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SUCCESE ALE CERCETĂRII ARHEOLOGICE (PRIVIND 

ISTORIA VECHE) IN JUDEŢUL SUCEAVA IN ANII

PUTERII POPULARE (1947 — 1972)

Cei 25 de ani trecuţi de la instaurarea Republicii au reprezentat o 
•perioadă de mare avînt în toate domeniile creaţiei materiale şi spiri
tuale.

In acest avînt general, se înscriu şi marile transform ări pe care le-a 
cunoscut nordul Moldovei, odinioară doar o regiune de reverie istorică 
— astăzi puternic conectată la fluxul înnoirilor socialiste. Toate ram urile  
de activitate se pot prezenta acum, la aniversarea sfertului de veac al 
Republicii, cu remarcabile succese, prin tre  acestea, la loc de frunte, 

¿situîndu-se si cele obtinute de cercetarea ştiinţifică.
I 9 9

Este firesc faptul ca, într-o regiune care a constituit la un m om ent 
dat leagănul de glorie al statului moldovenesc, un rol im portant în cer 
cetarea ştiinţifică să-l ocupe studierea trecutului istoric, a tradiţiilor 
valoroase ale oamenilor care, de-a lungul veacurilor, au ţinu t trează, in 
acest colţ de ţară, fiinţa poporului român.

Dacă m ultă vreme reconstituirea trecutului s-a pu tu t face doar ex
trem de lacunar, pe baza unor ştiri disparate şi nesigure, astăzi tabloul 
general al evoluţiei istorice din aceste locuri se prezintă m ult mai în
tregit ca urm are a contribuţiei pe care a reuşit s-o aducă cercetarea ar
heologică de teren. Avîntul general al arheologiei româneşti este de a- 
semenea un reflex al înnoirilor ce au cuprins ţara  după 23 August 1944 
şi 30 Decembrie 1947, anume reorganizarea în anul 1948, pe baze ştiin
ţifice, a activităţii Academiei, cînd s-au elaborat planuri precise de cer
cetare a trecutului istoric al patriei şi s-au pus la dispoziţie fondurile 
necesare pentru  aceasta. 1

Pentru  a ne da seama de marile realizări obţinute în ultim ul sfert

[ ’) Din activitatea arheologiei româneşti Ia un sfert de veac de la Eliberare, în
S C I  V , 20, 3, 1969. p. 360.



2 NICOLAE URSULESCU

de veac în cercetarea arheologică a judeţului Suceava, soco-tim necesar 
să facem o scurtă caracterizare a nivelului pe care-1 atinseseră investi
gaţiile arheologice din această zonă pînă la al doilea război mondial.

începuturile  au fost, ca pretutindeni, diletantiste şi au izvorît mai 
m ult dintr-o curiozitate faţă de lucrurile vechi — curiozitate frecvent 
întîln ită  în spiritul romantic al secolului. Aşa au apăru t primele socie
tăţi cu caracter arheologic. „Societatea Muzeului Ş iret“ (1871) 2. „Socie
tatea Arheologică Română din Bucovina“ (1886) '' „Muzeul Ţării (1892)4 
In cele din urmă, sprijinit masiv de autorităţi şi de „Comisia Centrală 
din Viena pentru  artă şi m onum ente istorice“, a reuşit să se impună 
drept instituţia oficială, editînd şi un periodic cu caracter ştiinţific : 
Jahrbuch des Bukowiner Landesmuseums, apărut între 1893-1913, în 
21 de numere. Din această perioadă se remarcă activitatea lui Dioni-
sie Olinescu, Karl August Romstorfer, J. Szombathy, E. Kozak, care, 
prin  pasiune, au reuşit să aducă m ulte contribuţii la cunoaşterea trecu
tului acestor locuri. Totuşi, pregătirea lor de specialitate. defici
tară, nu le-a permis să tragă întotdeauna concluziile necesare pe m argi
nea descoperirilor făcute.

In ianuarie 1900, a luat fiinţă Muzeul orăşenesc Suceava, 5 care a 
încercat să devină un depozitar al numeroaselor relicve istorice din 
zona acestei localităţi. Dar s-a simţit lipsa de competenţă în selectarea 
urmelor, cît şi în publicarea l o r 6, precum şi lipsa unor ajutoare m ate
riale 7 sau chiar a unui local propriu (numai în primii 25 de ani de exis
tenţă, muzeul s-a m utat în şase sed ii)s. Toate acestea au fost, bineîn
ţeles, de natu ră  să frîneze aproape complet orice activitate arheologică 
propriu-zisă, întreprinzîndu-se doar colectări mai m ult sau mai puţin 
sistematice de materiale, cu ocazia unor descoperiri întîmplătoare.

O activitate ceva mai susţinută pe tărîm  arheologic s-a desfăşurat, 
în tre cele două războaie mondiale, la Fălticeni, p rin  pasiunea deosebită

2) M. Ignat, Din istoricul cercetărilor arheologice din judeţul Suceava, în Studii 
şi materiale. Istorie, Muzeul Suceava, Suceava, 1969, p. 94.
3) Ibidem, pp. 95—97 ; R. F. Kaindl, Der rumänische archäologische Verein in 

der Bukowina, în Jahrbuch des Bukowiner Landesmuseums, II, 1894. op., 22-25.
4) Johann Polek, Rückblick auf die Forschungen zur Landes-und Volkskunde der 

Bukowina s4»«t 1773, in W I M ,  i ,  1^03, p. 3.
5) R. Gassauer şi N. Turturean, Muzeul oraşului Suceava, în Anuarul Liceului 

.»Ştefan cel Mare" în  Suceava, Suceava, 1926. p. 3.
6) Este ilustrativ în acest sens inventarul colecţiilor muzeului, publicat în art, cit. 

(v. nota 5), pp. 10—28 (v. în special nr. de inventar 97, 179, 181, 202, 227, 232, 242. 
267, 338—361 ş.a.).
7) Ibidem, p. 7.
8) Ibidem, p. 4.

10



CETAREA ARHEOLOGICĂ IN JUDEŢUL SUCEAVA 3

care a dovedit-o directorul muzeului local, Vasile C iu re a 5. Totuşi, 
idaniile sale nu au fost susţinute şi de posibilităţi materiale adec- 
e. astfel că şi cercetările din această zonă, a tit de bogată în staţiuni 
istorice, s-au limitat la colecţionarea de materiale.

Chiar şi din această succintă expunere apare evident că, pînă în
i d? după instaurarea Republicii Populare pe teritoriul actualului 
[eţ Suceava, nu  poate fi vorba aproape de loc de cercetări arheologice 
iernatice, ci doar mai m ult de o pasiune arheologică, m aterializată 
n realizarea unor colecţii, cu un conţinut inegal din punct de vedere
toric.

Tabloul cercetării arheologice se va schimba radical, în special după 
jO, cînd Suceava a devenit şantier naţional de arheologie medievală 10. 
ima constatare ce se impune este faptul că cercetările s-au desfăşurat 
pă planuri anuale şi de perspectivă, riguros întocmite şi respectate, 
?a ce constituie o deosebire netă faţă de investigaţiile întîmplătoare, 
reprinse pînă la al doilea război mondial. Amplele cercetări între- 
inse din 1950 încoace, fără în trerupere, au avut multiple consecinţe 
zitive. Pe lîngă o riguroasă documentare privind cultura m aterială a 
rioadei medievale (care a constituit obiectivul principal), s-au adău- 
t : cunoaşterea şi a altor epoci anterioare, atît prin cercetări sistema- 
e, cât şi prin recunoaşteri de suprafaţă, dar nu mai puţin  im portantă 
nsiderăm că a fost trezirea interesului pen tru  arheologie în rîndul 
tor largi cercuri. Ultimul aspect constituie actualmente un ajutor pre- 
>s în activitatea arheologilor de profesie, care se pot astfel informa 
uit mai uşor despre numeroasele vestigii încă inedite ale trecutului. 
? asemenea, p rin  această aderenţă la public, arheologia nu a mai ră- 
as o pasiune strictă a unor iniţiaţi, ci, prin numeroasele colecţii ce au 
at naştere 11, serveşte direct educaţiei patriotice a maselor.

Deşi rezultatele cele mai m arcante s-au realizat în special în do- 
eniul arheologiei medievale, s-au obţinut suficiente date pen tru  pe- 
Dadele anterioare pen tru  a putea fi prezentat cronologic un tablou a 
ea ce au reuşit să înfăptuiască cercetările arheologice, efectuate în anii 
iterii populare, pentru reconstituirea trecutului istoric al judeţului 
>stru. Trebuie însă să precizăm că reconstituirile nu  sînt pen tru  toate 
x>cile la fel de complete, cercetările aflîndu-se încă în plină desfă

l V. Ciurea, Preistoria, viaţa omului primitiv în vechiul ţinut al Sucevei (Baia 
astăzi), în Natura, 6—8, 1931, pp. 3—32 ; Idem, Aperçu des antiquités préhisto- 

ïues du département de Baia, în : Dacia, III—IV (1927—1932), pp. 46—55 : Idemr 
uzeul Fălticenilor — două decenii de muncă 1914—1934 — istoricul şi activitatea 
i. Fălticeni, 1934.

Al. Vasilescu. Cercetări istorice privind nordul Moldovei, în Lucrări ştiinţifice
e cadrelor didactice, II, 1971, rnstitutul pedagogic de 3 ani Suceava, p. 229.

Constatăm în momentul de faţă prezenţa pe teritoriul judeţului Suceava a 
.im g roase muzee şcolare sau săteşti, care înmănunchează pagini de mare valoare 
n trecutul unor localităţi. Putem cita dintre acestea pe cele de la Dolhasca, Ar- 
■)rc> Udeşti, Călineşti, Grăniceşti, Dumbrăveni, Liteni, Probota ş.a.
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şurare ,z. Ceea ce dorim prin această sinteză este să ilustrăm cît 
rezultate mai importante care s-au obţinut pînă în acest moment, f 
intenţia de a trece în revistă absolut toate cercetările ce s-au întrepi 
pe teritoriul judeţului nostru în anii puterii populare.

Deşi nu dispunem încă de o documentare amplă asupra celei i 
vechi perioade din evoluţia omenirii (paleoliticul), totuşi putem  so< 
drep t un succes cele şapte staţiuni paleolitice descoperite în ultima v 
m e pe teritoriul judeţului Suceava 13 (dintre care în una, cea de la 
deşti u, s-au efectuat şi săpături), faţă de numai două semnalate în j 
rioada anterioară 1s.

Mult mai bine se prezintă cercetarea comunităţilor umane din e] 
■ca pietrei şlefuite, începînd chiar cu neoliticul tim puriu  — etapă o 
-nioară complet necunoscută. Astăzi prima etapă neolitică e atestată 
circa 15 localităţi din judeţ, dintre care unele au făcut şi obiectul un 
cercetări sistematice (S uceava16, Ipoteşti 17, P ro b o ta 18 etc.). Docume 
tarea a sporit şi mai m u lt pentru  perioada neoliticului mijlociu 
tîrziu (culturile Precucuteni şi Cucuteni), însă cu m enţiunea că, da; 
pen tru  cultura Precucuteni s-au întreprins deja cercetări sistematice 
pen tru  cultura Cucuteni cunoştinţele noastre provin încă din descoper 
de suprafaţă 20.

P en tru  epoca bronzului, investigaţia arheologică a reuşit să adu$ 
pînă-n prezent, precizări esenţiale în special pentru  etapele iniţiale 
finale, răm înînd încă deschisă problema etapei mijlocii. Din etapa ir( 
ţială de maximă im portanţă sînt cercetările de la Dolheştii Mari, ca, 
au scos la iveală o nouă cultură materială pe teritoriul ţării noastre (ci

---------------------  i

12) De fapt, o idee mai justă despre stadiul actual al cercetării s_ar putea fi
dacă s-ar lua în considerare rezultatele obţinute pentru tot nordul Moldovei. 1 
vîndu-se în vedere că. pînă în anul 1968. actualele judeţe Suceava şi Botoşi. 
constituiau o singură unitate administrativă, cu plan unic de cercetare. In fe.̂ . 
acesta, tabloul s-ar întregi mult pentru acele perioade (paleolitic, bronz), în| 
slab reprezentate în judeţul Suceava. (
13) Dealu (com. Zvorîştea'i, Pojorîta, Udeşti, Ipoteşti, Suceava, Fălticeni, Dolhast,
’4) Săpături inedite întreprinse de Maria Bitiri. 5
1s) Boureni-Baia şi Ilişeşti (cf. N. Zaharia, în Arh. Mold., I, p. 12). |
,6) SCIV, VI. 1955, nr. 3 — 4, p. 777 ; N. Ursulescu, Neoliticul timpuriu pe teriîL
riul Sucevei, în Lucr. şt. ale cadrelor didactice, Instituitul pedagogic Suceava, v(
I, 1970. pp. 257—263 ; N. Ursulescu şi M. Ignat, Cercetări arheologice în zona ffi, 
nicipiului Suceava (!’), comunicare prezentată la sesiunea de comunicări a Instit. 
tului pedagogic Bacău din 5/6 noiembrie 1971.
17) N. Ursulescu şi M. Ignat, comunicarea cit.
1S) Săpături inedite efectuate de N. Ursulescu în 1972.
l9) Cercetările inedite ale lui M. Ignat în staţiunile de la Bosanci (cf. N. U rsuleţ 
şi M. Ignat, comunicarea cii.) şi Rus Mănăstioara (M. Ignat, v. în prezentul voi un 
20> O recentă cercetare sistematică, încă inedită, a întreprins S. Teodor în aşezar* 
Cucuteni B de la Budeni-Dolhasca (cf. Zori noi, an XXVII. nr. 7747 din 17.X-
1972). . I



R.CETAREA ARHEOLOGICA IN JUDEŢUL SUCEAVA 5

-a amforelor sferice) şi i-au precizat poziţia cronologică 21. Alte desco- 
firi, de acest tip, la Suceava 22, la Basarabi 23 au sporit documentarea, 
imeroase descoperiri de topoare de silex de pe teritoriul judeţului au 
ut darul să precizeze şi mai bine orizontul perioadei de tranziţie de la 
olitic la epoca b ro n zu lu i24. In fine, din perioada finală a bronzului se 
nosc în jur de cincisprezece aşezări arheologice pe teritoriul judeţului, 
re vor putea constitui obiective ale unor săpături sistematice. Pen tru  
noaşterea aspectului culturii materiale din această perioadă, ca şi din 
a mijlocie a bronzului, sînt necesare noi clarificări pe teritoriul Su-
vei.

Cu privire la prima perioadă a fierului, prin  recent-cereetata staţiune 
la G răn iceşti25, ca şi prin alte patru  puncte cunoscute 2<s, se poate a- 

■ma că s-au obţinut rezultate de mare însemnătate, mai ales dacă ţinem 
ama de faptul că această perioadă reprezenta înainte un hiatus total 
cercetarea arheologică românească.

Formarea culturii Latene, de tip dacic, reprezintă o problemă, care, 
in rezultatele recentelor cercetări, poate fi considerată un succes de 
amă, mai ales pentru precizarea unor particularităţi locale, specifice 
>rdului Moldovei. Se remarcă în această direcţie, prin tre  altele, amplele-
rcetări de la B otoşana27, precum şi săpăturile de la V o lovă ţ28, Bo
nei 29 şi Budeni-Dolhasca 30.

Şi cultura dacică din primele secole ale erei noastre a făcut obiec- 
il unor cercetări sistematice, ajungîndu-se, în urm a cercetărilor de la

i Dinu Marin, Sondajul arheologic de Ia Dolheştii Mari, în Materiale, voi. VF,.
). 213—221 ; Idem, Şantierul arheologic de la Dolheştii Mari — 1958, în Materiale,
IT, pp. 124 şi urm. ; Idem, Contribuţii Ia problema culturii amforelor sferice pe
sritor-ul Moldovei, in Arh. Mi Iu., voi. L, pp. 43—65.
) Gr. Foit, în prezentul volum.
) V. Sp'nei şi M. Nistor. Un mormînt din lespezi de piatră în nordul Moldovei,
CIV, 19, 4, 1968, pp. 621—628.
) V. Spinei, Einige Betrachtungen iiber ăneolitische Feuersteinbeile in der Moldau.
i : Dacia, N. S., XIV, pp. 25—50 ; Idem, Descoperiri de topoare din silex în Mol- 
ova, în Memoria antiquitatis, voi. III, 1971, P iatra Neamţ. pp. 79—142.
5) Săpături inedite întreprinse de A. Laszlo (1972).
5) Dumbrăviţa de Jos şi Nigoteşti (în Arh. Mokl. V, pp. 318, 320) ; Lunca (în Arh. 
fiold., VI, p. 190) ; Siliştea Nouă-Dolhasca (cercetări inedite efectuate de N. Ur- 
ulescu).
') S. Teodor, C ontribu ţi Ia cunoaşterea ceramicii din secolele III—II î.e.n. din 
VIoldova, în SCIV, 18, 1, 1967, pp. 25—45 ; Idem, Unele date cu privire la cultura 
>eto-dacică în nordul Moldovei în lumina săpăturilor de la Botoşana, în SCIV, 20, 

1969, pp. 33—42; Zori noi, an XIX nr. 5311 (9 ian. 1965); an XX, nr. 5510 (31 
august 1965) ; an. XXI, nr. 5819 (31 august 1966).
’8) Cercetări M. Ignat (cf. Zori noi, an XXVI, nr. 7499, 30 ian. 1972).
29) Cercetări inedite ale lui M. Ignat.
30) Cercetări ale S. Teodor (cf. Zori noi, an. XXVII, nr. 7747, 17. XI 1972).

135
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Suceava Siliştea Ş ch e ii31, Zvorîştea 3ă, Botoşana :î3, Rus Mănăstic 
Bosanci35, Dolheştii M a r i36 etc., la precizarea mai m ultor aspec 
culturii materiale. S-au adus noi dovezi privind puternica influer 
care a avut-o cultura m aterială romană asupra civilizaţiei auto 
dacice, din părţile de nord-vest ale Moldovei.

Contribuţii însemnate a adus cercetarea arheologică sucevean 
privinţa problemelor de maximă im portanţă ce se racordează perioac 
recte de formare a poporului român. Aceste contribuţii pornesc în 
la orizontul secolului al V-lea, cînd, prin  cercetările de la Botoşan 
U d e ş t i ;i3, s-a atestat o cultură autohtonă, anterioară contactului cu ; 
Au fost documentate apoi toate etapele ulterioare, din secolele VI 
cînd s-a constatat penetraţia elementului slav, convieţuirea cu elen 
autohton şi asimilarea treptată  a slavilor de către populaţia străa 
nească, în cadrul culturii Dridu 39. Deosebit de interesante, pen tru  i 
rirea acestui proces, au fost descoperirile de la Suceava, din pui 
,,Şipot“ şi „Drumul Naţional“ *°. Bineînţeles că această perioadă ma 
buie încă intens cercetată, pentru  a se clarifica pe deplin întreaga 
plexitate a procesului la sfîrşitul căruia populaţia românească 
clar atestată documentar pe aceste meleaguri nord-moldoveneşti.

In orice caz cercetările arheologice au reuşit să precizeze că, în 
diţiile tulburi şi instabile care au dominat teritoriile de nord ale M 
vei în perioada prefeudală şi feudală timpurie, datorită numeros 
valuri de popoare migratoare, aşezările nu au fost prea dense şi 
căutat în special locurile mai ferite 'L\  Tot cercetării arheologice i-

31) Gr. Foit. Aşezarea dacică de hi Siliştea-Şclieii (sec. ÎI-III e.n.), în : Stu 
materiale, Istorie, Muzeul Suceava, voi. I, 1969, pp. 23—37.

32) Mircea Ignat, Necropola de la Zvorîştea, :n SCIV, 21, 4, 1970, pp. 675—632
33) Zori noi, an XIX,  nr. 5311 (9 ian. 1965); an XX, nr. 5510 (31 august 1965).
34) Zori noi, an. XXII. nr. 6199 (21. XI. 1967).
35) Cercetări inedite ale lui M. Ignat (1971—1972).
36) M. Dini.1. în Materiale, VII, p. 127 ; Gh. Bichir, în SCIV, 2/1961, p. 254, no 

Gh. Diaconu. SCIV, 4/1964. p. 478, I. Ioniţă, rn Arh. Mold., IV, p. 192, noi
*') Gr. Foit, File de istorie, în . Aniversare" (supliment al ziarului Zori noi, 

1968), pp . 7—8.
•e) Zori nr>i, an. XX. nr. 5528 (21 septembrie 1965).
39) Ean Gh. Teodor, Contribuţii Ia cunoaşterea culturii Dridu pe teritoriul Mole
în SCIV. 19, 2, pp. 227—279.
Â°) M. D. Matei, Contribuţii arheologice la istoria oraşului Suceava, Ed. Acade 

1963, pp. 26—32.
41) Ibidem, pp. 32—34 ; Al. Vasilescu, Drumurile tătăreşti în lumina noilor des 
riri arheologice din judeţul Suceava, în Studii şi materiale, Istorie, Ml 
Suceava, 1969. pp. 43—67 ; M. D. Matei şi O. Monoranu, Aşezarea omenească 
la Suceava din sec. al XIV_lea în lumina cercetărilor arheologice, în : Stuc 
materiale, Istorie, Muzeul Suceava, 1969, p. 68 ; V. Spinei, Unele consideraţii 
privire la descoperirile arheologice din Moldova din secolul al X ll-lea  pînă 
prima jum ătate a secolului al XlV-lea, în SCIV, 4/1970, pp. 595—617.
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venit m eritu l de a rem arca impresionantul salt pe care l-a cunoscut teri
toriul de astăzi al judeţului Suceava la mijlocul secolului al XlV-lea, 
când se plasează form area şi consolidarea trep ta tă  a statului feudal m ol
dovenesc 42.

