Sec. VIII/XI şi IX cu 22 de descoperiri.
Sec. IX/X şi X au 1 8 aşezări.
Sec. X/XI şi XI cu 1 6 locuiri, din care una nesigură.
Redu�ere� �umărului de aşezări din sec. IX-XI poate fi· atribuit inva.Ziei uzilor şi
5
pecenegtlor .
Sec. XI/XIII şi 'XII au 32 de descoperiri, plus două incerte.
Sec. XII/XIII şi XIII cu• 20 de aşezări.
Sec. XIII/XIV şi XIV cu un nr. de 36 de descoperiri, una incertă. Această
.
depopulare se atenuează în cursul secolelor X/XI şi XII după venirea cumanilor. O
ultimă perioadă de regres demografic ce are loc în sec. XIIIXIII şi XIIP60, se poate
datora deplasării de aici a cumanilor, cum şi puternicei invazii mongolo-1ă1ărăşti, de
la 1 24 1 - 1 242.
.
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Ne propunem să evaluăm în continuare eventuala influenţă a Hoardei de
Aur, în zona cercetată, în funcţie de cantitatea v��t�giilor d��p operite, q�tând
.
.3
3
din acea perioadă, precum cele de la Brudureştt, Jtgorem,
Drăgeştt..
Raritatea materialelor aparţinând Hoardei de Aur, confirmă faptul că valea
Bârladului superior se afla la extremitatea vestică a hotarelor acestei formaţiuni
politice. În acest caz influenţele sale erau mici, iar rezultatele au urmat prin "difuzie"
târzie. Evidenta creştere demografică din sec. XIII/XIV, confirmă faptuP64 că sub·
năvala mongolilor populaţia din sudul Moldovei polarizează spre centrul şi NV-ul
provinciei.
35
Stabilitatea locuirii în zonă, cu scăderile şi creşterile sus-amintite, 6 este confirmată
de existenţa în aceleaşi locuri, adesea pe aceleaşi vetre a unor sate, de-a lungul câtorva
secole, sau chiar peste un mileniu366
Studiind şi comparând materialele ceramice recoltate, din teritoriul cercetat de
noi, credem că nu greşim concluzionând că:
a). Locuitorii sec. VIINIII (VIII) erau protoromânii.
b). Cultura Dridu a început să se dezvolte aici din sec. IX/X.
c )' Datorită îngustării văilor apelor şi codrilor nesf'arşiţi din regiunea noastră,
aşezări'le au luat naştere pe firul văilor mai mari încă din sec. VIINIII367, iar din sec.
VIII/IX (după 4-5 generaţii), au început să se stabilească şi pe văile secundare, fără a
le părăsi vreodată pe cele principale.
.
d)Un cercei semilunar, din bronz, găsit în albia Bărladului, ce poate fi datat
în sec. X-XI, atestă unele legături comerciale cu Bizanţul.
e) Nivelul demografic, relativ ridicat ,atins de timpuriu în unele aşezări, le-au
permis să-şi construiască mori de apă, pentru măcinarea cerealelor, încă din sec.
XIV-XV, la Ţigăneşti (nr. 95), Clinceşti (nr. 1 08)398• În partea de nord a teritoriului
cercetat, am descoperit locurile unde au existat, de-a lungul secolelor, nu mai puţin
de 1 O mori de apă.
Pentru următoarea perioadă numărul aşezărilor este, pe secole:
Sec. XIV/XV şi XV cu 53 de locuiri, din care una incertă.
Sec. XV/XVI şi XVI cu 83 de locuiri.
Sec. XVI/XVII şi XVII cu 128 de'locuiri.
Sec. XVII/XVIII şi XVIU cu 1 34 de locuiri.
Sec. XVIII/XIX şi XIX cu 78 de locuiri.
Numărul relativ mare de aşezări nu trebuie să surprindă, deoarece acestea erau
mici şi dispersate. Un sat (ex. Ţibăneştii Buhlei) puteh avea 2-4 vetre dihotomice,
sau cuturi, distanţate între ele· hf300-800 m sau chiar la un km. Urme de locuire
rămâneau şi după vetre de prisacă, stâni, sălaşe ale crescătorilor de vite ("odăi"), etc.
Că în Moldova se produceau mari cantităţi de miere şi de ceară, care se şi
exportau, este un fapt cert, condiţiile de stupărit erau excepţionale. În zona
cercetată de noi există (şi astăzi) întinse păduri cu tei şi arţari, cu arbuşti floriferi.
Luncile râului Bârlad şi ale pâraielor mai ·importante (Crăiasca, Gârbovăţul,
Suhuleţul, Găureanca, Sacovăţul, Mahalagia, Stemnicul ori Racova), erau
acoperite cu sălcii şi nesfărşite întinderi de plante, mai mult sau mai puţin melifere.
Până în sec. XVIII/XIX toate acestea asigurau condiţii deosebit de favorabile
stupărituluP69: Aşa se face că în zona cercţ:tată de noi am descoperit un mare
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număr de foste vetre de prisacă. Pe secole cu destulă exactitate, enumerăm:
Sec.XI
Sec. XIV. Sec. XV
Sec. XVI
Sec. XVII
Sec. XVIII Sec. XIX

·

•

2
3
8
23
54
53
20
Cu siguranţă că au fost mult mai multe, vetrele lor dispărând sub actualele sate
sau acoperite de aluviuni pe luncile inundabile ori ' în adâncul codrilor actuali.
Aşezările cu locuire neîntreruptă între care sec. XNIX.V-XVIIIIXIX pe aceleaşi
vetre, apar evidenţiat� în fiecare secol.
La Schinetea (nr. 1 30) a fost descoperit un important tezaur, cu piese din argint şi
argint aurit, datat la finele sec. XV370 • în alte locuri au fost descoperite monede
feudale. în aşezarea de la nr. 1 56 a fost găsit un fragment de ceramică turcească, de
tip Iznik.
Primul document medieval, emis (şi păstrat), pentru un sat din bazinul superior
al Bărladului, datează de la 1 399. Nov. 2837 1 • A fost eliberat de Iuga Voievod, lui
Ţiban pentru două sate. În acel act, este amintit pentru prima dată şi satul Suhulet
(comuna Tansa, jud. Iaşi).
De aici încolo documentele şi descoperirile arheologice se vor completa şi sprijini·
reciproc. Privind relaţia dintre prima atestare documentară cunoscută şi cele mai
vechi vestigii arheologice găsite, se observă că pentru multe sate vechi, diferenta în
timp este deosebit de mare, de trei - patru şi chiar mai multe secole3 72 • La altele
diferenţele sunt mici, de trei la şapte generaţii (a 22-25 de ani), perioadă în care,
în jurul unei prisăci, "odăi", gospodărie răzleaţă etc., se vor aşeza rude şi
descendenţi, 8- 1 O familii întemeind de astă dată un sat.
Începând cu sec. XV sporul demografic devine foarte important, sen;malându-se
existenţa unor sate înfloritoare ca: Brudureştii, Ţibăneştii Buhlei, Mălineştii,
Meleşcanii, Slobozenji de Vest ·şi Est, Clinceştii, Hodorenii, Jigorenii, Glodenii,
Olăşeii, Dumbrăvenii, Delenii etc .. Aproape toate cele de mai sus au fost, unele au şi
rămas, sate răzăşeştî, până spre finele sec. XVII când, sub presiunea unor boieri şi
unor slujbaşi ai domniei, meseriaşi din târguri ori răzeşi mai înstăriţi, se accelerează
disoluţia obştilor răzăşeşti.
Este preferată acapararea de obicei a unor sate înfloritoare cu vaduri pentru mori
de apă, prisăci, "pometuri", ţarină, câmp, fâneţe, heleştee, cu numeroase braţe de
muncăJs6.
Funcţie de interesdul noilor proprietari, satele rămâneau, sau nu, pe vechile vetre.
Satele aflate la locuri bone se dezvoltau puternic, ca de exemplu cel de la Slobozeni
Est. Dimpotrivă celelalte erau depopulate rămânând doar vetre de prisacă, ori odăi
pentru vitele noului proprietar. Din ultima categorie enumerăm: Clinceştii, Ţigăneştii,
Mireştii, Mălineştii, Hodorenii, Olăşeii.
În zona cercetată mulţi din răzeşii ce şi-au vândut terenurile au fost trimişi în
păduri, unde au trebuit să defrişeze şi să-şi facă locuri pentru noile gospodării, exemplu:
Dumeştii, Borăştii, Mireştii, Clinceştii.
Moşiile Ţigăneşti, Clinceşti, Borăşti, Dumeşti şi Slobozieni-Est, au fost cumpărate
de marele vistier Iordache Cantacu.Zino, începând cu 1642, rămânând după patru
generaţii strănepotului său loniţă. Cantacuzino. Acesta le donează la 1760 Februarie
22, Epitropiei Spitalului Sfântul Spiridon din laşi (de aici "Spiridonia"). La 1 783
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aceasta mai cumpără de la Safta Gându moşiile Slobozeni-Vest, Meleşcani, cea
mai mare parte din Marcoviceni, LeucuşenP87 şi Mălineşti. Trupuri din moşiile
Todireşti şi Băceşti intraseră ca "danii" tot în proprietatea Spiridoniei. Astfel ea
a ajuns, de departe, cel mai mate proprietar din împrejurimi.
Pornind de la datele acumulate reţinem câteva observaţii:
a) Mutarea vetrelor de sat, în afara unor motive obişnuite, se făcea şi datorită:
- unor epidemii de ciumă sau holeră;
- incendierii sau distrugerii lor de către popoare migratoare;
- unor alunecări de teren, inundaţii, sau înmlăştinări, toate datorate defrişării
abuzive a pădurilor;
- pustiirii satelor prin fuga robilor şi (sau) a clăcaşilor de pe moşii;
b) Primele semne de aplicare a smalţului pe vase, alb şi maroniu, în zonă, apar
încă din sec. XV/XVI; iar sticla din sec. XIV/XV;
c) Din prima jumătate a sec. XVI-lea începe, timid, rotunjirea marginii exterioare
a fundului oalelor;
d) în prima jumătate a sec. XVII apare pentru prima oară farfuria şi talgerul.
Ambele erau făcute .din lut fin şi se smălţuiau în interior;
e) în a doua jumătate a sec. XVII se încearcă producerea farfuriilor din caolin.
Din aceeaşi perioadă se reduce procentul ceramicii negre;
f) Către sf'arŞitul acestui secol apare pe oale decorul făcut din dungi (relativ)
verticale, obţinut cu ajutorul unui beţişor, înainte de arderea vasului;
g) În aşezarea nr. 249 teracota datează din sec. XV/XVI; şi din sec. XVII în
aş�zările nr. 59 a, 61 c, 104 şi 156 b. Din acest secol s-a găsit teracotă smălţuită, sau
nu, cu decor floral sau zqomorf, inai rar simplă;
h) La curtea lui Gh. Ştefan (nr. 1 56), datând din prima jumătate a sec. XVII, s-au
găsit două feluri de ceramică:
- de cea niai bună calitate, din pastă fină, unele piese având cuartit pisat, nefolosit
ca degresant în zonă, cu sau':fără smalţ verde. Erau aduse din altă parte. Tot aici s-a
găsit şi un fragment ceramic turcesc, de tip Iznik;
- ceramică comună, obişnuită;
i) Până în sec. XVIII inclusiv, se mai folosesc ca decor pentru unele vase, dungi
din humă albă sau cafenie.
Considerăm că informaţiile prezentate în lucrare vor contribui eficient la mai
buna cunoaştere a zonei cercetate de noi, din punct de vedere arheologic şi istoric
sperăm vor aduce· un plus de cunoştinţe contribuind la întregirea numărului
descoperirilor depistate şi valorificate prin repertoriile arheo1ogice deja publicate,
sau care se vor mai publica388•

•

NOTE

1 G. Coman, Statornicie, p. 249, pct. LXIV. l4.
2 Ibidem, p. 1 25, pct. XXVII, 4 şi 5.

3 Ibidem.
4 M. Petrescu-Dâmboviţa, M. Dinu, Em. Bold, Cercetliri arheologice, I, p: 1 3 ,
20-2 1 , 24-26, 29-30, preluate de G . Coman, în Statornicie, p . 62-63, VI , 1-5 , 8-9;
pp. 1 24- 1 25, XXVII, 1 -7; pp. 24Ş-250, LIV, 1 - 1 0, 1 2.
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� aşez.irile
s In
6
· La nr. 144.

nr.

6 1 , 75, 90.

' Precum : .DRH; D.J.R. ; Cat. Doc. Mold.; Gh. Ghibănescu, Ispisoace şi zapise;
surete şi izvoade; 1. Bogdan, Doc. Şt. M. ; M. Costăchescu, Doc. Mold.; Dimitriev,
Recensământul; ş.a.

8 Copiate din arhive şi biblioteci de prof. Mircea Ciubotaru, care ni le-a pus la
dispoziţie, pentru care îi aducem toate mulţwnirile noastre.
9 Oraşul Negreşti - Vaslui.
1 0 Afluenţi de stânga ai Gârbovăţului.
11 Afluent de dreapta al Bâdadului.
1 2 Ibidem.
13 Când donatorul a cerut aceasta.
14 V. Băcăuanu şi colaboratorii, Polişul Moldovei, Bucureşti, 1 980, p. 297-

3 00 .

15 Ibidem.
1 6 Ibidem, p. 297-300 şi 3 10-3 14.
17 Institutul Central de Cercetări .şi Amenajări Silvice (ICAS), Amenajamentul
U.P. III Dumef(i, din Ocolul Silvic Băceşti, Bucureşti, 1 978, p. 1 - 1 1 6.
1 8 Ibidem.
·

19 Datare după resturile ceramice găsite în apropierea bocşelor de mangal.
20 Nr. 68, 80, 8 1 , 9 1 , 9'3 , 96, 105, 106, 109, etc.
2 1 D.R.H., II.A., doc. 145, din 1467, ianuarie 1 0, p. 2 1 0-2 1 1 .
22 1. Bogdan, Doc. Şt. M. , 1, p. 368 .
2
. 3 M. Costăchescu, Doc. Mold., 1, p. 25.
24 Tezaurul toponimie, vol. 1, p. 30 (la Băbuşa); P. Condrea, Dicţionar,p. 86; şi
în Planul hotarnic al moşiei Băceşti, Proprietatea Casei Sf. Spiridon, 1 909, de
ing. G. Costandachi.
is
B.A., Planul moşiilor.
26 G. Coman, op. cit., p. 62, pct. VI, 6.
27 Planul moşiilor.
28 Semnalată de M. Petrescu-Dâmboviţa, M. Dinu, Em. Bold, op. cit., 1, p. 14.
AmplaSată eronat la V, în. loc de NNE de satul Ezer.
29 V. nota 27.
30 Descoperită de M. Petrescu-Dâmboviţa, M. Dinu, Em. Bold, op. cit., p. 141 5 . în 1 966 M. Dinu efectuează săpături de salvare.
31 P. Condrea, Dfcţionar, p. 9 şi B.A., Planul moşiilor.
32 Tezaur toponimie, vol. 1, p. 1, p. 3, catagrafia din 1 828.
33 B.A., Planul moşiilor.
34 Harta Rusă
la 1 830; C.C. Birită, Dicţionar, p. 88-90.
35 ·D.I.R., A, XVI, vol. 1, doc. 320 din 1533, martie 12.
36 Jidovină. în grai local, "o fierăstruire" într-o culme de deal, transversate de
un drum, adâncit prin trecerea car�or de-a lun,gul secolelor.
37 Cf. Nota 35.
38 Asemănări în Acta MM., V-VI, p. 1 89-1 90.
39 Similitudini, în Acta MM, 1, p. 233, fig. 7, 1-3, 6-9.
•
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40 Cercetare M. Dinu şi N. Gostar, 1 960, şi în România Liberă,

1 960.

nr.

4808, din

4 1 B.A. Planul moşiilor. La 1 741, mai 14, aparţinea lui Bublea, ce cumpărase
o parte din moşie de la llie pitar, cf. şi Gh. Qhibănescu, op. cit., IV, 2, p. 65.
42 DRH, A, L doc. 9, B, p. 1 2- 1 3, din 1 399, . noiembrie 28.
43 G. Coman; op. cit., p. 384, fig. 1 74, 5-6.
44•G. Coman, op. cit., p. 63, VI. 8, prelare după M. Petrescu-Dâmboviţa, M.
Dinu, Em. Bold, op. cit., 1, p. 16-17. Semnalează în plus ceramică din sec. XN/
XV şi XVI .
45 Gh. Ghibănescu, op. cit., IV , p. 70-75, unde: "Miron din Gărcini vinde din
2
sat din Annăşeni, până la Rediul lui Ţigan".
46 D.R.H,A.I., doc. 9, B, p. 12- 1 3, din 1 399, noiembrie 28.
47 B.A. Planul nwşiilor.
48 Ibidem.
49 V. nota 46. Aceasta poate fi vatra de pe:
"pe Bârlad în gura Crasnei"
50 DRH, A, 1, doc. 1 89, din 1438 iulie 24, p. 268-270.
51 P. Condrea, Dicţionar, p. 35 şi 40.
52 D.LH. , XVI, A, doc. 3 1 1 , din 1 584 (7092), mai 30, p. 257-258. Anterior
satul se numise Drăguşani şi avea hrisov domnesc de la Petru Rareş.
53 Asemănări şi la Bârlad, Valea Seacă, Acta MM., VII-VIII, p. 109-1 10.
54 D.I.R., XVI, A, doc. 270, din 1 529, martie 12.
55 Tezaur toponimie, 1, 1, p. 244.
56 DRH, A, 1, doc. 9, B, p. 12-13.
57 Tezaur toponimie, 1, 1, p. 333.
58 Cat. Doc. Mold., V, p. 148, doc. 573 din 1 706, iulie 25. Aproape toate
toponimile referitoare la cele două părţi ale moşiei sunt active şi astăzi, delimitând
fără dubii aria comunei Dagâţa. A se vedea şi Planuri, jud. Vaslui, 1 824.
59 DRH, A, Il, p. 230-232, doc. 1 56 din 1469, februarie 9:
60 Obiectiv cercetat anterior de V. Chirica, M. Tanasachi, R.A.I., 1, p; 1 1 8,
XXI. 1 .D.
6 1 Pârâul Racovăţ, din doc. I:le la nota 59, pare să fi fost cel ce curge pe la sud
de Complexul zootehnic.
62 Cf. Gh. Ghibănescu, înseamnă vad, în slavonă.
63 Tezaur toponimie, 1, 1 , p. 694.
64 A.LI.A.l: , XXIII/1 , 1986, p. 454; R.A.I., XXI. 5 1 0.1. "Observaţii la observaţii",
de Mircea Ciubotaru.
65 P. Condrea, Dicţionar, p. 75; V. Chirica, M. Tanasachi, R.A.I., 1, p. 1 1 8, XXI,
3A, ambele lucrări o situează eronat, la limita cu satul Gârbeşti. Cetatea se află la 2
km spre vest.
66 Toponimul Dealului Şanţurilor este încă viabil (A se vedea V. Chirica; M.
Tanasachi, R.A.I., 1, harta de la p. 1 1 9). Pe versantul său se află cele 2 (3)
şanţuri. Mulţumim pentru primele informaţii d-lui Gh. Butnăraşu, pensionar
sailvic din satul Mănăstirea.
67 D.I.R., XVI, 1, A, doc. 4 1 0 din 1 546 (7054), aprilie 7.
68 Cer,jUD.ica sec. XV are analogii la Vaslui, Curtea domnească, în Acta MM., 1,
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1 979 de la Al. Andronic şi R. Popescu, p. 123 , fig. 3/1 -7.
69 Planuri jud. V
aslui, 1824; cf. Doc. De la nota 68, observăm că acesta era . . . "fiii
llenii au luat partea de jos"
70 Gh. Ghibănescu, op. dt., N, 2, p. 78. V. şi doc. menţionat la nota 59.
7 1 A nu se confunda canierul Boatca, din partea de NV a Tansei, contopit cu ea, cu
satul Boatca din corn. Dagâta, aflat la cea 3 km VNV de el.
72 Gh. Bichuir, Cultura, asemănări cu ceramica din Gr. B. ll, d/3, pl. cxxxm, fig. 3.
73 Ibidem, Gr. B I, d/3, pl. CI, Fig. 3.
74 Ibidem, Br. BI, c/5, pl. XC, fig. 9 şi Bl, c/4, pl. XCIY, fig. 9.
75 Ceramică asemănătoare în Actli MM., 1, 1979, p. 86, fig. 7/2-8.
76 Ibidem.
n D.R.H, A, II, p. 230-232, doc. 156 din 1469, februarie 9, şi Planuri, jud. V
aslui,
1 824.
78 Informaţie localnici. După poziţia lOlului pot fi din sec. II-IV e.n.
79 D.R.H, II, p. 236-237, doc. 159 din 1469, iunie 9.
80 D.R.H, 1, p. 12- 1 3, doc. 9, B, din 1399, noiembrie 28, . . . "apoi drept către
Sobuleţ . . .
� � D.R.H,A., II, p. 230-232, doc. 1 56 din 1469, februarie 9.
82 V. Chirica, M. Tanasachi, R.A.L, II, p. 395, LXXIY.2. şi Planurijud. Vaslui, 1 824.
83 C. Chiri1ă,. :Dicţionar, p. 1 1 1 .
84 B.A, Planul lfwşiilor.
'
85 Similitudini la V. Spinei, Relaţii etnice, p. 216, fig. 44/3,5.
86. D.R.H., A, 1, doc. 235 din 1443,' mai 3 1 .
&7 Planuri jud. Vaslui, 1824 şi Spiridonia, Harta închipuitoare.
8s A.LLA.l., XXIII/ 1 , 1986, p. 460. M. Ciubotaru, "Obsetvaţii" la "Obsetvaţii" (pct
B), "la Repertoriul arheologic al jud. laşi, de V. Oririca, M. Tanasachi (voi. Il, p. 430,
..
LXXXI.9.B).
i9 V. nota 8 1 .
90 D.LR., A, XVII, vo� V, p . 1, doc.. 1 din 1621.
9 1 Asemănări la Bârlad, Valea Seacă, în Acta MM., W-VIII, p. 109-1 10.
92 D.R.H., A, ill, p. 471-473, doc. 263, din 1502, februarie 17.
93 Ibidem, p. 5 1 0-5 1 1 , doc. 286 din 1503, august 8.
94 B.A Planul moşiilor.
95 Informaţie Domnica Biţică şi C. Oniche.
96 Cantemir, D.M., ediţiile olandeză (1737) şi germană (177 1 ), cf. M. Ciubotaru,
Podullung. Un toponim din harta Moldovei � lui D. Cantemir; publicată în Limba
română, 4, anul XXX, 1 985, iulie-august. .
97 Cat. Doc. Mold., IV, p. 333, doc. 1485, din 1 692, iulie 1 0.
98 Informaţii de la Gh. Tirnofticiuc şi V. Tuturache, bătrânul.
99 Efectuate împreună cu arheologul R. Maxim-Alaiba, în 1986, aprilie 24.
100 Figurina şi ornoplatul crestat au fost depuse la Muzeul judeţean Vaslui.
101 Donaţie a elevei loniţă Angela-Simon.
102 Asernănări la D.G. Teodor, Continuitatea populaţiei, p. 94, fig. 44/1 .
103 Ibidem, p. 1 2 111 , 6-7.
104 Este o vatră dihotomică a fostului sat Mălineşti; V.Gh. Ghibănescu, op.
.