Din cele expuse rezultă că m ajoritatea perioadelor istorice şi-au 
găsit, graţie cercetărilor arheologice, atestarea pe teritoriul judeţu lu i 
nostru. Bineînţeles că ne aflăm încă departe de epuizarea totală a cer
cetării privind istoria străveche şi veche. Numeroase obiective stau ast
fel în faţa cercetării arheologice în perioada ce va urm a : studierea mai 
atentă a tu turor zonelor judeţului nostru, în special a zonelor montane, 
puţin investigate încă ; completarea unor lacune din documentarea noas
tră referitoare la anum ite perioade (paleolitic, neolitic tîrziu, epoca b ro n 
zului, cultura dacică din secolele I î.e.n. — I e.n., cultura m aterială a 
populaţiilor din secolele VIII—XIII) ; valorificarea prom ptă a rezultatelor 
cercetărilor.

Date fiind realizările obţinute pînă acum — rod al atenţiei deosebite 
pe care a  acordat-o conducerea statului nostru cercetării arheologice 
pentru reconstituirea trecutului istoric — le considerăm o chezăşie a 
faptului că in viitorul apropiat şi aceste lipsuri sub aspect informaţional 
asupra trecutului judeţului nostru vor putea fi în lăturate în cea mai m are 
parte, prin asidue investigaţii de teren.

NICOLAE URSULESCU

ERGEBNISSE DER ARCHÄOLOGISCHEN FORSCHUNG (BEZÜGLICH DER VOR- 

UND FRÜHGESCHICHTE) IM BEZIRK SUCEAVA IN DEN JAHREN DER

VOLKSMACHT
$

(1047—1972)

Zusammenfassung

Die Arbeit stellt eine Bilanze der auf dem Gebiete der archäologischen For
schungen ex-haltenen Ergebnisse bezüglich der Vor-und Frühgeschichte in den 25 
Jahren seit der Gründung der Republik dar. Es werden die wichtigsten Ergebnisse 
in chronologischer Reihenfolge der historischen Epochen hervorgehoben, durch 
eine Parallelbetrachtung mit den vorausgehenden Etappen der Forschung. Ebenso 
werden die künftigen Richtungen der Forschung für die Epochen unterstrichen, 
die gegenwärtig unzureichend bekannt sind.

42) M. D. Matei, op. cit., pp. 34—60.
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SUCCESE ALE CERCETĂRII NUMISMATICE FE TERITORIUL 

JUDEŢULUI SUCEAVA IN ANII PUTERII POPULARE*

In ultimii ani, num ărul descoperirilor monetare a crescut simţitor. 
In judeţul Suceava, a fost consemnată în ultim ul pătrar de veac scoate
rea la iveală a nu mai puţin  de unsprezece tezaure monetare, dintre 
care nouă numai la Suceava şi a unui num ăr mare, care nici nu poate 
fi precizat, de monede izolate. Descoperirile s-au făcut ca urm are a unor 
cercetări arheologice sistematice, dar, de cele mai multe ori, întîmplă- 
tor, datorită altor diferite lucrări, fie edilitare, fie gospodăreşti indi
viduale. 1

In rîndurile ce urmează, redăm cîteva date în legătură cu descope
ririle de tezaure monetare efectuate în ultimii douăzecişicinci de ani, 
precum şi în legătură cu cîteva dintre cele mai însemnate descoperiri de 
monede izolate, unele prezentând o deosebită importanţă, dacă nu atît 
prin valoarea lor ca unicate numismatice, mai ales prin  aceea in terp re
tativ - istorică sau pen tru  istoria culturală a ţării noastre.

De rem arcat că studiul comparativ al pieselor provenind din tezaure 
monetare a înlesnit tragerea unor concluzii interesante şi de o 
valoare incontestabilă cu privire la relaţiile economice ale Moldovei, 
precum şi diverse alte constatări cu privire la starea social - economică 
a populaţiei de pe meleagurile sucevene în epoca m edievală .2

Pentru  epoca antică, în speţă cea sclavagistă, şi pentru  perioada pre-
feudală, nu se poate vorbi deeît de descoperiri de monede izolate. Din
tre acestea, menţionăm cele două monede descoperite la Siliştea Şche- 
ii — Suceava, datînd din secolul al II-lea e.n., una foarte rău conserva -

1. Grigore Foit, Descoperiri de tezaure monetare medievale din regiunea Su
ceava, în Noi tezaure monetare medievale descoperite in regiunea Suceava, S u 
ceava, 1967, pag. 7.

2. Grigore Foit, Un tezaur monetar din secolele XV—XVII, descoperit Ia Su
ceava, în SCN III, 1960, pag. 511 şi urm.
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lă 3, emisă de Antoninus Pius (138— 161) sau de Marous Aurelius (161 
180) şi a doua de la Marcus A u re liu s4, bine păstrată şi datată peni 
anul 174 e.n., a căror im portanţă pen tru  precizarea tim pului în care 
funcţionat aşezarea din punctul am intit a fost subliniată de subsemr 
tul şi cu alte prilejuri.

Nu mai puţin  im portante sînt monedele bizantine descoperite 
aşezarea de la Botoşana din secolul al Vl-lea e.n., aparţinînd unor er. 
siuni ale îm păratului Iustinian (527— 565)5

Mult mai frecvente, cum de altfel este şi normal pen tru  aceai 
regiune a ţării noastre, sîn t însă descoperirile monetare din epoca rr. 
dievală.

Este unanim recunoscută im portanţa descoperirilor monetare 
la Cetatea Şcheia'5, atît pentru  perioada de construcţie a cetăţii (pie 
de la P e tru  I Muşat (1374— 1391 în s tra tu l de cultură aparţinînd co 
structorilor), cît şi de la A lexandru cel Bun (1400— 1432) pen tru  pe] 
oada demantelării ei (în poziţii clare, pe zidul dem antelat pe vremea 1 
A lexandru cel Bun).

Multiplă a fost însem nătatea descoperirilor monetare din incinta C 
tăţii de Scaun de la Suceava şi de pe platoul denumit „Cîmpul Şanţui 
lor“ de la răsărit de Cetatea de Scaun. 7 Fie datînd, fie confirmînd dat
rile stabilite pe bază de stratigrafie, descoperirile monetare au contr 
buit la clarificarea a numeroase probleme legate de perioada de constru
ţie şi amenajări la cetate, de evoluţia ceramicii medievale, pavări şi 
serie de alte construcţii sau lucrări edilitar - gospodăreşti şi ateliere j 
,,Cîmpul Şan ţurilo r“ , precum şi la datarea a sute de morminte cerceta'

3. Grigore Foit, Aşezarea dacică de la Siliştea Şcheii (secolele I i—ÎII e.n.) : 
Studii şi materiale, r, 1969, pag. 28.

4. Grigore Foit, Importante descoperiri arheologice, :n Zori noi, nr. 7343 di
1 august 1971.

5. Dan. Gh. Teodor, Silvia Teodor, Grigore Foit, La Botoşana, după zece ai 
de cercetări arheologice, în Zori Noi, nr. 7375 din 5 septembrie 1971.

6. Gh. Diaconu şi N. Constantinescu. C-.?tatea Şcheia, în Ed. Academiei, Bucureşt 
1960, pag. 24, 69—70, 89—91 101.

7. B. Datorită multitudinii de informaţii referitoare la datarea unor descoperii 
arheologice sau confirmarea de datări cu ajutorul monedelor, menţionez doa 
principalele surse de informaţie, fără precizări asupra paginaţiei, întrucît est 
vorba de un num ăr foarte mare de trimiteri. Ne vom referi la K.A. Romstorfei 
Cetatea Sucevei, publicaiă în româneşte cu o notiţă istorică de Alex. Lapedatu, îi 
Editura Academiei Române, Bucureşti, 1913 ; Eduard Fischer, Beitrag zur Miinzkundi
des Fiirstenthumes Moldau, în JBLM, 1901 ; Studii şi cercetări de istorie veche 
în Editura Academiei R.S.R. ; Materiale şi cercetări arheologice, în Editura Aca 
demiei R.S.R. — ultimele două, cu referiri în rapoartele de săpături de la Suceava pi 
lîngă alte numeroase studii speciale cupri'nzînd date privitoare la descoperiri numis
matice.
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în cimitirul cetăţii, care a fost folosit tim p de aproape două secole pe 
platoul de la răsărit de glorioasa fortificaţie muşatină.

Multe probleme au fost lăm urite ori s-au adus substanţiale contri
buţii pen tru  lăm urirea lor şi în legătură cu oraşul medieval Suceava, 
sistemul de apărare a acestuia în secolele XIV şi XV, Curtea Domnească, 
•unele cimitire medievale, construcţii civile şi religioase. La cea mai m are 
parte din problemele enunţate  aici s-au adus, pe o cale sau alta, lăm u
riri preţioase prin descoperirile monetare făcute, de cele mai m ulte ori 
• descoperiri de piese izolate în diverse s tra tu ri de cultură sau în contexte 
care au dus la confirmări sub raportu l unor precizări de cronologie.8

Vom face o m enţiune şi cu privire la numeroasele descoperiri mone
tare de aşa zise „Christine“ , piese falsificate la monetăria ce a funcţio
n a t  pe vrem ea lui Dabija Vodă la Cetatea de Scaun a Sucevei şi, cu oa
recare probabilitate — cîţiva ani — pe tim pul voievozilor care l-au
urmat. Pe lîngă semnificaţia de ordin economic şi social pe care o pre
zintă aceste falsuri, este incontestabil că ele au contribuit în num e
roase ocazii la datări sau la confirmarea unor datări pe şantierele de 
cercetare arheologică în Cetatea de Scaun, pe platou, ca şi în oraşul m e
dieval. 9

Descoperirile monetare şi-au adus din plin contribuţia şi la lăm uri
rea unor probleme de datare şi, uneori, de stabilire a unor succesiuni în 
timp, dificil de precizat pe altă cale, şi la cercetările arheologice de pe 
şantierele Direcţiei M onumentelor Istorice, între care menţionez pe cele 
de la Suceviţa, Dragomirna şi, recent, pe cele de la m ănăstirea Putna. La 
acest ultim obiectiv de cercetare, cu prilejul săpăturilor arheologice din 
•vara anului 1972, s-au confirmat rezultatele unor observaţii stratigrafice 
•cu privire la zidul de incintă exterior nordic din epoca lui Ştefan cel 
Mare şi o pavare contemporană şi adosată acestuia prin intermediul a 
trei monede de la Matei Corvin (1458— 1490) şi două de la Ştefăniţă 
Voievod (1517— 1527). Este incontestabilă valoarea acestei descoperiri şi 
nu sînt necesare — credem — alte comentarii 10.

Aşa cum am arăta t încă de la început, un plus de valoare, prin po
sibilitatea ce oferă pentru  studii comparative, prezintă descoperirile de 
tezaure m o n e ta re .11

9. Pe lîngă sursele rie informaţie menţionate la notele 7—8, de reţinut : O. 
Iliescu, Solidi Valachici vulgo Dumnicze, în S.C.N., III, 1960, pag. 311 şi u r m. ;
C.A. Stoide, însem nări despre meşterii şi bănăria lui Eustatie Dabija Vodă. în A- 
nuarul Institutului de istorie şi arheologie Iaşi, I, 1964, pag. 145 şi urm. ; Grigore 
Foit. Tezaurul monetar de la Ungureni (Săveni—Suceava), în Noi tezaure mone
tare...., pag. 43 şi urm.

10. Materiale inedite. Mulţumesc şi pe această cale colectivului Şantierului a r
heologic de la M-rea Putna  pentru  că mi s-a pus la dispoziţie materialul numisma
t ic  descoperit pe acest şantier.

11. Grigore Foit, Descoperiri de tezaure monetare medievale din regiunea Suceava, 
In Noi tezaure monetare..., pag. 8 şi urm.

19



4
l *

GRIGORE FOIT

In marea lor majoritate, asemenea descoperiri s-au făcut pe raze 
oraşului medieval Suceava, fie în urm a săpăturilor arheologice, fie cu 
prilejul unor lucrări edilitar - gospodăreşti. Voi menţiona pe cele mai 
im portante dintre aceste descoperiri, cea mai mare parte  dintre ele fiinc 
studiate şi publicate. Ne vom referi mai întîi la emisiunile voievozilor 
Moldovei.

Pe platoul Cetăţii de Scaun, s-a consemnat un tezaur de monede mol- 
doveneştj^y  form at din 39 piese de argint şi de aramă, jum ătăţi de gros 
anepigrafe din emisiuni ale lui A lexandru cel Bun şi P e tru  Aron (1451— 
— 1452 ; 1454— 1455 ; 1455— 1457), iar în oraşul Suceava, în sectorul de
num it de arheologi I.R.C. (fosta în treprindere  regională de construcţii) 
din spatele clădirii Uniunii judeţene a cooperativelor meşteşugăreşti, a 
fost interceptat în atelierul unui meşteşugar din secolele XV—XVI — pro
babil atelier de argintar — în anul 1958, un alt tezaur, format din 47 
piese de argint aparţinînd unor emisiuni ale lui Ş te făn iţă^y

De cea mai mare im portanţă între piesele aparţinînd unor emisiuni 
moldoveneşti descoperite pe raza oraşului Suceava sînt cele 73 monede 
de argint şi billón din tezaurul scos la iveală cu prilejul construcţiei Blo
cului Hotel. Este vorba de 22 dubligroşi de la A lexandru cel Bun şi 51 
piese de aceeaşi valoare de la fiul şi urm aşul său Iii aş Voievod (1432— 
1433). Se consemnează existenţa a trei tipuri monetare emise de Ale
xandru cel Bun (două reprezentate prin cite un singur exemplar, necu
noscute pînă la descoperirea tezaurului nostru şi al treilea în şapte varian
te, dintre care numai una cunoscută anterior), precum şi un tip unic de la 
Uiaş, reprezentat prin şapte variante, dintre care şase necunoscute pînă 
acum. Prin  urmare, descoperirea tezaurului monetar de la Blocul Hotel con
stituie o realizare de o valoare numismatică excepţională, în el fiind cu
prinse piese din ultimele emisiuni de la A lexandru cel Bun şi prima emi
siune de la Iliaş V o iev o d ^ )

Cea mai recentă descoperire de tezaure este semnalată în prezentul 
volum l5. Este vorba de un tezaur de monede moldoveneşti din prima 
jum ătate  a secolului ai XV-lea. constituit din 33 piese emise de Ale
xandru  cel Bun şi Iliaş Voievod, dintre care 28 anepigrafe — jum ătăţi 
de gros — şi 5 dubligroşi, din aliaj de argint şi aramă (dintre acestea, 23 
anepigrafe şi 3 dubligroşi aparţin  unor emisiuni de la A lexandru cel 
Bun, 2 dubligroşi aparţin  unor emisiuni de la Iliaş şi 8 anepigrafe sînt 
nedeterminabile, fiind foarte distruse).

Q ţs R. Mitreai şi colab., SCIV, 6, 1955, pag. 760, citat do O. Iliescu şi Gr. 
Foit, Un tezaur de monede moldoveneşti din prima jum ătate a secolului al XV-lea» 
descoperit la Suceava, în Arh. Mold., V, Bucureşti, 1967, pag. 165, sub nota 50.

13. M. D. Matei şi Mara Nicorescu, Şantierul arheologic Suceava, Sectorul oraş, 
în Materiale, VII, Bucureşti, 1960, pag. 615.

Iliescu şi Gr. Foit, op. cit., în Arh. Mold., V, Bucureşti, 1967, pag. 145 şi
\---•»urm .

1S. Gr. Foit şi Al. Artimon, Noi descoperiri monetare Ia Suceava, în prezentul 
volum.
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Dintre monedele aparţinînd unor emisiuni străine, apreciem ca 
fiind de cea maj mare im portanţă cele aparţinînd tezaurului descoperit 
in 1C67, cu prilejul unor lucrări de construcţie în cartierul Mihai Vitea
zul — Est. Este vorba de un tezaur form at din 69 denari de argint apar
ţinînd lui Matei Corvin — 59 exemplare — şi Vladislav al II-lea Ia- 
jello (1490— 1516) — 10 exemplare. Este un caz unic pen tru  Moldova, 
an tezaur de monede aparţinînd unor emisiuni ale regilor Ungariei din 
secolul al XV-lea, fără amestec cu alte monede, fie ele şi străine. Piesele 
aparţin unor emisiuni care se circumscriu între anii 1468— 1490 pentru  
Matei Corvin şi în tre  anii 1490 (?) — 1501 (?) pentru  Vladislav al II-lea. 
Ele aparţin perioadei de după marea reformă monetară a lui Matei Cor
vin şi ne prezintă o interesantă evoluţie a emisiunilor monetare m a
ghiare pen tru  o perioadă de peste trei decenii w.

La ,.Cărămidărie“ — Suceava, s-a găsit în 1957 un tezaur din 1441 
monede de argint din secolele XV—XVII, cuprinzînd numai piese din 
emisiuni străine, în cea mai mare parte poloneze şi ungureşti l7. Este 
tezaurul cu cel mai m are num ăr de piese descoperite pe raza oraşului.

Cele 101 monede din emisiuni străine, aparţinînd secolului al XVI- 
lea, din tezaurul de pe strada Mihai Viteazul, au fost scoase la iveală 
în anul 1957, cu prilejul unor lucrări de construcţie şi sînt în prezent 
expuse în cadrul secţiei de numismatică a Muzeului de istorie a R.S.R. ls

Amintim şi tezaurul din cincisprezece piese de argint, descoperit la 
biserica Sf. Dumitru din Suceava, alcătuit din patrusprezece monede u n 
gureşti — patru  denari de la Matei Corvin, şase denari de la Vladislav 
al II-lea şi patru  denari de la Ludovic al II-lea (1516— 1526) — şi un as
pru turcesc de la Selim I (1512— 1520). 10

O ultimă menţiune facem şi pentru  tezaurul de 55 exemplare din 
emisiuni monetare străine, în mare majoritate poloneze, din secolele
XVI—XVII, descoperit în fosta curte a in ternatului Liceului „Ştefan 
cel Mare“ din Suceava în cadrul lucrărilor Şantierului arheologic Su
ceava, zonă care în prezent este acoperită de construcţii

M'ai mic este num ărul de descoperiri monetare pe raza judeţului. 
Voi menţiona două dintre acestea, dintre care unul a fost consemnat 
şi cu alte prilejuri, şi anume : Tezaurul de la Fîntîna M are ,21 form at 
din 94 monede de argint, aparţinînd unor emisiuni străine clin secolele

16. Grigore Foit, Un tezaur de denari din secolul al XV-îea Ia Suceava, in 
SCN, VI (sub tipar).

17. Gr. Foit, Un tezaur m o n e ta r . . .  (op. cit.), în S.C.N., III, pag. 511 şi urm.
18. Gr. Foit. Un tezaur monetar din secolul al XVI-lea descoperit ia Suceava, în

>Joi tezaure monetare..., pag. 15 şi urm.
19. Alexandru Artimon, Un tezaur monetar din secolele XV—XVI, descoperit la 

Suceava, în Carpica, II, Bacău, 1969, pag. 363 şi urm.
Gr. Foit, Un tezaur monetar . . .  (op. cit.) în SCN in, 1960. pag. 513.

21. Gr. Foit, Tezaurul monetar de la Fîntîna ¡Vîare, raionul Fălticeni (s3coîele
XVI—XVII), în Noi tezaure monetare • . . ,  pag. 33 şi urm.
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XVI—XVII şi tezaurul de la Ş i r e t22, form at din 88 monede de argint, a- 
parţin înd unor emisiuni străine din secolele XVIII—XX, în cea mai t

Prim ul tezaur se încadrează în seria descoperirilor monetare stră- i 
ine de pe teritoriul judeţului aparţinînd epocilor respective şi nu pre- 1 
zintă caracter special, iar al doilea tezaur m onetar m enţionat are o mai' - 
redusă im portanţă numismatică.

Pe marginea descoperirilor monetare în tezaure, se pot desprinde^ 
unele concluzii de ordin general.

Num ărul relativ  mare de tezaure formate din piese de argint, care' 
grupează uneori exemplare ce se eşalonează pe o durată de mai m ulte 
zeci de ani sau chiar depăşind un secol, demonstrează că monedele dej 
argint au avut şi o anumită valoare de schimb, chiar şi după moartea 
unor suverani şi urcarea pe tron a altora. Această remarcă este de 
ordin general, ea nefiind aplicabilă num ai unei anumite ţări sau unor 
anumite emisiuni. Valoarea monedelor era determ inată de argintul 
cuprins în ele. Această situaţie este cunoscută în mai mare m ăsură ca 
aplicindu-se la monedele de aur. In acest sens, presupunem  că au exis
ta t şi anumite uzanţe stabilite între acei ce operau cu asemenea mijloace- 
de schimb. încă nu s-a pu tu t stabili dacă existau criterii precise de a-
preciere a valorii argintului sau aceasta se fixa pe bază de tranzacţie- 
liberă între părţile interesate. Va fi existat un început de „sistem de 
bursă“ în evul mediu ? Deocamdată un răspuns exact nu cunoaştem la 
o asemenea întrebare. Pe de altă parte, este greu de precizat cu cît. 
varia titlul, dimensiunea, greutatea şi tipul monedelor de la ţară  la 
ţară, de la suveran la suveran şi chiar, în cadrul aceleiaşi domnii, pentru, 
anum ite intervale de timp, aceasta în funcţie de monetari sau de îm 
prejurările  politice, economice, unele măsuri luate etc. .

Tezaurele de monede moldoveneşti descoperite în judeţul nostru 
au, în unele cazuri, o valoare ştiinţifică deosebită. Ele ne înlesnesc t r a 
gerea unor concluzii de mare însem nătate asupra evoluţiei sistemului 
m onetar şi stării economice a Moldovei. Ele aduc o contribuţie valoroasă, 
la lărgirea orizontului nostru informativ privind tipurile şi variantele'

rii şi, ceea ce prezintă un deosebit de m are interes, surp

22. Inedit. Tezaurul se încadrează în secolele XVIII—XX. El constă din urm ă
toarele piese : A. Emisiuni austriece : 1 thaler de la Maria Theresia (fără d a tă ; ;
2 piese de 5 coroane, 2 de 2 coroane, 15 de 1 florin şi 1 piesă jubileu, emise de 
Franz Iosef ; 2 piese de 5 coroane, 2 de 2 coroane, 7 de 1 florin, emise de Franz 
Iosef pentru Ungaria. B. Emisiuni ru seş t i : 3 piese de 1 rublă şi 1 piesă de 50 co
peici, emise de ţarul Nicolae al II-lea. Cea mai veche piesă din tezaur este cea de 
la Maria Theresia, iar cele m ai recente sînt 2 piese de 2. coroane din emisiunile lui. 
Franz Iosef, dintre care una pentru Ungaria (1913)..

mare parte austriece.

unile pe care le-au avut condiţiile de ordin economic 
asupra traiului populaţiei.
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Chiar şi descoperirile de piese falsificate în m onetăria de la Ceta
tea de Scaun a Sucevei îşi au im portanţa lor. Ele demonstrează, prin- 
;re altele, şi necesitatea de monedă divizionară, a cărei lipsă se făcea 
resimţită cu tot mai m ultă  pregnanţă la marea m ulţim e şi, în acelaşi 
timp, starea economică proastă a populaţiei în cea mai m are parte a ei. 
[n astfel de condiţii economice şi politice, este explicabilă acţiunea în
treprinsă de Dabija şi succesorii săi de a recurge la contrafacerea unor 
tipuri monetare mai căutate. Se ştie că Dabija a avut şi emisiuni de mo
nedă divizonară proprie. Faptu l că, totuşi, a ren u n ţa t  la ele nu  poate 
avea alt substrat decît acela al unei mari penurii de monedă divizio- 
nara — inclinăm să credem că aceasta se resimţea şi dincolo de hotarele 
Moldovei — iar moneda proprie moldovenească nu  găsea suficientă
căutare (şi aceasta cu atît mai m ult peste hotare, mai ales în Polonia, 
unde Moldova avea cele mai m ari interese economice de apărat). Se 
cunosc implicaţii de ordin economic şi politic, determ inate de această 
acţiune, care însă nu l-au împiedicat nici pe Dabija (1661— 1665) şi nici 
pe urmaşii săi imediaţi la tron, (între care, cu siguranţă, Gheorghe Duca şi 
Alexandru Iliaş) de a continua emiterea de monedă străină falsificată, 
uneori cu riscul de a-şi pierde tronul sau chiar şi viaţa.

Pentru  secolele XVI şi XVII, prezintă un deosebit interes descope
ririle de tezaure din emisiuni străine, emisiunile moldoveneşti fiind 
sporadice şi nesatisfăcînd necesităţile pieţei, chiar şi pe cele ale pieţei 
interne. Dată fiind, deci, situaţia, cu ajutorul pieselor din emisiuni s tră
ine, se pot de pe acum face unele aprecieri concluzive cu privire la cir
culaţia anumitor emisiuni monetare străine în Moldova, putîndu-se 
merge chiar şi mai departe, referitor la relaţiile economice ale Moldo
vei şi intensitatea acestora cu un stat sau altul pentru  anumite perioade 
de timp.

Se constată o preponderenţă accentuată a monedelor poloneze, între 
care monedele emise de Sigismund al III-lea Wasa (1587— 1632) se întîl- 
nesc în cel mai' m are număr. Mai rar se găsesc monede din emisiunile 
regilor Ungariei. Ele apar oarecum mai frecvent în secolul al XVI-lea. De 
cele mai multe ori, este vorba de denari de argint. M ult mai rare  apar mo
nede aparţinînd unor emisiuni destinate Transilvaniei. In ultimele decenii 
ale secolului al XVI-lea, creşte in mod simţitor procentul de monede pro
venite din Ţările de Jos. de obicei de valori m ult mai ridicate decît cele 
cunoscute în mod obişnuit pe aceste locuri. N um ărul m are al unor ase
menea piese se menţine şi în secolele următoare. Ele erau, desigur, foar
te căutate, conţinînd un procent mai ridicat de m etal preţios (argint sau
aur). Cu m ult mai mic este num ărul de piese de valori ridicate de pro
venienţă suedeză, prusiană, habsburgieă sau de la alte state şi oraşe
medievale (Ragusa, Riga, Gdansk, Elblong etc.). De obicei, monedele 
provenind de la aceste state sau oraşe sînt de valori mai mici, şi în nu-
mar variabil. Aceasta poate demonstra şi o stare economică mai rea a 
statelor şi oraşelor respective.

Se înfăptuieşte, aşa dar, o concentrare la extrem ităţi : un num ăr
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relativ  mare de monede divizionare, ieftine 23, dar totodată lipsite de 
valoare intrinsecă la una dintre extremităţi, iar la cealaltă monede di 
valori ridicate, din aur sau argint, căutate şi tezaurizate de cei cu < 
situaţie economică în flo ritoare24, referindu-ne, bineînţeles, la persoane 
particulare.

Mai ra r  apar monede turceşti şi tătăreşti, dacă ne referim la se
colele XV—XVII. Asemenea piese apar în mod obişnuit pe teritoriul 
unor puncte întărite, cîndva asediate de turci sau de tătari, precum şi 
în zona împrejmuitoare, pe cîmpuri de bătălie, unde au avut loc cioc
niri cu aceştia, pe locuri unde au fost instalate tabere militare tu rc e ş t i ; 
s-au putut, însă, descoperi asemenea piese şi în unele morminte sau în 
zone care nu au jucat vreun rol din punct de vedere militar, în unele 
centre locuite sau de-a lungul căilor de acces. N um ărul lor sporeşte în 
secolul al XVIII-lea, cînd devine mai frecventă şi descoperirea de te
zaure monetare din emisiuni ale sultanilor turci.

In rîndurile  ce urmează, ne vom referi la unele din împrejurările 
care au determ inat depozitarea în păm înt a unui num ăr mai m are sau 
mai mic de monede tezaurizate.

Ca o primă constatare este faptul că îngroparea acestor bunuri 
marchează o accentuată stare de nesiguranţă a posesorilor lor, situaţie 
care i-a determ inat să caute ocrotirea avutului lor ascunzîndu-1 în pă
mînt.

Sub acest raport, cauza majoră a fost, aproape întotdeauna, de 
ordin politic şi militar. Pe această linie, se pot aduce şi unele precizări. 
Faptu l că mai m ulte tezaure au fost ascunse în adîncul părnîntului 
la sfîrşitul secolului al XVI-lea şi în primele trei decenii ale seco'lului 
al XVII-lea ne atenţionează să cercetăm unele aspecte din istoria aces
tor vremuri.

Spre sfîrşitul secolului al XVI-lea, graţie relaţiilor de prietenie şi 
rudenie ce fu=eseră legate cu puternicul regat al Poloniei de către Mo
vileşti, s-a în tărit m ult influenţa polonă în Moldova. Această nouă opti
că în politica domnitorilor Moldovei a avut ca urmare, pe de o parte, 
creşterea interesului lor pentru  oraşul Suceava, centru politic şi militar 
m ult mai apropiat de poloni şi, în acelaşi timp, mai ferit de un atac prin 
surprindere din partea turcilor, presupunînd că polonii îşi vor sprijini 
şi m ilitar protejaţii, fapt care, de altfel, s-a şi petrecut în repetate rîn- 
duri, iar pe de altă parte a dus la crearea unei stări de perm anent răz
boi cu puternicul şi nesăţiosul Im periu Otoman. O asemenea ciocnire 
între puternicele forţe militare ale celor două mari puteri mai sus men
ţionate putea îngrijora pe orice deţinător al unui tezaur, determinîndu-1 
să-l ascundă, îngropîndu-1.

*3. Vezi şi Gr. Foit, Tezaurul monetar de la Ungureni (Săveni-Suceava), in 
Noi tezaure monetare...., pag. 43.

24. Grigore Foit, Tezaurul monetar de Ia Săliştc—Mileanca, regiunea Suceava, în 
Noi tezaure monetare-.., pag. 23.
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Pătrunderea, în anul 1600, a oştirii lui Mihai Viteazul în Suceava 
¡■si ocuparea Cetăţii de Scaun a determ inat pe lerem ia Movilă să fugă 
în Polonia. Acest moment a pu tu t duce şi la ascunderea tezaurului din 

îoraşul Suceava, de pe str. Mihai Viteazul (dintre monede, cea mai re
c e n tă  este un solidus polonez din 1599). Persoana, însă, care a efectuat 
această acţiune şi motivele care au determinat-o să o facă nu s-au pu tu t
preciza.

Tezaurul de la F întîna Mare, din care piesa cea mai recentă este 
un dreipolker de la Sigismund al IlI-lea Wasa din anul 1623, ne duce 
spre concluzia că a fost îngropat pe vremea incursiunilor de pradă ce se 
făceau în Moldova în primele decenii ale secolului al XVII-lea de către 
cetele poloneze şi tătăreşti. Dintre acestea, mare groază în rîndul popu
laţiei stîrneau prădăciunile tătarilor conduşi de Cantemir Bey, prădă- 
ciuni însoţite de acte de o cruzime de nedescris.

De vremurile tu lburi ale războaielor turco-polone şi de incursiunile 
lui Ioan Sobieski (rege al Poloniei în tre  anii 1673— 1696) în Moldova 
poate fi legată ascunderea altor tezaure, între care şi cel de la „Cără- 
midărie“ — Suceava (cea mai recentă piesă din tezaur este un dreipolker 
de argint din anul 1662, emis de Ioan II Casimir, rege al Poloniei în tre
anii 1648 — 1668).

De re ţinut este şi o altă caracteristică pe oare o prezintă tezaurele 
monetare scoase la iveală pînă în prezent în judeţul Suceava : ele p re
zintă un caracter oarecum unitar. Tezaurele formate din monede moldo
veneşti nu conţin şi piese din emisiuni ale altor state, iar tezaurele for
mate din monede aparţinînd unor emisiuni străine nu conţin şi piese 
de la voievozii Moldovei. Acest fapt, totuşi, nu  ne-a pu tu t determ ina 
să admitem apartenenţa tezaurizatorilor respectivi la o ţară  sau alta. 
Chiar dacă am admite, deşi nu este obligatoriu, că cei ce au depozitat 
tezaurele din emisiuni moldoveneşti erau moldoveni, este cu m ult mai 
dificil să se afirme că deţinătorii de tezaure din monede aparţinînd altor 
state trebuiau să fie străini — şi, încă mai greu, din ce stat anume — 
căci ei puteau să fie tot aşa de bine localnici, starea materială şi socială 
a acestora variind de la caz la caz, deducţie pe care o facem în funcţie 
şi de valoarea tezaurului depozitat.

Ca o concluzie de ordin general, putem afirma că descoperirile mo
netare de pe teritoriul judeţului Suceava au adus o contribuţie de m are 
însemnătate pentru numismatica ţării noastre, dîndu-ne posibilitatea 
să cunoaştem evoluţia acesteia în Moldova, în mare parte pe bază de 
monede descoperite la Suceava, oferindu-ne interesante emisiuni mone
tare, multe dintre piesele descoperite pe teritoriul oraşului şi judeţului
nostru fiind unicate de valoare inestimabilă pentru  numismatica rom â
nească.

Totodată, s-au pu tu t face importante aprecieri cu privire la rela- 
Uile economice ale Moldovei cu statele vecine, ca şi cu înalta  Poartă.
!n plus’ s_au Putut face aprecieri cu privire la situaţia economică a popu- 
lciţiei în funcţie de relaţiile sociale existente.

GRIGORE FOIT
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SUCCÈS DE LA RECHERCHE NUMISMATIQUE SUR LE TERRITOIRE 

DU DEPARTEMENT DE SUCEAVA DANS LES ANNÉES DE LA

PUISSANCE POPULAIRE

Résumé

L'auteur présente prémièrement l ’importance des découvertes monétaires dan« 
le contexte des fouilles archéologiques pour la datation d'un grand nombre de com
plexes archéologiques ou de couches de culture, en utilisant plusieurs exemples 
pris sur les chantiers archéologiques du département de Suceava.

De suite, il souligne l'importance pour la numismatique roumaine des décou
vertes monétaires, spécialement de celles appartenant aux voïvodes de la Moldavie, 
contribution importante à la connaissance de l'évolution de la numismatique 
moldave.

Après avoir passé en revue les onze trésors monétaires découverts dans les 
vingt cinq années de la puissance populaire dans le département de Suceava —- 
quatre trésors de monnaies moldaves du XV-e et des premiers décennies du 
XVI-e siècles, tous les quatre découverts dans la ville de Suceava, sept trésors 
monétaires appartenant à des émissions d’autres états, parmi lesquels cinq décou
verts à Suceava et deux dans le département (à Fîntîna Mare et à Siret) — l’auteur 
fait une série d’appréciations sur la valeur que représente La découverte de tré. 
sors monétaires pour la connaissance des émissions monétaires moldaves et sur 
la circulation monétaire en général sur le territoire du département, sur les re
lations économiques avec d'autres états, ainsi que sur les conditions économiques 
et sociaies-politiques reflétées par les relations d ’ échange.
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CITEVA DATE CU PRIVIRE LA PALEOLITICUL DE LA MITOC —

VALEA IZVORULUI

Cercetările geologice asupra form aţiunilor cretacice şi cuaternare- 
clin nord-estul României, începute încă din secolul trecut, au prilejuit 
geologilor descoperirea unor piese litice şi faunistice preistorice, pe care 
le-au anufi’ţa t  la vremea respectivă.

Prima semnalare a urm elor preistorice la Mitoc a datorăm geologu
lui Gr. Ştefănescu, care în 1885 a descoperit în malul P ru tu lu i mai m ul
te „silexuri lucrate“ , acestea reprezentînd şi prim a descoperire paleolí
tica menţionată în România1.

De atunci atenţia în acest domeniu a fost îndreptată  şi asupra u r 
melor vechi de locuire, fapt ce a avut ca rezulta t descoperirea a num e
roase puncte paleolitice.

De o deosebită im portanţă şi amploare sînt lucrările întreprinse de 
N.N. Moroşan, care a îm binat cercetarea geologică cuaternară cu cea pa- 
leolitică ; lucrările sale publicate în perioada 1927— 1938 vin să confir
me această prodigioasă activitate.

Cu toate că la Mitoc s-a făcut prima descoperire paleolitică, urm ată 
de numeroase altele, p rin tre  care şi cele ale lui N.N. Moroşan în punc
tele : La Pichet, la Mori şi Malul Galben, baza lucrării sale de sinteză 
privind pleistocenul şi paleoliticul Moldovei de nord-est o constituie 
cercetările de la Ripiceni (Stîncă şi Izvor). Semnalările de la Mitoc se 
bazează în principal pe descoperiri de suprafaţă sau taluzări de propor
ţii reduse. Lucrarea lui N.N. Moroşan a însem nat însă rezultatu l unor 
lucrări competente, care au pus bazele cercetării ştiinţifice, m ultila tera
le a paleoliticului României.

Anii războiului au dus la în treruperea investigaţiilor paleolitice 
pentru o perioadă care s-a prelungit peste un deceniu. Abia după 1950,

1 N. N. Moroşan, Le Pléistocène et le Paléolithique de la Roumanie du Nord-Est,.
în AIGR, vol. XIX, 1938, p. 55.

27



‘2 MARIA BIŢI

în cadrul unor cercetări arheologice sistematice2 întreprinse de N. Ze 
.haria, s-a descoperit în 1955, o nouă aşezare paleolitică la Mitoc. Prime 
le săpături s-au întreprins în 1956, o dată cu  taluzarea de la Malul Ga] 
ben.

In raportu l prelim inar3 se menţionează că săpătura a constat dintr-i 
secţiune de 20 m \  în care numai o porţiune de 2 m a fost adîncită pîn, 
la — 4,30 m, fără a se ajunge la roca-suport. Pe această coloană au fos 
identificate şase nivele de locuire ; primele trei atribuite musterianului 
sînt determ inate în funcţie de poziţia în s tra t a cîtorva aşchii atipice, 
descoperite între 2,30 m şi 4,30 m. Celelalte, de asemenea cu caracter
musterian, au materiale ceva mai numeroase, între care, pe lîngă aşchii 
şi lame, sînt menţionate cîteva fragm ente de vîrfuri bifaciale. Pentru 
ultim ul nivel (VI) se subliniază caracterul lamelar preponderent al in
ventarului, dar din care nu lipseşte vîrful musterian.

Chiar dacă problema succesiunii crono-stratigrafice răm înea şi ră
mâne încă sub semnul întrebării, avînd în vedere suprafaţa  redusă să
pată, componenţa tipologică a materialelor descoperite ca şi tehnica lor 
•de cioplire prilejuiau deschiderea unor discuţii privitoare la etapa de 
•sfîrşit a musterianului, începutul paleoliticului superior şi o dată cu a- 
cestea formarea (sau apariţia) tehnicii lamelare, după cum şi apartenen
ţa culturală a vîrfurilor bifaciale. Toate aceste probleme au scos în evi
denţă im portanţa aşezării, fapt care a determ inat reluarea săpăturilor 
în 1G63.

Locul aşezării. Pe o terasă înaltă a P ru tu lu i, cu înclinare evidentă 
către rîu, la sud-vestul comunei Mitoc se desfăşoară o vale lină prin 
care se scurg apele cu caracter temporar. In dreptul izvorului mare, care 
iese din malul ei stîng, valea se adînceşte m ult şi la 400— 500 m mai jos 
se uneşte cu pîrîul Ghireni.

Aşezarea paleolitică studiată a fost identificată prin descoperirea la 
suprafaţa solului a numeroase spărturi şi unelte de silex pe partea 
dreaptă a văii, la circa 150—200 m mai sus de izvor, de unde şi denumi
rea de „Valea Izvorului“ .

In raportu l prelim inar semnat de C. S. Nicolăescu-Plopşor şi N. Za- 
haria, locul aşezării apare sub denumirea de „Dealul Sără tu rii“ . Cînd 
s-au re lua t săpăturile s-a identificat cu greu punctul în trucît un deal 
propriu-zis nu există, iar locul „La S ără tu ri“ indică un teren m ult mai 
depărtat.

In tre sondajul din 1956 şi marginea văii s-au deschis două secţiuni 
în suprafaţă totală de 50 m 2. Săpătura a fost adîncită pî-nă la circa 2,50 
m, coloana stratigrafică prezentînd urm ătoarea succesiune a orizontu
rilor :

: N. Zaharia, Descoperiri paleolitice în Prioldova efectuate între anii 1952 şi 1957, 
in Arh. Mold., I., 1961 pp. 11-43.
:: C. S. Nk'olâescu-Plopşor, N. N. Zaharia, Cercetările paleolitice din 1956 (IV Mi

toc), în Materiale, V, 1959. pp. 34-38.
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PI. 1. — M:toc - Valea Izvorului : 1, vîrf bifacial ; 2, burin ; 3, răzuitor ; 4, ciopli
tor ; 5, lamâ cu scobituri laterale (m. n.).

0 — 0,60 m sol negru (cernoziom)
0,60 — 1,65 m — stra t galben-cenuşiu amestecat cu sol negru pă

ţi uns de sus prin crotovine.
1.65 2,20 m — stra t de loess galben cu structură  fină, compact.
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La circa 2,20 m apare un s tra t nisipos în amestec cu pietre m ăr 
de rîu, în care n-am  mai continuat săpătura.

Dovezile de cultură m aterială apar concentrate pe trei nivele, 
prinse între 0,50 m şi 2,20 m adîncime, piese rare apar însă fără îr 
rupere  pe toată coloana, chiar de la suprafaţa solului. Nivelul tehni 
inventarului este acelaşi şi nu se pot face diferenţieri de la un ori 
la altul. Unelte cu caracter mai arhaic, cioplite într-o tehnică aşch 
mustero-levalloisiană, apar însoţite de piese lamelare cu contururi 
.fecte. ,

La suprafaţa solului şi în stra tu l de ară tu ră  aşchiile şi uneltele 
silex se concentrează în special spre botul pantei şi în pantă, acestea 
prezentînd probabil urme ale stratu lu i de cultură distrus prin scurgi 
apei şi prin  lărgirea văii.

De pe suprafaţa deschisă în 1963 am scos peste 400 obiecte de si 
în tre care circa 25Vo sînt piese tipice (în m ajoritate fragmentare), în : 
aşchii de cioplire şi spărturi de diverse mărimi, dovadă a faptului 
prelucrarea s-a făcut pe locul aşezării.

M ateria primă este aceeaşi pentru  toate tipurile de unelte — sile 
cretacic albastru, puternic patinat şi mai puţin  cel alb, ambele tip 
provenind din imediata apropiere — depozitele de la baza ,,Pisci 
Ghirenilor“ .