"

.
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cit, V, 1 , p. 1 3 1 ·şi următoarele.
tos
Donaţie făcută prin noi de Maxim Gabriel, în 1986. Depusă la Muzeul judeţean
Vaslui.
106 Gh. Ghibănescu, op. cit., V. 1, p. 1 O.
1°7
B.A., Planul moşiilor.
108 Aceasta este vatra dihotomică a Leucuşenilor. B.A. Planul moşiilor, Gh.
Ghibănescu, op. cit., V, 1 , p. 1 1 0 şi următoarele.
109 C. Chiriţă, Dicţionar, p. 4 1 ; P. Condrea, Dicţionar, p. 57-58.
1 10 Gh. Ghibănescu, op. cit., V, 1 , p. 98.
1 1 1 Obiectiv semnalat de C. Fânaru.
112 D.R.H., A, II, p. 53-54, doc. 38 din 1453, octombrie 22. Mareşalul C. Prezan,
proprietar al unor importante "părţi din moşiile Mălineşti şi Horodeni, avea curtea în
satul Schinetea, und� în 1 943 a fost înmormântat; ctitor al "Podului" şi "Şcolii
Mareşalului"
1 1 3 B.A., Planul moşiilor.
114 V. nota 1 1 2.
us
"Haţaş", din drumul cu rampă de trecere peste calea ferată. Posibil, că ante
rior, era pe hotarul dintre moşiile Marcoviceni şi Leucuşeni (B.A. Planul moşiilor).
116 Dopul a fost găsit de D. Simiuc, donat de noi Muzeului judeţean Vaslui.
117
Pare a fi prisaca lui Pârvu, pe pârâul lui Nancă, cf. Gh. Ghibănescu, op. cit., V,
1 , p. 96 şi 1 02.
118 Similitudini la Comi, Poiana, Stânceşti, Fedeşti. În Acta MM., I, 1 979, p. 58,
59, .64, fig. 4/1 -5, p. 65, fig. 5/1 -3, 7.
1 1 9 Observaţia şi studiul aparţin dr. S. Sanie ..
120 Gh. Ghibănescu, op. cit., V, 1 , p. 7, 10, 63 şi următoarele. Locuitorii acestei
vetre a Me1eşcanilor, devenită în final sat de ţigani moldoveqi (?), au fost decimaţi
de holeră în sec. XIX. Pentru a opri "molima", peste cadavre au fost dărâmate
locuinţele, locul devenind selişte şi cimitir . . . Informaţie Gr. Simiuc.
121 Este vatra veche, dihotomică, a Meleşcanilor. Gh. Ghibănescu, op. cit., V, 1 , p.
7, 1 0, 63.
122 Donat nouă de D. Siiniuc; depuse de noi la Muzeul judeţean Vaslui.
123 Hotar între moşiile Meleşcani şi Slobozeni. Gh. Ghibănescu, op. cit., V, 1·, p.
49, 7 1 , 93-94.
124 Ibidem, p. 67, 70.
1 2s B.A., Planulmoşiilor.
1 Z6 Informaţie C. Secuianu.
1 2 7 D.I.R., A, XVI, IV, p. 464, doc. 570 din 1 590, septembrie 1 - 1 5 9 1 , aug. 3 1 .
128 Donaţie de la Paraschiv Petru-Crinel.
129 Vg. Secuianu donează un ghiveci de flori, capacitate 8-1 O litri, ce ar fi
fost produs aici (sec. XVIII).
130 Gh. Ghibănescu, op. cit., V, 1, p. 2 1 -24, la 1 764, septembrie 8.
1 3 1 Ibidem, p. 1 2 - 1 3 , doc. din 1 695 octombrie 20; 1 695, noiembrie 1 0.
Descoperirea vestigiilor acestor mori a fost semnalată Muzeului judeţean Vaslui.
1 3 2 Ibidem.
1 33 Ibidem.
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1 34 Toate doc. din sec. XIV-XVIII îl numesc pârâul Suhuleţ, denwnirea ac
t\Jală a pârâului Hăusa, înscrisă şi în alte ţări militare este greşit preluată după V.
Ghi.riţă, Dicţionar, p. 95, unde aceasta este "Valea Haosului . . . " străbătută însă
de pârâul Suhuleţ.
1 35 Gh. Ghibănescu, op. cit., V, 1 , p. 50; moară construită de comisul Constantin
Grecul.
136 C. Chirifă, Dicţionar, p. 1 1 1 .
137 Aşezare cucteniană, iniţial sondată de Al. Niţu, ulterior cercetată sistematic de
R. Maxim-Alaiba, din 1 984, cu n�zultate deosebite, publicate parţial în Acta MM.
13 8 D.R.H.A., III, p. 488-490, doc. 273 din 1 502 (70 1 0), martie 14 şi Gh.
Ghibănescu, op. cit., V, 1, p. 49-5 1 , 1 00- 1 02.
139 C. Chiriţă, Dicţionar, p. 76. Pe coasta Dealului Bisericii aproape de pârâul
Schinetea (greşit: corect Suhuleţ) în partea dinspre N a fost de asemeni sat cu biserică,
numele nu i se cunoaşte . . .
140 Lucrare coordonată de arheologul R. Maxim-Alaiba.
141 Se pare că fenomenul exista şi în sec. XIV. În actul de la 1 3 99, noiembrie 28,
este amintit cuvântul "Igrişte", care se traduce din paleo-slavă ca "loc de Joacă"
(pentru copii).
142 B.A. Planul moşiilor, apare însemnat un cimitir, Ghibănescu, op. cit., V, 1 , p.
101.
143 Gh. Ghibănescu, op. cit., V, 1 , p . 23 şi 49.
144 Nu ştiu la care din soluţiile celor patru 1 . Cantacuzino se referea. Probabil la
ultima, a lui Ioniţă. La 1 785 iazul mai exista V. şi Gh. Ghibănescu, op. cit.,V, 1 , p. 1 8
.
şi 48.
145 Mai sus de sat, pe deal, Spiridonia a construit câteva coşere pentru grâu şi
porumb.
146 Informaţii de la M.V. Pânzaru, Maria şi C. Secuianu.
147 Similitudini la Valea Seacă, în Acta MM., V-VI, p. 189-190 şi p. 379, fig. 1 5/2-3.
148 Asemănări la Al. Andronic, Iaşii, p. 102, fig. 17/1-i3 şi p. 108, fig. 23/1-7.
149 D.R.H., A, Il, p. 230-232, doc. 156, din 1469, februarie 9 şi Gh. Ghibănescu, op.
cit, V. 1, p. 34.
150 Donaţie a prof. 1. Săraru, depusă la Muzeul judeţean Vaslui:
151 Toate celelalte obiecte au fost găsite de elevii trimişi de prof. Gh. Tămârja, în
colecţia căruia se află.
152 Cercelul are similitudini la D.Gh. Teodor, Romanita,tea, p. 1 14, fig. 8, 1 1 , 1 3.
153 Monedele: 1 . D = 22 mm., grosimea = 1 nun, pe faţă scrie: 1 pe avers vulturul
bicefal şi inscripţia: CKEIE MUNZE K.K. OSTERREISCHE. 2. D = 34 mm ,
grosimea = 1,5 mm. Pe faţă, în jurul stemei,. scrie: FUNFZEHEN KREUTZER
1 5 . În stânga stemei, cu litere mai mici scrie: Sus, BANCAPET, în stânga
j o s : . . . PEST, sub stemă, _ 1 80 7 , în dreapta TB . . . NG. Pe verso :
Z.HUN.BOEH.GALIZ. U. LOD.
154 Pe faţa acestei monede este scris: ARCKIEP.SALISF.+IO RAEST. Pe rev.ers:
RUDBERTUS EPS. SALISB.
155 Pe ultima monedă, tocit, se mai poate citi: NER. TRAIAN OPTIMA
REGEMDRL VCGER. Pe avers am putut descifra doar: VARDIRCOP . . . O
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OSPQR.
1 56 c . Chiriţă, Dicţionar, p. 76 . . , "Deoarece aici (la Dumeştii Vechi - n.n.) nu
avea cu ce se întreţine". Deci satul era mic.
157 Gh. Ghibănescu, op. cit., V, 1 , p. 50.
158 Ibidem, p. 37, 41, 50.
159 Ibidem, p. 46-47, 54-57.
1 60
D.R.H., A, II, p. 230 - 232, doc. 1 56 din 1469, februarie 9.
1 61 Parţial cunoscută M. Petrescu-Dâmboviţa, Marin Dinu, Em. Bold, op. cit., p.
2 1 , preluată şi de G. Coman, op. cit., p. 1 24, XXVII. 2.
1 62 Datare pentru care mulţumim dr. Atilla Laszlo de la Universitatea laşi.
1 63 Asemănări la Bârlad, Valea Seacă, în Acta MM, V-VI, p. 375, fig. 1 1/5-8.
1 64 O posibilă vatră veche de prisacă pe moşia Barăşti.
1 65 Cercetată anterior de M. Petrescu-Dâmboviţa, M. Dinu, Em. Bold, op. cit. , p.
2 1 , preluată. de G. Coman, op. cit. , p. 124, XXVII . 4, care semnalează doar "silexuri",
Hallstatt, sec. XV-XVIII.
1 66 Iazul a fost semnalat de C. Chiriţă, Dicţionar, p. 93, la 1 889. La refacerea
stăvilarului, grădinarul Coca Sirniuc, găseşte un craniu uman (care poate aparţine
aşezării cucuteniene alăturate).
1 67 Asemăriări la Şt. Cucoş, Ceramique, fig. 7 5-77 şi 86-89.
1 68 O posibilă vatră veche, a fostului sat Borăşti, pe moşia căruia se afla.
1 69 În sec. XVIII se numea pârâul Petriosa, cf Gh. Ghibănescu, op. cit., V, 1 , p. 47.
170 M. Petrescu-Dâmboviţa, M. Dinu şi Em. Bold, op. cit., p. 2 1 , pr�luată de
G. Coman, op. cit., p. 1 24, XXVII. 3, care semnalează monede (Vg. Secuianu
găseşte monede de tipul solidus, 1 665) şi ceramică din sec. XVI-XVII.
171 Asemănări la D. Gh. Teodor, Continuitatea, p. 94, fig. 44/1-6.
172 Similitudini la Al. Andronic, Iaşii, p. 109, fig. 24/1 -6, 1 0.
174 M. Petrescu-Dâmboviţa, M. Dinu, Em. Bold, op. cit., p. 20-2 1 , preluată de G.
Coman, op. cit., p. 124, XXVII. 1. Este eronat toponimul "Valea Hodoreni"; aceasta
se află la cea. 5 km VNV Se semnalează doar Cucuteni AB, Noua, început de Hallstatt,
La Tene, sec. III-N şi amfore romane.
175 Asemănări la VI. Dumitrescu, Al. Vulpe, Dacia, p. 1 3 1 , fig. 5/2.
176 Similitudini în Acta MM., 1, 1 979, cfG. Coman, Cercetări în sudul Moldovei,
p. 86, fig. 7/2-8.
177 Gh. Ghibănescu, op. cit., V, 1, p. 57-58.
178 Ibidem, p. 54-58.
179 Ibidem, p. 54-56.
1 80 Ibidem, p. 45-47, 54-56.
181 Corespondenţe la Al. Andronic, laşii, p. lOO, fig.- 1 5/9- 1 3; p. 1 02, fig. 1 7/ 1 -9 şi
p. 1 09, fig. 24/1 -4,6.
182 Nota 1 79.
183 Cercei găsiţi de Gr. Horobeţ.
1 84 Semnalată de Ee. Vulpe, 1 943, O. Mărculescu, 1 945- 1 946 (ca şi aşezarea de la
nota 1 65), M. Petrescu-Dâmboviţa, M. Dinu, Em. Bold, op. cit., p. 2 1 . Reluată de G.
Coman, op. cit., p. 124, XVII, 5, care semnalează doar culturile Criş, secolelor
III-IV şi unele, probabil, secolelor VI-VII.
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185 Siinilitudini la V. Spinei, Realităţi etnice, p. 2 1 6, fig. 44/3-5.
·186 De asemeni la AI. Andronic, Iaşii, p. 1 00, fig. 1 5/1 - 1 3 .
1 87 1bidem, p. 1 02, fig. 1 7/8, 1 1 , 1 3 .
188 Gh. Ghibănescu, op. cit, p. 46-47 şi 54-56.
189 M. Petrescu-Dâmboviţa, M. Dinu, Em. Bold, op. cit; p. 2 1 , semnalează
Cucuteni A şi La Tene.
1 90 În sec. XVIII se numea pârâul Izvorului.
1 9 1 Asemănări la Şt. Cucoş, Ceramique, fig. 1 şi 5.
1 92 Gh. Ghibănescu, op. cit., V, 1 , p. 47.
1 93 Catalogul Monede şi bancnote româneşti, Bucureşti, 1 977, la nr. 3394. Monede
găsite şi donate de Al. Maxim din Valea Mare.
1 94 Însemnată pe harta Armeneştilor, de la 1 83i, mai 27, inclusă în voi. lui C. Gh.
Radu, Todireştii, la p. 27.
1 95 Nu ştiu dacă aceasta are vreo legătură cu " . . . descoperirile de pe pârâul
Pietrosu . . . unde s-au găsit urmele unui mormânt, ale unei statui şi o lespede cu
inscripţii . . . ", înscrise în Inventar arhivistic, p. 2 1 6, dosad 3 8 l / 1 935, la Arh. Stat.
Buc., fond Spiridonia.
1 96 Tumulii de la nr. 1 1 9 b, se pare că aparţin locuirii Noua-Sbatinovka; ceilalţi de
la nr. 62 a, b sunt dacici.
1 97 Sunt 8- 1 2 tumuli cu diametru! de 1 0-40 m şi înălţimi de 0,60-3,00 m.
1 98 "Explorat" de fostul învăţător Gh. David; cu materialele găsite a înfiinţat un
"colţ muzeistic" la şcoala din Dumeşti, pierdut ulterior. Informaţie Gr. Simiuc.
1 99 Este turnului amintit în actul de la 1 399, noiembrie 28 (DRH, A l, doc. 9, B, p.
1 2- 1 3).
200 Până în sec. XIX pârâul se numea Leucuşeni (Gh. Ghibănescu, op. cit., V, 1, p.
96).
20 1 D.R.H., A, II, p. 23 1 , doc. 1 56 din 1469, februarie 9.
202 Planul moşiilor, 1 830.
203 Atestare documentară indirectă, ca moşie, la 1 625, martie 1 5 , cf. Gh.
Ghibănescu, op. cit, IV, 2, p. 70-75.
204 Nota 20 1 . Aici se afla satul, nu la �ni (cea. 3 km spre S), cum se afirmă.
În doc. de la 1469, II, 9, se spune: " . . . şi mai jos de Soholeţ, Bereşti(.
205 C. Chiriţă, Dicţionarul, la pp. 97 şi 1 67 confundă pâraiele Suhuleţ şi Schinetea.
206 Asemănări la Gh. Bichir, Cultura, pl. XLIII, fig. 3, A, b/1 (pentru oale-borcan)
şi pl. XLII, fig. 4 şi 5, grupa A, b2 , b3; pl. XCI, fig. 7, B, 1, c/4 (pentru străchini).
207 D.R.H. A, III, p. 87-89, doc. 47 din 1489 (6997), ianuarie 22; B.A., Planul
moşiilor; şi Gh. Ghibănescu, op. cit., V, 1 , p. 95.
208 Informaţii de la D. Blăniţă şi 1. Luca.
2o9 D.R.H. , A, xxtr, p. 49, doc. 45 din 1 634 (7 142), februarie, fără zi.
21 0 D.I.R. , A, XVI, IV; p-. 464, doc. 570 din 1 590, septembrie 1 - 1 59 1
august 3 1 , 7099 şi Gh. Ghibănescu, op. cit., V, 1 , p. 22.
2 1 1 Se află în pădurea Dumeşti, pe linia dintre n.a. 46 şi 47. Informaţie Gh. Nechita.
2 1 2 Indicată de Gr. Rusu.
21 3 Interferenţă cu aşezarea nr. 1 34.
2 1 4 Pentru arătarea locurilor mulţumim de asemeni lui Grig. Rusu.
·
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21s Asemănări la Corni, Curteni, Poiana, Fedeşti ş.a.
21 6 Se suprapune peste partea de sud a fostului sat Slobozeni-Vest.
2 1 7 Acesta este cel mai vechi obiect, făcut de mâna omului, în toată zona cercetată
de noi. ·
2 1 8 Biserica şi cimitirul deserveau ambele sate, fiind situate pe pârâul Toga, hotar
'între cele două moşii. Vezi Gh. Ghibănescu, op. cit., V, 1 , p. 50.
2 1 9 Mem. Antiq., III, 1 97 1 , p. 299.
220 Interferenţă cu_ aşezarea următoare, nr. 139 a-c.
22 1 Spre E, la 1 50 m, există o necropolă sarmatică (nr. 1 400).
222 în 1 986, la săparea mormântului lui 1. Topl_iceanu. Informaţie Gh. C. Bucur.
223 Asemănări la Gh. Bichir, Cultura, pl. CII, fig. l ; pl. CIII, fig. 5, ambele în
grupa BI, tip d/2; pl. CXXIV, fig. 1 -3, gr. B Il, tip d/6.
224 Cu vestigii arheologice din sec. VII/VIII şi IX/X.
m Asemănări la Gh. Bichir, Cultura, pl. XC, fig. 5, gr. Bl, tip c/1 ; pl. LXXXIX,
fig. 4, gr. Bl, tip c/6; pl. LXXXVIII, fig. 4, Bl,
c /5 (capace de urnă); pl. CVIII,
fig. 4, Bl, e/2 (capace de urnă; pl. LXXII, fig. 3, B I, a/3 (urne cenuşii); pl. XCI, fig.
7, B 1, c/1 (străchini cenuşii).
226 Numeroase castroane şi boluri cu asemănări şi. la Bârlad, Valea Seacă, Acta
MM. , V-VI, p. 1 22, fig. 1 0/3, 5, 7, 1 1 , 1 3-14; p. 1 23 , fig. 1 1/1 1 , 1 3 , 1 5 .
227 Observaţia şi studiul aparţin dr. Silviu Sanie.
228 Pentru cultura Dridu, corespomdenţe în Acta MM., 1, 1 979, G. Coman,
Cercetări . . . , p. 86, fig. 7/2-8.
229 Donaţie către noi, de la D. Palade, prin Pr. C. Marin. Ultimele două au fost
depuse de noi la Muzeul judeţean Vaslui.
23° Considerăm că aici se.află o necropolă sarmatică.
23 1 Ibidem.
232 Ibidem.
233 Coasta acestui deal a fost împădurită până în secolul XIX. Aici au fost aduşi
numeroşi răzeşi din satul Dumeşti cu act de vânzare, a moşiilor lor, către vei vistiernicul
Iordache Cantacuzino. Deveniţi clăcaşi, "i-a mutat treptat lângă una din curţile sale
(nr. 1 56),obligându-i să defrişeze pădurea pentru a-şi construi casa. Probabil, după
1 864
s-au mutat în Dumeştii Vechi.
234 Donate de noi Muzeului judeţean Vaslui prin arheologul Ruxandra Maxim
Alaiba.
23 5 M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Dinu, Em. Bold, op. cit., p. 2 1 . Reluate de G.
Coman, op. cit., p. 1 25, XXVII. 7.
236 " • • • am săpat un şanţ adânc de 1 ,5 m, lung de 200-250 m, în care am găsit 2030 oale mari cu capac, cu cenuşă şi oase de om. Conţinutul a fost deşertat în săculeţe
de pânză. S-au găsit şi cercei, inele, brăţări. La plecare au luat .şi săculeţele şi
oalele" Informaţie Gh. Maxim din . Valea Mare, participant la lucrări.
237 Arh. Stat. Buc., Spiridonia, Inventar arhivistic, . dosar nr. 2 1 , din 1 8241 848 cu situaţia ţiganilor vătraşi, robi ai Spiridoniei, aduşi de la Hoiseşti - Iaşi.
Unii au venit mai târziu de la Drăguşeni - Iaşi.
238 În u.a. 2 1 .
239 U.a. 45. Cota cea. 4 1 0 m (faţă de nivelul mării).
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240 Asemănări la Gh. Bichir, Cultura, pl. C, fig. 3, şi 4, B II, d/1 ; pl. CXXXI,

fig. 5, B II, d/1 ; pl. CXXXVI, fig. 1 -3, B 1, b/1 .
24 1 Deoarece ţiganii vătraşi fuseseră aduşi de Spiridonie abia la începutul sec.
<OX, înseamnă că locuirile din secolele XVII-XVIII aparţineau răzeşilor din Borăşti,
care nu-şi vânduseră pământul lui Iordache Cantacuzino. Vezi şi Gh. Chibănescu,
op. cit. ,V, 1 , p. 6 1 .
242 Multe asemănări la Gh. Bichir, Cultura.
243 Asemănări ţin Acta MM, 1, 1 979, Em. Zaharia şi C. Buraga, Cercetări
arheologice de suprafaţă, p. 255, fig. 1 0-3 şi 1 8 .
244 Dumitraşco Ştefan, tatăl său, cumpărase 2-3 di n moşia Dumeşti, vezi G. Coman,
op. cit., V, 1 , p. 32-33 .
245 Gh. Ghibănescu, op. cit., V, 1 , p . 32-33.
246 Ce�;amică asemănătoare la Bârlad, Valea Seacă, în Acta MM, V-VI, p. 376, fig.
1 2/1 -3, 8-10; p. 377, fig. 1 3/1 , 5-7; p. 379, fig. 1 5/5 şi în Acta .MM, VII-VIII, p. 1 09,
1 1 0; 1 2 1 , fig. 917.
247 Similitudini la V. Spinei, Realităţi etnice, p. 2 1 6, fig. 44/2, 4.
248 Din 1 938, V. Doru, săpând o groapă în spatele casei sala, la 1 ,60 m adâncime,
a găsit un schelet uman, orientat N-S, lângă care se aflau 3-4 ulcele, negre, cu gâtui
lung, şi fundul larg. Sfătuit de preot le-a îngropat la loc.
249 Aici era vatra veche a satului Borăşti. Atestat documentar la 1 502, ca Terpeşti
(D.R.H. , III, p. 488-490, doc. 273 din 1 502 (70 1 0), martie 1 4) şi ca Borăşti la 1 546
(D.I.R. , XVI, A, 1, doc. 4 1 8 din 1 546 (7054), aprilie 1 5) şi Gh. Ghibănescu, op. cit. ,
V, 1 , P. 59-63.
25 0 La est de drum a fost, probabil, ultima vatră a satului Cliceşti (răzeşii
"nevânduţi").
25 1 La vest de drum era vatra dihotomică a satului Borăşti.
25 2 Este cea de a doua vatră a satului Valea Mare.
253 Este punctul în care dr. D.Gh. Teodor efectuează, în 1 987 şi 1 988, sondaje
sistematice. Rezultate inedite.
254 Prezintă numeroase asemănări la Gh. Bichir, Cultura, pl. XLIV, XLVII etc.
2 55 Probabil vetre de prisacă sau (şi) locuinţe izolate.
256 Vezi nota 253.
257 Gh. Ghibănescu, op. cit., V, 1, p. 59-63.
258 Numeroase asemănări la Gh. Bichir, Cultura, în pl. LVIII, LXXXIV.
259 Scheletul şi puţinele resturi materiale au fost ridicate de prof. 1. Străjeru.
260 " cârtiţele scoteau hârburi pe muşuroaie". Informaţie Dochiţa Pătraşcu.
261 Cuptorul se afla pe moşia Cliceşti şi a funcţionat, aproximativ, între 1 6301 83 0.
·262 D.R.H., A, II, p. 380-382, doc. 250 din . 1 483, august 1 4.
263 D.R.H., A, II, p. 3 87-389, doc. 253 din 1483, noiembrie 23.
264 al Arh. Stat. Buc., Planuri jud. Vaslui 1824; b/ Arh. Stat. Buc., Spiridonia,
Harta închipuitoare; el Planul moşiei Găureni, şi o parte din Mir'eşti, ţinutul
Vasluiului, 1 846.
265 Arh. Stat. Buc., Planurijud. Vaslui, nr. 39, 1 824.
266 D.H.R., A, II, p. 93, doc. 62 din 1 2 aprilie 1457-1 5-4 · iulie 2, şi nota 264.
. • •
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Mireştii nu sunt, asa cum se afirmă, vatra veche a Găurenilor. Au existat, ca
sate, în acelaşi timp.
267 V. Chirica, M. Tanasachi, R.A.I., II, p. 430, LXXXI. 8. A (29), semnalează:
" . . . aşezarea de tip Poieneşti, o locuire din sec. IV e.n. în asociere cu amfore romane.
Un cuţit curb din silex aparţine unei locuiri Noua.
268 a/ Pla.nul moşiei Găureni; 1 846; b/ Spiridonia, Harta închipuitoare; el
Referitor la pâraiele Mireşti şi Siliştea V.C. Chiriţă, Dicţionarul, p. 87-88 .
269 V. Chirica, M. Tanasachi, R.A.I., II, p . 430, LXXXI . 8. A. (29) , semnalează
Cucuteni A şi secolul XIV/XV. 1
270 Planul moşiei Găureni, 1846; Arh. Stat. Buc., Spiridonia, Harta închipuitoare.
Conform acestora, aici era partea de sat clăcăşească. Proprietatea familiei Andronic
până pe la 1 820, apoi a serdarului Matei Parp.
27 1 D.R.H., A, 1, p. 276-278, doc. 1 96 din 1439, iulie 2.
272 Arh. Stat. Buc., Planuri jud. Vaslui, 1 824,nr. 39.
273 V. Chirica, M. Tanasachi, R.A.I., II, p. 429, LXXXI. 4. H, semnalează sec. IV,
amfore romane şi sec. XV, XVI-XVII, XVII-XVIII.
274 V. Chirica, M. Tanasachi, R.A.I., II, p. 428, LXXXI. 4.g. Nu pe coasta de NE
a dealului ci pe cea de SV. Am descoperit în plus ceramică dacică şi bastamică, nu
însă medievală.
275 Numeroase resturi ceramice au asemănări la Gh. Bichir, Cultura.
276 Semnalată de V. Chirica, M. Tanasachi, R.A.I., Il, p. 428, LXXXI.4.D. (prima
parte);
277 Este jumătatea estică a fostului sat Glodeni (1/2 de vest, la nr. 59). Arh. Stat.
Buc., Spiridonia, Harta închipuitoare; Arh. Stat. Buc., Planurijud. Vaslui, 1 824,
nr. 39; V. Chirica, M. Tanasachi, R.A.I., II, p. 428, L:XXXI.4.D. (a doua jumătate),
unde semnalează Noua, XI-XII, XV, XVII-XVIII.
279 I.F.R., Tezaur toponimie, 1, A, p. 294, îl înregistrează ca sat la 1 772. Dmitriev,
Recensământul, p. 237, şi anul 1 774.
280 Radu, Todireşti, p. 23, este atestat doc. la 1 597 cf. Arh. Stat. Iaşi, Documente,
P. 409, Doc. 1 88. Gh. Ghibănescu, op. cit., Il, 1 , p. 1 02, doc. 82 din 1 635, iulie 1 ,
unde în scrisoarea lui Iuraşco din Hodoreni este menţionat aprodul Vasile Căpracia
din Anneneşti.
281 Gh. Ghibănescu, op. cit., IV, 2, p. 70-75, hotamica Armăşenilor, din 1 746,
august 5, Miron din Gărcina vinde lui Lungu din Olăşăi la 1 625, martie I S .
282 Obiecte donate de Al. Maxim şi C.V. Braşoveanu, depuse de noi la Muzeul
judeţean Vaslui.
28 3 Sec. XV, asemănări la Vaslui, Curtea Domnească, în Acta MM, 1, 1 979, de Al.
Andronic şi R. Popescu, p. 123, fig. 3/1 -7.
284 Nota .280.
28 5 Vezi Radu, Todireşti, p. 27, în harta din 1 837, mai 27.
286 Ibidem, În plus Arh. Stat. Buc., Planuri jud. Vaslui, nr. 39, 1 824 (în care
amplasarea seleştii este eronat făcută).
28 7 Asemănări în Acta MM, 1, 1 979, Em. Zaharia, C. Buraga, Cercetări arheologice
de suprafaţă in com. Dăneşti, Rebricea şi Tăcuta (jud. Vasui), p. 244, fig. 217.
288 D.I.R., XIV, A. III, p. 464, doc. 570 din 1 590, septembrie 1 - 1 5 9 1 , august 3 1 .
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G . Coman, op. cit., p. 250, LXIV. 1 8. Recercetând noi am descoperit si ce
ramică din secolul IV.
2 89 Gh. Ghibănescu, op. cit., V, 1, p. 46.
290 U.P. III Dumeşti·, u.a. 1 (spre sud), u.a. 1 O (la vest) şi u.a. 3 (la nord).
29 1 Arh. Stat. Buc., Planurijud. Vaslui, Nr. 34, 1 838.
292 Gh. Ghibănescu, op. cit. , V, 1, p. 45-46. La 1 785, în hotamica moşiei Dumeşti,
se spune: " . . . pâră unde este drumul din codru, la o poeniţă, seliştită, unde este loc
vechiu de prisacă se ce numeşte la Baligă"
239 D.l.R., A, XVII, IV, p. 447-449, doc. 576 din 1620, aprilie 12. Aceasta ar
putea fi: " . . . se întăresc lui Nicoară mare vomic . . . o prisacă cu pomi ce iaste în satul
Răceşti. . .
294 C. Radu, Todireştii, p. 29. Date nesigure, uneori contradictorii. Nu face trimiteri
complete la documente identificabile. Mai sigur C. Chiriţă, Dicţionar, p. 86.
Enumerând satele corn. Todireşti, la 1 889, apare şi Mahalagia.
295 Cu corespondenţe la Bârlad, Valea Seacă, în Acta MM, V-VI, p. 3 76.
296 G. Coman, op. cit., p. 249, LXIV. 13, semnalează numai sec. IV e.n.
297 D.R.H.,·A, III, p. 3 1 8-3 1 9, doc. 1 75 din 1495 (7003), ianuarie 24.
298
C. Radu, Todireştii, p. 93-94. Dimitriev, Rece11sământu� p. 1 70, Colecţia A.
Ursăchescu, 264, doc. de la 1 845, martie 26.
299 Vezi nota 288 şi Arh. Stat. Buc., Planurijud. Vaslui, nr. 34, 1 838.
300 Sernnalare M. Petrescu-Dâmboviţa, M. Dinu, Em. Bold, op. cit., I, p. 24-26.
Reluată de G. Coman, op. cit., p. 248, LXIV. 1 .
30 1 lbidem,G. Cotnan, l a nr. LXIV.7. Recercetând, s-au găsit locuiri Precucuteni
şi Noua.
302 Mentiune în actul de la nota 288.
303 lnforrnaţie de la N. Bamea şi V. Matei.
3o.t Arh. Stat. Buc., Planuri jud. Vaslui, Nr. 34, 1 838.
305 I.F.R., Tezaur toponimie, 1, A, p. 665.
306 Arh. Stat. Buc. Planuri jud. Vaslui, nr. 34, 1 83 8.
"