O primă observaţie ce se poate face asupra materialelor descopei 
este aceea că piesele au dimensiuni medii, ceea ce alături de caracte 
combinat al tehnicii de cioplire şi tipologia uneltelor ne face să-i găs 
m ulte  elemente comune cu m usterianul superior din zonă în prin 
rînd. ,

Cît priveşte tipurile de unelte descoperite, acestea se îm part du 
cum urmează : 7 nuclee alungite cu două planuri de lovire, de tipul < 
lor prismatice ; 5 nuclee plate, de tip discoidal, cu detaşări uni şi bila 
rale ; 3 nuclee cu un singur plan de lovire, de tip piramidal ; 3 ciop 
toare — piese nucleiforme, cu un capăt plat sau ro tun jit  şi cel opus ci 
plit a ltern prin desprinderi largi pînă la obţinerea unui tăiş ascuţit, co 
vex ; 34 lame simple, retuşate şi unelte pe lame ; 48 aşchii de diverse 
puri şi unelte pe aşchii ; 3 vîrfuri bifaciale şi un răzuitor cioplit în ac 
easi manieră.

3

Aşchiile — cu forma triunghiulară  sau cu laturile paralele au pl 
’nuriie de lovire largi şi drepte sau faţetate. ,

In caracterizarea complexului de care ne ocupăm, se impune de la ii 
■ceput observaţia că, deşi lamele sînt ceva mai numeroase, cele mai mul 
unelte sînt lucrate pe aşchii (26 faţă de 12 pe lame), îm părţite  pe tipu 
după cum urmează : 11 piese denticulate şi cu scobituri laterale („enct 
•che“) realizate prin retuşe m ărunte abrupte şi semiabrupte ventro-doi 
sale ; 4 burine ; 4 piese denticulate şi cu scobituri laterale realizate pri 
retuşe dorso-ventrale ; 2 gratoare ; 2 răzuitoare transversale ; 1 răzuite 
lateral concav ; 2 aşchii cu trunchiere retuşată. Şi încheind prezentare 
pieselor cioplite pe aşchii se cuvine o a treia observaţie asupra acestu
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PI. 2. — Mi toc-Valea' Izvorului : 1, 4-5, aşchii cu scobituri laterale ; 2, fragment de
vîrf bifacial ; 3, răzuitor ; 6, nucleu (m. n.).

material şi anume că, uneltele cioplite pe lame păstrează aceleaşi tipuri 
ca şi cele pe aşchii ; 1 burin ; 6 piese denticulate ; 4 gratoare ; 1 lamă 
cu scobituri bilaterale. Atît aşchiile cit şi lamele, în m ajoritatea cazuri
lor^ au laturile simple sau păstrează ştirbituri de uzură. In general sînt 
Puţine piesele retuşate şi acelea num ai parţial.
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Datorită suprafeţei reduse pe care s-au desfăşurat săpăturile, p 
bleme ca : poziţia stratigrafică a stra tu lu i (sau stratelor), caracterul a 
zării, v îrsta geologică a depunerilor în care se găsesc, raportu l între p 
sele cioplite aşchiar şi cele lamelare răm în încă deschise. Toate ace 
probleme ne-au făcut să amînăm publicarea materialului în sperai 
lărgirii săpăturii şi obţinerii datelor necesare unor concluzii certe, c< 
ce nu  s-a pu tu t realiza pînă în prezent.

Intre timp am făcut unele referiri la acest m aterial cu prilejul ui 
studii privind începuturile paleoliticului superior * în România şi fi 
mele de unelte cioplite b ifac ia l5. In cadrul acestor analize am cons 
ta t  că tehnica de cioplire bifacială a uneltelor este un produs al cultu 
musteriene, în proporţii reduse continuînd să persiste în cîteva aşez 
postmusteriene. Adăugăm la aceasta şi constatarea că tot în musteri 
a apăru t şi s-a dezvoltat trep ta t tehnica lamelară, care, în aşezări 
tipul aceleia de care ne ocupăm aici, apare ca un produs al evoluţiei i 
terne locale şi nu ca un element pătruns din afară, gata format.

In prezentarea de faţă am adus o serie de detalii privind întreg 
complex aşa cum apare situaţia în urm a acestor săpături restrînse. 
în tregul său. complexul reprezintă un amestec de piese aşchiare cu c 
ractere vechi (musteriene) şi piese lamelare specifice paleoliticului sup 
rior, dar care nu  lipsesc din culturile paleoliticului mijlociu. Şi dacă c 
punct de vedere stratigrafie este dificil de stabilit poziţia nivelului 
locuire în sprijinul ipotezei că avem de-a face cu un complex unitar, pl 
dează unitatea materiei prime şi cea tipologică a uneltelor ; pe aşcl 
sau pe lame, avem aceleaşi tipuri de unelte, gratoare, răzuitoare, burir 
piese denticulate, de diverse forme, alături de care se impun atenţiei 
piesele cioplite bifacial.

Cu rezerva că la Mitoc-Valea Izvorului nucleele ce tip prismatic 
lamele sînt mai numeroase, complexul litic de aici are m ulte elemen 
comune cu m usterianul superior de la Ripiceni-Izvor, exprim ate în to; 
te formele tipice G. In detalii şi proporţii nu se poate intra datorită fa} 
tului că aşezarea de la Ripiceni e săpată pe suprafeţe întinse, în tina 
ce la Mitoc s-au deschis doar trei secţiuni restrînse şi acelea amplasate i 
sectoare diferite. N um ărul sporit de lame ca şi de piese denticulate pe; 
m it atribuirea aşezării de la Mitoc unei faze mai tîrzii decît musteriam 
superior de la Ripiceni-Izvor. ea aparţinînd fa^ei de tranziţie sau poat 
de început a paleoliticului superior.

Asemenea aşezări sînt rare  atît la noi în ţară  cît şi în împrejurim 
faptul fiind în mod diferit explicat de arheologi şi geologi. In tre  acest

* Maria Bitiri, Cu privire la începuturile paleoliticului superior in România, î 
SCIV, 16, 1965, 1, pp. 5-6.

5 Maria Bitiri, Consideraţii asuPra prezenţei unor forme de unelte bifaciale îi 
aşezările paleolitice din Iiomânia, în SCIV, 16, nr. 3, 1985, pp. 421-431.

6. AJ. Păunescu, Sur la succesion des habitats pa!eo!ithiques et postpaleolithiiiuc: 
de Ripiceni-izvor, în Dacia, N. S. IX, 1965, pp. 9-20.
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Pi. 3. — Mitoc - Valea Izvorului : 1, răzuitor lateral bifacial ; 2, nucleu ; 3, aşchie 
denticulată (m. n.).

explicaţii primează factorul climatic 7, asprit simţitor în faza ce cores
punde etapei finale a culturii musteriene care a dus la dislocarea masivă 
a comunităţii primitive si la deplasarea acesteia în căutarea de zone
adăpostite .

I. K. Ivanova, Géomorphologie et paléogéographie du bassin du Dniestr dans le 
Paléolithique, în Milieu et développement de la société préhistorique dans la 
partie européenne de l'URSS, Moscova, 1969, p. 118.
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Analogii im portante pen tru  staţiunea de care ne ocupăm găsim 
aşezarea nivelului I de la Ceahlău-Cetăţica I de pe Valea Bistriţei, 
cărei inventar reprezintă de asemenea un amestec de unelte cioplite 
tehnica aşchiară şi lamelară, unde sînt prezente şi formele bifaciale 8, d 
pe Valea Bistriţei s-au descoperit numeroase alte aşezări paleolitice, ce 
cetate pe suprafeţe destul de întinse, vîrfurile bifaciale descoperite 
s tra tu l inferior de la Cetăţica I au rămas izolate, complexul în întreg 
lui reprezentînd şi cel mai vechi paleolitic din această zonă.

Cea de-a treia aşezare de acest gen a fost descoperită în nord-vest 
tării, la Remetea-Şomoş I, în Ţara Oaşului, ca şi la Cetăţica I, aşezar 
Şomoş I are mai m ulte nivele de locuire, cel mai vechi avînd un compl» 
format din piese cioplite în tehnica aşchiară, lamelară arhaică şi bif 
c ia lă 9. ,

Distanţa dintre cele trei aşezări, calitatea diferită a materiei prim 
ca şi unele diferenţe tipologice (plusuri sau m inusuri în varietatea une 
telor) şi gradul de perfecţionare a tehnicii de cioplire, fac remarca
unele deosebiri culturale locale şi cronologice. In acest sens, complexi
de la Remetea-Şomoş I este mai evoluat decît m usterianul superior di 
peşterile carpatice ,în tim p ce vîrfurile bifaciale descoperite la Mita 
Valea Izvorului ca şi complexul în cadrul căruia au fost descoperite sîr 
superioare celor de la Remetea.

Avînd în vedere că factorul lamelar este mai evident la Cetăţica Ii 
că din acest complex lipsesc nucleele discoidale şi cele globulare de tra
diţie mai veche, putem  conclude că el este posterior celui de la Remetea 
Şomoş I, deşi tehnica cioplirii pieselor bifaciale nu este superioară.

Din această analiză reiese fără îndoială că, în cadrul aşezărilor p3 
leolitice care s-au dezvoltat în perioada ce face trecerea de la paleoliticu 
mijlociu la cel superior, complexul de la Mitoc-Valea Izvorului este ce 
mai evoluat, aici descoperindu-se şi forma cea mai perfectă de vîrf folia 
ceu bifacial pe care a cunoscut-o paleoliticul din România, iar produse!;
tehnicii lamelare, cantitativ, egalează pe cele aşchiare.

In plus remarcăm la Mitoc-Valea Izvorului, num ărul sporit de piesi
denticulate, care nu lipsesc din m usterianul superior din zonă, dar cari 
proporţional şi chiar tipologic aici se impun.

Ceva mai timpuriu, dar cu m ateriale asemănătoare celor de la Mitoc 
sînt aşezările m usteriene mai recent descoperite pe malul drept al Nistru
lui, în regiunea Cernăuţi, prin care N. K. Anisiutkin defineşte o noul 
variantă a culturii m usteriene în această zonă — m usterian denticula’

“ C. S. Nifcolăeseu - Plopşor, Alexandru Păunescu, Florea Mogoşanu, Le pale>
lithique de Ceahlău, în Dacia, N. S., pp. 19-21. 1

9 Maria Bitiri, Cîteva observaţii cu privire la paleoliticul din Oaş şi p e r i o d i #
rea lui, în SCIV, 18, 1967, 4 pp. 623-645.
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cu forme bifaciale 10. Avem în vedere descoperirile de la Kasperovţî I şi 
Stînca, ale căror m ateriale se deosebesc de staţiunile m usteriene anterior 
cunoscute la Molodova Prin  aceste descoperiri se adaugă încă o verigă a 
legăturii culturii paleoliticului nostru mijlociu (de pe P ru t  în special^ cu 
zonele nord-pontice, legături care ajung pînă în Kaucaz, unde se găsesc 
.multe analogii şi de care ne despărţea zona Nistrului mijlociu, unde se 
cunoştea doar un m usterian  fără vîrfuiri bifaciale, dar cu un caracter le- 
valloisian pronunţat.

Problemele ce le ridică materialele de la Mitoc-Valea Izvorului sif
imposibilitatea unor concluzii certe pe baza săpăturilor restrînse desfă
şurate pînă acum fac necesară continuarea cercetărilor în acest im portant 
punct. ~

MARIA BITIRI

QUELQUES DONNÉES CONCERNANT LE PALÉOLITHIQUE DE MITOC -

VALEA IZVORULUI

R é s u m é

L’auteur présente des dates plus détaillées concernant la station de Mitoc- 
Valea Izvorului.

Les maitériaux découverts en 1956 et 1963 présentent un complexe des outils 
sur éclats et sur lames — des grattoirs, racloirs, burins, .pièces denticulées et avec 
encoche, des pointes et d 'autres pièces bifaciales.

Le complexe est interprété comme une phase initiale du paléolithique su
périeur d'origine moustérienne.

LEGENDE DES FIGURES

Pl. 7. — Mitoc - Valea Izvorului : 1, pointe bifaciale ; 2, burin ; 3, grattoir ; 4, do
loire bifaoiale ; 5, lame à encoche (grandeur naturelle).

Pl. 2. — Mitoc - Valea Izvorului : 1, 4-5, éclats à encoches latéraux ; 2, pointe bi
faciale fragmentaire ; 3, grattoir ; 6, nuclé (grandeur naturelle).

Pl. 3 . _  Mitoc - Valea Izvorului : 1, racloir à retouche biface ; 2, nuclé ; 3, éclait
denticulé (grandeur naturelle).

N. K. Anisiutkin, Mustierskaia stoianka Stînka na Srednem Dnestre, în Arheo-
loghiceskii sbornic, 11, 1969, pp. 5-17.

11 A. P. Cernîş, Raunii i srednii paleolit Pridnestrovia, în Trudî komisii po Izuceniu
cetverticinogo Perioda, XXV, 1965.
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I« BASTARNII PE TERITORIUL MOLDOVEI

In cadrul culturii m ateriale a populaţiilor care au tră it pe teritoriul 
^României în ultimele secole ale mileniului I î.e.n., se remarcă, în mod deo
sebit în centrul şi nordul Moldovei, o categorie de obiecte şi ceramică 
care au fost atribuite, în general, unor triburi de neam german. Şi izvoa
rele antice menţionează pentru  secolul al III-lea infiltrîndu-se în răsă
ritul Daciei o populaţie cunoscută sub numele de BASTARNAE.

Pentru  prima dată o m enţiune asupra bastarnilor aparţine unui 
autor grec necunoscut, transm isă în prologul cărţii a XXVIII-a din is
toria lui Trogus Pompeius şi rezum ată apoi anecdotic de Justinus \  
Amintind mai întîi de mişcările bastarnilor, Trogus mai pomeneşte apoi 
{cartea XXXII, 3, 16) şi de rezistenţa pe care bastarnii au întîm pinat-o 
din partea dacilor conduşi de regele Oroles^

Destul de vag pe bastarni îi aminteşte şi Demetrios din Callatis 2 în 
spaţiul de la nordul gurilor Dunării, iar Strabon îi menţionează înveci- 
nîndu-se la est cu tyrageţii şi că se îm părţeau în atmoni, sidoni şi peucini, 
ultimii locuind în insula Peuce de la gurile I s t ru lu i3.

Din nefericire, autorii vechi nu înregistrează precis data pătrunderii 
acestei populaţii în Dacia.

O contribuţie însemnată la cunoaşterea evenimentelor legate de 
apariţia bastarnilor în regiunile răsăritene ale Daciei a adus-o Ecaterina 
Vulpe, care a adunat şi pus la dispoziţia cercetătorilor toate inform a
ţiile istorice şi geografice care menţionează pe bastarni în acest te ri
toriu \

Vasile Pârvan, orientîhdu-se după informaţiile lui Justinus, a datat

Iustinus, Historiae Philippicae, XXXII, 3, 16.
- Menţiune păstrată de Pseudo-Scymnos, în Periegesis, V, 790 şi 797.
3 Strabon. Geographica, VII, 3, 15 şi 17.
‘ Ec. Dunăreanu Viilpe, Chestiunea bastarnilor, în BCMI, XVIII, 1924, fasc. 42.
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conflictul bastarno-dacic la anul 200 î.e.n. 5, dată care coincide şi c 
informaţia lui Titus Livius care-i arată  deplasîndu-se în peninsula Bal 
canică la 179 î.e.n. la propunerea macedonenilor cu care ocazie Poli 
bius rem arcă m ulţim ea şi îndrăzneala bastarnilor în luptă, ceea ce j 
îngrijorat nu numai pe rhodieni, dardani şi tesalieni, dar chiar şi p< 
ro m a n i6.

Deci, în secolul al II-lea î.e.n. putem  admite o dominaţie a bastar
nilor în părţile răsăritene ale Daciei, acest lucru apărînd cu destulă cla
rita te  din aproape toate menţiunile autorilor vechi.

Referitor la ciocnirile care au avut loc între bastarni şi regii dac: 
din sudul Moldovei şi din sud-estul Transilvaniei, în ultim a vreme s-j 
emis ipoteza potrivit căreia cel care a ţinu t piept atacurilor bastarniloi 
nu  poate fi Oroles ,rege neînsem nat care nici nu este trecut pe lista re
gilor geţi a lui lordanes, ci un altul, anume Burobostes sau Rubobostes. 
care apare în mai m ulte documente şi care ocupă un loc însem nat pe 
lista lui lordanes 7.

Dacă ar fi să ţinem seama de aceste argum ente ar trebui să schim
băm data evenimentelor petrecute în Moldova, referitoare la rezisten
ţa  pe care geţii au opus-o bastarnilor, de la 200 î.e.n. cum se considera 
pînă acum, la mijlocul sec. al II-lea sau poate chiar mai tîrziu. Dar a- 
ceastă opinie, nefiind destul de serios studiată, răm îne încă în dome
niul presupunerilor, discuţia asupra acestei probleme fiind reluată  şi
argum entată competent de Acad. C. Daicoviciu 8.

De altfel prezenţa bastarnilor pe teritoriul de est al Daciei în sec. 
III-II î.e.n. este confirmată şi de o serie de descoperiri arheologice din 
centrul şi nordul Moldovei, prin tre  care un loc deosebit îl are necropola 
de la Poieneşti jud. V aslu i9.

Este m eritu l prof. R. Vulpe de a fi săpat şi in terp re ta t pen tru  prima 
dată o necropolă de im portanţă capitală pentru  secolele II-I î.e.n. atît 
pen tru  Moldova cît şi, prin analogie, pen tru  cultura Lukaşovka din 
R. S. S. Moldovenească, datată  şi in terpretată  în funcţie de cimitirul 
bastarnic de la Poieneşti.

S ituată la periferia aşezării getice de la Rîpa Fîntînii pe m ăgura de 
la Dealul Teilor, necropola cu urne negre din epoca Latene II de la 
Poieneşti aparţine unei culturi deosebite de cea getică, fiind caracteri
zată prin  vase comune în aceeaşi epocă, în regiunile nordice dintre Car-

5 V. Pârvan, Getica, Bucureşti, 1926, p. 68. 4
6. Titus Livius, Ab Urbe Condita, XL, 57, 2 ; Polibiu, Istorii, XXVI, 9, 1. j
7 Vladimir Iliescu, Rubobostes oder Burobostes ? zu Trog. Pomp, prolog., XXXII, 
în Studii Clasice, X, 1968, pp. 115—122.

8 C. Daicoviciu, Rubobostes =  Burebistas ? în Acta Musei Napocensis, VI, Cluj. 
1969, pp. 459—463.
9 R. Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti din 1949, în Materiale, I, 1953, pp. 4 1 8—496:

Idem. Le probleme des bastarnes à Ia lumière des découvertes archéologiques en 
Moldavie, în Nouvelles études d’histoire, Bucureşti, 1955, pp. 103—11.9. 1

38

4



ASTARNII PE TERITORIUL MOLDOVEI 3

iaţi Şi Marea Baltică, pe teritoriul Sileziei şi Cracoviei de azi, din Cadri- 
iterul ceh de-a lungul Carpaţiilor Orientali pînă în valea superioară a
fistulei10.

Incepîndu-şi expansiunea spre est prin  Galiţia şi Moldova sub 
^pulsul celţilor instalaţi în acea vreme în părţile de sud ale Germaniei, 
a Boemia şi Panonia,, bastarnii se extind pe un teritoriu  destul de întins 
'uprinzînd  şi domeniile altor populaţii.

Fibulele Latene II cu sau fără sfere de bronz pe arc, fibulele din 
ier Latene II şi I I I  cu picior trapezoidal sau simple şi cu picior rotun- 
it, destul de numeroase, contribuie alături de alte podoabe corporale 
>xistente în urne, la datarea pe bază tipologică a necropolei de la Poie- 
ieşti în Latene-ul II şi începutul Latene-ului III, corespunzînd secole- 
or II-I î-e-n - Este tocmai perioada cîncl izvoarele scrise îi menţionează pe 
jastarni ca destul de numeroşi şi puternici în răsăritu l Daciei, corespun- 
dnd deci perioadei anilor 200-70 î.e.n. în tre  domeniile lui Oroles şi Bu-
•ebista .

In afară de necropola de la Poieneşti, m ulte elemente de factură bas- 
tarnică s-au mai descoperit în numeroase aşezări din secolele III şi II 
î.e.n. din centrul şi nordul Moldovei (fig. 1) dintre care în mod deosebit 
trebuie menţionată aşezarea de la Lunca Ciurei - Iaşi, unde pen tru  prima 
dată s-au găsit alături, în aceleaşi complexe, ceramică autohtonă şi ce
ramică bastarnică 11.

Avîndu-se în vedere faptul că aici s-au găsit pen tru  prima dată îm 
preună categoriile ceramice amintite, datate cu aju torul amforelor rho- 
diene cu mănuşi stampilate, destul de numeroase dealtfel, această aşe
zare a fost folosită drept un criteriu de datare şi pen tru  alte aşezări de 
acelaşi tip din Moldova, ale căror materiale arheologice îşi găsesc analogii 
aici.

Tot astfel aşezarea Latene de la Lukaşovca constituie pen tru  R. S. S. 
Moldovenească un mijloc de datare a aşezărilor similare

La Lunca Ciurei şi la Lukaşovca în locuinţele de tipul bordeielor, 
mai mult sau mai puţin adîncite în sol, se aflau mai m ulte  grupe cera
mice lucrate cu mîna sau la roată precum şi ceramică de import de pro
venienţă grecească.

Intrucît materialul arheologic din aşezările cercetate se rezumă mai

10 J. Kostrzewski, Wielkopoiska w czasali przdhistoricznych z okresu îatenskiego w 
Tynvvaldzil, în Slavia Antiqua, V, 1954—1956, pp. 302—355 ; Maria şi Waldemar

Chmielewsky, Slady najazdu scytyjskiego w Polnecnej czesci vvyzyny Krakow- 
sko wielniskiej, în Davvna Kultura, 1. 1955, pp. 12—16, fig. 3.

11 M. Petrescu-Dîmbovita, Şantierul arheologic Truşeşti, în SCIV, VI, 1955, pp.
183—187.

'2 G. B. Fedorov, Descoperiri arheologice din R.S.S Moldovenească privind mileniul
1 e-n., în SCS — Iaşi, 1957, fa&c. 1 ; Idem  Rezultatele şi problemele principale 
ale cercetărilor arheologice din sud-vestul URSS referitoare la primul mileniu

al e.n. în SCIV, X, 1959, 2, pp„ 371 — 376; Idem. în MIA, 89, 1960, pp. 22 — 25.
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ales la ceramică ne vom baza concluziile în general pe ceramică ţinîn 
bineînţeles cont şi de puţinele obiecte, dealtfel destul de nesemnificativi 
ce se aflau în aceste aşezări.

Ceramica predom inantă în aşezările unde am întreprins noi cercţ: 
tări este lucrată cu mîna şi poate fi grupată  în două categorii, ţinînţ 
seama de tehnica de prelucrare a pastei precum şi de varietatea şi frec
venţa formelor. Astfel dintr-o primă categorie fac parte vasele modelai 
din pastă grosieră amestecată cu degresanţi mari cum sînt cioburi^ 
pisate sau microprundişuri, cu suprafaţa netedă sau acoperită cu bar 
botină poroasă, arse inegal prezentînd o gamă variată de culori, întrt 
brun deschis şi cenuşiu închis. Vasele din această categorie au forai; 
unor borcane de dimensiuni mai mari sau mai mici, cu umerii bombat 
sau prelinşi, gîtul scurt, marginea dreaptă sau groasă şi evazată. Aceasf 
categorie ceramică, care, ca tehnică de lucru, este de tradiţie veche ¡¡ 
cultura m aterială getică din Moldova, o întîlnim  fără excepţie în toafe 
aşezările din cea de a doua epocă a fierului din ţară  13. In Moldova însă 
în aşezările de la Lunca Ciurei - I a ş i14, Medeleni - Ipoteşti 1s, Şorogari 
Iaşi 16, Arsura - Huşi ”, Moşna - Iaşi 18, Mlada - B ă icen i19, Botoşana- 
Suceava 20, ca să nu amintim decît aşezările unde s-au organizat săpătur 
arheologice, în cadrul acestei categorii se poate deosebi şi o specie cera
mică cuprinzînd vasele acoperite cu barbotină, modelate din aceeaş, 
pastă ca mai sus de diferite culori, bine arsă, piriforme, decorate cu bri- 
uri alveolate şi proeminenţe crestate pe umăr şi cu marginea evazată ş 
faţetată.

Destul de frecventă este această specie la Şorogari, Botoşana şi ma: 
puţin la Medeleni - Ipoteşti. |

Cum analogiile pentru  această ceramică le găsim în aşezările tribu
rilor germanice din spaţiul dintre Carpaţi şi Marea Baltică, grupăm  a- 
ce astă specie îm preună cu ceramica fină lucrată tot cu mîna din paşti 
amestecată cu nisip şi paiete de mică, de culoare neagră şi cu suprafaţa

13 I. H. Crişan, Ceramica geto-dacică, Bucureşti, 1969. M
14 Silvia Teodor, Contribuţii îa cunoaşterea ceramicii din secolele III-II î.e.n. din

Moldova, în SCIV, 18, 1967, 1, pp. 25—45. M
15 Silvia Teodor şi S. Raţă, Contribuţia cercetărilor arheologice de la Medeleni •

Ipoteşti îa cunoaşterea culturii materiale geto-dacice din Moldova în sec. III-II 
î.e.n., comunicare ţinută 'a  Sesiunea ştiinţifică a Muzeelor din. decembrie 1965..

16 Silvia Tecdor, Aşezarea din secerele l i i - I I  î.e.n. de la Şorogari, în Arh. Mold,
VI. pp. 321—327. I

17 Silvia ^eodor, Cetatea traco-getică de Ia Arsura (jud. Vaslu ) în Materiale, X
(sub tipar). -■

Attila Ldszlo, Aşezarea daco-getică de la Băiceni, în Arh. Mold., VI, pp. 65—90. j
19 Adrian C. Florescu şi Gh. Mclinte, Cetatea traco-getică din a doua jumătate a 

mileniului I î.e.n. de la Moşna (jud. Iaşi), în SCIV, 19, 1968, pp. 123—134. j
20 Silvia Teodor, Unele date cu Privire !a cultura geto-dacică din nordul McLdovei

în lumina săpăturiloţ* de la Botoşana, în SCIV, 20, 1, pp. 33—42. %
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jn general lustruită, a tribuită bastarnilor. Marginea faţetată, um ărul 
bombat şi torţiie în formă biconcavă, sînt caracteristice pentru  ceramica 
fina şi eî-e apar atît la ceramica de uz casnic descoperită în aşezări, cît 
şi la urne şi capacele lor, din necropole (Poieneşti, Buhăeşti - Negreşti 21, 
Tîrpeşti - Neamţ 22, Costuleni - I a ş i23).

Numeroase elemente ale culturii m ateriale bastarnice, cunoscute, mai 
m u lt  datorită necropolei de la Poieneşti şi care pînă în prezent n-au 
fost identificate şi în aşezări, cum este de exemplu ornam entul m eandru- 
lui combinat cu motive în formă de T, sau obiectele de podoabă, îşi gă
sesc analogii numai pe teritoriul mai sus am intit de unde sau răspîn- 
dit bastarnii şi mai puţin  în locurile unde aceştia s-au stabilit tem porar 
în secolele III-II î.e.n.

Revenind la ceramica acoperită cu barbotină, dacă pînă nu de m ult 
aceasta, fiind amestecată cu ceramica getică, era înglobată în cadrul ce- 

-ramicii getice, prin săpăturile ce s-au făcut ulterior s-a constatat că ea 
apare tot mai frecvent alături de ceramica fină de culoare neagră sau 
brun deschis şi lustruită  şi chiar îm preună cu unele obiecte care au a- 
parţinut unor triburi germanice24.

Din săpăturile efectuate în Moldova pînă acum, nu s-a pu tu t deo
sebi o aşezare care să poată fi atribuită în întregime triburilor vechi ger
manice. In toate aşezările cercetate, au apărut, alături de elemente pur 
bastarnice si unele elemente getice, cum este de exemplu ceramica, p rin
tre care nelipsita ceaşcă dacică.

Aşa stînd lucrurile, nu putem afirma cu certitudine că una din. aceste 
aşezări ar putea fi pur germană, ci, înclinăm să facem unele presupuneri 
referitoare la influenţele reciproce posibile între aceste două populaţii 
care într-o perioadă, dealtfel destul de scurtă, au convieţuit, bastarnii 
avînd la un moment dat, după cum reiese din documentele vremii, şi o 
oarecare putere politică.

Un loc deosebit în cadrul inventarului ceramic descoperit în aşeza
rea de la Lunca Ciurei şi în cantitate mai mică în celelalte aşezări pe 
care le-am amintit, îl ocupă ceramica grecească, în special amforele de 
provenienţă rhodiană, după cum o indică tehnica de lucru şi ştampilele 
de pe mănuşi.26 Ştampilele de pe amforele rhodiene datează aşezarea 
(220—150 î.e.n.) şi demonstrează în acelaşi timp că consumatorii v inu

21 Dan Teodor, O necropolă Latene la Buhăieşti - Negreşti, 111 SCS — Iaşi, VIII, 
195?, 2, p. 339.

22 Sil' ia Marin'escu B'lcu, Noi urme bastarnice în Moldova de nord-vest, în SCIV, 
XIV. 1963, 2, p. 413.

Material inedit în colecţiile Institutului de istorie şi arheologie din Iaşi.
-• Mireea Babeş, Noi date privind arheologia şi istoria bastarniior, în SCIV, 20,

19ă9. 2, p. 211.
25 Idem, P. 211, fig 8/1, 2.

D. Tudor, Amfore elenistice descoperite în adîncul teritoriului R.P.K., în Studii 
Şi referate, I, 1954, pp. 82—53.
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lui sau ai untdelem nului grecesc pot fi bastarnii. La sfârşitul secolului ; 
III-lea, bastarnii ocupaseră Delta Dunării şi aduceau cetăţilor greceş 
m ulte greutăţi de na tu ră  economică şi m ilitară27. Prin  urm are amforei 
greceşti puteau ajunge la Lunca Ciurei şi în celelalte aşezări prin tr-u  
comerţ normal, dar se mai poate presupune că ele puteau fi cerute şi c 
un tr ibu t din oraşele greceşti pontice, care la rîndul lor le cum părau di; 
Rhodos.

In cazul unui comerţ normal, ne întrebăm, ce dădeau bastarnii j] 
schimbul produselor greceşti ? Le putem  oare atribui că au făcut agri 
cultură sau că puneau pe geţii supuşi să muncească în locul lor ? In aces 
caz, bineînţeles că depindeau şi ei oarecum de autohtoni, care trebuiau $ 
le furnizeze diferite produse necesare traiului şi marfă pen tru  schimb 
Frecvenţa destul de m are a amforelor greceşti în această perioadă în toa 
tă Moldova de centru şi de nord şi rarita tea  lor în perioada imediat ur
mătoare ara tă  că mai ales bastarnii în treţineau relaţii comerciale c 
cetăţile greceşti. Este interesant faptul că în secolul I î.e.n. şi mai cu sea- 
mă în a doua lui jum ătate  în aşezările din centrul şi nordul Moldove.
precum şi la răsărit de Pru t, nu continuă să existe tipul de ceramică sar 
vreun alt element bastarnic. A tît unele obiecte izolate cu analogii în Iu. 
mea germană, cum sînt coloanele de la Ţibucanii de Sus28 şi Davideni2; 
jud. Neamţ, precum şi fibula de la Ghelăeşti30, în acelaşi judeţ, cît şj 
complexele mai mari, aşezările şi cimitirele îşi încetează existenţa în se
colul I î.e.n. Deşi bastarnii au continuat să existe în aceste locuri fiind a- 
m inţiţi destul de des în izvoarele scrise, nu mai aveau totuşi aceeaşi po
ziţie politică şi economică ca în. secolul anterior.

Din punct de vedere arheologic, însă, pînă în prezent a tît în centru 
cît şi în nordul Moldovei n-a mai fost docum entat nici un elem ent car; 
să poată fi a tribuit triburilor germane în migraţie. Admiţînd ideea ci 
bastarnii au fost în întregime asimilaţi de autohtoni, ei apar totuşi cu nu
mele lor etnic în izvoarele scrise încă cîteva secole din mileniul I e.n.

După cum ne informează şi S trabon31, bastarnii au existat în Dada 
amestecaţi prin tre  autohtoni cîteva secole de-a rîndul asociindu-i şi pe ge- 
to-daci în incursiunile lor în sudul Dunării. In această privinţă merita 
atenţie şi relatările lui Cassius Dio despre cele două expediţii ale bas- 
tarnilor în secolul I î.e.n. în sudul Dunării. Astfel, înfrîngerea procon
sulului Macedoniei C. Antonius Hibrida s-a produs şi datorită ajutorului 
triburilor bastarnice de sub ascultarea lui B ureb is ta .32

De asemenea în anii 29— 28 î.e.n. Cassius Dio aminteşte expediţia bas-

27 D.M. Pippidi, Contribuţii la istoria veche a României, Bucureşti, 1967, p. 38.
28 Elena Coman, O piesă de podoabă germanică descoperită în judeţul Neamţ, i' 

SCIV, 19, 1968, 3, pp. 527—530.
29 Iniormaţii de la Silvia Marinescu.
30 Mircea Babeş, op. cit.
31 Strabon, Geographica, VII, 3, 2.
32 Cassius Dio, Istoria romana, XXXVIII. 10, 3.
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rnilor şi dacilor pe teritoriul tribalilor, invadind Tracla şi ameninţînd 
rios Macedonia, fapt care l-a determ inat pe Marcus Licinius Crassus să 
>rnească război împotriva bastarnilor şi dacilor.33

Dar şi mai tîrziu în prim ul secol al erei noastre bastarnii au continu- 
să mai fie amestecaţi p rin tre  autohtoni. Ovidius îi cunoaşte pe bastarni 

[ vecinătatea Daciei pontice : „locul vecin stăpînit e de bastarni şi săr
a ţ i“34, iar Tacitus descriind expediţia în Moesia în iarna anului 85— 86 
n a dacilor şi sarmaţilor îi a lătură  şi pe bastarni, expediţie  în care gu- 
ernatorul C. Oppius Sabinus este omorît, fiind pusă în primejdie însăşi 
stapînirea provinciilor noastre“ .35

Izvoarele antice continuă să-i amintească pe bastarni şi în al II-lea 
! al III-lea secol al erei noastre 36, dar din punct de vedere arheologic ei 
icetează să mai fie documentaţi încă din secolul I î.e.n., ceea ce ara tă  
ă ei au fost destul de repede înglobaţi în masa autohtonilor sau au fost 
iliţi să ocupe alte spaţii în afara graniţelor Daciei.

SILVIA TEODOR

13 Ibidem, LI, 23, 3—4.
:t‘ Publius Ovidius Naso, Scrisoare c5tre August, in Trisie, II
JS Tacitus. Agricola, 41, 2.
14 Ec. Dunareanu-Vulpe, op. cit.
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Lista descoperirilor bastarnice din Moldova menţionate în hartă.

Li veni com. Manoleasa

; rchimeni, corn. Avrămeni

I. Buduhacea, corn. Leorda

1. Ipoteşti-Medeleni. 
com. Mihai Eminescu

j. Ionăşeni, c o m . Truşeşti

5, G răn iceş t i ,  co m . Grăniceşti

7. Dotoşana, com. Botoşana

8. Şipot, oraşul Suceava

9. Budeni, com. Dolhasca

0. Deleni, com. Deleni

.1. Probota, com. Probota

12. Spinoasa, com. Erbiceni

13. Băiceni, com. Cucuteni

14. Dorobanţu com. Aroneanu

15. Şorogari, com. Aroneanu

16. Coada Stîncii, com. Bosia 

1”. Iaşi, Curtea Domnească

18. Holboca, com. Holboca

9' Vlădiceni, com. Tomeşti

20. Tomeşti, com. Tomeşti

21. Coreu, com. Bîrnova

t ->- bunca Ciurei, com. Ciurea 

-3. Boroseşti, com. Scînteia 

24. Scînteia, com. Scînteia 

2>' ChiPereşti com. Tuţora

26. Costuleni, com. Costuleni

27. Răducăneni, com. Răducăneni

28. Moşna, com. Moşna

29. Criveşti, com. Vânători

30. Tirpeşti, com. Petricani

31. Tibucanii de Sus, com.Ţibucani- f '  »

32. Daviden! com. Tibucani

Oo3. Ghelăeşti, com. Bîrgăuani-

34. Poiana, com. Dulceşti

35. Hociungi, com. Moldoveni

36. Moldoveni, com. Moldoveni1

37. Tazlău, com. Tazlău

38. Dumeştii Vechi, com. Dumeşti'

39. Sofroneşti, com. Todireşti-

40. Buhăieşti, com. Vultureşti-

41. Poieneşti, com. Poieneşti

42. Dăneşti, com. Dăneşti

43. Arsura, com. Arsura

44. Curteni, com. Olteneşti

45. Suletea, com. Suletea

46. Măluşteni, com. Măluşteni

47. Bălăneşti, com. Dealu Morii

48. Căbeşti, com. Podu Turcului

49. Comăneşti. com. Comăneşti

50. Slobozia,Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej

J

Vt

v 'A*
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LES BASTARNES SUR LE TERRITOIRE DE MOLDAVIE

Résumé

Dans l’étude présente l 'auteur indique les principaux documents écrits et 
plus importantes découvertes archéologiques en ce qui concerne la •population \ 
tarnique qui, dans le III-e et le Il-e siècle av. n.e. a  occupé certaines régions 
La Moldavie (spécialement le Nord et le Centre de cette province). En fonction 
m atériaux archéologiques découverts dans les fouilles, on met ên évidence les 
ractéristiques de cette population, pour être distinguée de celle autochtone, a 
laquelle elle est mêlée dans quelques habitats.

On fait l ’analyse de la céramique qui prédomine dans les découvertes archet 
giques, en m ettant en évidence les urnes noires typiques pour cette culture, ai 
que la céramique commune couverte avec de la „barbotme", qui à peine dans 
dernière époque par sa fréquence augmentée dans les fouilles récentes a Pu 
faire rem arquer de l ’espèce semblable de la céramique autochtone.

Aussi on a remarqué que les Bastarnes se sont fixés autant dans le plati 
comme aussi dans les vallées des rivières, dans le Centre et le Nord de la Mok 
vie et le moins dans la région de Nord-Est, aussi comme il ressort de la carte 
nexée (fig. 1). |

Dans le premier siècle av. n.e. les Bastarnes dans la Moldavie ne sont pas p! 
documentés au point de vue archéologique, mais seulement dans les docume 
écrits. Pourtant, leur nom est rappelé dans les oeuvres de quelques écrivains a: 
ques comme : Dio Cassius, Publius Ovidius Naso, Tacitus etc. et même dans 
Iï-e siècle de n. ère, en ce qui concerne quelques unes de leurs incursions- entre? 
ses à côté des daces au sud du Danube.

LÉGENDE DES FIGURES

.Fig. 1 — Carte des découvertes bastarniques en Moldavie

46

• V  • -



AŞEZĂRILE OMENEŞTI 

DE PE TERITORIUL SUCEVEI PÎNĂ ÎN SECOLUL AL VI-LEA

A devenit aproape o obişnuinţă ca atunci cînd ne referim  la istoria 
trecută a Sucevei, prim ul gînd să se îndrepte spre epoca medievală, la 
perioada în care aceste locuri au cunoscut maxima lor strălucire. De a- 
ceea, mai toate încercările de reconstituire a trecutului Sucevei, făcute 
odinioară. începeau, aproape invariabil, cu perioada m uşatină sau cu 
secolele imediat urm ătoare1. Dar, atîta vreme cît ştiinţa istoriei a luat în 
consideraţie doar atestările documentare scrise, m ulte probleme au ră 
mas nerezolvate, iar începutul vieţii pe aceste locuri a fost socotit o enig
mă, învăluită în legendă. Semnificative, în acest sens, sînt interpolările 
la cronica lui Grigore Ureche, cu privire la pustietatea care ar fi domnit 
pe aceste locuri la venirea m aram ureşenilor2.

Devenită, din 1951, şantier naţional pen tru  probleme de arheologie 
medievală, Suceava şi-a clarificat trep ta t- trep ta t  m ulte din necunoscu
tele sale, istoria oraşului medieval conturîndu-se cu tot mai m ultă  p re
cizie. Atacînd de predilecţie obiective feudale, cercetările arheologice au 
adus însă la lumina zilei şi vestigii ale unor perioade m ult mai vechi. In

1. Vom. aminti, doar cîteva sinteze mai vechi despre Suceava, fără  a ne 
i'iferi la lucrările de caracter mai general, care ating doar în treacăt problemele 
Sucevei şi nici la studiiLe care se opresc doar asupra unui eveniment sau monu
ment sucevean : V. I. Palade, O excursiune la Suceava (17 şi 18 aug. 1871), laşi, 
f- : W. Schmidt şi F. A. Wickenhauser, Suczawa’s historische Denkwürdigkeiten, 
Cernăuţi, 1876; G. D. Scraba,. Suceava (schiţă istorică), Buc., 1899; Al. Lapedatu, 
Notiţă istorică (Cetatea Sucevei), Buc., 1913 ; Victor Morariu, Călăuza istorică a 
oraşului Suceava. Cernăuţi, 1930 ; Valerian Doboş-Boca, Din trecutul Sucevei, 
Cernăuţi 1938 ş.a.

2- M. Kogălniceanu, Cronicile României sau letopiseţele Moldaviei şi Valahiei, 
Ed; a n Ü  tom. r, Buc., 1872, pag. 379.
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felul acesta, urmele primelor aşezări omeneşti din raza actualului oraţ 
au început să se îndepărteze tot mai m ult de secolul al XlV-lea.

O primă încercare de sinteză a succesiunii aşezărilor omeneşti de pe 
teritoriul Sucevei a fost întreprinsă de către Mircea D. Matei, care a enu-j 
m erat cîteva dintre descoperirile arheologice referitoare la perioadele an
terioare fiinţării oraşului medieval. Dar, ţinînd seama de scopul lucrării 
(consacrat îndeosebi problemelor de arheologie medievală suceveană) 
autorul a pus accentul principal, după cum era şi firesc, pe perioada cu. 
prinsă între sec. XIII—XIV, care prefaţa direct începuturile feudalismu
lui pe aceste lo c u r i3.