307 Ibidem.
308 Gh. Ghibănescu, Surete şi Izvoade, XV, Vasluiul, Studii şi documente, traduse

din slavona veche, Stemnic, ca Apa Pătulelor; Şacovăţ - Tulbure!; Gârbovăţ - Gârbov.
309 C. Radu, Todireştii, p. 30, citează pe N. Iorga cu Neamul Agarici şi răzeşii
fălcieni si vasluieni, în Analele Academiei (?), p. 1 89.
3 1 0 D.LR., A, XVI, IV, p. 273, din 1599, decembrie 4.
3 11 Gh. Ghibănescu, op. cit., V, 1 , p. 46.
3 1 2 C. Cihodaru, Staţiunea neolitică de la Rafaila, în Almanahul Liceului Mihail
Kogălniceanu Vaslui (1 933-1 934) p. 220 şi următoarele, M. Petrescu-Dâmboviţa,.
M. Dinu, Em. Bold, op. Cit , II, p. 9. Recercetare G. Coman, op. cit., 249, LXIY, 14.
3 1 3 Masivele alunecări de pământ din toată zona s-au produs între "Cucuteni"
faza AB, când au distrus şi aşezarea nr. 21 O, şi Hallstatt final, tumulii dacici rămânând
·intacţi. Credem că se datorează unor cutremure de putere neobişnuită.
3 1 4 Numerele de ordine date turnuli1or, din cadrul "câmurilor de turnuli" provin
din registrul nostru de periegheze.
3 1 5 M. Petrescu-Dâmboviţa, M. Dinu, Em. Bold, op. cit., 1, p. 20-30; G. Coman,
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op. cit., p. 1 95, XLVI, 1 .
3 16 Gh. Ghibănescu, Surete şi Izvoade, XV, Vasluiul, Studii şi documente, traduce din slavona veche, Velna - Apa Boului.
3 1 7 Donaţie de la Const. Nechita din Vultureşti.
3 1 8 Cf. Celor de la nota 3 16. Racova se traduce 'prin "Răcoasa" (apă cu raei},
3 1 9 D.R.H., A, 1, p. 239-240, doc. 1 70, din 1437, mai 1 5 .
320 I.F.R., Tezaur toponimie, II, A, p. 1047. Biserica ar fi fost adusă de pe Dealul
Beciului din Dumeşti, de pe vatra fostului sat Mălineşti (nr. 60), aici fiind mărită.
Informaţie Gh. Timofticiuc, Băceşti.
32 1 B.A. Planul moşiilor, 1 830.
322 Informaţie Maria Spumă, Dumeşti.
323 Doc. de la nota 3 1 9. în act satul este numit: " . . . al cincilea sat, unde a fost
văratecul lor vechi, din veac . . . " 1. Bogdan traduce expresia prin: " . . . unde au fost
descălicătoarea ce vechi dintăi" (la p. 5 1 7).
3 24 Altă atestare doc. D.I.R. , XVI, 1, doc. 402 din 1 546, · aprilie 2, unde se
splme: " . . . un sat de pe Racova anume Dumbrăveriii, unde din veac era Văraticul
cel Vechiu a lui Ştefan Voevod . . , "
325 La mormântul pr. 1. Ştefănescu.
326 1 8 14 'este anul înscris în pisania de deasupra uşii de intrare. Clopotul turnat la
Viena la 1792, atestă fie că, 1 8 14 este data unei reparaţii capitale a bisericii, aceasta
fiind mai veche, sau că folosise la biserica pe care satul o avusese (?) pe vatra de
"La Case" (nr. 230), unde i-a alungat epidemia de ciumă ( 1769?); ştiu unii localnici.
327 M. Petrescu-Dâmboviţa, M. Dinu, Em. Bold, op. cit., Il, p. 1 7; G. Coman, op.
cit., p. 1 49, XXXII. 5, menţionează secolele XV-XVII.
328 D.LR., �I, A, V, p. 330, doc. 438 din 1625, martie 24. Aici era " . . . partea
lui Nechifor din satul Dumbrăveni . . . unde a fost prisaca lui Nechifor, la îantână la
Cosiţa", şi Gh. Ghibănescu, Surete şi ]zvoade, VIII, p. 257-268.
329 Vezi nota 327; G. Coman, op. cit., p. 149, XXXII . 6 ce semnalează sec. m-rv.
330 Asemănări la Bârlad - Valea Seacă, în Acta MM, V-VI, .p. 376, fig. 12/1-3, 7-1 1
şi p. 377, fig. 1 3/1 ,5-7.
33 1 G. Coman, op. cit., p. 149, XXXII. 7.
332 Asemănări în Thraco-dacica, Il, 198 1 , S. Teodor, Aşezarea getQ-dacică de la
Huşi-Corni, p. 175, fig. 6/2; p. 1 77, fig. 1 1/1-2; p. 178, fig. 1 3/7-9; p. 1 8 1 , fig. 1 9/
5-10; p. 1 82/fig. 21/2-8; p. 1 87, fig. 33/5- 1 0.
333 In catalogul cu ştampilele de olar, de la I.A.Iş., nu există această marcă. Toarta.
a fost folosită ulterior, probabil la lustruirea vaselor, având un capăt tocit, ceea ce a
afectat parţial inscripţia.
334 Dmitriev; Recensământul, 1, p. 234.
335 Descoperire din 1 966, făcută de înv. R. Dăscălescu, care a .predat materialele
găsite dl. acad. M. Petrescu-Dâmboviţa, pentru datare.
336 Nici un localnic nu conoştea conţinutul. Mulţumim dl. Prof. L. Simenschi de
la 1.1. "A.D. Xenopol" laşi, pentru traducere. Două cuvinte nu se desluşesc clar
"Cioforăni", care aproape sigur este Hodoreni şi "Ciăruţaşul" (?). Cel ce a săpat în
lemn nu ştia carte.
337 G. Coman, op. cit., p. 2 1.8, LXIV. 9, reia după M. Petrescu-Dâmboviţa,
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M. Bold şi Em. Dinu ce semnalează "aşezarea La Tene" de tradiţie hallstattiană",
dar o înscrie greşit, în partea 1 a lucrării (p. 39-40), ea aparţinânq părţii a II-a
(zona Racova).
338 Semnalată şi de G. Coman, op. cit., p. 139, xxx:n. 6 (?), cu vestigii ale sec. ill-IY.
339 G. Coman, op. cit., p. 2 1 8, UV. 10, semnaleală vestigii din "epoca migraţiilor şi
din feudalism.", greşind atât toponimul care corect se numeşte Gura Bogdanei, cât şi
apartenenţa la satul Curseşti-Deal, corn. Pungeşti, în loc de Dumbrăveni, corn. Gărceni.
340 Vezi nota 3 1 9.
34 1 Semnalată de M. Petrescu-Dâmboviţa, M. Dinu, Em. Bold, op. ciL, Il, p. 1 7,
reluată de G. Coman, op. cit., p. 148, XXXII. 3, cu locuiri din La Tene şi din sec.

•

XVI-X\Îll.
342 DRH, m, A, p. 188- 1 9 1 , doc. 96, împreună cu satul Băltenii (Vale).
343 Semnalată de M. Petrescu-Dâmboviţa, M. Dinu, Em. Bold, op. cit., Il, p. 9, G.
Coman, op. Git., p. 64. VII . 1 , care semnaleală doar sec. XV-XVI.
344 Semnalată de M. Petrescu-Dâmboviţa, M. Dinu, Em. Bold, op. cit, II. 9 şi G.
"locuire hallstattiană, morminte feudale
Coman, op. cit, p .. 64, VII, 4, ce noteală

şi o monedă . . .

"

345 DRH, III, A,
346 Ibidem
347 lbidem.

p.

1 88- 1 9 1 , doc. 96 din 149 1 (6999), Octombrie 15.

348 Anchetă. Doar unul din băb:ânii satului, cu care am discutat, ştia că satul, înainte
de a veni pe această vatră, era amplasat într-un bazinet situat la vest de vârful dealului
Scheauca (la cea. 3 km N), acolo unde a fost via fostului CAP Pioenari. Punct necercetat
încă de noi.
349 Informaţii şi de la Maria şi C. Secuianu.
350 AMM, V-VI, p. 335, N. Ciubotaru, Cercetări arheologice de suprafaţă în comuna
Vultureşti (jud. Vaslui). Semnalează ceramică atipică probabil neolitică, prima şi a
doua epocă a fierului, sec. XVII-XVIII.
35 1 Denumit la începutul sec. XIX şi Brăhăşeşti sau Călugăreni.i Vechi, cf. IFR, op.
cit, 1, p. 145, col. 1 .
.
352 DRH, 1, A, p. 3 12-3 13, doc. 222 din 1442 (6950), August 1 .
353 V. Chirica, M. Tanasachi, R.A.L, Il, p. 471 .
356 Urmele materiale aparţinând epocilor mai vechi sunt insuficiente pentru a fi
considerate aşezări.
357 Nu evidenţiem aici mori de apă, stâni, cuptoare de olar, necropole.
358 O aşezare în care s-a locuit mai multe secole, apare în fiecare din acestea.
359 Aceleaşi observaţii face şi dr. V. Spinei în Moldova . ., p. 90.
360 V. Spinei, Moldova . . .
"
361 "+ Brudureşti, semn pentru satel.e desfiinţate.
36 1 "LXXXI.4.E", date preluate de Ia V. Chirica, M. Tanasach.i, op. ciL, p. 428429.
363 "LXIV.9", idem de la G. Coman, op. ciL, p. 248-249.
364- V. Spinei, Moldova, p. 90.
365 Elementele în baza cărora s-au efectuat calculele, au fost luate după V. Spinei,
.

Moldova . . .
366 Ibidem.
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367 V. Spinei, op. cit., p. 193. Nu credem că este o excepţie de la regulă. Constatările
noastre sunt, probabil, valabile, în zone asemănătoare d.p.d.v. geografic cu cea în
care am efectuat noi cercetările.
368 V. Spinei, op. cit., 205.
369 La 1 399 bazinul mijlociu al pârâullii Suhuleţ era numit "Zăvoiul veşnic", (DRH,
A. 1. doc. 9 B din 1399, Noiembrie 28).
370 Tezaurul se află restaurat la Muzeul ''Ştefan cel Mare" ·vaslui şi este foarte
probabil că a apa,rţinut lui Pătru Brudur, sau unuia din cei doi fii ai săi (DRH, A, III p.
87-89 din 1489, lan. 22).
37 1 DRH, A, 1, doc. 9 B, p. 12-13 .
372 V.supra, 370.
373 Se pare că apariţin satului Băceşti, aflat pe acea vatră până la jumătatea secolului
XIX.
3 74 în vetrele vechi ale acestor sate cercetările arheologice sunt incomplete ori nu
s-au efectuat încă.
375 Vezi nota 361.
376 Tibă.neştii Buhlii, ca şi Annăşenii, ş.a. aveau numeroase "cuturi"
377 Infonnaţii preluate dupi V. Chirica, M. Tanasachi, op. cit., IT, p. 395, LXXIY. 2. C.
378 Dumeştii Noi înglobează în actuala sa vatră fostele sate: Mălineşti Leucuşeni,
Meleşcani, Slobozeni-Est, Andrieşti şi Mănăstirea Andrieşti, deci şi mărturiile lor
arheologice.
379 Prfu regrupare, locuitori ai fostelor sate Băicăuţi (Hodoreni), Rângoaia şi Bereşti,
au dus la înfiinţarea satului Schinetea.
380 Arh. St. Buc., Planuri jud. Vaslui, 1 824, şi V. Chirica, M. Tanasachi, op. cit., IT,
427, LXXXI , 1 8, l e. Pentru unele aşe:zări învecinate, dar cercetate incomplet de noi,
apelăm la date din repertoriile arheologice ale judeţelor laşi şi Vaslui.
38 1 Ibidem şi LXXXI. l O.I.
382 Cf. G. Coman, op. cit., p. 249.
383 Ibidem, p. 248-249, LXN, 2-4, pentru sec. 11/lll-VIII/IX · (?).
384 Contopit cu Todireştii în a IT-a jumătate a sec. XIX. Resturile arheologice după
G. Coman, op. cit., p. 248-249. LXIV: 7.
385 Cf. G. Coman, op. cit., p. 1 95, XLVI. 3-5.
J8(j A se vedea, de ex., Gh. Ghibănescu, op. cit., V în întregime.
"
3 87 Ibidem, p. 106-1 08.
.
388 G. Coman, Statomicie, Continuitate, Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui,
Bucureşti, 1 980 şi V. Chirica, M. Tanasachi, Repertoriul Arheologic al judeţului Iaşi,
1, laşi; 1984; IT, laşi, 1985.
.

LES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES ET HISTORIQUES :PANS
LA ZONE MEDIANE DU BASSIN SUPERIEUR DE LA RIVIERE
BÂRLAD
Resume

Les recherches archeologiques et historiques effectuees les dernieres
decennies dans la zone mediane du Bassin Superieur de la riviere de Bârlad
sont d 'une grande importance, etant donne la richesse et la variete de cette
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espace geographique. C'est grâce aux informations que nous avons decouvertes
dans les documents medievaux que nous pouvons mieux connaître 1 'evolution
de la societe humaine du debut jusqu'au Moyen Âge.
Bien que cette zone geographique en question aie ete examinee anterieurement
du point de vue arcbeologique, notre recherche de ces demieres annees ont reussi
â mettre au jour de nouveaux et interessants vestiges qui ont beaucoup contribue a
enrichir les realites arcbeologiques de cette partie du Plateau Central Moldave.
La description de ces recherches arcbeologiques a ete realisee par commune et
par villages. L'ordre de leur succession a ete fait dans le sens du cours d'eau des
rivieres dans cette zone en question.
Pour une facile identification des habitats humains nous avons utilise une
numeration simple de 1 â 257. Cette numeration correspond egalement aux dessins
des planches archeologiqu�s et les signes situes sur ces cartes. Le territoire parcouru
a ete divise en cinq petits bassins des principaux ruisseaux. lls sont marques par les
ciffres romains de 1 â V.
Sur ce territoire nous avons decouvert pTus de 220 sites archeologiques et egalement
36,habitats humains depistes anterieurement ont ete rechercbes â nouveau, les dates
obtenues en completant ou en corrigeant l'information.
La plus vieille (information) decouverte provient du Paleolithique Inferieur Final.
La periode neolithique est bieil represenree par les cultures C� et Cucuteni.
Dans la periode de transition vers l'âge du bronze on remarque dans de_nombreuses
lieux la presence des ensembles Horodiştea-Folteşti et Horodiştea-Erbiceni, avec
deux logements de teinte Gorodosk-Usatovo.
Nous avons aussi trouve de vastes ensembles de type Noua, avec de faibles
presences de type Costişa et Sabatinovka.
Les objectifs de type Hallstatt sont mieux represerites que ceux datant de la
moyenne periode.
En commen�ant avec la culture Noua et jusqu'aujourd'hui les habitats humains
sont continus, plus interniitents les VI-VII-eme siecles de notre ere, ou plus
considerables dans d'autres periodes (les V-IT avant notre ere, IT-IV, XIII-IXIV XIX
notre ere)..
Nous remarquons egalement dans la zone rechercbee 1' existance de quatre cha
teaux-forts thraco-daces et cinque refuges consolides, probablement geto-daces.
Parmi les 60 tumulus environ, qui ont ete signales dans la zone, huit abritent
probablement des tombeaux princiers.
De nombreuses traces de habitation decouv.ertes dans le Bassin Superieur de la
riviere Bârlad prouvent une existance humaine intense et continue du debut
jusqu'aujourd'hui, grâce particulierement, aux conditions de relief et de climat
propre en cette zone du Plateau Central Moldave.
Par les recherches entreprises dans cette zone, a beaucoup grandi le nombre des
objectifs arcbeologiques de diverses periodes historiques, en remarquand avec
cette occasion aussi la grande variete 9e recherches materielles existentes, l'intensite
ges logements humains autochtones, ausssi la presence de quelque interessants
elements culturels allogtnes.
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Mare de L Bogdan), IV, Documente moldoveneşti de la Bogdan Voevod ( 1 5041 5 1 7), V. Documente moldoveneşti de la Ştefăniţă Voievod (151 7-1527).
Şt. Cucoş, Ciramique - Ştefan Cucoş, Ciramique niolitique de Musie
-

-

-

-
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Ar/riologique <de Piatra Neamţ, 1 973.
Doc. Document, documentar.
D.I.R,A. - Documente privind istoria românilor, Buc., A. Moldova, Veacul
XVI, 1, 1 953, Il, 1 95 1 , III, 1 95 1 , IV, 1 952. Veacul XVII, 1, 1 952, II, 1 953, Ill,
1 954. Iv, 1 956.V. 1 957.
Dmitriev, Recensământul - P.G. Dimitriev. Moldova În epoca feudalismului
(Recensămintele populaţiei Moldovei din anii 1772-1 773 şi 1 774), Chişinău, 1 975.
D.N. 15 D. - Drum Naţional, 15 D, P. Neamţ - Roman - Negreşti - Vaslui.
D.R.H., A. - Documenta Roumaniae Historica, Buc., A, Moldova., 1, 1374-1448,
n, 1449-1486. m, 1487- 1504. xrx, 1 626-1 628, xxn, 1 634.
VI. Dumitrescu, Al. Vulpe, Dacia. - Vladimir Dumitrescu, Alexandru Vulpe, Dacia
Înailrte de Dromilrete, Buc., 1 988.
H., H. - Înălţime, adâncime.
Gh: Ghibănescu, lspisoace şi Zapise - Gh. Ghibănescu, Ispisoace şi zapise
(documente slavo-române). Volumele 1-V, fiecare cu partea 1 şi partea a IT-a, laşi.
Gh. Ghibănescu, Surete şi Izvoade - Gh. Ghibănescu, Surete fi lzvoade, (documente
slavo-române). Volumele I-XXV, laşi.
H.H. Stahl, Satele devălmaşe - Henri H. Stahl, C01rtribuţii la studi11l satelor
dnălmaşe, 1, Buc., 1 958, II, Buc., 1 959, III, Buc., 1965.
LAI. Institutul de Arheologie laşi.
Mem. Antiq. - Memoria Antiquitatis, Acta Musei Petrodavensia, P. Neamţ.
N. a. - Nota autorului.
M.D.G.R. - Marele Dicţionar Geografic Român
Petrescu, Dinu, Bold. Cercetări arheologice - Mircea Petrescu-Dâmboviţa, Marin
Dinu, Emil Bold, Cercetări arheologice În Podişul Central Moldovenesc, 1, Valea
Bârladului superior de la Izvoafe şi până la Buhăeşti, AŞU, laşi, Im, 1 955.
Planul moşiei Găurenii, 1846 - B.A. Iaşi. Planul moşiei Găurenii şi o parte din
Mireşti, ţinutul Vasluiului. Ridicat la anul 1 846.
Planuri Jud. Vaslui, 1824 - Arh. St. Buc., Planuri jud. Vaslui, nr. 39, 1 824, iunie,
Ţibăneşti, lvăneşti, Carp.
Planuri Jud. Vaslui, 1838 - Arh. St Buc., Planuri jud Vaslui, nr. 34, 5 iunie 1 838.
Radu, T� - C. Gh. Radu, Todireşti - Vaslui, Oameni - Locuinţe - Datini, laşi, 1987.
V. Spine� Moldova - Victor Spine� Moldova în secolele XI-XJv, Bttc., 1982.
V. Spinei, Realităţi etnice - Victor Spinei, Realităţi etlrice fi politice în Moldova
meridională, În secolele X-XIIL Români şi turanici, laşi, 1 985.
Spiridonia, Harta închipuitoare - Spiridonia , VI, plic 7, nr. 1 0, Harta
închiopuitoare a moşiilor Glodeni, Jăgorenii şi Mirceştii, fără leat şi fără lună.
D.G. Teodor, Continuitatea - Dan G. Teodor, Continuitatea populaţiei
autohtone la est de Carpaţi în sec. VI-XI e.n., Iaşi, 1 984.
D . G . Teodor, Roman itatea - Dan G. Teodor, Romanitatea carpato
dunăreană şi Bizanţ11l în veacurile V-XI e.n., Iaşi, 1 98 1 .
Tezaurul toponimie - Institutul de Filologie "Alexandru Philippide", Iaşi,
Tezaurul toponimie al României. Moldova, voi. 1, Bucureşti, 1 99 1 .
u.a.2 1 - Unitatea amenajistică (parcela) 2 1 .
U.P. (III) - Unitatea
de Producţie /(masiv
păduros).
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DE LA NEMURIREA SUFLETULUI LA CULTUL MORŢILOR.
GETO-DACII
Laurenţia Georgescu
Emma Mădălina Georgescu

Viaţa spirituală a lumii geto-dace, problemele pe care le ridică, ritualurile
funerare, riturile, sacrificiile umane şi animale, fac obiectul preocupărilor
arheologilor şi antropologilor în prima lor fază de colaborare. Ne exprimăm
speranţa, că datele pe care noi le aducem sunt o completare modestă la strădania
generaţiilor de cercetători care au căutat "cheia" unui ritual, unui simbol, unui
mit, sau mai precis a unei gândiri despre credinţele şi reprezentările religioase
ale geto-dacilor.
Trebuie să recunoaştem acest mare şi unic adevăr, că nici o generaţie nu se
va lăuda vreodată că a îmbrăţişat în totalitate fenomenele. Sufletul conţine
adevăru l despre lucrurile care există, care au existat, virtutea, dreptatea
nedreptatea, formalismele. Sufletul omenesc este nemuritor, moare şi renaşte
din timp în timp şi nu poate fi distrus niciodată.
Rădulescu-Motru, în lucrarea sa "Puterea sufletească", spune: "deşi corpul
omenesc este atât de unic şi fragil faţă de corpul multor animale, el este atât de
gingaş şi slab ca o trestie din natură - totuşi el trece, întrece lumea din afară, prin
statura sa dreaptă care prive$te spre cer, prin simetria corpului său, prin fmeţea
organelor lui, prin abilitatea mişcărilor lui şi mai �les prin natura sa spirituală,
impunându-se ca rege al universului"
Nu s-a cunoscut încă o problemă mai tulburătoare ca aceea care priveşte omul şi
sufletul său după moarte, după ultima sa licărire de viaţă înainte de a se întoarce în
pământul care i-a fost prieten.
Moartea atinge numai pământul nu şi sufletul care rămâne întreg deasupra celor
cu care a vieţuit atâta amar de vreme, la bine şi la rău, la dragostea de oameni.
Filozofii, indiferent de modalitatea lor de gândire, se întâlnesc inevitabil cu fiinţa
umană evoluată, atât în ceea ce priveşte manifestările ei biologice cât şi cele din
relaţiile lor sociale. Fiecare şcoaiă filozofico-istorică are coloratura faptului ştiinţific
a legilor cărora ei se supun, în plus bine înţeles imaginea şi pasiunea proprie a
cercetătorului respectiv, cu sau fără deformaţii pasionale, care reflectă alt mod de
gândire, alt ideal - de ce nu poate o vanitate.
Antropologia caută să înlăture toate neajunsurile, privind omul în totalitatea sa
biologică şi socială - este ştiinţa care se ocupă cu studiul fiinţei umane şi a tuturor
raporturilor ei cu mediul cosmic şi social, cu funcţiile ei şi cu manifestările acestei
fiinţe - OMUL.
După antropologul german R. Martin, antropologia este istoria naturală a omului
în toată întinderea sa spaţială şi istorică.
Ceea ce vom căuta în rândurile care urmează, este cum se poate stabili prin
experienţa antropologică, date referitoare la natura umană, la comportamentul lor
social-religios în cadrul societăţii dat fiind şi exemplele pe care le vom derula spre o
mai clară înţelegere a factorului individual, a variabilităţii individuale, notele
caracteristice a grupurilor umane, în parte caracteristice, sau, de ce nu în goana
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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cerce�torilor după variaţii, sau după acelaşi caracter grupal - comune anumitor
�tnii. In sânul fiecărei etnii, găsim predominarea unuia din tipurile constituţionale,
mdependent de caracterele rasiale, căci constituţia este aceea care determină
din punct de vedere somatie, specificul naţional sau etnic cu toate variaţiile
sale (Dr. V. P. ).
Omul este dependent în formarea sa fizică şi intelectuală de strămoşii săi (de
ereditate) şi de mediul în care se află în strânsă colaborare, influenţându-se reciproc.
Ereditatea corespunde totalităţii realizărilor morfologice pe care descendentul le
moşteneşte de Ia părinţii săi dar, trebuie să subliniem şi excepţiile când părinţii nu
transmit descendenţilor caracterele lor, similitudinea copiilor cu părinţii nemergând
uneori niciodată până Ia identitate sau invers. Avem cazuri de transmiteri ereditare
cu caracter special (vezi cazurile pe care le vom studia mai jos). Caracterele
individuale se împart în două mari categorii:
- unele de origine germinală cu care au fost cândva mutaţii şi care se transmit din
generatie în generaţie (este vorba de trăsăturile generale ale individualităţii);
- altele câştigate de somă în timpul vieţii, produse de către influenţe diverse care
au acţionat pozitiv asupra individului în decursul evoluţiei(creşterii) sale şi care
dispar odată cu moartea sa. Nu vom insista prea mult asupra eredităţii (deşi cele trei
exemple finale o cer), deşi încrucişarea între indivizii de rase diferite duc Ia
întreruperea continuităţii ereditare a două rase pure (unii antropologi se cam feresc
astăzi de cuvântul şi terminologia de rase - şi este o greşeală).
Pe un anumit fond ereditar se pot produce multiple variaţii fenotipice - dar limitat
de un anumit cadru -factorul cel mai important în evoluţia individuală şi socială
rămânând ereditatea, pentru că mediul fizic şi social neputând pune în evidenţă decât
calităţi individuale înăscute (L. G. Dr. I. B. ). Pe lângă manifestări generale umane,
mai găsim şi manifestări umane diferite de Ia grup etnic Ia alt grup etnic, manifes$1
care privesc viaţa materială, viata psihică - viata socială din momentul noii apartenenţe
a grupului sau a vechii apartenenţe a grupului etnic. Ele vor forma substratul noii
activităţi cu complexităţi crescânde, pentru că este vorba de supravieţuire directă
sau indirectă.
Să nu uităm că o viaţă materială nouă sau veche priveşte locuinţa, omamentele,
veşmintele, prepararea şi conservarea alimentel�r, procurarea mijloacelor de existenţă
în vechile şi noile condiţii - munca la câmp, la pădure, vânătoarea de la caz la caz,
munca de apărare a grupului uman, de supravieţuire, de prevedere, de domesticire a
animalelor pentru muncă şi de la caz la caz, de apărare. Toate acestea în funcţie şi de
mediul geografic în care trăieşte grupul uman şi de conjuncturile economice şi politice.
Fiecare individ ocupă un anumit loc şi rol în societate - e un factor important al
grupului din care face parte.
Anumite industrii primitive ca împletirea coşurilor şi a lemnului, prepararell
pânzeturilor şi ţesutul, olăritul şi metalurgia, crearea podoabelor de lemn, lut, metale
ca şi a figurilor antropoforme au fost punctul de plecare a unor manifestări umane
specializate care au adus un aport substanţial dezvoltării civilizaţiei şi organizării ei
pe specialităţi primitive iniţial. Multe arte au fost legate de meşteşuguri astfel că
artistul introducea în opera sa valori, pe care natura nu le cunoaşte şi care sunt strict
creaţia sa personală, imaginaţia este liberă, este o imagine a mentalităţii şi gustului
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săuL.
Dansul are cauze magico-religioase, la primitivi considerat "preparare" a
războiului sau o probă de solidaritate. Muzica îşi are originea atât în manifestările
magico-religioase, cât şi în muncă şi dans sau chiar în război, prin transmiterea
ceremoniilor. Credinţa în supraveţuire condiţionează dorinţa de supraveţuire, de
înv.ingere în situaţii de război.
Cercetarea pe arealul spiritual al Daciei a tuturor formelor religioase, din cele
mai vechi timpuri şi până în epoca modernă, ne conduc la sursele cele mai bogate şi
stabile privind continuitatea populaţiei autohtone carpato-danubiene, adică "a acelei
populaţii sincretice, cu o bază de absorbţie asigurându-i stabilitatea, într-o durată
istorică certă, "ceea.ce numim astăzi poporul român" (V.K.f ...
Trebuie făcută cultural un grupaj nou: mitologic, religios, filozofie populară cu
substrat lingvistic, pe etape, cronologic sensibil foarte diferit în urma ultimilor
descoperiri pe substrate daco-getice, cu determinările influienţelor străine sau chiar
a transformărilor lor şi determinările elementelor traco-dace de influienţă sau de
puritate.
Nevoia de corelare şi integrare a datelor tuturor disciplinelor şi domeniile
particulare ale ştiinţelor " care studiază omul şi manifestările lui, a condus la aparitia
unor noi concepte, cu discutarea raporturilor şi posibilităţilor de integrare a datelor
antropologiei fizice, cu cele ale antropologiei culturale, sociale şi structurale, pe de
o parte, şi cu cele ale istoriei, arheologiei şi etnografiei, de 'cealaltă parte " (Dardu
Nicplaesu Plopşor ).
.
In lumina consideraţiilor de mai sus vom încerca să abordăm probleme de ritual
funerar şi de rit, cu implicaţiile respective pe linia permanenţelor istorice şi bineînţeles
cu controversele de rigoare. Fără să ne pennitem că am descoperit un criteriu de
atribuire etnică, ne vom limita decent la semnalarea unor constatări, care până la
studierea a mai multor cazuri identice îi vom da un caracter preliminar- deşi este un
unicat la această dată ca des� operire şi practică funerară de deta1iu.
Obiectul studiului nostru îl constituie descoperirea4 într-un context nefunerar în
aşezarea de la Sura Mică, în două gropi circulare a trei schelete cu inventar ce permit
încadrarea acestora în perioada sec. I.î.Ch.- I,d.Ch. Descoperirea aparţine Prof. Dr.
Ioan Glodariu de la Universitatea Cluj-Napoca, care permite comunicarea datelor
sale preliminare în " melanj" cu ale noastre.
O să ne permitem să dăm câteva date din publicaţia Prof. Dr. I. Glodariu pentru a
fi mai clară situaţia: " .. Epoca dacică a fost deobicei, bine reprezentată... . Aici, ca şi
în alte aşezări dacice contemporane, extrem de numeroase, se dovedesc a fi gropile,
majoritatea din ele în formă de pâlnie aşezată cu gura în jos, cu pereţii mai mult sau
mai puţin înclinaţi. Iniţial gropi de provizii, amenajate după sistemul de acum
cunoscut, ele au sfârşit prin a deveni gropi menajere, ceea ce explică atât varietatea
şi bogăţia excepţională a materialului arheologic existent în unele dintre ele. Între
gropile amintite au atras atenţia altele care aveau aspectul unora astupate la scurt
timp după săparea lor în antichitate, anume nu umplutura firească de pământ negru,
ci amestecul constant al acestuia cu pământul steril (Gr. 1 07, 108, 1 1 6, 1 1 8). Unele
dintre ele nu conţineau decât câteva fragmente ceramice şi resturi de cărbune. Altele
în schimb, nu aveau în ele schelete de animale ( în una un mânz; în alta doi câini şi
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capul celui de al treilea ), iar în două gropi trei schelete umane: în prima (Gr. l 08
) un schelet în poziţie chircită, cu o garnitură de fier placat cu argint a unei
centuri şi fragmente ceramice; în cea de a doua groapă (Nr. 1 1 9 ) erau două
schelete umane, cărbune şi vase sparte ritual. Inventarul acestor gropi este de
epocă dacică, la cele cu schelete umane, databil în a doua jumătate a sec.l.î.Ch.
prima jumătate a veacului următor. Semnificaţia unor astfel de înmormântări
(nici unul dintre scheletele umane nu aveau toate segmentele osoase), abia
urmează să fie precizată5.
Aria.de răspândire a gropilor cu oseminte umane înhumate în contexte nefunerare,
marchează zona sudică şi estică a Transilvaniei şi cea extracarpatică. Gropile cu
oseminte au o formă, în majoritatea cazurilor, circulară, în conţinutul cărora s-au
descoperit unul sau mai multe schelete la nivele diferite de depunere în aceeaşi
groapă. Poziţia scheletelor diferă de la caz la caz, fie în conexiune anatomică sau nu,
în decubit dorsal sau lateral, chircite şi în foarte puţine cazuri în poziţie verticală (
trei cazuri la Orlea, Cândeşti- A.Florescu în 1 983 6 şi un caz la Dulceanca-Suzana
Dolinescu-Ferche în 1 974 - informaţie de autor).
Poziţia lor este în funcţie de momentul înhumării, dacă personajul a fost inhumat
imediat după deces, după încetarea rigidităţii cadaverice, sau dacă a fost înliumat
încă fiind în viaţă. Tot aşa de bine se putea ca decedatul să fie expus pe suprafaţa
solului o perioadă îndelungată şi apoi în totalitate sau ,numai imele părţi din el să fie
depuse într-o groapă, sau depuşi la alt nivel mai sus după o înhumare mai recentă a
altor indivizi de la care nu excludem gradul de rudenie sau apartenenţa etnică a
grupului.
Frecvent întâlnim înhtimări de schelete umane cu o depunere ce atesta grija familiei
7, dar şi cu lipsa anumitor segmente de schelet cu sau fără urme de intervenţie brutală
sau a unei persoane specializate. Mijloacele de suprimare a indivizilor erau foarte
diferite şi în cazul sacrificării unui individ preoţii erau singurii care puteau interveni
cu experienţa lor, iar mijloacele de suprimare sunt în majoritatea cazurilor greu de
identificat dat fiind subtilităţile la care apelau.
.
Două divinităţi, aparent antagonice, sunt compensatorii prin calităţile lor:
. Gebeleizis ca zeu al cerului, al soarelui şi al interpretărilor şi Zalmoxis, zeu al
pământului , al mortii şi al nemuririi. Din cultul lui Gebeleizis a rămas doar tragerea
cu săgeţi în norii care acopereau strălucirea soarelui. Tot din cultul lui au rămas
sacrificiile umahe, iniţial pe ruguri, aduse concomitent cu practica incinerărilor
funerare.
în ceea ce priveşte sacrificiile tânărului ales ca mesager al lui Zalmoxis, sacrificiul
periodic, o dată la patru ani, se desfăşura în incinta sacră circulară din hieropola dacă
Sarmisegetuza în faţa marelui pontif şi rege, cu o suită special alcătuită din prelaţi şi
militari. Mesajul către Zalmoxis era transmis în mare taină de către marele preot.
Patru oşteni speciali aleşi trebuiau să azvârle puternic în sus solul ales ca acesta să
cadă fix pe suliţe fără să atingă pământul. Acest rit barbar a dăinuit şi în timpul
războaielor dintre Decebal şi Traian.
Bineînţeles obiceiurile erau foarte multe şi erau rezultatul religiozităţii dace şi a
respectului către ei înşişi, către viaţa lor de zi cu zi. La geţi era obiceiul ca femeia să
fie ucisă pe pământul bărbatului, semn de mare cinste (de ex. Orlea8, Căscioarele9,
Sighişoara Wietemberg 1 0 ). Lui Marte, zeul războiului îi erau aduse sacrificii mari,
crude, prin sacrificarea nu o dată a prizonierilor de război, ca de exemplu la Berea1 1 ,
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unde sacrificarea a fost în masă, scheletele fiind găsite foarte chircite şi puternic
torsionate un individ având faţa strivită de o strachină, trântită puternic pe facial.
După unerea temeliei unei locuinţe, ca în materialul pe care l-am primit de la
George Trohaţti de }a Chirnogil2, a fost sacrificat un copil peste care au fost puse
părţi din animale sacrificate cu acest prilej .
în scrierile lui Herodot, Pomponius Mela, Eustathius etc., le găsim detaliat expuse.
Sacrificarea copiilor este frecventă, exemple multiple avem la Celtil5, Poiana, Orlea,
Grădiştea13, Sfântul Gheorghe - CovţLSna14, despre care regretatul Prof. Gr. Kurt Horedt
ne-a spus că aveau urme de lovire pe cranii cu corpuri dure' şi secţionări de membre14_
Cultul craniului a fost obiectul multor controverse. Se găseau depuse în gropi,
cranii care puteau fi a unor personalităţi luate prizonieri, sau poate a unor străbuni,
ca de exemplu la Brad1 6, Piscul Crăsanilor17, Poiana18, Popeşti19•
Sacrificiile unor cupluri, puteau fi rezultatul încălcării regulilor nescrise a unui
grup uman de convieţuire, sau un ritual benefic fertilităţii întregii colectivităţi în
sânul cărora trăiau (Căscioarele)17•
Nu discutăm acum raporturile şi intercondiţionările dintre sacrificiile de oameni
şi animale. Este o problemă prea vastă care trebuie tratată separat.
În ceea ce priveşte expunerea cadavrelor pe sol, poate fi o practică rituală a
comunităţii respective şi nu o sacrificare. Este o mentalitate religioasă bine conturată
. în viaţa grupurilor respective. Acest lucru nu trebuie generalizat - adică această
practică nu o vom comenta până vom avea noi date plauzibile.

Deci:

Materialul pe care l-am primit spre studiu, se încadrează în categoria înhumărilor
în context nefunerar, la Şura Mică3-s.
Atenţionăm că subiecţii au fiecare un nume, nu numere aşa cum aţi fost obişnuiţi,
aceasta fiind dorinţa celor care au participat la cercetările de teren şi sunt perfect de
acord dat fiind corectitudinea şi eleganţa ştiinţifică cu care au lucrat acest caz destul
de dificil, care a solicitat o atenţie deosebită.
S-au folosit pentru studiu metodele internaţionale ale şcolii româneşti de
antropologie, dar în plus metodele moderne ale lui Robert P. Charles20, sistematica
tipurilor de populaţie, prototipurile create de domnia sa, rezultatele variaţiilor indicilor
şi segregarea tipurilor cu fixarea la grup.
În lucrarea următoare de detaliu tipologie, vom folosi experienţa unei personalităţi
distinse româneşti, un fizionomist perfect ce poartă cu sine amprenta universului
mitic, şi anume lucrările de detaliu cu valoare de unicat a lui Nicole Diaconu, membri
al .Academiei tradiţionale române de artă.

Primul caz

-

AMADEO.

În secţiunea unsprezece (XI-a), în groapa 1 08 cu un diametru de 0,98 m pe 0,93
m, la o adâncime de 0,25 m, pe fundul gropii, pe un pat de pământ ce avea 0,25 m
înălţime, a fost depus un bărbat de aproximativ 35-40 ani, în decubit lateral drept,
chircit, pentru a încăpea mai bine în dimensiunile gropii, cu membrul inferior stâng
îndoit peste abdomen şi torace. Membrul superior drept este aşezat în afara liniei de
înhumare a scheletului în unghi drept. Clavicula stângă era fracturata cu o "sudare"
în aşchie, iar membrul superior stâng lipseşte în totalitate fără nici o unnă de secţionare,
sau a unei intervenţii brutale care să poată fi observată pe os.
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Î n ceea ce priveşte craniul, facialul este slab conservat. unele segmente au
fost complet distruse. Orbitele mari, ronde au încadrat probabil w1 nas cu oase
nazale scurte şi late (estimare). Maxilarul superior are un palat paraboloid cu
dentiţia prezentă P-M2 • Mandibula are o bărbie lată, cu mentonul proeminent
rotunj it. Gonionul reliefat, uşor în afara ramurei verticale. Uşor prognatism
alveolar. Dentitia prezentă I1-M2 • Nu are nici un fel de carii, ci doar o uzură
dentară de gradul IV, în unele cazuri până la colet.
Calota craniană este îngustă spre mijlociu ca lăţime şi lungime cu un indice cranian
mezocran - 78, 1 4, deci un mezocran la limita superioară cu bra�icran (79,9).
Reliefurile sunt de gradul 3-4. O notă aparte face treimea inferioară a suturii sagitale,
tangentă cu lambda, unde aveni o retractie puternică a ţesutului osos în urma unei
foarte vechi şi puternice lovituri care a dus Ia deformarea occipitalului.
Scheletul postcranian. Prima impresie este aceea a unor schelete prea scunde
ca dimensiune, dar armonios constituite, datele metrice confirmând o talie de l ,597
m. (după E. Breitinger). Menţionăm că la. nivelul insertiilor musculare pe membrul
superior drept, reliefurile sunt foarte puternice în urma suprasolicitării. Membrul
superior stâng lipseşte în totalitate fiind eliminat prin dislocare şi secţionare post
mortem (Confirmare ce diagnostic - Prof. Dr. I. Balaban). Coxalul, din cauza faptului
că individul a practicat intens călăria are o formă deformată, specifică.
Prof. Dr. Ioan Glodariu menţionează că inventarul lui Amadeo era: o plăcuţă de
argint de la o garnitură de curea, iar în spatele craniului a fost aşezată o pafta de
centură din fier, placat cu bronz. Peste Amadeo o fost pus puţin pământ ars în altă
parte, câteva fragmente ccramice din pământul din umplutură.
DATAREA: Sec. 1 î. Ch.
·

Al doilea caz - GIPSY şi MARCO

În secţiunea a doisprezecea (XII), în groapa 1 1 9 care s-a conturat la 0,80 m.
adâncime, cu un diametru de 1 ,40 m pe 1 ,25 m., al cărui fund se găsea la 1 ,3.7 m. 
l ,40 m., adâncime în raport cu solul actual, s-au găsit depuşi doi bărbaţi la nivele şi
zone diferite în aceeaşi groapă.
În partea stângă - vest a gropii a fost depus MARCO în vârstă de aproximativ 2530 ani, iar în partea dreaptă - est, sub nivelul de depunere a lui MARCO, cu 0,25 m.
mai jos1 pe fundul gropii, într-un spaţiu mai mare a fost depus GIPSY în vârstă de
aproximativ 1 5- 1 7 ani.

GIPSY

A fost depus pe fundul gropii, în zona dreaptă - est, deci în zona opusă înhumării
lui MARCO. Poziţia era în decubit dorsal, cu craniul culcat pe dreapta, mâinile
căzute depărtat de corp în formă de V, datorită momentului depunerii lui pe fundul
gropii. Membrele inferioare au fost aşezate în formă de romb, extremităţile inferioare
a tibiilor şi peroneielor, fiind uşor unite în unghi.
Lipsesc, palma mâinii drepte şi laba 'Jiciorului stâng. Nu confirmăm prezenţa
unor urme de secţion:Jre pe oase sau lovituri, indiferent de originea obiectului.
Craniul are facialul slub conservat. Orbitele sunt rotunde, mari. Zona nazală este
distrusă. Molarele sunt uşor.late, reliefate, fronto-temporalizate. Maxilarul superior
este parţial distrus. Spina subnazală se profilează a fi de gradul 2. Marginea
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aperturii piriforme - antropină. Mandibula are mentonul uşor proeminent cu
eşancrură uşor schiţată. G onioanele reliefate în afara ramurii verticale a
mendibulei. Uşor prognatism alveolar. Dentiţia prezentă I 1 1-M\, cu o uzură
dentară de gradul II şi fără carii.
Calota craniană este de lungime mijlocie (g-op 1 8 1 ) şi foarte îngustă ca lăţime
(eu
1 34). Indicele cranian este dolicocran - 73,2, uşor spre mezocran (74,9),
rclicfurile sunt de gradul 2-3 . Arcuirea parietalelor este moderată, Criptozygie.
Frontalut este îngust spre mijlociu la cele două extreme, cu reliefurile glabelei şi
superciliarc profilate de gradul 2. Occipitalul prezintă o reliefare mai pronunţată în
zona inion-opistion. Mastoidele sunt scurte, late, şi puternic reliefate.
Scheletul postcranian. Este un individ gracil cu decalotare epifizară, segmentele
de dimensiuni mai mici, dau impresia unui subiect cu talie mică. Datele metrice ne
au dat o statură de 1 ,558 m. (după E. B. Breitinge'r). Este un individ extrem de ·
armonios constituit, are un echilibru al formelor deosebit împreună cu craniul.
La ceilalţi indivizi distonează forma şi mărimea craniului cu dimensiunile
scheletului postcranian.
Prin dislocare şi secţionare post-mortem au fost detaşate palma mâinii drepte şi
laba piciorului stâng (confirmare de diagnostic cu Prof.- Dr. 1. Balaban).
Peste GIPSY s-a pus pământ şi apoi pământ amestecat cu cărbune.
=

=

MARCO.

Peste el se afla un strat de 1 -8 cm. de pământ amestecat cu cărbune. La nivelul lui
s-au găsit oale sparte ritual în altă parte. Defunctul a fost "înşirat" pe o zonă foarte
îngustă, pe conturul de vest al gropii şi tiind în stare de rigiditate cada� erică nu a
putut fi pus în semicerc. Atuuci s-a recurs la secţionarea în zor. a gi\Lllui, la nivelul
toracelui şi a bazinului, la nivelul cxtremităţii inferioare a femureior. Lipsesc: laba
mâinii drepte şi în totalitate mâna stângă. Nu atestăm prezenţa unor urme de secţionare
pe oase, la nivelul segmentelor lipsă sau a unor intervenţii brutale.
Craniul are facialul slab conservat, cu orbite mari, de formă pătrată cu unghimile
rotunjite. Nasul a avut oase late şi lungi, spina nasală proeminând destul tie puternic
(3). Malarele sunt uşor late, reliefate, fronto-temporalizate. Fosa canină ţste·adâncă
(4), în comparaţie cu a lui GIPSY care are o gradâţie de 3-4. Maxilarul superior are
palatul paraboloid ca şi la celelalte două cazuri şi un prognatism alveolar de gradul
3 . Multiplele granuloame au dus la eliminarea unor dinti, în rest avem o fonnulă
dentară completă cu o uzură dentară de gradul III. Mandibula este uşor dre3:ptă (bărbia
are acest aspect) cu tuberculii bazati bine individualizati. Corpul mandibulei este
uşor masiv, cu o reliefare de gradul 3. Uzura dentară este de gradul 3 . .
Calota este lungă (g - op. 1 87), de lăţime este îngustă (eu - eu 1 40). Indicele
cranian este mezocran - 76,47. Arcuirea parietalelor este moderată cu frontalul usor
fugind spre bregma ca şi la AMADEO. Reliefurile sunt de gradul 3 spre 4.
Criptozigye.
Scheletul postcranian. Avem aceeaşi impresie ca şi la AMADEO şiQIPSY, adică
segmentele membrelor superioare şi inferioare sunt prea scurte. MARCO este ceva
mai robust, solicitări la nivelul inserţiilor musculare ne face să ne gândim Ja anumite
întrebuinfări ocupati9nale. Datele metrice ne dau o talie de 1 ,5967 m. (după E.B.
Breitinger). Laba mâinii drepte şi în totalitate mâna stângă lipsesc prin dislocare
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şi secţionare post-mortem (Confirmare de diagnostic - Prof. Dr. 1. Balaban).

În ceea ce privesc inhumaţii MARCO şi GIPSY:

- Primul înhumat a fost GIPSY, apoi la un nivel mai înalt,cu 0,25 m., dar în
poziţie stânga-vest, deci opus lui GIPSY, a fost adus din altă groapă sau soiul pe
care a fost expus o vreme foarte îndelungată MARCO. A fost adus şi depus cu
foarte multă grijă, deoarece coastele au fost depuse peste el, deci în semicerc pe
o lungime de 60 cm. Este extrem de slab conservat şi corodat în timp în teren.

DATAREA ceramica se datează la sfârşitul sec.
jumătate a .secolului 1. D. Ch.
-

1.

î Ch. şi în prima
.
.

1 ndivizii mai sus menţionaţi fac parte din acelaşi grup etnic, destul de omogen
ca năsă1 m i, de talie foarte apropiată. Noi încercăm în colaborare cu Dr. 1. Balaban o
proiectare pe calculator special pentru fixarea tipului, pentru a face o încadrare mai
corectă, şi separat un studiu de paleopatologie pe zona care impresionează la prima
vedere la AMADEO.
Cercetările arheologice arată că în această perioadă (cea menţionată mai sus) noi
nu avem atestate necropole, nu s-au găsit spaţii rezervate special, delimitate
î�ormântărilor. Spaţiul funerar în mod special este separat de spaţiul de.locuit din
raţiuni psiho - religioase. Sacrificiile aveau un raţionament bine determfqat, este o
manifestare religioasă a instituţiilor superioare a lumii antice cu scopuri foarte precise.
Bineînţeles că ne putem pune multe întrebări în limitele decenţei şi a informaţiilor
actuale.

DECI:

- segmentele detaşate atât de perfect unde erau depuse?
- erau relicve sfinte duse pe pământul strămoşesc ale familiei?
- dat fiind perfectionarea de.taşării segmentelor, aceste segmente deveneau
mesageri pe lângă zei, era o veneraţie şi o reconoştinţă a familiei dat fiind că toţi trei
au fost bărbaţi?
- dat fiind că aceste trei schelete :taceau parte din acelaşi grup etnic poate fi
interpretat ca apartenenţa la un numit rang special?

Nu credem că este vorba de un sacrificiu uman ci de un mod de inhumare
caracteristic unei perioade unde nu avem necropole, dfşi din punct de vedere
demografic datele ne acoperă perfect.