In lucrarea de faţă ne propunem  să analizăm descoperirile arheolo
gice referitoare la perioada anter ioară sec, al VITlea, deoarece socotim 
absolut necesară încadrarea acestei perioade îndelungate la istoria oraşu
lui Suceava. Datele prezentate au la bază descoperiri de pe teritoriu l Su
cevei, semnalate deja cu diferite ocazii, precum şi descoperiri încă inedite

Cele mai vechi urm e de locuire de pe teritoriul Sucevei datează din 
perioada neoliticului timpuriu, paleoliticul nefiind încă atestat în aceasta 
zonă^ Aceste urme provin dintr-o aşezare a culturii Criş, aflată la sud-es; 
de Suceava, pe platoul din faţa cimitirului oraşului, pe malul pîrîului 
Cetăţii. Aşezarea de pe „Platoul cim itirului“ are un caracter oarecum 
mai deosebit prin poziţia ei dominantă — în contrast cu aşezările în ge
neral joase ale culturii Criş4 — fiind plasată pe un pinten term inal al Po
dişului Sucevei, oarecum asemănător cu cel pe care se află Cetatea de 
Scaun5. Cercetările pe care le-am întreprins aici, începînd din 1967, au 
dus la dezvelirea completă a urmelor a două locuinţe şi la semnalarea al
tor două*5. Din in terpretarea datelor, rezultă că locuinţele erau de supra
faţă de tipul colibelor rectangulare, iar m aterialul folosit îndeosebi, la

3. M. D. Matei, Contribuţii arheologice Ia istoria oraşului Suceava, Ed. AcadJ 
Buc., 19o3, pag. 24-34.

4. N. Vlassa, Cultura Criş în Transilvania, în Acta Mu^ei Napocensis, vol. III.
1956, pag. 17 ; M. Petrescu — D\mbovita, Contributions au problème de la culture 
Criş en Moldavie, în Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, tom. 
IX, 1958, fasc. 1-4, pag. 59-60. Totuşi, în raza municipiului Suceava (la Ipateşti- 
Redi) s-a descoperit o altă aşezare de tip Criş, plasată pe o terasă inferioară &■ 
rîului Suceava. 1

5. C. Martiniuc şi V. Băcăuanu, Contribuţii ila studiul geonv>r£yIogic al terito
riului oraşului Suceava şi al împrejurimilor sale, în Analele Ştiinţifice ale Uni
versităţii „Al. Ï. Cuza" — Iaşi (seria nouă), secţiunea II (ştiinţe naturale), tom. VI, 
fasc. 4, fig. 12.

6. Rezultatele primei campania de cercetări, din 1967, le-am prezemtat la se
siunea Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filologice — filiala Suceava, din 9 iunie 
1968, în comunicarea Cea mai veche aşezare de pe teritoriul oraşu'ui Suceava. 0 
sinteză asupra principalelor rezultate obţinute în primii trei ani de c e r c e tă r i  3 
apărut în volumul de comunicări al rnstitutului pedagogic de 3 ani din Suceava. 
Lucrări ştiinţifice ale cadrelor didactice I, 1970, pag. 257—262, eu titlul Neoliticul 
timpuriu pe teritoriul Sucevei.
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stru irea  lor, a fost cel lemnos, aşa cum sugerează descoperirea, pe .de
arte a puţini chirpici din lu tu ială  — pe de altă parte, a numeroase 
ie carbonizate. Vetrele celor două locuinţe sînt aproximativ egale. La 
ndouă se remarcă am enajarea specială a locului pe care au fost con- 
îite : vatra locuinţei nr. 1 se află pe o platform ă de lut, iar. vatra  locu- 
;i nr .2 pe un pat de cioburi. In ju ru l celor două vetre, în special — 
şi în restul suprafeţei locuinţelor — s-a găsit o m are cantitate de ce-

îică. Ceramica prezintă, în general, caracteristicile cunoscute ale vase- 
de tip Criş. Dar, noutatea — care impune totodată datarea mai re- 
tă a acestei aşezări faţă de cele din Transilvania — o constituie apari- 
unei specii ceramice lucrată într-o pastă m ult mai densă şi mai bine 
i y de culoare cărămizie. Existenţa acestei specii fine ar putea fi invo-
j în sprijinul ipotezei referitoare la rolul pe care l-au jucat purtăto- 
culturii Criş, alături de purtătorii altor culturi din neoliticul ţim pu- 
; în procesul de formare a culturii P recu cu ten i7. P en tru  datarea mai 
?ntă a aşezării Criş de la Suceava pledează şi descoperirea în apropi- 
a locuinţei nr. 1 a unui mic depozit form at din 4 lame de silex de di-
nsiuni apreciabile (între 10— 16 cm), ceea ce anunţă  o rup tu ră  de ve
le tradiţii microlite. Totuşi, m ajoritatea pieselor de silex şi obsidiană 
t tot microlite. Prelucrarea uneltelor de piatră era încă destul de rudi- 
ritară, deşi se practica pe scară largă. Nu se şlefuiau toporaşe şi dăl- 
■ decît din roci moi, în special marne, maleabile la prelucrare. Nevoia
unelte mai dure se suplinea prin folosirea pietrelor de rîu, parţial 
fuite de apă, amintind în acest fel formele de topoare. Ele se procu-
i uşor, avînd în vedere apropierea aşezării de rîu l Suceava. Descope
ră în locuinţa nr. 2 a unei fusaiole de lu t atestă şi practicarea torsu- 
. deşi probabil nu pe o scară prea largă. M aterialul osteologic este ca 
inexistent — nu s-a descoperit nici o unealtă confecţionată din os —
■a ce ne face să presupunem  că pen tru  comunitatea Criş din acest loc 
iatul şi creşterea vitelor nu  constituiau ocupaţii de căpetenie. Toate 
iciile — printre care şi descoperirea a şapte fragm ente de idoli antro- 
Tiorfi feminini cu steatopigie — duc la presupunerea că aici avem de-a
e cu o comunitate um ană a cărei ocupaţie de bază o constituia culti
va primitivă a plantelor şi probabil şi culesul — sursă de hrană încă 
lispensabilă în neoliticul timpuriu.

Plasarea cronologică a aşezării de la Suceava într-o  etapă tîrzie a 
Iturii Criş ridică o serie de probleme interesante în privinţa relaţiilor
care locuitorii acestei aşezări le-au avut mai m ult ca sigur cu purtă-
ii culturii ceramicei liniare, a căror aşezare a fost descoperită încă din

' I. Nestor, Cultura ceramicei liniare în Moldova, SCIV, Ii, 2, 1951, pag. 21-26;
Oumitrescu, Hăbăşeşti, Ed. Acad., 1954, pag. 529-530 ; Radu Vulpe, SCIV, VII,

2, 1956, pag. 64 ; N. Vlassa, op. cit., pag. 42, 44-45 ; D. Berciu, Contribuţii la p ro
niei« neoliticului în România în lumina noilor cercetări, Ed. Acad., 1961, pag. 
; Ş a.
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1954, în punctul „Şipot“ , pe celălalt mal al pîrîului Cetăţii8. Ceramic 
niară de aici a fost găsită în tr-un  mic complex de pietre de rîu  şi ap 
nea speciei grosiere, cu m ultă  pleavă în pastă. Ca poziţie, aşezare; 
la Şipot este tipică pen tru  cultura ceram ’cei liniare, aflîndu-se pe te 
joasă a pîrîului Cetăţii. S taţiunea arheologică de la Şipot — Sucea; 
dovedeşte a fi interesantă nu numai pen tru  problemele perioadei pţ 
udale şi feudale, aşa cum a in tra t în litera tura  de specialitate. Săpături 
noi, efectuate în acest punct între anii 1960— 1963, au scos la iveală şin 
riale de tip Criş9. Pe de altă parte, M.D. Matei semnalează şi o loc 
din perioada Precucuteni în acelaşi p u n c t10. Prin  aceasta se conturea? 
punctul Şipot o continuitate de locuire din neoliticul tim puriu  şi m 
ciu (culturile Criş, a ceramicei liniare şi Precucuteni), care pot aduct 
zolvări neaşteptate în m ult-discutatele probleme ale neoliticului mc 
venesc, care a premers genezei culturii Cucuteni. De aceea, credem c 
acest punct se impune cu necesitate o cercetare, care să aibă ca < 
principal problemele neoliticului ce se conturează aici.

Ca întreaga Moldovă, şi zona Sucevei a cunoscut o intensă şi n 
îungată locuire în perioada neoliticului dezvoltat, prin purtătorii civil 
ţiei cucuteniene. Aproape în toate punctele în care s-au întreprins 
cetări pen tru  obiectivele medievale, s-au descoperit şi urme aparţir
culturii Cucuteni, fie prin materiale răzleţe, fie prin  complexe de: 
mare întindere. Locuirea cea mai compactă pare a fi în zona Cetăţi: 
Apus, în apropierea -satului Şcheia. Pe dealul Şeptilici, unde la sfîrş 
sec. al X lV-lea a fost construită cetatea, a existat în neoliticul dezvct
o aşezare cucuteniană din faza A 11. Au fost interceptate, în timpul si 
turilor, trei locuinţe şi o groapă. Au fost cercetare numai materia 
provenite din secţiuni şi nu s-au mai deschis casete pen tru  o cerce: 
exhaustivă, „deoarece nu in trau  în obiectivul principal de cercetare d<
Şcheia, şi mai ales pen tru  motivul că peste pîrîul Şcheia, în margine; 
est a satului cu acelaşi nume, a fost descoperită o întinsă şi bogată; 
zare din această epocă“ ’2, pe «o întindere de circa 3 ha. 13 1

8. SCIV, VI, 3-4, 1955, pag. 777. ■
9. Materialele sînt încă inedite şi se află în colecţiile Institutului de Istor:-:

Arheologie „A. D. Xenopol“ din Taşi (dulap 77, sertar 4), unde le-am putut con?, 
prin bunăvoinţa cercetătorului Dan Teodor, căruia îi aducem şi pe această : 
mulţumirile cuvenite. I

10. M. D. Matei, articolul Suceava, în Manuel encyclopédique de préhisu
et protohistoire européennes, vol. II, Praga, 1969, pag. 1399. O altă locuire pt: 
cuteniană a fost semnalată recent în satul Ipoteşti prin cercetări de suprafaţă' 
formaţie M. Ignat, căruda-i aducem cuvenitele mulţumiri). ■

SCIV, IV, 1-2, 1953, pag. 368, 379 ; Materiale vol. IV, pag. 253, fig. 9; SC 
V, 1—2, 1954, pag. 294; Gh. Diaconu şi N. Constantinescu, Cetatea Şcheia,-'
Acad., I960, pag. 23, 25-28, fig. 8/1 şi fig. 10-13. I

'2. Gh. Diaconu şi N. Constantinescu. op. cit., pag. 25 şi fig. 13. i
13. SCIV, V, 1-2, 1954:. pag. 294.
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Din faza Cucuteni AB nu s-au semnalat pînă acum prezenţe pe te
ritoriu l Sucevei, dar n -ar fi exclus ca unele dintre numeroasele m ate
riale atribuite de descoperitori, la modul general, neoliticului sau culturi 
Cucuteni u, să aparţină tocmai acestei faze, avînd în vedere că etapj 
următoare, Cucuteni B, este foarte bine documentată pe aproape toati
suprafaţa oraşului : urmele fazei Cucuteni B au apăru t şi la Cetatea di 
Scaun 15, şi pe platoul din faţa C e tă t i i16 şi în sectorul Ş ip o t17 şi la Curte; 
Domnească 18 şi în alte puncte. Aceasta dovedeşte că la sfîrşitul mile
niului al III-lea, cînd se plasează etapa Cucuteni B, teritoriul de âstăz' 
al Sucevei a cunoscut o densitate demografică considerabilă. Acest lucri 
a fost favorizat şi de relieful Sucevei, care prezintă poziţii dominante 
pe boturi de deal, cu pante abrupte, lesne de apărat şi plasate în ime
diata vecinătate a unor cursuri de apă, adică tocmai locuri căutate cu 
predilecţie de purtătorii culturii cucuteniene în arealul lor carpato-ni-
provian. Dacă nu ne putem  face o imagine mai clară asupra locuirii cu
cuteniene de la Suceava, aceasta se datoreşte numeroaselor deranja
m ente produse de intensa locuire din perioada feudală şi modernă.

La fel ca m area m ajoritate a aşezărilor cucuteniene, şi cele de la
Suceava sînt suprapuse de urm e sporadice ale culturii de tip Folteşti, 
caracteristică în Moldova pentru  perioada de tranziţie de la neolitic la 
epoca bronzului. Aceste urm e au apăru t pe platoul Cetăţii de Scaun ,9- 
pe dealul Şeptilici (unde s-a găsit şi un topor de silex)20, în sectorul Şi- 
pot21, ca şi pe platoul din partea de NE a oraşului în imediata apropiere 
a şoselei naţionale Suceava —  I ţcan i .22 Dintre acestea se remarcă pla
toul Cetăţii de Scaun, unde depunerile Folteşti formează chiar un nivel 
subţire de locuire de culoare neagră-castanie23, iar materialele provenite 
de aici se plasează, din punct de vedere tipologic şi stilistic, în perioada 
de început a culturii Folteşti24.

In această perioadă de tranziţie de la neolitic la bronz se datează şi: 
două m orm inte în cutie de piatră, aparţinînd culturii amforelor sferice, 
care au fost descoperite întîm plător la construcţia rezervorului de apă

14. Materiale, vol. IV, pag. 252-253 ; Materiale, vol. V, pag. 607 ; SCIV, V, 1-2/
1954, pag. 260 şi 294 ; SCIV, Vr, 3-4,, 1955, pag. 773.

«. Materiale, vol. IV, pag. 242 ;SCIV, III, 1952, pag. 430.
16. Materiale, vol. IV , pag. 242 ; SCIV, 1952, pag. 425 ; SCIV, VI, 3-4, 1955,

pag. 757i i
17. SCIV, VI, 3-4, 1955, pag. 777.
18. SCIV, VI, 3-4, 1955, pag. 782.
19. Materiale, vol. IV, pag. 242 ; SCIV, VI, 3-4, 1955, pag. 757.
2°. Gh. Diaconu şi N. Constantinescu, op. cit., pag. 27 şi fig. 11/1.
21. SCIV, VI, 3-4, 1955, pag. 777, fig. 22.
22. Materiale, V, pag. 607.
23. SCIV, VI, 3-4, 1955, pag. 757. i
24. Materiale, vol. IV, pag. 242.
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al noului spital din Suceava25. La cel de al doilea mormînt, alături de 
resturi osteologice umane şi de alte piese de inventar, se remarcă şi 
fragmentul de la m axilarul inferior al unui animal mic26 : ne aflăm,
deci, în faţa unei înm orm întări rituale cu ofrande de animale — element 
specific în cultura amforelor, legat de ocupaţia de predilecţie a purtă to
rilor acestei culturi, creşterea vitelor27. Din inventarul celui de al doilea
mormînt, un toporaş- din cremene şlefuită2® indică, în mod cert, prin 
•tehnica şlefuirii, că avem de-a face cu purtători ai culturii amforelor 
.sferice29. M aterialul din care este confecţionat toporul provine probabil
de pe Nistrul superior sau de la vestitele mine de la Krzemionski, intens 
exploatate la sfîrşitul neoliticului şi începutul bronzului30. Inventarul 
.celor două morminte se încadrează în aspectul moldo-volîno-podolian al 
.culturii amforelor sferice.

Tot din această perioadă de tranziţie spre epoca bronzului (şi poate 
„chiar din. aceeaşi cultură a amforelor sferice) par să fie şi unele urm e 
sporadice descoperite recent, în săpăturile efectuate în 1969, în s ta ţiu
nea de la Siliştea Şcheii31.

In această perioadă credem că trebuie incluşi şi unii dintre tum ulii 
,ce se găsesc în diferite puncte de la marginea oraşului32. Despre unul 
•dintre aceştia, K.A. Romstorfer ne informează că s-^au găsit în el, cu o-
■cazia amplasării unui punot trigonometric, mai multe morminte. Este 
vorba de locul num it „Movile“ , aflat la sudul oraşului Suceava, cu cota 
441 m. Tumulul în cauză ar fi avut un diam etru de circa 25 m 3\

25. Gr. Foit, Cel mai vechi complex arheologic descoperit la Suceava, în Zori
noi (Suceava), an XIX, nr. 5211 din 12 sept. 1964 ; Mormînt cu ocru — ştire, înso
ţită de fotografie, apărută în Zori noi, am XXI, nr. 6032/7 mai 1967 ; Gr. Foit, 
Urme ale culturii amforelor sferice. în Zori noi, an XXII,  nr. 6156/1 oct. 1967 ; v. şi 
articolul publicat de Gr. Foit în prezentul volum.

26. Gr. Foit, art. cit., în Zori noi, 1 oct. 1967.
27. D in u  Marin, Contribuţii la problema culturii amforelor sferice în Mol

dova. în  Arh. Mold., I, pag. 46, 58 ; Klaus Grebe, Kugelamphorengräber aus Ketzin, 
)n Ausgrabungen und Funde, Bd. 5. Heft 6/60.

2®. Zori noi, 1 oct. 1967.• * * #

‘-'9. V. S'pinei şi M. Nisitor, Un mormînt din lespezi de piatră în nordul Mol
dovei, în SCIV, XIX, 4, 1968, pag. 627.

30. Ibidem, pag. 623 şi nota 3.
31- Gr. Foit şi M. Ignat, Orizonturi noi de cercetare istorică la Siliştea Şcheii 

în Zori noi, an XXIV. nr. 6894/15 febr. 1970.
32■ D. Olinski - Olinescu, Charta arheologică a Bucovinei, în Buletinul Socie

tăţii Geografice Române, an XV, 1894, pag. 64-95.
îs. Karl A. Romstorfer, Tumuli alte Ansiedlung und Verschanzungen im Be

zirke Suczawa, în JBLM, Cernăuţi, 1896, p. 138 ; Josef Szombathy, Prähistorische 
Reoognoscierungstour nach der Bukowina im Jahre 1893, în JBLM, Cernăuţi,■ m. • • - %  #  * » 9 w w

.894, p. 19.
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Cit despre epoca bronzului propriu-zisă, ea este doar sporadic re- 
¡entată pe teritoriul Sucevei prin  cîteva fragm ente descoperite pe 
sa situată la est de biserica Sf. Dumitru, cu ocazia lucrărilor de a- 
iajare a drum ului Suceava-Iţcani34. Caracterul sporadic al acestor 
îoperiri nu a permis o încadrare culturală mai precisă.
In schimb, sfîrşitul epocii bronzului este m ult mai bine documentat 
în oraş, cît şi în îm prejurim ile sale imediate. La Siliştea-Şcneii ma- 

alele aparţinînd culturii Noua apăruseră încă din tim pul primelor 
'etări întreprinse aici, în anii 1960— 1961 35, iar în -cursul săpăturilor 

1969 s-a conturat chiar un nivel de locuire N o u a 36.
Tot în apropierea Sucevei, în raza comunei Ipoteşti, la punctul

i, am descoperit şi cercetat p rin tr-un  mic sondaj (împreună cu mu- 
rraful M. Ignat), o aşezare de tip Noua, care pare a fi deosebit de 
ată. Aspectul in teresant al staţiunii impune continuarea cercetărilor 
campaniile viitoare.
In fine, o altă aşezare din vremea culturii Noua pare a se contura 

raza oraşului, în bogata staţiune Şipot, aşa cum indică unele m ate- 
c rezultate în urma săpăturilor efectuate aici în anii 1960— 196337.
Se pare, deci, că în vrem ea culturii Noua, avem de-a face la Sucea- 

:*u o comunitate de crescători de vite, care s-au perindat în special pe 
urile afluenţilor rîului Suceava (pîrîul Şcheia, Redi şi al Cetăţii), 
acterul inedit al acestor descoperiri ne determ ină să ne oprim deo- 
îdată la aceste concluzii, nu  fără a sublinia totuşi că aceste trei des- 
criri vin să îmbogăţească harta  răspîndirii culturii Noua, necunoscu
t ă  de curînd pe teritoriul judeţului Suceava 38.

Prima epocă a fierului, H allstattul, este reprezentată doar în tr-un
jur punct, prin cîteva fragm ente răzleţe descoperite cu ocazia cerce
ilor efectuate în curtea bisericii Beizadelelor, a lui Vasile Lupu39.

Latene-ul dacic, deşi depistat în mai m ulte locuri din Suceava, nu 
zintă totuşi complexe semnificative, ci doar m ateriale disparate.
Pe platoul din fata Cetăţii de Scaun au apăru t urm e latene-oide 40, 

Ue într-un strat de păm înt negru-castaniu, îm preună cu fragmente de

SCIV, VI, 3-4, 1955, pag. 782 ; Gh. Diaconu, Contribuţii Ia cunoaşterea cul-
i medievale de Ia Suceava in veacurile XV-XVI, în Materiale, voi. VI, pag. 913 ;
'ios'.or, Epoca lui Ştefan cel Mare în lumina săpăturilor arheologice de la Su-
va, în Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare, Ed. Acad., 1964, 

243.

j5- Materiale aflate în colecţiile Muzeului din Suceava.
:i. Vezi nota 31.
3?- Vezi nota 9.

•V C. Florescu, Contribuţii Ia cunoaşterea culturii Noua, în Arh. Mold., voi.
■H, fig. 26.

• SC IV, VI, 3-4, 1955, pag. 773 ; I. Nestor, op. cit., pag. 243.
• SCIV, III, 1952, pag. 452.
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tip Folteşti, deasupra nivelului de locuirc ncolitic41. Aceste urme, < 
stînd din fragm ente ceramice lucrate cu mina, se aglomerează în spe 
spre mijlocul plato ului42. Formele şi decorul acestor fragm ente sînt 
pice pen tru  ceramica dacică : vase în formă de sac, cu buza de obicei 
sită orizontal, decorate cu brîul alveolar aplicat43 — şi, după păre 
noastră, se pot data în sec. III-II î.e.n.44.

Tot din sec. III-II î.e.n. credem că datează şi fragmentele de c< 
mică Latene descoperite pe locul cetăţii Şcheia, care sînt lucrate 
pastă neagră cu amestec de nisip şi pietricele pisate şi ornamentate 
brîie plastice, simple sau alveolare45.

Fragm ente ceramice Latene au apărut şi în sectorul Curţii Di 
n e ş t i46 şi în curtea bisericii Beizadelelor ”, in tr-un  s tra t de păm înt 
gru-cenuşos, ca şi în sectorul Şipot48.