Situaţii asemănătoare, dar de tipuri diferite au menţionat şi publicat antropologii
români: O. Necrasov, D. Botezatu şi G. Miu, Laurenţia Georgescu şi E. M. Georgescu
prin trei noi cazuri de solicitare de studiu, Dardu Nicolaescu Plopşor şi Cantemir
Rişcuţia 1 7• În stadiul actual al cercetărilor sunt încă multe probleme de _clarificat,
lucrându-se cinstit pe fiecare situaţie fără fantasmagorii.
În lucrarea sa."Descoperiri funerare şi semnificaţia lor în contextul culturii geto
dace clasice", Dr. Mircea Babeş, face o trecere în revistă extrem de corectă a
cercetărilor apărute până la data respectivă şi caută să dea o interpretare ecqilibrată
a descoperirilor publicate. (SCIVA, Tom. 39, 1 )2 1 • Domilla sa menţionellZă şi ideea
lui Alexandru Vulpe şi Eugenia Popescu, că în perioada în care a ·avut loc înhumarea
celor menţionaţi de M. Babeş, este posibilă şi "o modificare substanţială începând
cu sec. II î.e.n., prin adoptarea şi adaptarea unui nou cult" (A. Vulpe şi Eug.
Popescu, Dacia N.S. 1 6, 1 972)2 1 • Informaţiile literare2 1 '22 ne oferă temeiuri
•
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destule pentru a putea vorbi de o "reformă sacerdotală - religioasă a lui Deceneu"
(V. Lica, Istros, 1 , 1 9 80).
În lucrarea sa "Credinţe şi practici funerare religioase şi magice în lumea
geto-dacilor" 1 993, cercetătorul Valeriu Sârbu a făcut o sinteză a descoperirilor.
Se menţionează între altele că "numărul indivizilor descoperiţi în contexte
nefunerare este de câteva ori mai mare decât cele din toate tipurile de morminte
geto-dace raportul fiind de 200 la 40" Practicarea sacrificiilor şi a acestor genuri
de înhumări este atestată de către descoperirile arheologice şi izvoarele antice
17• 1 - •
2 22 Odată cu formarea provinciei Dacia, vom vedea că sacrificiile umane
� dispar21, inclusiv în zonele dacilor liberi. După distrugerea statului dac, puterea
clerului, ce fusese bine organjzată - autoritară, încetase. Din primele decenii ale
secolului al II-lea d.Ch., se poate vorbi de practici funerare normale. Dar, asupra
acestor situatii se vor înclina în primul rând arheologii şi istoricii în colaborare
cu antropologii şi paleoetnografii ..
Viata spirituală a lumii trace este fantastică şi plină de surprize. Sacrificiile umane,
mesageiii ceru1ui22, au căpătat un mesaj metafizic în legătură cu aşa-zisa doctrină a
nemuririi sufletului, sacralizarea fericirii egalitară în împărţirea cerului21-22• Marii
pontifi, căpeteniile de prestanţămilitară, anual la solstiţii şi echinoxuri făceau
pelerinaje pe culmile muntilor între răsăritul şi apusul soarelui, pentru rugăciuni cât
mai aproape de cer, pentru reculegeri magico-religioase21•22• 23-24•
Ştiri literare bogate, dar contradictorii, spune Dr. Ligia Bârzu25 ne dau detalii de
inestimabilă importantă de natura credinţelor dacilor. Asupra acestor probleme ne
vom înclina cu ocazia studiului celor trei cazuri care sperăm să aducă noi date, pe
probleme diferite.
Actul religios este de fapt o determinare formală a gradului de religiozitate a
funcţiunii sufleteşti a individului, a unei comutiităţi.
-

NOTE:
1 Diaconu Nicolae: Are valoare de unicat, este o personalitate distinsă,un
fizionomist perfect ce poartă cu sine amprenta universului (rural), membru al
Academiei de Artă Tradiţională din România. Specialiştii din Ouroux en Morvan
din Franta şi Hessenpark Neu Anspach din Germania sunt adepţii acestui reprezentant
al artei milenare, al acestui ingenios reprezentant şi continuator al miticului.
2 Kermbac Victor, Universul mitic al românilor Ed. Ştiinţifică, 1 994.
3 Georgescu Laurenţia şi Georgescu Emma Mădălina, Sacrificiul uman ?,
Comunicare la al VII-lea Congres Internaţional de Tracologie, 20-26 V. 1 996;
România - sub tipar.; Alexandru Oancea şi Georgescu Laurenţia, The bronze age
cemettery from Pietroasa Mică. Comunicare şi publicare la al III-lea Congres .
Internaţional de Tracologie, Vien<!, 1 980.
4 Glodariu Ioan, informaţii personale date din manuscrisul' lucrării de la Şura
Mică, nepublicat.
5 Glodariu Ioan, Nagler Thomas, Rill Martin şi Iaroslavschi Eugen, Cercetări
Arheologie la Şura Mică, în Materiale şi cercetări arheologice, XV, Bucureşti, 1 983.
6 Florescu Adrian şi Florescu Marilena, Aspe.cte ale civilizaţiei traco-geâce
în zona de culturii a Carpaţilor Răsăriteni, în Studia Antiqua et Arch., laşi, 1 983.
7Conovici Niculae şi Georgescu Laurenţia, Date noi privind mormântul de la
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Dorobanţu ljud. Călăr(!şi), Pontica, 1 1 , 1 978.

8 Nicolaescu Dardu Plopşor şi Riscuţia Cantemir, Caracterizarea antropologică
şi morfologică a scheletelor din complexulfunerar de la Orlea, în Revista Muzeelor,
1 , 1969.
9 Sărbu Valeriu, Damian Paul şi Elvira Safta, Căscioarele, informaţii date de
primul autor în lucrarea sa.
1 0Jioredt Kurt şi Seraphirn C.,Die prehistoriche Ausiedlung auf Wretemberg, bei
Sighişoara - Schaburg, Bon, 1971; Nicolaescu Dardu PlOJliOr şi Wanda Wolsky, Elemente
de denwgrafte şi ritulfunerar la populaţiile vechi din România", Buc., 1975.
1 1 ZirraVlad, Locuiri din a doua epocă a fierului în nord-vestul României
(Aşezarea contemporană); Cimitirul Latene de la Ciumeşti şi habitatul indigen de
la Berea , Jud. Satu Mare, în Studii şi comunicări , Satu Mare, 4, 1 980.
12 Trohane Rohane George, Georgescu Laurenţia şi M. St. Urdescu, O descoperire
funerară in aşezţlrea geto-dacă de la Chirnogi, în SCA, 9, 1 972.
13 Sîrbu Valeriu şi Atanasiu F., Cercetări din aşezarea geto-dacă de la Grădiştea,
Jud. Brăila, Istros, 2-3, 1 979 - 1 98 1 .
14 Hordet Kurt, Aşezarea de la Sjăntu Gheorghe - Bedehaza, în Materiale, 2, 1 956.
15Tatulea C.M., Toropu O. Atastasoi A.,Celei, date şi informaţii ştiinţifice date lui

V. Sârbu.
16 Ursache Vasile, Riturile de înmormântare la populaţia dacă din cetatea de la
Brad - Com. Negri - Bacău, în Mem. Antiq. , 1980-1 982.
17 Sîrbu Valeriu, Credinţe şi practici funerare religioase şi magice în lumea
geto-dacică, Ed. Porto-Franco , 1 993 ; Conovici Nicolae şi M. Şt. Udrescu, Piscul
Crăsanilor, informaţii date lui V. Sârbu.
18 Vulpe Radu, Şantierul�oiana, 1 95 1 - 1 952, în SCIV, 3; Vulpe Radu şi Ecaterina,
Lesfouilles de Poiana, Dacia 3-4, 1 923, 1927-1 933.
19 Vulpe Alexandru şi Ghergheţu M., Şantierul arheologic Popeşti, Com.
Mihăileşti, Jud. Ilfov. Raportpreliminarpentru campaniile 1976-19 77, în.Cercetări
arheologice, 3.
20 Robert P. Charles , Proposition d'une mithode pratique pour la determina
tion des types crânies, în C.R. Acad. Sci. Paris, 1 963.
21 Babeş Mircea, Descoperiri funerare şi semnificaţia lor în contextul culturii
g.!lo-dace clasice, SCIVA, 39, 1 , 1988; A. Vulpe şi Eug. Popescu, Dacia, N.S. 1 6,
1 972; V. Lica, lstros, 1 , 1 980.
22 Vulcănescu Romulus, Mitologia Română, Ed. Acad., 1 985 şi bibliografia;
Mircea Eliade, De la Zamolxis la Gingis-Han, Buc., 1 980; Pârvan Vasile, Getica,
Buc., 1 982.
23 Georgescu Laurenţiu Şi Georgescu Emma Mădălina, Cultul soarelui - cultul
strămoşilor, voi. 1., manuscris - sub tipar.
24 Georgescu Laurenţia şi Georgescu Emma Mădălina, Simbolul solar în ritualul
creştin al botezului, Comunicare la Simpozionul "Branul în Cultura
Românească", 8-9, VIII, 1 996; Eliade Mircea, Traiti d'une histoire des religion,
Paris, 1 970.
2s Barbu Ligia, Continuitatea creaţiei materiale şi spirituale a poporului
român pe teritoriul fostei Dacii, Buc.ureşti, 1 979; G. B. Taulor, Primitive eul
ture, voi. I-11, London, 1 87 1 , reeditare 1 985, 1 995.
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NECROPOLELE MEDIEVALE DIN CÂMPIA ROMÂNĂ ÎN
SECOLELE XVI-XVIII. ANALIZA DEMOGRAFICĂ
Laurenţia Georgescu

Metodele de observaţie a fenomenelor social-economice şi a grupurilor umane,
cauzelor care produc efecte asemăiJ.ătoare în aceleaşi împrejurări, aparţin statisticii
- acelei ramuri ale ei care se ocupă cu cercetarea fenomenelor vitale (natalitatea,
mortalitatea etc.). Fenomenele nu pot fi studiate separat, izolate unele de altele.
Orişice informaţie în legătură cu populaţia, starea ei economică, poziţia
geografică a grupurilor umane, cauzele migrărilor, a diferitelor grupuri (dintr-o
zonă în alta) ca şi polarizărilor pe care unele aşezări le fac prin "roirea" micilor
aşezări ce se ataşează, sunt surse extrem de importante pentru studiul demografic
al populatiei �tabile sau cvasistabile cu familii de populaţii stabile.
Cercetarea demografică este o cercetare multidisciplinară în care intră în
"melanj" cercetarea cauzală cu cea comportamentală pe populaţii, zone, perioade
etc., pentru a clarifica aspectele structurii sociale din perioadele învestigate.
Precizia analizei demografice depinde de cunoaşterea condiţiilor şi a modului
de populare în microzone sau macrozone, de cunoaşterea factorilor sociali
economici şi cultural-istorici de dezvoltare a comunităţii respective, care fac
obiectul atenţiei noastre.
Studiul structurii pe vârste a populaţiei este utilizată în comparaţiile dintre
indicii bruţi de mortalitate care ţin seama de structura pe vârste şi facilitează
efectuarea unei analize structurale interne, utilizând elementele de datare şi
grupele cronologice sau stratigrafice de morminte din acelaşi cimitir care, prin
cercetarea exhaustivă cu metodele actuale, i s-a stabilit volumul ş� durata de
folosire a necropolei .
Dar, în acelaşi timp trebuie să ţinem seama de obiceiurile şi credinţele
populaţiilor care au vieţuit pe teritoriul actual al ţării noastre din neolitic până în
prezent. Trebuie aprofundat studiul ritualului funerar, a inventarului funerar care
trasează o linie de demarcaţie între comunităţi.
Din analiza comportamentului demografic putem avea imaginea . unui tip de
populaţie cu o dinamică demografică corespunzătoare fazei de dezvoltare a
aşezării (caracterizată arheologic).
Dacă avem însă datele privind întinderea, durata de folosire, intensitatea de
folosire şi structura aşezărilor, vom estima volumul, tipul (modelul) de dinamica
demografică şi structura probabilă a populaţiilor în. absentă. - lipsa necropolei
nedescoperită încă.
Trebuie să tinem seama că comportamentul demografic are două faze distincte
în evoluţia unei culturi:
- faza de constituire şi cristalizare;
- faza de maximă dezvoltare şi iradiere.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

În faza de cristalizare şi constituire a culturii, prin afluxul de imigranţi structura
pe grupe de vârstă concentrează mai mult de jumătate din volumul populaţiei

1 5-50 de ani, tipul de comunitate devenind accesiv. Dacă indivizii trecuţi
50 de ani ajling să întrunească 80% din volumul populaţiei, structura va fi de

între
de

tip accesiv-degresiv.
În faza de maximă dezvoltare, iradierea culturii pe cale directă se face, în primul
rând prin radiaţie demografică sau imigrare (ptedominând subiecţii şi cuplurile de
tineri şi adulţi) .

în

concluzie, unui astfel de model de dinamică demografică, îi corespunde o
•

imagine, de la începuttul fazei, tot de aspect regresiv.

Predominând emigrările, tipul de populaţie va fi succesiv, procentul de subiecţi

între 15-50 de ani scăzând sub 50%.
Dacă grutx;le de vârstă 0-14 ani nu depăşesc 80%, tipul de pOpulaţie va fi succesiv

regresiv.

Imaginea de populaţie de tip regresiv,

îmbătrânită, nu reflectă de fapt un moment

al stării de evoluţie atinse de comunitatea respectivă, ci o structură demografică
comportamentală, analoagă doar ca distribuţie pe grupele de vârstă ca cea observa1ă
la populaţiile regresive, dar nu şi cu posibilităţi şi perspective demografice de dezvoltare.
În cazul unei dezvoltări rară perturbaţii, modelele de dinamică demografică
evoluează în timp relativ scurt spre structurile populaţiilor de tip progresiv - accesiv
în faza de maximă dezvoltare şi iradiere directă, prin radiaţia demografică.
Modelele de dinamică demografică şi structura unor tipuri de populaţie, fiicând
dubla testare, cultural-demografică şi demografic-cultural, oferă prin urmare o
metodologie pe baza căreia se pot estima în mod obiectiv caracteristicile generale
de dezvoltare şi faza de evoluţie culturală a unei aşezări nedescoperite sau.necercetate
încă, pornind numai de la săpăturile efectuate în cadrul necropolei .(Dr. Dardu
Nicolaescu Plopşor).

Putem duce mai departe cercetările, ca să putem să explicăm cum se constituiesc·

�

şi cum se extind arealurile culturale, căile şi direcţiile de pătrundere prin nfluienţa
sau radiatia demografică, raporturile demografic culturale şi cultural demografic
între populatii şi culturi contemporane, însă perfect distincte ca teritoriu geografic.
Dar, trebuie să ţinem seama de următorul aspect: două comunităţi identice ca tip
de populaţie şi structură procentuală a supravieţuitorilor pe grupe de vârstă, dar inegale
ca număr de indivizi,

wia din ele fiind de două ori mai mare decât cealaltă, nu pot

avea aceleaşi posibilităţi de dezvoltare demografică şi culturală. Ambele populaţii
fiind de tip progresiv-succesiv, este de la sine înţeles că nu puteau avea acelaşi plus
ca număr de indivizi prin-radiaţia demografică şi emigrare.

Această metodologie deschide perspective promiţătoare în activitatea de cercetare
şi colaborare interdisciplinară, contribuind la explicarea -unor procese istorico
culturale care nu se pot rezolva, nu se pot înţelege

fără a se cunoaşte detaliat

structura populaţiilor şi dinamicâ lor demografică.
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Cercetările arheologice din ultimele trei decenii din zona Bucureştiului au
adus în prim plan noile aşezări · şi nocropole medievale1 • Saţele medievale
cercetate · în Ţara Românească, aparţin secolelor XVI-XVII şi sunt în general
plasate de-a lungul râurilor, paralel cu care în timp s-au· format căi de comunicaţii
importante de interes economic. În lunga lor existenţă aceste aşezări săteşti au
fost influenţate de centrele urbane din apropiere sau din zona submontană,
mişcarea populaţiei fiind în ambele sensuri.
Cercetarea arheologică bucureşteană şi a Centrului Câmpiei Române a ajuns
la concluzia că preţioasele documente ce menţionează în scris pentru prima
dată numele unei aşezări este arareori documentul de întemeiere, uneori foarte
târziu (cu peste un secol) după înfiriparea satelor în vatra medievală. Acest
lucru este valabil pentru satul Măicăneşti (StrăuleştF) şi satul Măneşti de pe
Colentina - cel mai vechi sat menţionat din zonă.
Cercetarea satului medieval Măneşti3 a dus la descoperirea a două cimitire de
secol XIV-XV şi un cimitir găsit în jurul unui interesant lăcaş de cult din zid ce
aparţine secolelor XIV-XVII. Cercetarea acestor necropole a dus la descoperirea a
272 morminte, ce vădesc în mod cla.ţ" practici şi ritualuri creştin deplin cristalizate.
Deoarece necropolele medievale de la Măicăneşti şi Măneşti au fost studiate extrem
de minuţios de doi arheologi medievişti, prof. Dr. Panait I. Panait şi Aristide Ştefănescu,
partea de antropologie4 de la Măicăneşti a fost studiată până la cele mai mici detalii. de
Ioana Popovici, iar cimitirele de la Măneşti5 de către noi, vom face un· studiu comparativ
extrem de sintetic, acroşând unde este cazul şi alte cimitire cu datare apropiată pe care
noi le-am ·studiat şi care au date care le apropie în unele situaţii.
Deoarece Ioana Popovici în studiile sale a folosit la expunerea datelor procentele,
vom face comparaţiile în acelaşi sistem cu unele mici diferenţe.
În afară de metoda clasică am utilizat şi metoda de analiză cronologică a grupurilor
structurale fonotipice, propusă de Robert P. Charles6, în care caracteristica princi
pală a grupului este dătă de masivul facial, ţinând seama şi de indicele cranian care
dă o amplitudine de ariaţie mai mare.
Avantajul acestei metode este că fiecare grup structural fenotipic a primit un
prototip din care s- a dezvoltat încă din paleoliticul superior un tip, în interiorul
fiecărui grup putându-se individualiza variantele locale, regionale, ale unui com
plex de caracteristici, de detalii. Pe baza acestei metode a· lui Robert P. Charles se
pot studia populaţiile contemporane între ele, posibilităţile etniei (originii), înrudirile,
succesiunile în acelaşi areal. Deoarece intră în comparaţie mai multe necropole,
rezultatul îl vom publica ulterior o dată cu materialele de secol XI-XVII din Ţara
Românească şi Transilvania.
În lucrarea de faţă am luat ca bază de studiu necropolele medievale rurale
Măicăneşti, Măneşti, Bârzeşti-Vitan (de secol XVI-XVIII) şi necropola urbană
de la C�mpql�ng Argeş cu datare apropiată a căror subiecţi (în număr de 2 1 7)
au tr�săty d ��P:QllUle şj valpri apropi�te. Nu pe permitem să facem un studiu
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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comparativ cu necropola rurală de la Vadul Anei care face parte din zona prin
cipală de coborâre în Ţara Românească, pentru că studiul ne solicită încă şi pe
noi şi pe arheologi.
Aceste sate făceau parte din cele aproximativ patruzeci de aşezări care roiau în
jurul aşezării voievodale a Bucureştiului. în zona Câmpulung Argeş, zonă voievodală,
mişcarea populaţiei şi-a- pus amprenta şi pe aspectul tipologie ca şi pe structura
de bază cu melanjul respectiv.
La Bârzeşti-Vitan aşezarea şi necropola se afla pe malul drept al Dâmboviţei, cu
aproximativ 1 8-20 m mai sus de nivelul acesteia. Suprafaţa satului avea un areal de
aproximativ 7 ha, descoperindu-se aproximativ 23 case de suprafaţă sa.4 adâncite 1 1 ,
cu un inventar bogat. Necropola se afla la marginea de vest-sud-vest a aşezăriţ;
descoperindu-se 2-4 morminte din care 36 deranjate de. înhumări noi sau -suprapuneri.
Mormintele erau dispuse pe şiruri, ordonate şi este · de presupus � toate au dispus
iniţial de insemnele tradiţionale ale mormintelor de rit creştin, populaţie romană cu
obiceiuri bine cristalizate cu trecerea timpului1 4• Acelaşi lucru s-a observat şi la celelalte
necropole menţion;'lte mai sus. în majoritate înhumaţii erau coborâţi în mormânt
înfiişuraţi în giulgiu, sau într-o împletitură, sesizându-se pesistenţa unui ritual din secolul
al XIV-lea, acela de a lăsa în mormânt-şi bâma sau scândura cu care defunctul
a . fost coborât 1 1 • La Câmpulung-Mureş avem şi dovada înmormântării în
cbşcuig 10 •
Inventarul este spectaculos la tol!-te cele trei necropole rurale: avem 12 categorii
de obiecte de inventar printre care menţibnăm prezenţa inelelor, cerceilor, verigilor,
bumbişorilor, catarame, ,îmbrăcăminte de lux, amnare, vase de sticlă etc. Inelele de
la Măneşti au adus "noul", prezenţa inelelor funerare extrem de elegant lucrate,
cu elemente decorative cu variante multiple. Monedele au fost emise de bănăriile
din Transivania, Ungaria, Polonia, Imperiul Otoman etc.
Frecvenţa anumitor tipuri de obiecte ne sugerează elemente unitare de viaţă
economică, ccmtacte, schimburi permanente producătorii teritoriului românesc,
prezenţa unor centre locale ce produceau obiecte de schimb, de strictă necesitate
funerară sau de zi cu zi.
Gruparea acestor aşezări şi necropole, poziţia lor nu a fost întâmplătoare, în
drumul marilor schimburi comerciale.
Studiul antropologie al materialului osteologie uman, ne-a dat posibilitatea de a
cunoaşte câţiva indicatori demografici, în special cei care scot în evidenţă mortalitatea,
durata medie a vieţii pentru ambele sexe, speranţa de viaţă, indicatori extrem de
sensibili la modificările care intervin datorită nivelului de trai, cultural, deci
transformărilor de ordin social- economic sau fortuit.
Cercetând structura antropologică şi structura demografică a diverselor grupuri
de populaţii, factorii care contrib'Uie la formarea şi modificarea componenţei
antropologice a grupelor de populaţii ies mai în evidenţă. Semnificaţia bio
logică şi socială are ponderea.
·
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Structura tipologică a acestor patru serii (trei rurale şi una urmană, · nu
întâmplător aleasă) ne permite s� subliniem, că subiecţii aparţin tipului europid
cu predominanţa elementului mediteranian având câteva excepţii la Câmpulung
Argeş, trei dinarici şi un alpin. Mediteranoizii au constituit încă din neolitic
elementul predominant în Câmpia Nord-Dunăreană. Bineînţeles aceeaşi situaţie
o avem şi la subiecţii din necropolele Grozăveşti şi Olteniţa - Renie, unde avem
şi elemente "melanj", nordice, esteuropide, protoeuropide (două cazuri).
Repartizarea înhumatilor pe vârste are tangentă cu longevitatea mai mare
sau mai mică a populaţiei, dar şi de probabilitatea posibilităţii de deces la diferite
vârste a subiecţilor stud.iaţi, de structura ·pe vârste-sex a populaţiei staţionare.
Trebuie să menţionăm că noi ne referim la populaţia înhumată deci nu la populaţia
care continuă să trăiască în aşezările de la Măicăneşti, Măneşti, Bârzeşti�Vitan, Câmpulung
Argeş etc., care-şi înmormânta decedaţii în necropolele pe- care le-am menţionat.
În tabelul nr. 1 vom d� speranţa de viaţă şi mortalitatea la subiecţii pe care i
am studiat din necropolele menţionate.
TABELUL NR. 1
SPERANŢA DE VIAŢĂ ŞI.MORTALITATEA
Necropola

Speranţa de viaţă
(0-7 ani) (20-30 ani)
28,6 ani 23,2 ani
29,0 ani 22,0 ani
30,2 ani 20,6 ani
32,4 ani. 23,4 ani
30,4 ani 22,2 ani

Mortalitatea pe intervale în %
(0- 14 ani) (20-40 ani)
14,705% 35,293%
34,65%
24,72%
47, 1 %
48, 1 %
27,58%
27,58%
47,2%
46,4%

(peste 60 ani) ·
2,45 1 %
6,54%
4,8%
4,6 1 %
4,6%
·

Bârzeşti Vitan
Măicăneşti (Il)
Măneşti
Cemica
Câmpulung
Argeş (urban)
Ne-am permis să ataşăm şi rezultatele de la necropola Cemica deoarece are valori
apropiate de celelalte necropole. Durata medie de viaţă, probabilitatea de
supravieţuire, profilul mortalităţii au fost calculate cu ajutorul tabelelor de
mortalitate13•
Repartizarea pe grupe biologice de vârsă ne-a subliniat mortalitatea ridicată la
grupele de copii şi femei tinere între 20-30 de ani bărbaţi între 20-40 de ani şi foarte
puţine cazuri se încadrează în intervalul 60-70 de ani. Excepţie face necropola de la
Bâr.leşti - Vitan unde avem o mortalitate ridicată la grupele de copii, adolescenţi, la
bărbaţi şi la femei între 20-50 de ani, şi foarte puţine cazuri trec limita de 60 de ani.
În cazul grupei Adultus avem mai mulţi subiecţi feminini, iar în grupa Maturus
avem mai mulţi subiecţi masculini. Mortalitatea copiilor în intervalul 7- 1 4 ani
este dublă faţă de cea dintre 0-7 ani (9,3 1 3% faţă de 5,392%).
În ceea ce priveşte cele două metropole de la Măicăneşti (Străuleşti) avem
următoarele vailori:
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1 . - Speranţa de viaţă:
Măicăneşti 1: (0-7 ani) = 23,9 ani; (20-30 ani) = 2 1 ,6 ani;
·
Măicăneşti II: (0-7 ani) = 29,6 ani; (20-30 ani) = 22,0 ani;
2. - Mortalitatea pe intervale:
Măicăneşti 1 : (0- 1 4 ani) = 45,96%; (20-40 ani) = 2 1 ;62 %); peste 60 ani =

5,4 %;

Măicăneşti II: (0- 14 ani) = 34,65%; (20-40 ani) = 24,72%; peste 60 ani =
6,45 %.
Condiţiile de viaţă familiară şi de grup a fiecărei comunităţi săteşti se reflectă în
structura pe grupe de vârstă a mortalităţii, pentru ca nivelul economico-cultural al
societăţii determină evoluţia biologică a morţii. Condiţiile în care au trăit populaţia
aşezărilor menţionate mai sus ilu se diferenţi_ază prea mult între ele. Studiile
arheologice privind aşezările nectopolelor mai sus menţionate au scos în evidentă
acest lucru - condiţiile de viaţă.
Deoarece datele de la Măneşti au mai fost menţionate?, ne vom referi numai la
v�lorile necropolei dela Bârzeşti-Vitan (serie întreagă)8 şi Câmpulung-Argeş9• 10 •
.- Bârzeşti-Vitan: Iniţial că ar fi avut 1500 m2, necropola a fost deranjată de
decapările de teren prin ridicaŢea pământului pentru serele de la Popeşti-Leordeni.
Intervenţia1 1 arheologitor a dus la descoperirea unei mari necropole, starea
nesatisfăcătoare de conservare a osemintelor umane a impus cercetarea pe teren "in
situ" a materialului osteologie uman şi apoi în laborator. Analiza subiecţilor a dus la
următoarea repartizare pe grupe vârtsă-sex aşa cum o prezentăm în tabelul nr. 2 :
Tabelul Nr. 2

Repartiţia pe grupe de sex şi vârstă a subiecţilor
studiaţi din necropola Bârzeşti-Vitan.
Vârsta

Sex
Total%
nedeterminabil
9,3 1 3
18
1
19
(0-7 ani)
Infans 1
5,392
4
4
3
11
lnfans II (7- 1 4 ani)
1 5 ,686
3
17
12
32
Juvenus ( 14-20 ani)
1 9,607
2
15
23
40
(20-30 ani)
Adultus
1 8, 1 37
2
16
19
37
Maturus 1 (30-40 ani)
1 9, 1 1 7
15
24
39
Maturus II (40-50 ani)
8,823
8
10
18
Maturus III (50-60 ani)
2,45 1
5
(60-x ani)
Senilis
1 ,470
3
3
Nedeterminabil sex-vârstă
32
. . 204
88
84
Total:·
i
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Sub raportul analizei antrc·pologice eşantionul prezintă va_riaţii foarte mari
ca formă şi mărime. Calotele au lungimi foarte diferite şi lăţimi variabile care
oscilează între valorile:
- g - op 1 57 - 1 98 la bărbaţi şi între 1 54- 1 86 la femei;
- eu - eu == 142 - 1 6b la bărbaţi şi între 1 3 8 - 1 56 la femei.
Înălţimea craniului oscile� între limitele scund şi foarte înalt, astfel la bărbaţi
valorile oscilează între 1 42- 1 66, iar la femei între 1 24- 1 39. Indicii cranieni
concentrează ma�oritatt�a subiecţilor între categoriile dolicocran-brahicran (72,382,9) cu câteva cazuri ultrabranhicran (86,2-88,4). În tabelul nr. 3 vom prezenta
procentual indicii cranieni 118, 20/ 1 , şi 20/8 la Bârzeşti-Vitan, Măicăneşti şi Măneşti.
==