Datarea acestor urme dacice în sec. III-II î.e.n. pare să se confii 
şi prin aflarea pe teritoriul Sucevei a unor monede dacice49, imit 
după cele macedonene. Ori, e un fapt unanim recunoscut că perie 
de circulaţie a acestor monede se plasează în sec. III-II î.e.n., ele f 
înlocuite cu începere din sec. I î.e.n. de denarul roman şi imitaţiile sa

Tot pen tru  existenţa unei locuiri dacice în această perioadă plec 
ză şi descoperirea întîmplătoare, la sfîrşitul secolului trecut (1898), a 
nei amfore greceşti'11, din perioada elenistică tîrzie. Datarea ei a fost 
cută cam în sec. II52, eventual I î.e.n.53. Amfora a fost găsită în aproj 
rea bisericii Mirăuţilor, în locul unde odinioară s e  afla confluenţa p 
ului Cetăţii cu rîu l Suceava. După contextul general al observaţiilor 
care le-a făcut Romstorfer la faţa locului, se pare că am avea de-a 1 
cu un m orm înt de incineraţie, în care amfora a fost depusă ca ofrar 
Entuziasmat, Vasile P îrvan o consideră chiar urnă funerară"4, dar

SCIV, VI, 3-4, 1955, pag. 757.
42. Materiale- voi. IV, pag. 242.
43. Ibidem.
44. Vezi analogii în articolul Silviei Teodor : Contribuţii la cunoaşterea c 

micei din sec. I I î - î i  î.e.n. din Moldova, în SCIV, XVIII, 1, 1967, pag. 25-45 (pass
45. SCIV, IV, 1-2, 1953, pag. 379 ; Gh. Dia?onu şi N. Constantinescu, op. 

pag. 28 şi fig. 10/7.
46. Materiale, voi. IV, pag. 253 şi fig. 7.
<7. SCIV, VI, 3-4, 1955, pag. 773.
48. Vezi nota 9.
49. Victor Morariu, op cit., pag. 9.
50. Bucur M.itrea, Moneda 7’epublicană romană şi unitatea lumii gcto-t’.ace, 

voi. Unitate şi continuitate în istoria poporului român, Ed. Acad., Buc.. 1958, pag
51. K. A. Romstorfer, în JBLM, 1899, pag. 112—113.
52. Vezi nota 31.
53 D. Tudor, Amforele greceşti ştampilate in Moldova, Muntenia şi Olic 

în Arh. Mold., voi. V, pag .40
54 V. Pârvan, Getica, 1926, pag. 631
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^„.Tudor restabileşte proporţiile reale ale descoperirii53. După părerea noas
tră, credem că prezenţa acestei amfore la Suceava ridică o serie de pro
bleme mai largi, în afara celor fireşti rezultate din legăturile comerciale 
ale populaţiei autohtone cu coloniile greceşti. Ne gîndim, în prim ul 
rînd, la modificările pe care le suferă tabloul etnic al regiunilor est-car- 
patice, tocmai în perioada aflată în discuţie, a secolelor II-I î.e.n., prin.
stabilirea pe aceste locuri a bastarnilor şi chiar a celţilor56. Tocmai a- 
cum, apar aşezările de tip Lunca Ciurei, de caracter m ixt bastarno-getic, 
îu inventarul cărora ceramica grecească de import apare destul de frec*-
vent. Oare o astfel de aşezare (sau cimitir) n -ar fi fost posibil să fi exis
tat şi in locul unde s-a descoperit respectiva amforă, mai ales că zona a- 
ceasta n-a mai fost cercetată anume ? Este iarăşi un punct din raza ora
şului în care se im pun cu necesitate cercetări sistematice.

In urm ătoarele două secole, I î.e.n. — I e.n., se constată şi la Su
ceava o situaţie similară celei întîlnite în to t nordul Moldovei. M ateria
lele arheologice se răresc, datorită unor tu lburări a căror cauză nu  e 
încă pe deplin clarificată.

"  In orice caz, după cucerirea Daciei de către romani şi după lim ita
rea stăpînirii romane la graniţele provinciei, în nordul Moldovei, rămas 
în afară, se constată o renaştere a elem entului traco-dacic. Pe lîngă iz
voarele scrise care amintesc de prezenţa şi în aceste locuri a triburilor 
de costoboci57, şi izvoarele arheologice ne dau indicaţii sigure asupra se
colului al II-lea e.n. Este vorba de un cimitir de incineraţie, descoperit 
întîm plător cu ocazia construirii unor blocuri lîngă în treprinderea  poli
grafică din Suceava — complex care se întinde pe circa 2 ha 58. Descope
ritorul acestui complex îl socoteşte carpic şi îl datează în sec. II-III e.n., 
găsindu-i analogii în necropolele carpice de la Poeneşti, Gabăra şi Pă- 
d u re n i59. După alţi cercetători, însă, respectivul cimitir se datează. în
sec. II e.n. şi prin  aceasta se leagă de neam ul costobocilor şi de cultura 
lor materială, de tip Lipiţa60. Această datare mai tim purie ni se pare
mai plauzibilă, luînd în considerare şi observaţia făcută de conducătorul 
cercetării, anume că în acest cimitir nu  se găsesc nici un fel de obiecte

55 D. Tudor, op. cit., pag. 40
54 Silvia Teodor, Unele date cu privire la cultura geto-dacică din nordul Mol

dovei în lumina săpăturilor de la Botoşana, SCIV, XX, 1, 1969 ; Mircea Babeş, Noi
date privind arheologia şi istoria bastarnilor, SCIV, XX, 2, 1969, pag. 195 şi u r
mătoarele.

57 N. Gostar, Ramura nordică a dacilor — costobocii, în Buletinul Universită
ţilor „V. Babeş" şi „Bolyai“ Cluj, voi. I, nr. 1—2, 1956, seria şt. soc., pag. 183-199 ;
I.I. Russu, Les Costoboces, în Dacia, N.S., III, 1959, pag. 341—352.

58 Gr. Foit, Un cimitir de incineraiţe dacic la Suceava, în „Zori noi“ an XVriI,.
nr. 5122/31 mai 1964. Vezi şi articolul publicat de Gr. Foit în prezentul volum.

59 Ibidem
i0 M. Ignat, Necropola de la Zvorîştea, în SCIV, 21, 4, 1970, pag. 675—683,
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jtice61, care, după cum s e  ştie, sînt o prezenţă frecventă în m orm in- 
copulaţiei carpice din sec. al III-lea e.n.
)e aceea, considerăm că n u  se poate pune semnul egalităţii, în 
nţa atribuirii şi datării, în tre  cimitirul de lîngă tipografie şi aşe- 
[ carpică de la Siliştea Şcheii, din imediata vecinătate a oraşului 
ava.
Referindu-ne la complexul arheologic de la Şcheia, trebuie să facem
i început observaţia că, spre deosebire de cimitir,, acesta a p u tu t fi 
iat în condiţii m ult mai bune şi valorificat ea atare. Prim ele cerce- 
întreprinse aici au dus la descoperirea unei aşezări carpice din 
II-III, asupra căreia nu  vom insista aici, deoarece a fost prezentată 
liat în tr-un  recent a r t ic o l62. In trucît răm ăseseră nelămurite din 
ia cercetare o serie de probleme, legate de datarea unui s tra t de 
ară ce suprapunea aşezarea sec. II-III e .n .63, în anul 1969 s-a redes- 
şantierul de la Siliştea Şcheii. Cu această ocazie, p rin tre  altele s-au 
operit trei locuinţe de suprafaţă d in tr-un  nivel din sec. al IV-lea, 
rţinînd culturii de tip Sîntana de Mureş — Cerneahov, deci în con- 
are directă a aşezării din secolele anterioare. Aşezarea şi-a încetat 
tenţa în urm a unui incendiu puternic, probabil la sfîrşitul sec. al 
lea în condiţiile tu lburi legate de venirea hunilor 64.
Este probabil, însă, aşa după cum propune M. D. M a te i6S, ca după 
erea respectivului moment de criză, viaţa populaţiei autohtone de 
teritoriul Sucevei să fi re in tra t în norm al şi să avem de-a face cu o 
lire dacică şi în sec. V-VI, pînă în m om entul contactului pe care l-au 
it slavii cu acest teritoriu. Cel puţin  două elemente probatorii vin să 
deze pentru  prezenţa populaţiei-^autohtone : 1) descoperirea lîngă 
»ava a unei monede de aur emisă de îm păratul Honorius (395—423)
i după invazia hunilor ; 2) prezenţa unor piese de factură autohtonă 
aşezarea s lavă’ de la Ş ip o t6?, care nu  se pot explica altfel decît prin 
.stenţa la o oarecare distanţă a unei aşezări autohtone. Precizarea a- 
teia pe teren răm îne o sarcină a cercetărilor viitoare.

Din studierea în ansamblu a aşezărilor omeneşti de pe teritoriul

41 Gr. Foit, art. cit., Zori noi, 31 mai 1964.
i2 Gr. Foit, Aşezarea dacică de Ia Siliştea Şcheii, în Studii şi materiale. Istorie, 

«ava, 1969, pag. 23—26. Tot în această perioadă considerăm că se poate înca- 
i şi amfora de modei roman, descoperită la Suceava la sfîrşitul secolului trecut
• JBLM, 1899, p. 106).

M. D. Matei, Contribuţii arheologice la istoria oraşului Suceava, Ed. Acad., 
*3, pag. 26—27 ; Gr. Foit.. Aşezarea dacică..., pag. 34.

Qr. Foit şi M. Ignat, art. cit., în Zori noi, 15.11.1970
M.D. Matei, Contribuţii..., pag. 27 ; Idem, Slavianskie poseleniia v Suciave, 

N.S., IV, pag. 380
Ir im ia Dimian,, Cîteva descoperiri monetare bizantine pe teritoriul R.P.R. 

ludii şi cercetări de numismatică, I, 1957, pag. 190 
M.D. Matei, Contribuţii..., pag. 26—27 ; Idem,. Slavianskie..., pag. 380.
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Sucevei, pînă la aşezarea slavilor pe aceste locuri 68, se pot trage iu 
concluzii de ordin general.

In prim ul rind, teritoriul de astăzi al Sucevei şi îm prejurim ile 
au constituit din punct de vedere al mediului na tu ra l un cadru pro 
pen tru  stabilirea unor comunităţi umane. Acestea s-au aşezat, fără 
cepţie ,în imediata vecinătate a rîu lui Suceava şi afluenţilor săi mai
portanţi. Chiar dacă astăzi unele dintre punctele în care s-au descop 
'Urme de locuire din perioada comunei primitive ni se par mai depăr 
de cursurile de apă, trebuie să avem în vedere că acestea şi-au schin 
albia în decursul mileniilor. Chiar toponimul „Suceava“ (rîu mc
drat, s inuos)69 atestă această realitate geografică. De aceea, este nece 
pentru  o reconstituire cît mai exactă a condiţiilor de viaţă ale difei 
lor comunităţi să se ţină cont de mediul geografic existent în fiec 
•epocă. P en tru  aceasta, de mare utilitate sînt studiile geomorfologicţ 
fectuate deja pentru  cea mai mare parte a oraşului Suceava70.

In al doilea rînd, se remarcă faptul că, pe cînd aşzările caută aţ 
pierea apelor, necropolele nu  se situează obligatoriu în astfel de pun 
ci chiar pe platouri aride (cazul mormintelor culturii amforelor sfe 
de lîngă noul spital şi al necropolei din sec. al II-lea de lîngă tipogra: 

In fine, nu în toate perioadele teritoriul Sucevei a cunoscut o 
tensita te  egală a locuirii. Dacă mediul geografic s-a schimbat foarte 
'ţin, în schimb condiţiile istorice s-au modificat de la perioadă la 
•rioadă, uneori favorizînd, alteori împiedicînd o aşezare masivă pe
.ceste locuri.-Aceasta este legată de faptul că Suceava este aşezată p 
vale largă, de mare circulaţie. Bineînţeles, în perioadele de linişte
ceasta a constituit un element de m are atracţie, însă, în perioadele
migraţii, însoţite adesea şi de amalgamări etnice, locurile din imedi
vecinătate a rîului Suceava au fost ocolite, aşezările omeneşti retrăg
du-se spre locuri mai ferite, pe văile laterale şi în codrii ce împînzi
din belşug dealurile din preajmă. în tre ruperea  locuirii în tr-un  anu
loc nu  înseamnă neapărat o în trerupere  a continuităţii de locuire i 
spaţiul respectiv 71. Dar, cum aceste epoci de restrişte au fost întotdeai

68 Nu urm ărim  mai departe evoluţia aşezărilor omeneşti de pe teritoriul i 
cevei, pînă la apariţia oraşului medieval, întrucît perioada secolelor V r—XI\ 
făcut deja obiectul unor numeroase analize şi sinteze.

C.C. Giurescu, Tîrguri sau oraşe şi cetăţi moldovene, Ed. Acad., Buc., 1
pag. 279 şi nota nr. 3. ,

70 C. Martiniuc şi V. Băcăuanu, op. cit., pag. 371 şi următ. ; M. Schram şi 
Pantazică, Contribuţii la studiul hidrogcologic al teritoriului oraşului Suceava Şi 
împrejurimilor sale, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza" — I
(seria nouă). Secţ. II (şt. naturale), tom. V I, 1960, fasc. 4. pag. 453 şi u rm ă t .

71 N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi E. Zaharia, Aşezări din Moldova.1
la paleolitic pînă în sec. al XVIII-lea, Ed. Acad., 1970, pag. 9.

]
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>cătoare, istoria Sucevei se prezintă deosebit de bogată, nu numai din 
rioada prefeudală şi feudală, ci începînd din urm ă cu 6 milenii, din pe- 
,ada neoliticului timpuriu, dacă nu cumva chiar mai dinainte.

NICOLAE URSULESCU

LES ÉTABLISSEMENTS HUMAINS SUR LE TERRITOIRE DE SUCEAVA

JUSQU'AU Vl-e SIÈCLE DE NOTRE ÈRE

Résumé

Le travail est une synthèse des«traces de vie découvertes sur la surface cle’
i ville actuelle. En s’appuyant sur les découvertes archéologiques, on passe en 
îvue, chronologiquement, ces traces, à partir  des plus anciennes preuves d’habi- 
îtion, clu vieux néolithique (la civilisation du type Cri§„ la civilisation, de la céra- 
îique rubanée), puis du néolithique récent (la civilisation Cucuteni), de la période- 
e transition à l'époque du bronze (la civilisation du type Folte^ti et la civilisation’ 
es amphores sphériques), de l ’époque du bronze, de la période hallstattiene, du 
eiups de La Tène dace, de la période carpi que et, en fin, du début de la période' 
iréféodale.

Il en résulte que sur ces lieux ont existé des conditions propices à la vie,- 
'•"¿ce aux terrains favorables à la< culture des plantes sur le plateau de Suceava- 
linsi que dans les vallées de la rivière Suceava et de ses affluents. De même, les 
Jroêmiinences du plateau, surplombant les vallées, ont été souvent habitées, grâce 
iu x  possibilités qu'elles offraient. Sur La carte on voit que ces découvertes se si
tuent dans les vallées des cours d'eau mentionnés, à l'exception des nécropoles 
3ui paraissent en d'autres lieux.

On conclut que l’apparition de la ville médiévale n'est pas accidentelle sur 
:es ^eux, qui ont constitué, 'presque sans cesse, un. puissant foyer d'habitation..

Fig. i — Les habitats néolithiques du territoire de Suceava.
. ' “ — ^ es découvertes de Suceava de la période du bronze et de Hallstatt. 

Hg-  ̂ — Les découvertes de Suceava du IH-e siècle av. n.è. jusqu-au IV-e 
siècle de n.è.
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IN SECOLELE XIII—XIV

Aprecierea pozitivă a rezultatelor obţinute de arheologia medieva
lă românească a devenit tradiţională în anii din urm ă şi este în afară de 
orice îndoială că, pî-nă la un punct, ea este pe deplin justificată. Fără să 
ne propunem a aminti măcar aici punctele în care s-au în treprins cer
cetări de mai mică sau mai m are amploare, ni se pare suficient să fa
cem precizarea restrictivă că Moldova s-a bucurat de o atenţie satisfă
cătoare din partea cercetătorilor, cu m enţiunea că, totuşi, cercetările 
din obiective aparţinînd feudalismului dezvoltat au acupat o poziţie 
precumpănitoare în raport cu acelea datînd din secolele XII—XIII. In 
ciuda faptului că în mai m ulte rînduri şi cu diverse prilejuri s-a făcut 
observaţia pertinentă că fără o cunoaştere satisfăcătoare a realităţilor 
arheologice ale secolelor XII—XIII va fi tot mai greu să se aprecieze 
valoarea şi semnificaţia nivelului la care se prezintă cultura m aterială
moldovenască în secolul al X lV-lea atît ca expresie a capicităţii crea
toare a unui popor, cît şi în calitate de criteriu de judecare a unor fe
nomene ce nu se înscriu obligatoriu în domeniul istoriei culturii m ate
riale, sîntem din nou în situaţia să regretăm  ritm ul lent în care se acu
mulează cunoştinţe în acest domeniu. Dacă consecinţa unică a acestei 
sensibile rămîneri în urm ă ar fi, în ciuda im portanţei sale netăgăduite, 
aceea că cercetarea istorică românească întîrzie astfel să primească o 
bază informativă absolut necesară pen tru  judecăţi de ansamblu, situa
ţia s-ar dovedi, îndrăznim să spunem, mai puţin  neliniştitoare. In reali
tate, însă, insuficienţa documentării arheologice pen tru  secolele XII— 
XIII atît pe orizontala geografică, cît şi mai ales pe verticala cunoaşte
rii unor fenomene — de la m anifestarea lor embrionară pînă la cristali
zarea în forme superioare — a favorizat apariţia, în legătură cu peri
oada amintită, a unor puncte de vedere, pe cît de îndrăzneţe, pe atît de 
|ipsite de o documentare m aterială şi deci, necontrolabile. Şi pentru  că 
domeniul istoriei oraşelor medievale moldoveneşti este acela în care fe-
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nomenul am intit se manifestă cu o deosebită acuitate, caracterizîndu-se 
prin circulaţia concomitentă a unor opinii care se exclud reciproc, ni 
s-a p ă ru t  suficient de îndreptăţit a ne opri, aici şi acum, o dată în plus 
asupra lui.

★
*  *

In momentul de fată în lite ra tura  românească de specialitate cu
noaşte o foarte largă răspîndire opinia că „fenomenul oraş“ în Moldova 
evului mediu are o vechime care premerge cu cel puţin un secol mo
m entul constituirii statului feudal Moldova1. Form ulat şi susţinut cu 
vehemenţă de către istorici care pun la baza cercetărilor lor izvorul 
scris — documentul arheologic fiind fie neglijat, fie in terpre ta t cu o 
largheţe situată în limite greu acceptabile — am intitul punct de vedere 
se întemeiază pe acceptarea situării Moldovei, în secolul al XIII-lea cei 
puţin, la un nivel de dezvoltare economică şi socială a tît de înalt încît 
existenţa oraşelor şi a acelor activităţi economice care le sînt specifice,, 
nu  mai prezintă dubii. Din acest punct de vedere, prin tre  cele mai re
prezentative opinii poate fi situată şi acea a istoricului C. C. Giurescu,,
potrivit căreia Moldova „comprenait avant l ’invasion des Tartares 
(1241), plusieurs formations politiques — des knézats et de voïvodats—, 
ayant une population relativem ent dense, de nombreux villages et une 
série de villes (subi. n.s. — M.D.M.) ainsi q u ’une stratification sociale 
cristallisée, à savoir : une couche supérieure de féodaux maîtres du sol, 
pareille à ces majores terrae de la Valachie voisine, un certain nombre
de citadins et une masse de paysans ou rustici“2. Ca esenţă, opinia is
toricului C. C. Giurescu se adaugă altora similare, formulate în mod re
peta t de către cercetători care s-au ocupat special sau numai tangenţial 
de acelaşi grup de probleme3.

Deşi în cele mai m ulte cazuri astfel de aprecieri vizîrid nivelul de
dezvoltare al forţelor şi relaţiilor de producţie în Moldova secolului ai 
XIII-lea nu  sînt sprijinite pe izvoare suficiente, ci decurg din deducţii
de ordin logic şi constau mai curînd din proiectarea înapoi a valabili-

1 Problema aceasta face obiectul şi al capitolului „Etapa pregătitoare a formării 
oraşelor medievale în Moldova“ din lucrarea noastră Studii de istorie orâşcncaficâ 
medievală, Moldova, sec. XIV—XVI, unde, spre deosebire de studiul de faţă., 
se face o analiză detaliată a argumentelor aduse în sprijinul tezei respective de 
către susţinătorii ei.

2 C. C. Giurescu, Le commerce sur le territoire de la Moldavie pendant la do
mination tartare  (1241—1352), în Nouvelles études d’histoire, in ,  1965, p. 55.