TABELUL NR. 3

Principalii indici cr�nieni în procente
F

Bârzesti:Vitan

8/ 1

N

eu-eu/g-op.Sexu1
Clasifi-eări.Scara

4)

60,5

40

27, 1

22

26,3

4,9

7

8,3

20/1
po-lbg-op
Camaecranx-57,9

4

N

F

%
-

-

N

B

Mllicănesti

%

N

6 1 ,5

10

7,7

8

30,8

4

B

%

N

F

%

30 8

7

-

-

N

%

3 3,5

8

B

-

N

F

Mim esti

% N

3

3 ,4

3

B

%

3,3

52

60,4 54 58,7

3,8

31

36,0 3 5 38,0

%

N

26,9

1

-

-

F

1

47,6

49

Ultra-Brahi.85-89,9

N

1 7,85

22

Mezocran75-79,9
Brahicran 80-8

%

15

7,4

6

Do1icocran70-74,9

N

%

B

-

F

% N
-

-

B
-

%
-

Ortocran58-62,9

46

67,6

43

59,7

10

7 1 ,5

14

53,8

46

58,22

Hipsicran63-x

22

32,3

29

40,3

4

29,5

12

46,2

33

4 1 ,8

20/8

N

%

N

%

N

12

%

46, 1

N

52

64,7 53

6 1 ,6

4

29, 1 33

38,3

no-b/eu-eu
Tal.'einocranx-79,9
Metriocran80-85 ,9
Acrocran86,0-x

F

%

N

B

F

B

41

60,3

39

54,2 1 3

21

30,9

26

36,1

1

6,6

12

46, 1

7

9,7

1

6,7

2

7,8

6

8,8

86,6

23

F

54 62,7
32

% N

37,2

%

B

5,1

Frontalul oscilează între limitele categoriilor foarte îngustă spre lată (bărbaţii la

ft-ft au 89- 1 05, iar femeile între limitele 1 1 0- 1 3 1 la co-co bărbaţii se încadrează

între valorile 1 03- 1 26, iar femeile întotdeaWla 84- 1 04 ), indicii încadrând frunţile în
categoria frunţilor bombate-intermediare, euripetope. Pe locul corespWlzător suturii
metopice în trei cazuri avem o uşoară creastă - torus - sagital - frontal, în patru cazuri
uşor schiţate. În şapte cazuri avem prezentă sutura metopică.
Feţ�le se mcadrează intre limitele foarte joase - foarte înalte (la bărbaţi între
v!ţlorile 1 QO- l 3 1 1 iar la fe111ţj între 89-1 24), cu o cpncentr�re Wm'� a. subiecţHpr in
grup�le scund - foarte înalte.
�egiWiea supr!lorl:litală se pr�zmm cq forrnţ extrem qf;: va�i�te, cu gJ�p�l!l şi
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arcurile supraciliare abia perceptibile mergând gradat până la fonne foarte
"puternice" care au înglobat şi marginea supraorbitată (variantele sunt foarte
numeroase) . Regiunea nasală .. diferenţele după sex se remarcă în valorile
indicelui nasal în cele trei grupe clasice. Indicele Folwer este în general ortognat,
n elipsind cazuril e cu prognatism al.v eolar de toate gradele, de la forme
mezoprognate la cele evoluate ca şi cazuri de prodentie. Acest lucru a fost
remarcat de noi şi la subiecţii studiaţi din necropolele Olteniţa..Rcnie7• GrozăveştF,
Măneşti3•

5, Ceptura12 şi de Ioana Popovici la subiecţii de la Măicăneşti1• 2• 4•

Această caracteristică o găsim în extrem de multe cazuri în necropolele studiate
în Câmpia Dunării şi în Câmpia Română, drept care până la noi probe ne permitem
să avansăm ideia că aceste elemente au fost aduse de indiviz.i mezoprognaţi şi păstrat
în circuitul endogam al arealului de vietuire, fie, există şi posibilitatea să presupunem
apariţia "independentă", păstrându.. se tot prin endogamie.
Mandibulele sunt gracile la femei, cu caracterele morfologice moderat realizate,

gonicanele sunt şterse Sl1U abia vizibile, cu bărbii mici, uşor rotunjite sau cu eşancrură

moderată. În schimb la bărbaţi gonioanele sunt puternic răsfrânte, cu protuberanţa
mentonieră bine individualizată, dar avem subiecţi cu acest aspect mai moderat.
S�iul odontologie subliniază frecvenţa mare a cariilor dentare, a edentaţiilor
parţiale şi totale, a unei uzuri de gradul II şi IV care caracterizează seria. Indicele de
intensitate a maladiei carioase este de

5,14%.

Parietalele prezintă un caracter comun la subiecţii feminini prin dezvoltarea
moderată, urmând bineînţeles formele caracteristice arcuirilor brahicrane atât la femei
căt şi la bărbaţi. Avem două cazuri de temporal bipartit. Occipitalul are forme şi
mărimi diferit� cu curbă accentuată, cu zona nucală ştearsă s.au reliefată. Avem forme
diferite a apofizei mastoide, de la forme scurte gracile la cele reliefate puternic şi
înalte (groase şi dezvoltate puternic la bărbaţi). Din cauza planoccipitalie'i la unele

�

cranii brahicefale (cu indice p ste
aplatizat îl avem la un alpin.

80.. 82) acestea par scurte. Occipitalul puternic

Dimorfismul sexual este pronunţat în etajul superior şi inferior la bărbaţi şi mult
atenuat la femei, comparativ cu subiecţii de la Măicăneşti4 şi MăneştP unde este mai
puţin accentuat. Qimorfismul sexual se· manifestă la scheletul postcranian mult mai
bine, subiecţii feminini fiind mai gracili.
În ceea ce priveşte scheletul postcranian, acesta prezintă grade diferite de
conservare. Subiecţii masculini au un aspect de robusticitate medie spre puternică,
la femei predominând un aspect de graeilitate. mai accentuată, cu câteva cazuri de

1 ,426 m. şi 1 ,59 m. la
femei cu câteva cazuri care se încadrează între valorile 1 ,62 m 1 , 70 m. Bărbaţii s
au încadrat între limitele 1 ,55 m - 1 ,756 ., deci între limitele taliilor mai mici şi mai

robusticitate sub medie. Talia oscilează între limitele valorilor

..

mari, dar unii subiecţi s-au încadrat între limitele taliilor cu valori oscilând de la

1 ,78 m. la 1 ,86 m.

Dacă comparăm rezultatele noastre cu cele care rezultă din studiul subiecţilor de
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la Măneşti5 şi Măicăneşti\ vom vedea o apropiere mai mare de datele rezultate
din studiul materialului osteologie de la Măneşti, unde talia se încadrează între
valorile următoare: la subiecţii studiaţi în necopola de secol XIV-XV de la
Măneşti, talia la femei este între 1 58,0 cm, şi 1 64,4 cm, iar la bărbaţi între 1 63 ,2
cm şi 1 78,3 cm. Foarte apropiate sunt datele rezultate din studiul subiecţilor din
necropola de secol XVI-XVII de la Măneşti: la femei talia o avem între valorile
1 58,2 cm şi 1 ,66,2 <:;m., iar la bărbaţi între 1 64,6 cm şi 1 79,6 cm.
Din studiul morfofuncţional relevant este faptul că la majoritatea subiecţilor din
necropola de la Bârzeşti-Vitan putem semnala prezenta unor imprcsiuni putemice la
nivelul inserţiilor musculare la membrele superioare atât la bărbaţi cât şi la femei,
aspecte surprinse şi la subiecţii din necropolele de la Măneşti şi Ceptura 1 2 , în plus la
subiecţii masculini la nivelul inserţiilor musculare avem şi o retroversie a platourilor
tibiene în câteva cazuri.
În ceea ce priveşte materialul osteologie uman din necropola a doua de la
Măicăneşti-Străuleşti, se remarcă frecvenţa încadrării subiecţilor bărbaţi în grupele
de talii mici, mijlocii şi foarte înalte, subliniind faptul că toţi subiecţii feminini s-au
grupat în categoria taliilor mijlocii.
În ceea ce priveşte aspectul de paleopatologie, semnalăm la acest nivel osteopatiile
fractutile prost consolidate, anchilozele la nivelul coloanei vertebrale dorsale şi
lombare, în trei cazuri proces(( inflamatorii cicatrizate în urma tăieturilor sau
loviturilor cu corpuri dure. �ele mai variate aspecte şi c� foarte multe cazuri de
paleopatologie, le avem în urma studiului pe carţ noi l-am făcut pe subiecţii care au
fost descoperiţi în necropola medievală rurală de la Vadul Anei (unde s-au descoperit
450 de subiecţi - sub tipar).
În ceea ce priveşte grupul de -brahicrani de l a Bârzeşti - Vitan (26,2% dintre
bărbaţi sunt brahicrani cu un plus de '8,3% din ultrabral:iicrani; 27, 1 % dintre femei
sunt brahicrane cu un plus de 4,9% de ultrabrahicrani) şi Măneşti (3 8,4% dintre
bărbaţi sunt brahicrani şi 36,0% la femei subiecţii sunt brahicrani), presupunem că
s-ar putea să fie vorba de rezultatul unui proces de brahicefalizare pe loc dat fiind
datele zonale pe care le avem - evoluţie pe loc deci.
Materialul osteologie uman care a fost studiat de la Bârzeşti-Vitan poate constitui
un factor de caracterizare demografică primară a populaţiei zonale deoarece reprezintă
aproximativ 50% din populaţia care s-a inhumat (dat fiind intervenţia de decopertare
a solului). Vârful curbei de mortalitate care la alte necropole se fixează pe o anumită
grupă de vârstă, la Bârzeşti-Vitan este o linie care urcă de la Infans I şi Il, spre grupul
Juvenus căutând să menţină aproximativ aceeaşi mortalitate, cu unele oscilaţii, în
grupele Adultus, Maturus I şi Il, ca apoi la nivelul grupei Maturus II să fie aproximativ
la acelaşi nivel cu grupa Infans 1.
Coborârea la nivelul grupei Matur III a curbeî mortalităţii se corelează cu scăderea
numărului de supravieţuitori, creşterea probabilităţii de deces şi scăderea numărului
de supravieţuire, creşterea probabilităţii de deces şi scăderea numărului de
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supravieţuitori o dată cu atingerea unei anumite vârste. La Bârzeşti-Vltan avem
şi o creştere a duratei medii de viaţă, acest lucru impune conditii social-economice
diferite de alte zone de unde avem material comparativ şi o anumită stabilitate
teritorială cu penetrări de populaţii sau grupuri mai rare. Acelaşi lucru, aceeaşi
situaţie o avem şi în nccropola de la Măneşti unde avem o unitate tipologică pe
un fond mediteranian. Se impune deci o analiză structurală internă pentru fiecare
necropolă în parte corelând şi datele topologice cu datele documentare privind
mişcarea de grupuri umane în zone, cauzele majore - situaţiile de influenţă,
modificările fortuite.
În· ceea ce priveşte repartiţia după sex, avem o prezenţă aproape egală a bărbaţilor
şi femeilor, dar femeile în reprezentările deceselor aveau ponderea cea mai mare în
grupele Juvenus şi Adultus, adică

acest interval corespunde exact perioadei

căsătoriilor precoce, sarcinilor pierdute, complicaţiilor la naştere şi infecţiilor care
decurg din lipsa de igienă. În momentul maturizării organismului se produce şi o

rezistenţă mai mare. La Bârzeşti-Vitan chiar când am făcut extrapolarea, noi nu putem

şti dacă pe toată perioada de folosire a necropolei a existat această egalitate
aproximativă între sexe, dat fiind mutaţiile care au intervenit în aşezare - crearea de
n.oi aşezări, deci nu avem siguranţa cu exactitate a duratei intervalului de utilizare a
acestui cimitir.
Pe seria întreagă de la Bârzeşti-Vitan în intervalul lnfas 1 speranţa de viaţă rămâne

de 28;6 ani, în intervalul de vârstă de 20-30 de ani speranţa de viaţă este de 23,2 ani.

Diferenţa după extrapolare fiind la primul interval de 5,53 ani, iar la al doilea inter

5,32 de ani cu corecţiile de rigoare . Procentul celor care atingeau intervalul
·
60-70 de ani este foarte mic (pe necropolă era 2,45%). în ceea ce priveşte subiecţii
de la Mâneşti în primul interval lnfas 1, speranţa de viaţă este de 20,6 ani, pri.n
extrapolare diferenţele sunt mici (în tabelul Nr. 1 avem speranţa de viaţă fără
val de

extrapolare şi mortalitatea pc mai multe necropole).

Cu ajutorul tabelelor de mortalitate au fost calculate, durata medie de viaţă,
probabilitatea de supravieţuire, profilul mortalităţii. Repatizarea pe grupe biologice.
de vârstă ne-a subliniat mortalitatea ridicată. la grupele de copii, adolescenţi, la bărbaţi
şi la femei între 20 şi

50 de ani, ca şi numărul de cazuri reduse de s�biecţi care trec de
60 de ani în necropola de la Bârzeşti-Vitan. '
Studiul antropologie al materialului osteologie uman din necropola medievală

urbană de la Câmpulung-Argeş9 (arheolog dr. Gh. Cantacuzino10, ce aparţine secolelor
XV-XVIII ne permite să constatăm încadrarea "tipofogică foarte apropiată de cele
patru necropole menţionate mai sus.
Dacă avem patru excepţii la

2 1 7 subiecţi acest lucru este justificat zonal, dat

fiind pendulările teritoriale fiind o zonă voievodală. Totuşi aici a fost o oarecare
stabilitate a populaţiei autohtone zonale indiferent de mişcarea populaţiilor pe căile
ele circulaţie din necesiţăţi comerciale sau fortuite pe ambele vers�te ale Carp�fH()f.

��

c� � tarea

afheqfogică �ar� � avut loc în jurul biseri�H gpfflţl�ţ� q@ l& C�pWAA��
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

269

Argeş, a dus la descoperirea unei foarte interesante necropole cu un inventar
extrem de elegant de epocă. Nu ne vom opri aici la strădania arheologului Gh.
Cantacuzino, a arhitectului şi a întregului colectiv care a lucrat la consolidarea
monumentelor istorice de aici de la Curtea Domnească, au fost prea multe
bucuriile şi amărăciunile acestor entuziaşti. Nouă ne-a revenit studiul necropolei
descoperite în incintă a căr� r date preli � inare le punem la dispozitia
dumneavoastră9• 1 0• 1 4•
Primele date pe care studiul structurii pe vârste a acestei populaţii ni le-a dat nu
a fost surprinzător, deoarece şi populaţia care s-a înhumat în cimitirele de la Măneşti
avea date apropiate. Astfel, avem o mortalitate destul de ridicată în rândul copiilor
de 0- 1 4 ani (47,2%), în grupul adolescenţilor de 14-20 de ani foarte scăzută ( 1 ,8%),
în intervalul de vârstă de 20-40 de ani ridicându-se sensibil (46,4%), ca după vârsta
de 60 de ani să avem un procent de 4,6%. Indicii bruţi care ţin seama de structura pe
vârste ne atestă posibilitatea de a avea la Câmpulung Argeş o populaţie în general
cvasi-staţionară cu structurile I şi II cu corecţiile respective, pe tip de generaţii
succesive 2-3.
Speranţa de viaţă, calculată pe intervalele internaţionale, adică cu datele de 30,4
ani în intervalul 0-7 ani, şi 22,2 ani în intervalul 20-30 ani, permit o corecţie de 1 ,3
la limita extenso a generaţiei.
În ceea ce priveşte repartiţia pe sexe a înhumaţiilor din necropola de la Câmpulung
Argeş, situaţia se prezintă astfel� în intervalul de vârstă 0- 14 ani, avem o mortalitate
de 47,2% dintre care 26,2% aparţin copiilor din intervalul de vârstă 7- 14 ani; in
cadrul intervalului de 20-40 de ani mortalitatea pe sexe este aproape egală, din 46,4%
avem 24,0% mortalitatea bărbaţilor şi 22,4% a femeilor; procentul de 4,6% aparţine
bărbaţilor de peste 60 de ani. Un semn de întrebare pentru noi este mortalitatea
foarte sCăzută în intervalul de 14-20 de ani ( 1 ,8%), dar să nu uităm că este vorba de
o curte voievodală cu c:ondiţii economico-sociale de tip urban evoluat, în care şi
mişcările de populaţii sunt nu rareori dirijate. Dar în această necropolă este vorba şi
de o anumită cateogie de autohtoni înhumaţi aici, şi de unele apariţii întâmplătoare,
uneori izolate - factori epidemici, sau de ce nu fortuiţi asupra populaţiei locale.
Vârsta limită a fertilităţii aici s-a ridicat ceva mai mult, ceea ce aduce un spor de
6,8% la formarea familiei stabile, aici putând lucra în retro populaţia care a reuşit să
vieţuiască în condiţiile social-economice. Dar să nu uităm ca noi avem în studiu
populaţia care s-a înhumat, dar nu şi pe cea care a continuat să vieţuiască în continuare
în zona cercetată.
Sub raportul analizei antropologice eşantionul prezintă unele variaţii, pentru
indivizii mediteranieni, cu talii mici sau· mijlocii ce depăşesc rar 1 66 cm, cu cranii
dolico-mezocrane, de înălţime mijlocie orto-metriocran, reliefurile osoase slab
dezvoltate care dau un echilibru elegant trăsăturilor feţei, care este îngustă, joasă,
leptoprosopă. Mandibula este gracilă, cu bărbia rotunjită şi nu arareori cu o uşoară
esancrură. Rădăcina nasului este mijlocie, mergând ca formă spre înaltă, cu un indice
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nazal leptomezorin. Profilul nazal este ortognat cu unele cazuri de prognatism
alveolar. Cei trei subiecţi dinarici au o talie în jur de - 1 74 cm (suprarnijlocie),
brahicefali (peste 80 este ind. cefalic), hipsicrani, cu frunţi drepte, înalte, parietale
rotunjite şi occipitale puternic aplatizate. Nasurile sunt acviline, mezo-leptorin;
Profilul facial este ortognat. Singurul subiect �lpin, este slab conservat, de talie
sub 1 62 cm, indicele cranian este brahicran (83,2), înălţirnra craniului este la
limita dintre mijlociu şi înalt. Fruntea este bombată, faţa este mezenă, ortognată,
reliefurile feţei moderate. Este un exemplar foarte frumos ce aparţine unei femei
în jur de aproximativ 30 de ani plus sau minus 5 ani. Cei trei subiecţi dinarici
sunt bărbaţi, şi au aproximativ 35 de ani plus sau minus 5 ani.
O notă aparte fac femeile din acestă necropolă , care sunt în general grac
ile, frumos constituite, şi care nu prezintă la nivelul membrelor superioare
nici o suprasolicitare ocupaţională la nivelul' inseţilor musculare.
În ceea ce priveşte studiul odontologie asi subiecţilor studiaţi din necropola de
la Câmpulung Argeş, el scoate în evidenţă frecvenţa foarte mare a cariilor dentare
de gradul 1 şi IV, uneori până la colet, cu multiple gmuloame, edentaţii parţiale sau
totale care duc la modificarea aspectului facial în sensul' de dezarrnonie facială.
Paleopatologic: avem cazuri de fracturi consolidate defectuos, cu calusuri foarte
mari, deformând mult membrul respectiv, uneori mergând până la scurtarea
membrului respectiv. Multiple anchiloze şi procese inflarnatorii cicatrizant� în urma
loviturilor cu corpuri dure sau ascuţite. Avem şi un caz de amputare, rudimentar ca
procedeu, a labei piciorului stâng la unul din subiecţii dinarici, dar în zona finală a
piciorului cu un caluş uriaş (confmnare de diagnostic prof. Dr. 1. Balaban).
Dimorfismul sexual este pronunţat în etajul superior şi inferior la bărbaţi,
şi mult atenuat la femei, la fel ca la subiecţii de la Bârzeşti-Vitan, şi mult mai
atenuat comparativ cu subiecţii de la Măicăneşti şi Măneşti. Dimorfismul sexual
se manifestă mult mai bine la bărbaţi, subiecţii feminini fiind mai gracili.
În general seria de la Câmpulung Argeş este o se'rie mult mai omogenă din
toate punctele de vedere, care interesează un studiu comparativ.
Deoarece în multe necropole cercetarea arheologică nu a fost finalizată din
motive independente de arheologi, nu putem face aprecieri sigure asupra unor
indicatori demografici ca: volumul populaţiei, evoluţia numărului locuitorilor
aşezărilor. Deşi seriile noastre sunt reprezentative, în ceea ce priveşte durata de
folosire a cimitirelor nu avem date absolute şi nu o dată nu avem numărul exact al
scheletelor din celelalte cimitire cu care am putea intra în studiul demografic
comparativ pe faze ale unei epoci istorice. Problema densităţii populaţiei este legată
de frecvenţa aşezărilor umane7• 8• 14 •
.

În materialul care va urma publicării acestei lucrări, vom aborda o problemă
extrem de importantă, şi anume studiul generaţiilor care fixează populaţia în retro
- coborând datările necropolelor. - adică limita inferioară.
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Problema formării statelor feudale Ţara Românească şi Moldova este de importanţă
majoră pentru intreaga istorie a poporului român. Statul este un produs al societăţii
aflată pe o anumită treaptă a dezvoltării. Raporturile feudale au apărut pe teritoriul
nostru încă din secolele IX-X - dacă nu chiar mai timpur�u. deoarece instituţiile
corespunzătoare erau pe o treaptă destul de evaluată. Rezultatul a fost apariţia primelor
formaţiuni statale de tip feudal. Evoluţia lor a fost influienţată de trecerea "valurilor"
popoarelor migratoare, năvălirea în secolelel X-XII a pecenegilor şi cumanilor ca şi
de invazia distrugătoare din secolul al XIII-lea 1 a tătarilor.
Secolele XIII şi XIV aduc din ce în ce mai multe ştiri care atrag atenţia supra
activităţii căpeteniilor feudale romane, asupra. relaţiilor lor diplomatice şi a modului
lor de organizare.
Formarea statului feudal Ţara Românească, este rezultatul firesc al dezvoltării
societăţii dintre Carpaţi şi Dunăre pe calea evoluţiei feudalismului. Formaţiunile
politice situate la sud de Carpaţi s-au folosit de orice. împrejurare prielnică lor în
dezvoltarea social-politică. Dar, asupra acestui lucru s-au înclinat nu o dată istoricii
noştri, aşa că nu .vom insista prea mult, pentru că sunt foarte numeroase şi documentele
diplomatice interne şi externe.
"Drumul începu.t cu 20-30 de ani înainte sub conducerera lui Litovoi şi Bărbat" 1 ,
urmaşi ai celor pomeniţi în documentele din 1 277, de ce nu Tihomir (Togomer),
tatăl lui Basarab,, continuă sub Basarab pentru desăvârşirea formării smtului feudal
Ţara Românească.
Rezultatul descoperirilor arheologice din ultimii 30 de ani ca şi prezenţa
monumentelor arhitectonice din ultimul deceniu al secolelor XIII-XIV aflate în
dreapta şi stânga Oltului, sunt o dovadă a proceselor evolutive şi stabilizatoare a
acestor formaţiuni ca1e erau destul de bine închegate, ceci avem deja ..un organism
politic destul de cuprinzător a teritoriului dintre Carpaţi şi Dunăre". Între monumentele
arhitectonice mai importante menţionăm biserica veche a Mănăstirii Negru-Vodă,
biserica şi curtea domnească de la Argeş etc.
Au loc schimburi comerciale intense şi favorabile şi Ţării Rotp.âneşti şi Ungariei.
Negustorii de la Braşov, au ':lil dever fantastic ceea ce-l determină pe regele Ungariei
să le acorde în anul 1 358 un privilegiu din care rezultă că ei treceau pe "teritoriul
dintre râul Buzău şi Ialomiţa, mergând spre Dunăre" unde aveau o activitate rodnică
la gura Ialomiţei .;i Siretului2• Produsele din Ţara Românească erau schimbate pe
produsele din Transilvania. Această evoluţie înfloritoare este confirmată de
aparitia monedei româneşti.
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Documentele emise de cancelaria statului feudal Ţara Românească dau o
imagine corectă asupra dezvoltării acestui stat feudal în secolele XIV-XV, din
punct de vedere economic, social-politic, cât şi date asupra instituţiilor care
erau formate deja în perioada sus-menţionată.
Cultura grâului o avem atestată în actele din 1 1 judeţe ca şi prezenţa marilor.
Într-un docwnent din 1 9 iunie 142 1 se menţionează că "în 1 5 sate erau 1 2 mori"3•
Actul din 1 2 iunie 141 8, menţionează o avere a "oamenilor de jos" care cuprindea:
via, casa, vitele, ogoarele, moara etc. Datorită săpăturilor arheologice au fost
· descoperite unelte, gropi de provizii, iar datorită studiilor paleofa�istice s-au
descoperit tipurile vitelor de muncă. Atestările documentare menţionează cultivarea
viţei de vie în zonele Vâlcea, Dâmboviţa, Mehedinti, Gorj, Ilfov, Argeş. Creşterea
vitelor luase o mare amploare.
Ţăranul român, fie că era vorba de îmbrăcăminte, încălţăminte, unelte de muncă,
şi le !acea singur prin munca lui meşteşugărească, pe care el· o deslaşura paralel cu
cea agricolă, viticoll, etc.
Drwnurile comerciale atestate în nwneroasele documente emise de domnie, ne
dau ştiri importante despre produsele importante deslacute de negustori străini şi
despre ceea ce doreau să cumpere de la noi, fie.din Ţara Românească, fie din Moldova.
Cel mai vechi document dat de un domn român e un privilegiu comercial acordat la
1-368 de Vladislav-Vlaicu negustorilor braşoveni; în 1 409 îl avem pe cel emis de
către Mircea cel Bătrân lipovenilor, iar în 1 4 1 3 este cel dat braşovenilor. Cel mai
vechi privilegiu comercial este acordat în Moldova de către Alexandru cel Bun
negustorilor din Liov în anul 1 408.
Formarea oraşelor se datorează unor necesităţi de ordin intern, cercetările
arheologice atestând preexistenţa pe aceste locuri, de exemplu a Bucureştiului şi
Târgşorului, sate care se transformă în oraşe. Oraşele s-au format pe măsura dezvoltării
activităţii meşteşugăreşti, producându-se o separare a meşteşugarilor de agricultură,
un schimb de produse care treptat va lua o mare amploare. Un rol foarte important
au jucat existenţa unor fortificaţii, cetăţi sau centre militare organizate, de "tipul
curţilor" care asigurau şi protecţia bunurilor şi persoanelor, ca puternica cetate. Bran4•
Spre mijlocul secolului al XV-lea existau următoarele oraşe sau târguri în Ţara
Românească: Brăila, Târgui de Floci (lângă Piua-Petrii), Giurgiu, Turnu, Târgşor,
Târgu Jiu, Râmnic, Slatina, Piteşti, Argeş, Câmpulung, Târgovişte, Buzău, Gherghiţei
şi Calafat la Vadul Dunării în faţa Vidinului. Târgurile şi oraşele aveau un caracter
semirural dat fiind micile diferenţieri dintre meşteşugari şi agricultori. Prelucrarea
pieilor de animale domestice sau sălbatice era foarte solicitată, încât se aduceau
"piei crude" din Transilvania. Oraşele deveniseră centrul principal al schimburilor
comerciale, Ţara Românească cunoscând toate· trei forme de comerţ: intern, extern
şi de tranzit.
Târgurile periodice sau iarmaroacele au avut un rol extrem de important în
schimbul de produse, documentele din Ţara Românească menţionează
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

274

privilegiile acordate de exemplu târgoviştenilor de Dan al II-lea la 1 420- 1 424
şi cel din 1 453 şi 1 469 prin care un sat din apropierea Târgoviştei este scutit de
"vama tâ. guh..i" (Existau vămi şi pentru comerţul extern ce se plăteau în bani şi
foarte puţin în produse - după cum erau vămile importante şi grele cele domneşti,
mănăstireşti, a marilor boieri şi de la gurile râurilor, pentru trecerea lor).
Cea mai importantă cale urmată de carele de marfă în Ţara Românească era
trecerea de la Braşov prin Bran şi Rucăr, Târgovişte şi Târgşor spre Brăila. Alt
drum însemnat era cel urmat pe Valea Ialomiţei, până la Oraşul De Floci (Piua
Petrii); erau foarte multe căile comerciale din Braşov spre Giurgiu şi Bucureşti
(document menţionat la 1 459) sau de la Sibiu spre Slatina către Turnu, sau
peste munţi prin Argeş către Piteşti şi Târgovişte.
Noi am menţionat toate informaţiile de mai sus extrem de sintetic, pentru că au
legătură cu populaţia noastră, starea ei economică, poziţia geografică a grupurilor
umane în aşezările căruia îi aparţin, cauzele migrărilor, a diferitelor grupuri (dintr-o
zonă în alta) ca şi polarizările pe care unele aşezări le fac prin "roirea" micilor aşezări
ce se ataşează. Mişcarea în ambele sensuri pe căile comerciale este extrem de impor
tantă pentru dezvoltarea unor nucleie populaţionale. Toate acestea sunt surse extrem
de importante pentru studiul demografic al populaţiei stabile sau cvasistabilă cu
familii de populaţie stabilă.
Studiul detaliat al strcuturii pe vârste a populafei, este extrem de util în
comparatiile dintre indicii bruti de mortalitate care ţin seama de structura pe vârste
şi facilitează efectuarea unei structuri interne, utilizând elemente de datare şi grupele
deonologice sau stratigrafice de morminte din acelaşi cimitir care, prin cercetarea
exhaustivă cu metodele actuale, i se poate stabili volumul şi durata de folosire a
necropolei - ţinând însă cont de obiceiurile şi credinţele populaţiilor care au vieţuit
pe teritoriul respectiv - evolutiv.

Zona Negru.Vodă - Câmpulung.

Oraşul îşi are originea într-o aşezare sătească, a cărui dezvoltare economică în
timp a avut ca rezultat transformarea sa în târg permanent şi apoi în oraş5• Saşii de
origine transilvană s-au integrat în cadrul vechii obşti săteşti" contribuind la
accelerarea procesului de urbanizare a acestei aşezări, care va deveni un centru
comercial şi meşteşugăresc important6, ca organizare fiind identic cu cele din oraşele
comerciale din Transilvania6•
Cercetările arheologice s-au materializat prin extrem de interesante lucrări
începând cu anul 1 924 - lucrarea lui V. Drăghiceanu7, Dinu V. Rosetti şi Flaminiu
Mârţu în anul l 9638, Flaminiu Mârţu revenind ctl noi date în 1 965, urmate de lucrările
ample ale colectivului condus de Gh. 1. Cantacuzino9 şi de lucrările de sinteză ale lui
Gh. 1. Cantacuzino care a făcut o încadrare corectă a situaţiei "Curţii domneşt! de la
Câmpulung"1 0•
La mijlocul. secolului al XIV-lea, Curtea domnească de la Câmpulung are o
importanţă majoră în această zonă voevodală, aici ·a murit în 1 35 1/1 352 Basarab
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cel Mare, în 1 5 64 a fost îngropat Nicolae Alexandru Voievod. Dat fiind
rezultatele ultimilor cercetări "aici la Câmpulung, după 1 330, Domnii Ţării
Româneşti şi-au avut reşedinţa", când Curtea de Argeş a avut mari distrugeri în
urma războiului încheiat cu biruinţa oştilor lui Basarab P 1, până la începutul
domniei lui Vladislav 1. " Câmpulung a fost o reşedinţă importantă.
Vechea curte de la Cârnpulung, probabil s-a aflat în preajma mănăstirii cunoscută
sub numele legendarului "Nt,gru Vodă", în a cărui biserică se află mormântul
Voevodului Nicolae Alexandru. Cronica lui Radu Popescu menţionează că: "Radu
Voevod Negru . . . s-a aşezat câtăva vreme în Câmpulung, un�e şi mănăstire frumoasă
şi mare au îacut", dale ce completează pe cele cunoscute de Luccari la începutul
secolului al XVII-lea despre Negru Vodă care . . . "fabricn la cittr in Campolongo"12•
Cercetările sistematice - arheologice, în necropola descoperită în incinta Curţii
Domneşti au avut loc în anii 1 975-1 977 şi în anii 1 9 8 1 - 1 982/1 984. S-au descoperit
2 1 7 morminte, unele cu reînhumări, care au intrat în studiu antropologie şi demografic
de detaliu, unde a fost cazul, dat fiind starea de conservare mai dificil de recuperat la
unele schelete. Necropola medievală a fost datată ca aparţinănd secolelor XN-XVIII
de către dr. Gheorghe 1. Cantacuzino13• Inventarul de epocă reprezenta starea socială
şi schimbările economice ale timpului respectiv, dar asupra acestui material se înclină
studiul arheologului, noi punându-vă la dispoziţie datele sintetice rezultate din studiul
antropologie şi demografic.
Primele date pe care studiul structurii pe vârste a acestei populaţii ni le-a dat nu
a fost surprinzător deoarece populaţiile care s-au inhumat în cimitirele medievale
menţionate în tabelul sintetic Ni'. 1 a.veau date apropiate din foarte multe puncte de
vedere. Tabelul sintetic Nr. 2, scoate în relief speranţa de viaţă şi mortalitatea acestora.
În ceea ce priveşte necropola "Negru Vodă" (cum a fost numită de arheologul
Gh.l. Cantacuzino), din studiul de detaliu menţionăm următoarele date:
- avem o mortc:J,litate destul de ridicată în rândul copiilor încadrati în grupa de
vârstă 0- 14 ani (42,2%), în grupa adolescenţilor de 14-20 de ani această mortalitate
este foarte scăzută ( 1 ,8%), ca în intervalul de vârstă de 20-40 de ani să se ridice
sensibil (46,4%), după 60 de ani având un procent de 4,6%. Menţionăm că am folosit
gruparea internaţională a studiului demografic al populaţiilor, pentru ca generaţiile
viitoare să poată folosi aceste date.
* Ţinem să aducem mulţumirile noastre d-lui dr. Gh. Cantacuzino care ne-a
solicitat studiul antropologie şi ne-a dat datele cerute.
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TABELUL NR. 1
NECROPOLELE MEDIEVALE DIN CÂMPIA ROMÂNĂ - POPULAŢIA
RURALĂ
ŞI URBANĂ CARE A INTRAT îN STUDIU COMPARATIVÂ
Necropolele

Nr.
caz

Secol

Bârzeştt-Vttan

204

Bragadiru-Zimnicea
Ceptura
Cuibu cu barză
Cemica

52
XVI
XVI
67
40 XV-XVIII

XVI

87 XV-XVIII

Dealul Piscului
XVI
50
Grozăveşti
XVII
22
Măneşti (serii reunite) 272 XIV-XVII
Măicăneşti-Străuleşti 258
XVI
Negru-Vodă (urban) 2 1 7 XVI-XVIll
Olteniţa Renie
24 XVI-XVIIT
1 38 XV-XVII
Piua Petrii (Oraşul
de Floci) (urban)
1 64 XV-XVII
Radovanu
450 XVI-XVII

Vadu Andrei

Total subiecţi

=

Autorii studiilor
Antropolog
Arheolog
Georgescu Laurenţta
Panatt I . P. şt
Ştefănescu A.
Popovici Ioana
Bichir Gh.
Georgescu Laurenţia
Lichiardopol D.
Georgescu Laurenţia
Cantacuzino Gh.
Botezatu Dan şi
Cantacuzino Gh.
Ştefănescu Gh.
Georgescu Laurenţia
Ciuceanu Radu
Georgescu Laurenţia
Ştefănescu A.
Georgescu Laurenţia
Ştefănescu A.
Popovici Ioana
Panait 1. Panait
Georgescu Laurenţia
Cantacuzino I.G.
Georgescu Laurenţia
Şerbănescu Done
Georgescu Laurentia
Chiţescu L.
şi colaboratorii
Popovici Ioana şi
Comşa Maria
Georgescu Laurenţia
Georgescu Laurenţia
Colectivul de
arheologi ai
Muzeului
Naţional
Bucureşti

2045

* * ) Necropola Vadu Anei - rural - face obiectul unei monografii a Muzeului Naţional de
Istorie - Bucureşti, - este încă în studiu.

Indicii bruţi care ţin seama de structura pe vârste, ne atestă posibilitatea de a avea
aici o populaţie în general cvasistabilă cu structurile 1 şi ii, cu corecţiile respective,
pe tip de generaţii succcesive 2-3.
Speranta de viaţă, calculată pe intervale internaţionale sunt onorate mai sus, ne
dă următoarele date: în intervalul 0-7 ani subiecţii noştri pot spera la maximum de
30,4 ani şi la 22,2 ani în intervalul 20-30 de ani, permiţănd totuşi o corecţie de 1 ,3
ani la limitele extenso a generaţiei (vezi Tabelul nr. 2).
În ceea ce priveşte repartiţia pe sexe a înhumaţilor din necropola Negru
Vodă. comoarativ cu subiectii din Necrooola Piua Puterii (Orasul de Floci).
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avem următoarea situatie:

Necropola Negru Vodă în intervalul de 0- 14 ani avem o mortalitate de

47,2% dintre care 26,2% aparţin copiilor din intervalul 7 - 14 ani; în cadrul
perioadei de vârstă cuprinsă între 20-40 de ani, mortalitatea pe se:X:e este aproape
egală, din 46,4% avem 24,0% mortalitatea bărbaţilor şi 22,4% a femeilor;
procentul de 4,6% aparţine bărbaţilor de peste 60 de ani; un semn de întrebare
pentru noi este mortalitatea foarte scăzută între limitele de vârstă de 14-20 de
ani ( 1 ,87%), dar nu putem uita că este vorba de o curte voevodală cu condiţii
economico-sâcia1c de tip urban evoluat, în care şi mişcările de populaţii sunt nu
rare ori dirijate.
În această necropolă este vorba de o anumită categorie de autohtoni înhumaţi
aici, deoarece după ce reşedinţa de la Câmpulung nu a mai fost folosită de domnii
Ţării Româneşti, o dată "cu Vladislav I, Biserica ei a devenit biserică a oraşului, deci
încep să fie înmormântaţi locuitori ai Câmpulungului - cele mai Vf;chi monede din
mormintele descoperite de către arheologi sunt din tim.pul lui Mircea cel Bătrân sau
din secolul alXV-lea" (Gh. 1. Cantacuzino - det�'rminări Octavian Iliescu). Dar în
această necropolă pot fi rezultatul unor factori epidemici, a unor aparitii întâmplătoare,
sau de ce nu să priv ilp şi aspectele fortuite asupra populaţiei locale. Vârsta limită a
fertilităţii aici s-a ridicat ceva mai mult, ceea ce aduce un popor de 6,8% la formarea
familiei stabile, deci putând lucra in "retro" populaţia care a reuşit să vieţuiască în
condiţiile social-economice de atunci. Nu trebuie să uităm, că noi am avut în studiu
cei 2 1 7 subiecţi care au fost înhumaţi în zonele cercetate, nu şi populaţia care a
continuat să vieţuiască în arealul cercetat.
Necropola Piua-Petr�i (Oraşul de Floci) - am primit spre studiu trei eşantioane
care au totalizat 1 3 8 de subiecţi ce au fost publicaţj22 - ultima serie de 44 de subiecţi
din care 30 cu încadrare în limitele categoriilor celor 1 3 8 studiate şi demografic, nu
vor mai face obiectul studiului nostru dat fiind solicita.rea noastră în altă direcţie.
Ne permitem să scoatem în relief următoarele rezultate sintetice22, care permit
unele comparaţii:

- determinarea sexului a permis următoarea concentrare:

- bărbaţi = 36,23%; - femei = 27,536%;
- nedetenninabili ca sex = 36,23% din care copii = 2 1 ,73%;

- determinarea vârstei a prezentat următoarea situaţie:

- Infans I-II (0- 14 ani) = 2 1 ,03%. Juvenil (1 5-20 ani) = 4,35%.
- Adultus (20-30 ani) = 5,71 o/o; Maturu 1, II, III (30-60 ani) = 52, 1 7%;
- Senil (60 - x ani) = 1 ,45%; Nedeterminabilă vârsta = 14,49%.
Piua Petrii era siruată la intersecţia marilor drumuri interne şi externe cu o solicitare
economică foarte mare, şi cu un rulaj uman deosebit reflectat în paleta tipologică
fantastică pe care o reprezintă subiecţii din aceasătă necropolă. Datorită prosperităţii
economice din vremea primilor Basarabi, precum şi din cauza tendinţei către
un comerţ orientat cât mai întins braşovenilor, acest oraş a ajuns extrem de
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rapid unul din cele mai de seamă oraşe ale Ţării Româneşti, fiind în acelaşi timp
şi un port însemnat de legătură cu orientul.
A fost primul oraş dunărean apărat de "întărituri de piatră"
Piua Petrii devenise o piaţă de aprovizionare a Transilvaniei, cu circulaţia
umană cu mărfuri în ambele sensuri.
Multe documente, privilegii şi menţiuni' ale caracteristicilor române şi străine,
ne-au orientat ascensiunea ca şi declinul acestui renumit oraş care în anul 1 780
exista doar ca sat "din vadul Ialomiţei şi Dunăre " - pomenit şi oficial în
documentele cancelariilor de epocă.
Necropolele. Măneşti - în această statiune, arheologul Aristide Ştefănescu a
descoperit trei necropole medievale, două de secol XIV-XV şi una de secol
XVI-XVIII cu un inventar remarcabil. În studiile sale, arheologul sus menţionat
a făcut o încadrare corectă în timp a acestei descoperiri căci, deşi satul era
menţionat în secolul al XVI-lea c� "fiind o moştenire · pe care o avea Alexandru
al II-lea de la Mihnea cel Rău", necropolele descoperite ne atestă faptul că erau
cu două sute de ani .mai vechi decât prima atestare a actului14•
Noi ne vom referi extrem de sintetic la subiectii seriilor reunite ţinând cont
că anumite date au mai fost publicate, dar în acelaşi timp ne vom referi la subiecţii
necropolelor Grozăveşti15 şi Olteniţa-Renie16 care au fost studiate tot de noi.
De la necropola Măneşti, ne-au revenit spre studiu 272 de subiecţi cu grade diferite
de conservare, de la Grozăveşti 22 de Subiecţi, iar de la Olteniţa-Renie 24 de cazuri.
Determinarea sexului la cele trei necropole menţionate, ne-au dat următoarea
grupare a cazurilor studiate:
- Grozăveşti 63,64% bărbaţi; 1 3,64% femei; 1 2,73% copii;
- Olteniţa-Renie - 66,67% bărbaţi; 22,22% femei; I l , I l% copii.
Determinarea vârstei ne-a dat următoarea situaţie - folosind gruparea
internaţională obişnuită în asemenea cazuri:
- Grozăveşti - 0-1 4 ani = 22,73%; 20-40 ani =59,09%; 60-x· ani = 1 4,64%;
- Olteniţa-Renie = 0- 14 ani = 1 1 , 1 1 %; 20-40 ani = 88,89%; 60-x ani = O
Speranţa de viaţă la toate necropolele intrate în studiu comparativ sus
menţionat în Tabelul nr. 2, ca şi mortalitatea· pe intervale speciale.
Datele necropolei Bârzeşti-Vitan17, serie întreagă sunt menţionate tot în acelaşi
tabel împreună cu alte necropole studiate. Anumite necropole deşi publicate de
unii autori , au fost eliminate deoarece autorii nu au publicat şi datele
demografice. Este adevărat că studiul necesită un timp deosebit.
Sub raportul analizei antropologice, subiecţii prezintă următoarele
caracteristici şi încadrări tipologi�e de bază:
- Necropola Negru-Vodă - eşantionul prezintă unele variaţii, pentru că
majoritatea subiecţilor sunt mediteranieni - cu patru excepţii -, ei au talii mici
sau nijlocii ce depăşesc rar 1 66 cm., cu cranii dolico-mezocrane, de înălţime
mijlocie, ortometriocran, cu reliefuri osoase slab dezvoltate ce dau un echilibru
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elegant trăsăturilor feţei care este îngustă, joasă, leptoprosopă. Mandibula este
gracilă, cu bărbia rotunjită şi nu rareori cu eşancrură (gropiţă).
TABELUL NR. 2
SPERANŢA DE VIAŢĂ ŞI MORTALITATEA
Speranţa de viaţă
Necropolele medievale
(014 ani)(20-30 ani)
rurale şi urbane
28,6
ani 23,2 ani
Bârzeşti-Vitan
32,1 ani 20,6 ani
Bragadiru-Zimnicea
32,8 ani 23,6 ani
Ceptura
34,6 ani 23,4 ani
Cuibul cu barză
32,4 ani 23,4 ani
Cernica
32,4 ani . 22,2 ani
Dealul Piscului
32,2 ani 28,2 ani
Grozăveşti
20,6 ani
30,2 ani
Măneşti (serii reunite)
29,0 ani 22,0 ani
Măicăneşti-Străuleşti
30,4 ani 22,2 ani
Negru-Vodă (urban)
32,2 ani 20,8 ani
01teniţa-Renie
Piua-Petrii (Oraşul de Floci} 34,2 ani 22,6 ani
22,4 ani
Radovanu (serie în recalcul) 32,2 ani
32,2 ani 22,2 ani
Vadu Aniţei (în studiu în
(continuare)

Mortalitatea în procente
(0- 1 4 ani) (20-40 ani) (60-x ani)
2,4%
46,4%
47,2%
9,6%
}8,4%
25,0%
30,77% 1 5,38%
40,0%
1 5,0%
4,6%
27,58% 27,5Ş%
52,0%
22,22%
22,737% 59,09% 14,6%
4,8%
48, 1 %
47, 1 %
6,5%
24,7%
34,65%
4,6%
46,4%
47,2 1 %
11,11%
88,89%
1 ,4%
2 1 ,0%
5,7 1 %
5,6%
46,2%
20,5%

Rădăcina nasului este mijlocie mergând ca formă spre înaltă, cu un indice lepto
mezorin. Profilul este ortogonat cu unele cazuri de prognatism alveolar. Cei trei
subiecţi dinarici au o talie în jur de 1 74 cm. (supramijlocie), brahicefali (Ind.
cefalic::i::8 0), hipsicrani, cu frUnţi drepte, înalte, parietale rotunjite şi occipital puternic
aplatizat. Nasurile sunt acviline mezoleptorin; profilul facial este ortognat.
Singurul subiect alpin, este slab conservat, de talie sub 1 62 cm., indicele cranian
este brahicran (83,2), înălţimea craniului este la limita dintre mijlociu şi înalt. Fruntea
este bombată, faţa este mezenă, ortognată.
Reliefurile feţei sunt moderate. Este un exemplar foarte frumos ce aparţine unei
femei, în jur de aproximativ 30 de ani. Cei trei subiecţi dinarici sunt bărbaţi şi au
aproximativ 35+- 5 ani.
O notă aparte fac femeile din această necropolă, ·care sunt în general gracile,
frumos constituite şi care nu prezintă nici o solicitare la nivelul inserţiilor musculare
a membrelor superioare.
Speranţa de viaţă a subiecţilor din necropola Negru-Vodă este în general între
limitele normale ale necropolelor medievale; adică : între 0-7 ani au o speranţă de
viaţă de 30,4 ani; între 20-30 ani au o speranţă de viaţă între 22,2 ani; mortalitatea
fiind ceva mai ridicată între 0- 1 4 ani de 47,2%; în intervalul de 20-40 de ani
fiind de 46,4%. Peste vârsta de 60 de ani mortalitatea este de 4,6%, valori ce se

•
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�propie de cele ale subiecţilor din necropolele Măneşti (vezi Tabelul nr. 2).
În ceea ce priveşte studiul odontologie al subi�cţilor din necropola de la
Negru-Vodă, el scoate în evidenţă frecvenţa foarte mare a cariilor dentare de
gradul I-IV, alături de '! puternică uzură dentară, uneori până la colet, cu mul
tiple granuloame, edentaţii parţiale şi totale care au dus în unele cazuri la
disamionii faciale, Proporţia dinţilo� cariaţi raportată la numărul de dinţi păstraţi
este de 1 8,06%. La timpul resp�ctiv, am menţionat acelaşi lucru la subiecţii
necropolelor de la Piua Petrii, Grozăveşti, Bârzeşti-Vitan, Vadul Anei care are
cea mai mare uzură dentară de 68,2% vis-a-vis de toate necropolele medievale
studil;lte până în prezent de noi. O notă comună tuturor seriilor studiate c�mparativ
şi menţionate, în această lucrare este prezenţa unui prognatism alveoJar şi a
unei prodenţii, fapt ce poate fi pus în legătură cu condiţiile de viaţă ale grupurilor
umane menţionate, tipul comun de alimentaţie ş·i perioada de fertilitate la femei.
Caria dentară la Vadul Anei este în proporţie de 64,3%, la Măneşti de 59,0%, cu
o uzură dentară de 58,8%. La Bârzeşti-Vitan indicele de intensitate a malad.iei
carioase este de 5, 14%, cu o uzură dentară care se înscrie între gradele II-IV
(după P. Firu şi I. Balaban). La celelalte necropole avem valori uşor diferite18 •

Paleopatoplogie. Materialul studiat ne-a �ferit o imagine a maladiilor
surprinse la nivelul scheletelor şi craniilor. În cadrul leziunilor craniene, avem
câteva sechele în urma unor treumatisme cu corpuri dure la nivelul frontalelor,
parietalelor Ji două cazuri de lovitură cu un corp ascuţit pe occipital. Multiple
cazuri de fracturi consolidate defectuos, ca calusuri foarte mari defromând
membrul respectiv, uneori afectând şi lungimea lui, scurtându-1.
/
La nivelul scheletului postcrani�n am surprins multiple anchiloze şi procese
inflamatorii cicatrizate în urma loviturilor cu corpuri dure, ronde (?) sau ascuţite.
Semnalăm prezenţa unui caz de amputare (rudimentar ca procedeu), a labei piciorului
stâng la unul din indivizi dinarici, dar în zona finală a piciorului, cu un caluş uriaş
(confirmare de diagnostic - dr. I. Balaban).
Dimorfismul sexual este pronunţat la etajul superior şi inferior la �baţi şi
mai atenuat la femei, la fel ca la subiecţii de la Bârzeşti-Vitan19, şi mult mai atenuat
comparativ C\l sub"iecţii de lh MăicăneştF0, şi Măneşti21• Subiecţii feminini sunt
mult mai gracili la Negru-Vodă, toată seria fiind în general mult mai omogenă. La
Vadu Anei, dimorfismul sexual este pronunţat la nivelul etajului superior şi infe
rior al feţei la bărbaţi - în special şi se manifestă mai pregnant în construcţia
scheletului postcranian, la femei fiind în general mai gracile23• Subiecţii de la
Vadu Anei se diferenţiază din punct de vedere tipologie de celalte necropole,
subiecţii având tangenţă cu grupa I de la Radovanu (care au unele caracteristici
mediteranoide) şi cu grupa a II-a (care prezintă unele caractere asemănătoare
dinaroizilor şi cromanoidului B).
Necropola Piua-Petrii: Subiecţii studiaţi se î:r:tcadrează ca mărime şi formă
între limitele de variabilitate foarte mari (p� sexe), aspectul de neomogenitate
•
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reflectându-se şi din analiza · tipologică unde componentele alpine, dinaril�e,
mediteraniene, nordice (mai puţine cazuri) şi mongoloide (câteva cazuri) cu
influienţe metisaj sunt predominante. Frecvenţele pot fi întâmplătoare, neavând
importanţă istorică la nivel de trei eşaptioane din aceeaşi necropolă22•
Necropola Măneşti: grupul studiat aparţine tipului europid cu preaominanţa
elementului mediteranian. Din punct de vedere tipologie, seriile de la Olteniţa
Renie�i Grozăveşti, sub raportul caracterelor generale europide prezintă în ordinea
frecvenţei tipurile: mediteranoid, mediteranoid cu elemente nordice, mediteranoid
cu elemente est-europide, nordic cu elemente est-europide.
Datele tipologice ale subiecţilor de la Bârzeşti-Vitan şi a celorlalte serii care au
intrat în studiu comparativ, au fost publicate recent23•
Deoarece multe necropole cercetate arheologic, nu au ajuns la finalizarea cercetării
de teren din motive obiective, nu putem face aprecieri sigure asupra up.or indicatori
demografici ca: volumul populaţiei, evoluţia numărului locuitorilor aşezărilor.
Deşi seriile noastre sunt reprezentative nu avem date absolute în ceea ce priveşte
durata de folosire a cimitirului şi, nu o dată numărul exact al scheletelor din celelalte
cimitire cu care intrăm în studiu comparativ pe faze ale unei epoci istorice. Problema
densităţii populaţiei este legată de frecvenţa aşezărilor umane, de relaţiile economice
care polarizează, sau nu, factorul uman, creind căile comerciale şi "vadul economic"
În studiul următor acestui material vom aborda o problemă extrem de impor
tantă, şi anume, studiul generaţiilor care fixeaxă populaţia in retro-coborând datările
necropolelor - adică limita inferioară.
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STUDIUL ANTROPOLOGie AL UNEI PERSONALITATI
ISTORICE N&CUNOSCUTE ÎNHUMATĂ LA COŞULA
Georgescu Laurenţia
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În timpul primei domnii a lui Petru Rareş ( 1 527- 1 53 8 ; 1 54 1 - 1 546) marele
vistiemic Mateiaş a ridicat în anul l 535 Mănăstirea Coşula1-2 (satul Copalău). Planul
este tronconic, cu turlă pe naos, în secolul al XIX-lea suferind numeroase modificări
prin adăugarea unui pridvor. Acum este biserică sătească cu chiliile cedate unui spi
tal de boli nervoase.
Lucrările de consolidare şi amenajare a monumentului au dus la descoperirea a
zece morminte care se aflau în incinta lăcaşului sub podeaua de lemn care fusese
pusă cu peste cincizeci de ani în wmă, când Mănăstirea a fost dată în folosinţă ca
lăcaş de cult. Mormintele au avut pietre puse deasupra, care au fost distruse în decursul
timpurilor care au trecut - deci nu am avut posibilitatea folosirii inscripţiilor pentru
o identificare mai sigură.
În pronaos pe axul principal central al lăcaşului, la o adâncime de 3 metri s:..a
descoperit un mormânt mai deosebit amenajat aparţinând unui inhumat de sex
masculin, având ca inventar o monedă. Mormântul a fost degajat de vechile lucrări
şi în umplutura gropii s-au găsit resturi de cărămidă, fragmente din pietrele de morm�t
şi din dalele de pe podea. Scheletul este relativ bine păstrat, zona fronto-parietală
prin ardere în jurul bregmei a suferit o clivare (o deschidere) a unei porţiuni a suturei
coronare ce fusese sinostozată.
Se presupune că acest mormânt ar aparţiine ctitorului acestei biserici - marele
vistiernic Mateiaş, diplomat cunoscut, în timpul domniei lui Petru Rareş3 şi chiar în
timpul domniei lui Ştefan Lăcustă (1 538-1 540).
*Ţinem să aducem mulţumirile noastre arheologilor D. Rădulescu şi R. Ciucean11
care au condus cercetarea arheologică şi ne-au solicitat sn1diul.
Marele Viestiemic Mateiaş a ridicat două biserici, Coşula pe Miletin în 1 53 5 şi
Horodniceni în 1 539, documentaţia parcursă nu atestă înhumarea lui la Horodniceni
(informare prof. Dr. V. Drăguţ şi pictor cerc�tător Irina Mardare). În momentul
începerii cercetării arheologice, mormântul nu era acoperit cu pespedea sa, care prin
inscriptie ar fi dus la identificarea înhumatului pe loc.
În cele ce wmdtză, dorim să punem la dispoziţia investigaţiei istorice datele
obţinute prin studiul scheletului acestui personaj, în speranţa că în decursul timpului
vom putea furniza şi alte date necesare identificării reale a subiectului inhumat, în
limitele decente ale cercetărilor de acest gen.

Datele antropologice de detaliu.

Craniul privit din norma verticală are un aspect de sferoid, norma occipitală
dând un aspect de casă cu unghiurile rotunjite uşor; reliefiirile supraciliare şi globelare
sunt de grad III-IV, acelaşi grad de reliefare prezentând întreg craniul, tipic masculin.
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Datele metrice scot în relief următoarele aspecte: o lungime mij locie a
craniului (g-op.=1 85), care este îngust la eu-eu ( 1 42), apreciabil de înalt la ba
b ( 1 40, având totuşi o calotă scurtă (po-be 1 1 1). Indicii de proporţionalitate a
neurocraniului scot în relief şi atestă o conformaţie mezocrană (76,7) a craniului
studiat, sub liniind totodată aspectul hipsicran (75,7), scrocran (8 8,6) şi
tapeinocran (78,2).
Fruntea este îngustă la nivelul dimensiunilor sale extreme (ft-ft=95; co-co=l l 7),
este bombată (metriometopă=66,9), fugindă spre bregma caracteristică masculină
a tipului europoid al craniului. Orbitele de dimensiuni mijlocii (mesoconhe=84, 1 ),
se înscriu în plan vertical, cu un echilibru al formei bilaterale ce încadrează un
nas camerin (54,5), cu rădăcina de adâncime supra medie (III). Oasele nazale
care-I formează prezintă o convexitate aparent regulată privit din norma frontală,
dar este vizibilă o deviaţie de sept destul de pronunţată. Spina nasală anterioară
este moderat spre puternic dezvoltată. Apertura piriformă are formă de suculus
prenasalic. Oasele malare sunt reliefate, temporalizate, în poziţie simetrică faţă de
întreg masivul facial, cu rugozităţi la nivelul inserţiilor muşchilor masticatori. La
nivelul fosei canine este o uşoară tendinţă de aplatizare, dar semnalăm prezenţa
inciziunii europoide cu o adâncime mai evidentă în dreapta.
Arcada dentară maxilară (sup.) are o formă elipsoidală, cu un uşor prognatism
alveolar, indicele ghatic încadrându-1 in categoria mezogată ( 1 00,0). Mandibula
prezintă o deschidere largă (go-go=l 08, iar kdl�kdl= l l O), este masivă, reliefată
cu gonioanele uşor răsfrânte în afara ramurei verticale. Cei trei tuberculi
mentonieri sunt bine individualizaţi, cei bazali fiind uşor răsfrânţi, dând aspectul
de bărbie lată.
Aparat dento-maxilar prin elementele care s-au păstrat, ne dă imagimea unei
formule. dentare complete, bine conservate în raport cu vârsta pe care am putut-o
determina (lipsurile dentare sunt pierderi post mortem). Luat în ansamblu, masivul
facial ne dă aspectul unei feţe lungi (40=1 10) şi late (45=1 36), indicele facial total
caracterizându-1 ca leptoprosop (90,4). Indicele simotic ne dă valori care încadrează
acest subiect în limitele obişnuite ale europozilor (66,7). (Vezi Tabelul 1).
Parietalele, prezintă o bombare mijlocie (89,6) contribuie împreună cu
occipitalul (83 ,8) şi mastoidele la aspectul general de robusteţe echilibrată a
craniului. (Vezi planşa nr. 1 ).
Studiul scheletului postcranian ne-a permis să calculăm după metoda
Manouvrier (cu condiţia respectivă), talia care este de 1 , 8 1 cm. Subiectul studiat
este robust, longilin, armonios şi echilibrat constituit, cu o suprasolicitare la nivelul
veului deltoidian drept destul de puternic îh raport cu membrul superior stâng.
Examenul suturilor-4 de pe faţa endocraniană, exocraniană,a suprafeţelor de
articulare ale silfizei, a conformaţiei şi reliefului osos, precum şi a anumitor
elemente menţionate mai' sus, situează subiectul nostru în intervalul qe vârstă
40-50 de ani cu un joc de 5 ani datorită clivării zonei brebma a suturii coronare
prin arderea zonei fronto-parietale.
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DATELE METRICE ALE SUBIECTULUI DESCOPERIT
LA COŞULA ÎN MORMÂNTUL NR. 8
TABELUL NR. 1

Nr.
Martin
1.
3.
3a.
5.
7.
8.
9.
1 0.
11.
12.
1 6.
1 7.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
43.
43 , .
45.
46.

Dimensiunea
1 85
1 80
1 79
101
35
142
95
117
1 25
119
34
1 40
123
130
1 23
111
1 17
1 03
111
111
136
1 16

Nr.
Martin

Dimensiunea·

47
48
50
51
52
54
55
62
63
65
66
67
68
69
6? ,
693
70
71
79

Talia subiectului M8 Coşula

1 23
72
22
44
37
30
55
49
41
118
1 08
34
83
34
34
13
68
35
1 25°

a

=

1 ,8 1

JP.

Indicii
Nr.
Martin
8/1
1 711
201 1
1 7/8.
20/8
911 0
9/8
12/8
30/29
29/23
30/27
3 1128
45/8
48/45
47/45
54/55
52/5 1
63/62
40/5
48/8
69/69,
7 1J70
66/65

-

Rezultat."
76,7
75,7
60,0
98,6
78,2
8 1 ,2
66,6
83,8
1 05,4
90,2
90,0
83,7
95,8
52,9
90,4
54,5
:�4. 1
83,6
66,7
50,77
38,2
5 1 ,5
9 1 ,5

\

În concluzie, subiectul care ne-a fost tri'nis spre studiu, descoperit în incinta
Mănăstirii Coşula în monnântul opt, apaiţine unui bărbat în vârstă de 40-50 de ani
(cu un joc de 5 ani), fară unne de intervenţie dură asupra scheletului osos, un individ
robust, longilin, annonios constituit, cu o talie de 1 , 8 1 m. Zona arsă în jurul bregmei
pe sutura coronară este o intervenţie post mortem târzie. Caracterul europoid al
craniului este �ndeva atenuat de confonnaţia orbitelor de relieful mai scăzut de
pe suprafaţa mandibulei şi de fonna zonei fosei canine mai uşor reliefată.
În final depunem pentru ca istoricii şi nu numai dânşii să aibă posibilitatea
de a verifica, a atesta sau contesta, prima reconstituire grafică ·a craniului ce
aparţine scheletului descoperit la Coşula (Fig. 1 /a - nonna laterală dreart..'i) şi
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anume :
- Fig. 2, nonna laterală dreaptă, reconstituitea grafică, făcută de dr. Cantţmir
Rişcuţia.
- Fig. 2., nonnă laterală dreaptă, reconstituirea făcută de Ioana Irina Rişcuţia.
Pe măsură ce ceilalţi solicitanti ai reconstituirii grafice a subiectului de la Coşula,
îşi vor prezenta lucrările, p�blicaţia se va completa cu datele rezultate.
NOTE

1

1 Drăguţ V. : Dicţionar enciclopedic de artă medievală română, Ed. Şt. şi

pedagogică, Bucureşti, 1 976, p. 1 08- 1 09.
2 Ciuceanu R. : Infonnaţii din lucrarea despre cercetarea de la Coşula - nepubiicată.
3 Giurescu C.C. şi Giurescu C .D. : Istoria Românilor, Voi. II, Ed. Şt. şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1 976, p. 283.
4· Derobert L. şi Fully G.: Annales midicine tigaie XL-e annie, Nr. 2, Mars
Avril, 1 960, Paris, p. 1 54- 1 66.
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1

2

3
Planşa nr. 1, CRANIUL DE LA COŞULA;
Fig. 1 . Craniul privit din norma laterală dreaptă (profilul drept);
Fig. 2. Norma laterală dreaptă. Reconstituire grafică de dr. Cantemir Rişcuţia
Fig. 3. Norma laterală dreaptă. Reconstituire grafică de Ioana Irina Rişcuţia.
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RESTAURAREA UNUl ALTAR DE TIP .''CUCUTENI A"
Mircea Ciacâru
Începând din epoca neolitică, ceramica este nelipsită din viaţa cotidiană a omului
reprezentând pentru noi un element de cultură materială foarte grăitor, fiind, din
acest motiv, în atenţi� arheologilor şi restauratorilor din mU.ZeU:l nostru.
Anul acesta, în laboratorul de restaurare a intrat în lucru un altar de dimensiuni
mari de tip "Cucuteni A" confecţionat dintr-o argilă fină de calitate superioară.
Culoarea ocru-roşcat a pastei a fost obţinută prin arderea pastei în cuptoare cu
reverberaţie până la temperatura de 900°C, iar decoraţia în negru-brun s-a tăcut cu
vopsele minerale.
Din ziua compoziţiei solului în care au stat, unele vase cucuteniene sunt corodate
- având suprafaţa exfoliată - altele îşi păstrează pictura aproape intactă, i�r altele
sunt acoperite la suprafaţă cu o crustă de concreţiuni compusă din carbonat de calciu,
sulfat de calciu etc. Din altarul despre care este vorba, în laborator au intrat• 1 5
fragmente (foto nr. 1 ) reprezentând părţi din pereţii laterali şi trei picioare (aproximativ
25-30% din întreg),. Fapt care a pus dificile probleme privind restaurarea lui ,dar,
mai ales, în ceea ce priveşte reintregirea decorului.
În fotografia nr. 3 este prezentată reconstrucţia peretelui nr. 1 care conţine: două
picioare şi aproximativ 60% din suprafaţa peretelui incluzând şi decorul respectiv.
Restul fragmentelor descoperite se compun în 1 0- 1 5% din alţi doi pereţi şi un picior
răzleţ căruia a trebuit sa-i găsim locul real în ansamblul piesei.
Etapele de lucru au fost cele clasice, fiecare prezentând dificultăţi şi presupunând
intervenţii inedite.
.
Spălarea, în apă distilată (40°C), am efectuat-o cu atenţie sporită pentru a nu
afecta decorul posibil (în această etapă de lucru decorul se întrezărea printre
concreţiuni). O uscare lentă la temperatura mediului ambiant ( 1 8-20°C) şi etalarea
pentru reîntregire au format etapele ulterioare de lucru. După uscare s-a constatat pe
suprafaţa fragmentelor şi pe săpături (canturi) concreţiuni de alb-murdar (foto nr. 2)
provenite din acţiunea apelor de infiltraţie din sol. Din analiza concreţiunilor a rezultat
carbonat de calciu (CaC0 ) motiv pentru care am introdus fragmentele în baie de
3
complexon câte 30 minute timp de două zile (în acest interval CaC03 s-a dizolvat
depunându-se pe fundul băii). A urmat o nouă uscare lentă după care am observat
câteva zone albicioase rămase pe suprafaţa fragmentelor ceramice. Analiza chimică
a determinat existenţa sulfatului de calciu (CaSO.J care s-a îndeărtat prin introducerea
o
fragmentelor în etuvă la temperatura de 1 80 C (sulfatul se transformă în praf alb
uşor de îndepărtat prin periere uscată). A urmat neutralizarea fragmentelor sub
jet de apă distilată �i uscarea lor lentă pe o sită din material plastic, timp de şase
zile la temnperatura laboratorului ( 1 8-20°C). Completarea uscării s-a tăcut într
o etuvă la temperatura de 1 1 °C.
Fragmentele ceramice uscate şi curăţate de orice depunere calcaroasă au
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fost impregnate cu nailon solubil

(5%)

prin introducerea în vid timp de 20

minute. Această operaţie a avut rolul de a stabiliza decorul şi de a întări ceramica
fără a-i schimba culoarea şi este prima etapă de conservare care permite
manipularea fragmentelor în timpul etapelor următoare de lucru.
Cele l S fragmente, din corpul altarului, şi cele trei picioare (foto l a) au fost
etalat.e pe masa de lucru pentru a încerca asamblarea lor în vederea reconstituirii
altarului.

Din cinci fragmente şi două picioare am reconstituit o parte din peretele nr.

peretele nr. 2; din două fragmente am reconstituit o parte din peretele nr.

nr.

4;

1

din şapte fragmente şi un picior am obţinut o parte din peretele nr.

Cea mai mare suprafaţă reconstituită a fost cea a peretelui nr.

19

1

şi

şi peretele

3

şi nr.

(vezi foto nr.

4.
3),

deci atenţia noastră s-a concentrat pe întregirea lui prin plombare. Deoarece ansamblul
ce rezultă prin lipsa fragmentelor era de mari dimensiuni şi prezenta o curbură
accentuată a peretelui a trebuit

să construim un cadru

din lemn (desen nr.

1 ) pentru

a suspenda frag111entele ceramice până în poziţia ideală de lipire (suspendarea am
făcut-o cu fir de nailon) . După polimerizarea adezivului (poliacetat de vinil DC -

1 8)

ansamblul obţinut a fost fixat în cadrul descris mai sus prin plăcute de lemn

bătute în jurul celor două picioare, iar peretele vertical a rămas ancorat în firele de
nailon. În canturile rămase libere după lipirea fragmentelor ceramice (vezi foto 2)

am practicat orificii de 2 mm în diametru cu o freză cu cap de diamant, în care se va
introduce armătura plombelor de completare (desen nr. 2 şi

3).

Armătura am confecţionat-o dintr-o sită de material plastic (tip filtru) cu ochiuri

de 1 m.p. tăiată în făşii de

5 cm lăţime şi lungime variabile (vezi desen nr. 3) în care

am practicat orifi cii cu diametru! de 5 mm necesare penetrării mai bune a materialului

de plombat (pe bază de argilă galbenă filtrată, ciment dentar şi nisip fin). Sita a fo�t·
uşor pliată (din cm în cm) ca o armonică dând astfel o mai mare rezistenţă armăturii
(desenul nr. 2), iar prin ochiuri am trecut fire de

1 ,5

mm

(fir tip cord impregnat cu

răşină epoxidică) care se fixează în orificiile din canturile fragmentelor (desen nr.

3).

2-

Pentru fixarea firului tip cord în orificiile din canturi am introdus cu seringa

răşină epoxidică tip Bison. Armătura astfel fixată am lăsat-o

12

ore pentru

polimerizarea răşinii.
Între timp am asamblat prin lipire fragmentele ceramice rămase obţinând încă

două subansamble (vezi foto nr.

4-5). Pentru găsirea locului

lor în întregul ce urma

reconstituit am copiat pe calc (cu mare fidelitate) desenul decorului. Am desenat
apoi patru imagini cu conturul altarului (dat de foto nr.

3) peste care am suprapus

desenul de pe calc. Au urmat mai multe astfel de operaţii până am reuşit întregirea
decorului ca· în desenele nr. 4, 5; 6,

7. Prin reconstituirea decorului am reuşit găsirea

locurilor fireşti ale celor trei subansamble.

Subansamblu! nr. 2 a fost suspendat în cadrul de lemn până la găsirea locului

firesc de asamblare, dat şi de măsurătorile efectuate ·pe înălţime, între buton şi
extremitatea piciorului, şi între extremităţile picioarelor din subansamblu! nr. 1
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(dimensiunile originale ale altarului). După stabilizarea subansamblelor nr. 2 am
fixat annătura şi astfel s-a obţinut poziţionarea corectă a ceea ce va forma un perete
complet. Pentru turnarea plombei trebuie construit cofrajul interior şi cel exterior al
peretelui altarului. Având în vedere jumătate din peretele nr. 1 (partea dreaptă) am
copiat cu Caloplast (ceară dură de stomatologie care devine plastică la 36-40°C)
această suprafaţă (interior şi exterior) obţinând cei doi pereţi ai cofrajului necesari
turnării plombei. Cu ajutorul unor cleme din oţel am fixat cofrajul între subansamble
poziţionând la mijloc armătura. Turnarea plombei a completat operaţia de întregire
a peretelui nr. 1 , iar înlăturarea cofrajului ne-a dezvăluit o suprafaţă identică cu
originalul nefiind necesară operaţia de fmisare.
După întărirea plombei şi având la îndemână un perete complet al altarului a
urmat operaţia de po�iţionare a subansamblului nr. 3 şi a piciorului nr. � ajutată de
noi măsurători ale înălţimii peretelui, distanţei între picioarele D 1 şi A 1 cât şi a
diagomtlelor calculate între butoni şi între picioare. S-au montat armăturile după
metoda menţionată mai sus. Peretele întreg ne arată faptul că altarul avea fund (desen
nr. 8), iar operaţia următoare a fost turnarea prin acelaşi procedeu ca la turnarea
plombei. S-a obţinut astfel legătura între cele trei picioare originale şi al patrulea
confecţionat de noi, dând prin aceasta stabilitate întregii lucrări din acel moment. A
urmat copierea în Caloplast a întregului perete nr. 1 (interior şi exterior) obţinându
se cofrajele pentru turnarea plombelor la ceilalţi pereţi. Măsurătorile, calculele,
poziţionarea subansamblelor nr. 2 şi 3, a piciorului nr. 3 cât şi montarea cofrajului au
indicat faptul că toate operatiile efectuate până în acel moment au fost corecte. După
completa întregire a altarului (foto nr. 6) am tăiat legăturile din fir de nailon dintre
altar şi cadrul de susţinere şi am !ăsat piesa la uscare şi întărire.
Având la îndemână desenele decerului am trecut la întregirea lui pe plombele
altarului folosind un pigment de tempera cu o valoare mai mică decât a originalului.
Decorul întregit dă un aspect plăcut şi real altarului dovedind că întreaga noastră
muncă de restaurare a fost bine concepută. Pentru conservarea întregii piese am
peliculizat, prin uşoară pensulare, plombele cu nailon solubil obţinând o armonie a
întregului apropiată de imaginea iniţială dată de olar. (foto nr. 7, 8, 9, 1 0).
Menţionăm faptul că tehnologiile de confecţionare a armăturii, cât şi a materialului
de plombare aparţin laboratorului nostru, ele fiind obţinute prin experimentări
succesive şi având compatibilitate cu normele de restaurare în vigoare.
Altarul, restaurat.şi conservat, se află expus în expoziţia de bază a Muzeului de
Istorie din Piatra Neamţ, fiind admirat de specialişti şi de marele public.
.

Dimensiuni ale altarului restaurat:

- Înălţimea maximă pe altar (DD 1 ) = 46 cm.
- Înălţimea între butoni şi extremitatea piciorului:
AA 1 = 44,5 cm
BB = 44,5 cm
1
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cel = 44,5 cm
- Distanta între butoni:
- peretele 1 - DA = 3 1 ,4 cm
- peretele nr. 2 - AB = 3 1 cm
- peretele nr. 3 - BC � 3 1 ,4 cm
- peretele nr. 4 - CD = 3 1 ,5 cm.
- Distante înfre picioare:
- peretele 1 - D 1 A 1 = 3 1 cm
- peretele 2 - A 1 B 1 = 33,4 cm
- peretele 3 - B 1 C 1 = 30 cm
- peretele 4 - cpl = 33 cm.
- Diagonalele între butoni:
- AC = 43,6
- BD = 45,4 cm
- Diagonalele între picioare:
- D1C 1 = 43,6 cm
- Bp1= 45,4 cm.
- Înăltimea medie a fundului = 1 1 cm.
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foto. l

foto. l a

' ·.

t

foto.2

foto.3
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foto.5

foto.4

foto.6
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Desene explicative pentru annătură şi plombă

Secţiune transversală prin plombă

/
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Secţiune longitudinală prin plombă

( d esen 3)
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o,

PERETB.E 1

(d esen 4 )

PERETELE 2

(desen 5)
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(desen 7!

1 desenG)

PERETELE 4

PERETELE J

sectiune prin altar
'(dasen Bl
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ABREVIERI
AARMSI - Analele Academiei Române. Memoriile secţiunii istorice Bucureşti.

Acta M.M. - Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui.
AESC - Annales Economies Societe Capitalism.

AIIA/ - Anuarul Unstitutului de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol" laşi
ALIL - Anuarul de Lingvistică şi Istorie Literară, iaşi.
AM (Arh. Mold) - Arheologia Moldovei, Iaşi.
Apulum - Apulum. Acta Musei Apulensis, Alba Iulia.
ARA - Annoire roumain d' Anthropologie, Bucureşti.
Arh StBuc - Arhivele Statului Bucureşti.
Arh Şt Iaşi - Arhivele Statului Iaşi.
Arh StVs - Arhivele Statului Vaslui.
ASUl - Analele ştiinţifice ale Universităţii "AL I. Cuza", Iaşi.
BCMI - Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureşti.

CA (B) - Cercetări arheologice. Muzeul de istorie al României, Bucureşti.

CI - Cercetări Istorice, laşi.

Carpica - Carpica, Muzeul de istorie şi artă, Bacău.

Crisia - Crisia, Culegere de studii şi materiale, Oradea.
Dacia - Dacia, Recherche et decouverts archeologiques en Roumanie, 1 924 -

1 947; N. S., Revue d'arheologie et d'histoire ancienne, 1., Bucureşti şi urm.
Danubius - Danubius. Muzeul de istorie Galaţi.
DIR - Documente privind istoria României.

DRH - Documenta Romaniae Historica, Bucureşti.
Hierasus - Hierasus. Anuarul Muzeului judeţean Botoşani.
MCA (Materiale) - Mat�riale şi cercetări arheoJogice, Bucureşti.
Mem Antiq - Memoria Antinquitatis, Acta Muzei Petrodavensis, Piatra Neamţ.
MMS - Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Iaşi.
PBF - Prahistorische Bronzefunde.
Peuce - Peuce. Muzeul Deltei. Tulcea.
Pontica - Pontica. Muzeul de arheologie Constanţa.
RA - Revista Arhivelor, ambele serii.
Rdl - Revista de istorie, Bucureşti.
RM(Rev Muz) - Revista Muzeelor.
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SA - Sovetskaja arheologija, Moscova.
SAI - Studii şi articole de istorie, Bucureşti.
SCA - Studii şi cercetări de antropologie, Bucureşti
SCIVA (A) - Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie), Bucureşti.
SCM - Studii şi cercetări de muzeologie, Cluj .
SCN - Studii şi cercetări d e numismatică, Bucureşti.
SMIM - Studii şi materiale de istorie medie, Bucureşti.
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MUZEUL JUDEŢEAN ''ŞTEFAN CEL MARE" VASLUI oferă posibilitatea

vizitării şi cercetării colecţiilor sale din expoziţiile de bază, structurate pe şase secţii:
- istorie veche şi arheologie;
- istorie medie;
- istorie modernă;
- personalităţi vasluiene;

- etnografie şi artă populară;
-

artă

şi prin expoziţiile speciale organizate temporar în sala "ARTA", casele memoriale

din judeţ: Casa memorială "Emil Racoviţă", Muzeele săteşti Cantemir, Tăcuta şi
Vutcani, precum şi la principalele monumente istorice de arhitectură şi artă: Curţile

Domneşti, Vaslui, Casa Elena Cuza, Soleşti, Casele Macrocordat şi Ghica; Statuia
ecvestră Ştefan cel Mare, Po-dul înalt s.a
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS - Anuarul Muzeului judeţean "Ştefan
cel Mare" Vaslui, publică studii, comunicări, note, documente, recenzii din domeniile
arheologiei, istoriei, etnogr-afiei, arhivisticii, muzeologiei.
Materialele trimise spre publicare vor fi dactilografiate în două exemplare, la
două rânduri cu trimiterile notate în continuare la sfărşitul textului, la care se vor
adăuga lista abrevierilor folosite.
Responsabilitatea asupra conţinutului materialelor revine în exclusivitate autorilor.
Manuscrisele nepublicate nu se restituie.
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