3 Cum în studiul de faţă nu ne interesează în mod special deosebirile de de
taliu dintre opiniile cu conţinut similar şi nici încercările de localizare a forma
ţiunilor politice prestatale din Moldova sec. XIII nu socotim oportună citarea a- 
cestor păreri. Pentru  aceasta cf. nota 1.
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taţii unor fenomene certe dar m ult mai tîrzii, în alte cazuri se invocă şi 
anume documente arheologice. După părerea noastră, însă, modul în 
care sînt utilizate multe din documentele arheologice nu  este fără re 
proş, la această situaţie concurînd, aproape în egală măsură, cel puţin 
două îm prejurări numai aparent deosebite, dar de fapt ţinînd amîndouă
de aspectul metodologic al cercetării. In prim ul rînd am situa tendinţa 
de a extinde, teritorial vorbind, semnificaţia unor descoperiri asupra u- 
nor regiuni şi comunităţi omeneşti al căror nivel general de dezvoltare 
(întemeiat pe tradiţie şi experienţă) nu poate fi decît în mod forţa t a-
propiat aceluia al locului în care s-a făcut o anume descoperire. A titu 
dinea pe care am încercat să o sintetizăm astfel este cu atît mai greu de 
acceptat cu cît nici perioada anterioară descoperirii, nici etapele u lteri
oare ei nu prezintă elemente care să îndreptăţească lărgirea semnifica
ţiei acestei descoperiri şi asupra unor teritorii a căror evoluţie a fost 
dominată de alţi factori. ,

In al doilea rînd, dar fără îndoială nu  şi în ultimul, în invocarea 
unor descoperiri arheologice este trecută pe un plan secundar (şi inver
sată, deci, ordinea firească a lucrurilor) tocmai preocuparea de a vedea 
in ce măsură o anume categorie de descoperiri este suficient de amplă 
numeric prin a căpăta prin aceasta calitatea de a permite generalizări, 
o atare preocupare fiind adesea înlocuită de acceptarea simplei dovezi 
de manifestare a unui fenomen în condiţiile neglijării scării la care se 
manifestă el.

In mod obişnuit, nfirmarpp Înaltu lu i nivel pponnmip la rarr> sp si- 
tua Moldova în secolele X II—XILUsi de aici a posibilităţii ca în terito
riul de laT lb ă r î t-d e  Cărpaţi să existe condiţiile de bază ale u n e i...vieţi
orăşeneşti -JniioritoQre- în u i timul secol am intit se întemeiază pe invoca
rea mai m ultor categorii de descoperiri arheologice, invocare făcută, 
însă, cu un spirit de discernămînt aflat în evidentă suferinţă. Că desco
peririle arheologice pe care le avem în vedere vizează aproape exclusiv 
importantul domeniu al meşteşugurilor nu numai că nu trebuie să sur
prindă, dar, dimpotrivă, dovedeşte, în afara oricărei îndoieli, că în cer
cetarea românească s-a ajuns la consensul unanim  că explicaţia feno- 
menelor celor mai importante ce caracterizează perioada am intită tre 
buie căutată în evoluţia bazei m ateriale a societăţii moldoveneşti în se
colele XII—XIII şi mai ales în domeniul esenţial al meşteşugurilor şi 
producţiei de mărfuri (a căror consecinţă firească este schimbul).

Una din cele mai interesante descoperiri arheologice făcută în ulti
mele decenii pe teritoriul României este, după părerea noastră, aceea 
care atestă cunoaşterea de către locuitorii aşezării de la Garvăn-Dino- 
ficţia a războiului orizontal de ţesut în secolul al Xl-lea. Această desco
perire, atît de bine pusă în lumină de I. Barnea pe fundalul altor acti
v a ţ i  economice specializate ce se desfăşurau în cuprinsul Dinogeţiei, 
a contribuit într-o măsură nu lipsită de im portanţă la conturarea opi- 
ni(?i că aşezarea amintită prezenta în secolele XI— XII caracteristicile
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economico-sociale ale unui oraş4, adevăr pe care P. Diaconu îl genera
lizează ca fenomen pentru  întreaga Dobroge a secolelor X—XII afir- 
mînd că aici şi atunci „avem de-a face cu primele începuturi ale ora
şelor feudale, unde se practica un comerţ pe o scară largă şi unde anu
m iţi meşteşugari puteau face faţă nu  num ai cerinţelor interne, dar şi 
necesităţilor din afară“5.

Prim ită  cu un interes ştiinţific în întregime justificat, descoperirea 
am intită  mai sus a început a fi curînd invocată în sprijinul unor genera
lizări pe care nu  le justifica şi invocată drept etalon al unor priceperi 
şi experienţe meşteşugăreşti considerate proprii unui teritoriu ce depă
şea cu m ult aşezările situate pe linia Dunării şi mediul de cultură bi
zantină căruia îi aparţineau acestea. P en tru  că mai tîrziu vom avea pri
lejul să revenim  asupra consecinţelor ştiinţifice serioase ale unei atari 
tendinţe în in terpretarea unor descoperiri arheologice, ne m ulţum im  aici 
să amintim că descoperirea citată a răm as deocamdată singura de acest 
fel, îm prejurare  care, chiar şi numai ea, invită la adoptarea unei poziţii 
deosebit de prudente în cîntărirea semnificaţiei documentare pe care o 
capătă războiul orizontal de ţesu t de la Garvăn pen tru  regiunile nedu- 
nărene.

O a doua categorie de descoperiri arheologice care a făcut obiectul 
unor discuţii speciale, dar care numai în ultima vreme a început să be
neficieze de o cercetare la care îşi aduc contribuţia specialişti din do
menii diferite6, este aceea care probează practicarea de către locuitorii 
Moldovei secolelor XII—XIII a metalurgiei fierului. Evident, practica
rea unei atari activităţi într-o perioadă ca cea am intită nu închide ni
mic senzaţional în ea şi ea apare cu atît mai normală — dacă nu chiar 
necesară — cu cît priceperi similare sînt atestate în sînul populaţiei lo
cale încă într-o perioadă m ult anterioară7. Chiar dacă în momentul de 
faţă nu  sîntem în m ăsură să cunoaştem şi să folosim rezultatele fie şi 
parţiale ale cercetărilor unui restrîns colectiv8 care şi-a propus să ana
lizeze raporturile  dintre zăcămintele de minereu şi aşezările omeneşti 
în care arheologic s-a dovedit practicarea metalurgiei fierului în evul

4 I. Barnea, Meşteşugurile în aşezarea feudală de la Garvăn (sec. X —XII), în
SCIV, VI, 1—2, 1955, p. 116. f l

5 P. Diaconu, Cu privire la problema căldărilor de lut în epoca feudală tim
purie (sec. X —XIII), în SCIV, VII,, 3—4, 1956 p. 435. j

6 Utilitatea deosebită a colaborării unui geolog la efectuarea unei atari cer
cetări a fost convingător dovedită de încheierile la care Em. Zah a ajuns in co
municarea Exploatarea fierului în Dobrogea prezentată în cadrul Institutului de 
Arheologie al Academiei R.S. România, martie 1969. M

7 Pen tru  teritoriul Moldovei are o mare însemnătate descoperirea la Udeşti
Suceava a unor lupe de metal răspîndite pe aproape întreaga suprafaţă a aşeză
rii din sec. VI—VII (descoperiri inedite). 1

8 Cu prilejul comunicării menţionate la nota 6, Em. Zah a anunţat că efeelu- I 
ează o cercetare amplă, în colaborare cu St. Olteanu.
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mediu, pen tru  discuţia de faţă considerăm că sînt suficiente datele cu 
care se operează în mod curent. Acestea constau din descoperiri mai 
ample sau mai restrînse, cum ar fi cuptoarele de redus m inereu sau 
simplele (dar prin  aceasta deloc lipsite de importanţă) resturi de zgură 
rămase de la cuptoarele de redus minereu, fără să mai vorbim de lu 
pele de m etal cu obişnuita formă semisferică, adeseori neregulată9.

Apariţia repetată a unor astfel de descoperiri şi îm prejurarea că, 
din punct de vedere geografic, ele acopăr un teritoriu  destul de amplu 
la răsărit de Carpaţi a creat, în ultima vreme, condiţiile unor foarte 
tentante in terpretări istorice. Intr-adevăr, de la semnalarea unor astfel 
de descoperiri şi pînă la in terpretarea  lor drept dovezi ale separării 
generalizate a meşteşugurilor de agricultură în sec. XIII (cu consecinţa 
firească a existenţei bazei meşteşugăreşti necesare constituirii oraşelor 
moldoveneşti în aceeaşi vreme) nu mai era decît un pas şi — din nefe
ricire am zice noi — el se şi face adeseori10.

Poate mai m ult decît alte activităţi specializate, reducerea m inere
ului de fier şi prelucrarea m etalului ridică o serie atît de m are de pro
bleme complexe şi are implicaţii economico-sociale a tît de ample în 
viaţa societăţii umane încît dimensionarea grăbită a valorii probatorii a 
categoriei de descoperiri despre care vorbim poate conduce cu uşurin ţă  
la încheieri eronate, pline de consecinţe istorice. Nu încape nici o îndo
ială că încă foarte devreme în societatea moldovenească a feudalismului 
timpuriu s-a manifestat tendin ţa  firească a apariţiei unor ram uri de 
producţie cu un pronunţat caracter de specializare şi că printre  acestea 
metalurgia a ocupat un loc de frunte. Cercetări numeroase făcute atît 
în ţara noastră, cît şi de savanţi străini au evidenţiat cu aju torul unor 
concludente date concrete etapele pe care le parcurge am intita activi
tate, subliniind mai ales nevoia de a se distinge cu cea mai mare aten
ţie faza meşteşugului casnic de aceea a activităţii p ronunţat speciali
zate. Chiar dacă este adevărat că prin suma cunoştinţelor tehnice pe 
care le presupune, practicarea metalurgiei fierului făcea obligatorie o 
foarte rapidă desprindere a ei de cercul ocupaţiilor casnice, nu  este de
loc de neglijat faptul că între constituirea metalurgiei ca meşteşug în 
mediul rural şi separarea generalizată a meşteşugului respectiv de acti

’ Descoperirile vădind practicarea metalurgiei fierului în perioada aceasta pot
ii considerate ca bogate numai dacă se ţine seama de toate categoriile de resturi. 

'' uptoare pentru redus minereu s-au descoperit într-un num ăr foarte limitat. Pen
tru detalii cf. nota 1.

10 St. Olteanu, de exemplu, vorbind despre meşteşugurile din Moldova şi Ţara 
Românească şi într-un context care vizează perioada de pînă la mijlocul sccolului 
•>1 XlV-lea conchide : ..Voilà donc une série d'activités artisanales spécialisées qui 
Prouvent l ’existence dans l'économie de la société vivant sur le territoire de la 
Moldavie et de la Valachie de deux sphères de production à part  : l 'agricullure 
tl les métiei's" (Les métiers en Moldavie et en Valachie (X-e—XVII-e siècles), în 

<*vuc Roumaine d’Histoire, VII, 2, 1968, p. 173.
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V

vităţile specifice agricole se situează o serie de trepte evolutive a căror 
parcurgere nu mai depindea exclusiv de respectiva activitate, ci se în
scria în tr-un  foarte amplu proces evolutiv ce cuprindea întreaga viaţă 
economică a societăţii date.

In lumina acestor consideraţii — pe care nu le amplificăm num ai 
pen tru  că ele au mai fost făcute Ia nivel de teoretizare — descoperirile 
de pe teritoriul Moldovei datînd din secolul al X lII-lea sînt încă insu
ficiente, după părerea noastră, atit cantitativ, cît şi calitativ pen tru  a 
ep/i drept temei tezelor cu privire la generalizarea în vremea dată a' 

j fenomenului .separării m eşteşugului de agricultură. Dimpotrivă, ra r i ta 
tea, totuşi, a unor compTeXe‘'Şl observaţH~sigure conduce mai curînd la' 
adoptarea unor poziţii p ronunţat p ruden te11.

In domeniul producţiei ceramicei de uz casnic, numai despre aceas
ta putînd fi vorba în secolul al XlII-lea, situaţia pe care o sugerează- 
cercetările arheologice din Moldova este una din cele mai interesante, 
cu atît mai m ult cu cît ea vizează foarte impor.tan iw -p m c.os de formare 
a unei culturi ce va deveni m ult mai tîrziu uniiapă-pe- spatir 'larg i. In 
m ăsura în~care descoperirile, făcute pînă în prezent, pot fi considerate, 
dacă nu total edificatoare, cel puţin  în măsură să sugereze anume reali
tăţi, pe temeiul acestora sîntem obligaţi să admitem că în secolul al
XlII-lea, şi chiar într-o parte relativ  însemnată a celui următor, pe te
ritoriul Moldovei coexistă x e l puţin trei zone culturale 12, în a căror sta
bilire ne ghidăm după criteriul exclusiv al nivelului tehnic la care se 
situează olăria. Ast’fel, o primă şi foarte importantă, prin implicaţiile e- 
xistenţei ei ,zonă culturală se situează în sudul Moldovei, producţia de- 
ceramică de aici vădind serioase înrîuriri ale ceramicii dunărene. Lu
crată în mod precumpănitor la roată şi dintr-o pastă de calitate bună,
această ceramică nu  numai că trădează o reală pricepere tehnică a rea
lizatorilor ei, dar îmbracă şi forme evident înrudite cu acelea ce domină 
regiunea Dunării de Jos. La nord de această regiune, mai exact vorbind 
îryjplatoul^central moldovenesc, se distinge cu relativă uşurinţă o situa-- 
ţie'^pOcrte_ ş î  m a i ~semni ficaţi vă decît aceea menţionată anterior. In tr-a 
devăr, deşi şi aici este vizibilă pînă la un punct pătrunderea unor influ
enţe culturale ..aieineîljului dunărean, concomitent cu acestea — desco
peririle de la Hlincea^sxînd m ărturie  deplină — se fac însă simţite şi cer-- 
te in flu en ţ^ -ftfe^Iua^~--^laye din regiunile pruto-nistriene, aşa cum cu

11 Fn această privinţă ni se pare mai potrivită poziţia adoptată de Dan Gh.- 
Teodor care, pe baza imor descoperiri datînd din secolele X II—XIII şi ţinind de* 
domeniul „siderurgie" apreciază doar că ,,ce genre d ’activité avait acquis une cer
taine importance“ în aşezările rurale (Le haut féodalisme sur le territoire de 
Moldavie à la lumière des données archéologiques, în Dacia, N.S. IX, 1965, p. 328,

12 Este locul să remarcăm aici judicioasa observaţie făcută de Dar Gh. Teodor 
cu privire la zonarea culturală a teritoriului Moldovei în sec. X—Xi, o b s e rv a ţ ie  
care îşi păstrează în bună parte valabilitatea şi pentru sec. XIII (Ibidem» 
pp. 333—334).
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justeţe s-a dovedit m ai de-muR 1:\ în  sfîrşit, o ultimă zonă culturală cre
dem că există temeiuri să fie stabilită în regiunea de nord a Moldovei 
cu tendinţa de manifestare pronunţată  în nord-vestul acesteia. Frinci- 
palul element definitoriu al acestei regiuni îl constituie după opinia
•noastră, pronunţata răm înere în u rm ă .-pe plan tehnic, a olăriei din se
colul al X lII-lea (mai puţin  cunoscut a ici') si pînă spre mijlocul secolu- 
lui următor. Dacă formele sub care se prezintă ceramica în regiunea a-
mintită sînt imcomparabil mai simple, mai tradiţionale (eventual trad i
ţionaliste) şi sînt departe de a evidenţia bogate şi solide progrese tehn i
ce, comparabile cu acelea ce domină primele două regiuni amintite, 
realitatea schiţată este substanţial completată de constatarea că în ace- 
.eaşi regiune este amplă şi curentă circulaţia ceramicii lucrate cu mina 
pînă la finele secolului al X lV-lea chiar (adeseori chiar şi în mediul o- 
răşenesc !)14.

Nepropunîndu-ne să in trăm  în detalii şi nici să formulăm aici in ter
pretările pe care ni le sugerează situaţia semnalată, ne mărginim să ex
primăm, pen tru  moment, doar serioasele noastre rezerve faţă de capaci
tatea descoperirilor şi realităţilor amintite din domeniul olăriei de în tre
buinţare curentă de a servi drept dovadă m aterială a existenţei unei ci
vilizaţii urbane în Moldova secolului al XlII-lea. In plus, şi fără a impi
eta asupra discuţiilor ulterioare, ne îngăduim chiar întrebarea dacă se 
ţine întotdeauna seama intr-o măsură suficientă de realitatea că cele mai 
timpurii şi mai puternice oraşe moldoveneşti ale evului mediu au apărut 
•tocmai .în părţile de vest şi nord-vest ale ţării, adică tocmai în regiunile 
,care în secolul XIII şi în prima parte a celui urm ător nu deţin prim atul 
pe planul culturii materiale moldoveneşti. ,

înainte de a încerca să propunem  descoperirilor arheologice am inti
te în paginile precedente semnificaţiile pe care le socotim cele mai po
trivite, ar fi poate n u  lipsit de interes să ne oprim şi noi asupra unei 
ultime categorii de documente arheologice căreia i s-a atribuit, cu şi mai
puţină îndreptăţire  decît altora, calitatea de a ilustra existenţa unei ci
vilizaţii urbane în Moldova secolului al X lII-lea : tezaurele cu obiecte 
de podoabă. După cum se ştie, o parte din aceste tezaure a făcut obiec
tul unor prezentări detailate în anii din urm ă şi de fiecare dată, în func
ţie de încadrarea lor cronologică şi de particularităţile stilistico şi teii- 
■nice ale pieselor ce le compuneau, tezaurele respective îmbogăţeau ar
senalul de argumente în favoarea tezei general admise că populaţia m ol
dovenească a în tre ţinu t legături culturale cu regiunile înconjurătoare, 
lumea bizantină şi cea rusească fiind cel mai adeseori invocate.

In cazul special al tezaurului de la Voineşti, însă, autorul publica-

13 SCIV, V, 1—2, 1954, p. 242.
14 Printre cele mai recente şi interesante descoperiri în acest sens sînt acelea 

la Şiret, unde, în stratul de cultură al secolului al Xl'V-lea, dominat de cera
mica de bună calitate, se găsesc şi fragmente de vase lucrate cu mîna.
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ţiei 1s crede posibil să atribuie descoperirilor pentru teritoriul Moldo1 
semnificaţii pe care B. A. Rîbakov le atribuise unor tezaure întrucît 
similare numai pentru ţinuturile şi oraşele ruseşti. Lăsînd la o parte fa 
tu l că savantul sovietic îşi întemeia consideraţiile pe o analiză temeini 
a situaţiei tuturor oraşelor ruseşti în tim pul invaziei mongole şi trăg 
de aici doar concluzia că tezaurele îngropate în oraşele ameninţate de 1 
tari ţin, după apartenenţa  lor socială „numai de mediul cnezial-boieresc 
apare cu atît mai stranie şi neconvingătoare învestirea cu aceleaşi călit 
a unor descoperiri făcute în alte regiuni, unde obiectele pătrundeau 
cale comercială şi unde nu am găsit încă motiv să credem că vînzarea 
era lim itată la o populaţie orăşenească (dealtminteri inexistentă). ] 
aceea, ni se pare mai justificat să credem că autorul publicaţiei a înţe: 
greşit intenţiile generalizatoare ale lui B. A. Rîbakov ,cînd afirmă c 
„Dacă acest tezaur este în tr-adevăr de provenienţă urbană, aşa cum 
altfel şi sîntem înclinaţi să considerăm, atunci se poate cu încredere pi 
supune existenţa unui centru orăşenesc pe teritoriul Moldovei la mij! 
cui secolului al X III-lea“ 17.

★* *
Intr-o  lucrare din ultimii ani 1s, am crezut îndreptăţită  exprimai 

unui anum it punct de vedere în legătură cu întârzierea sensibilă cu ca 
se manifestă în Moldova „fenomenul oraş“ , punînd acest decalaj cron 
logic dintre ţinu tu l de la răsărit  de Carpaţi şi regiunile înconjurătoa 
pe seama a cel puţin  trei factori de im portanţă majoră : a) Situar 
Moldovei în afara Provinciei Dacia ; b) Transformarea tim purie a tei 
toriului Moldovei în tr-un  „coridor1 de trecere a numeroase popoare 
migraţie şi c) Slabele legături ale celei mai m ari părţi a Moldovei 
lumea bizantină. Dacă urm ările negative ale celei de a doua împrejuri 
pen tru  stabilitatea şi dezvoltarea economică a populaţiei locale sînt pi 
evidente pentru  a mai necesita discuţii speciale, în schimb celelalte do 
îm prejurări au avut rezultate cu m ult mai adînci de a căror bună înţ 
legere depinde, după părerea noastră, şi justa in terpretare a numeroa 
descoperiri arheologice, inclusiv a celor patru  categorii menţionate i 
noi în paginile precedente. De aceea, chiar fără să intrăm  într-o disc 
ţie detaliată, mai puţin  justificată aici, credem că este obligatoriu 
evidenţiem, totuşi, consecinţa cu numeroase şi foarte variate implica 
a răm înerii Moldovei în afara provinciei sclavagiste Dacia, materiai 
zată prin necunoaşterea aici a mecanismului complex pe care l-au e 
prim at oraşele sclavagiste de tip clasic. Deşi, sub raportu l culturii m 
teriale, Moldovei nu i-au fost străine numeroase şi puternice influen

15 Dan. C-h. Teodor, PaHHe$eojţaj]i.iiHii kjiafţ ykpaiueH H Îi Ha ii Ren hm ii b Bofineu 
(flccu). în Dacia, N.S. V, 1961, pp . 503—520

16 B.A. Rîbakov, PeMecjio rţpeB»efi Pycîi, Moscova,, 1948, p. 240..
17 Dan Gh. Teodor, Pamiei^eonaJii hbiîî KJiap;. . . ,  loc. cit., p. 519.

18 M. D. Matei, Studii de istorie orăşenească medievală. Moldova, sec. XiV 
XVI, Suceava, 1970, p. 25.
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cjjin partea lumii romane, nu  este lipsit de im portanţă că acestea s-au 
grefat pe un organism economic şi social exclusiv rural, aşa cum era 
acela al populaţiei autohtone din Moldova primelor secole ale erei noas
tre, Fără  să contestăm societăţii de democraţie m ilitară în care trăiau 
autohtonii Moldovei capacitatea asimilării unor procedee sau procese 
tehnologice complicate, noi nu  putem  compara, în acelaşi timp, organi
zarea producţiei aici cu ceea ce presupuneau atelierele sclavagiste oră
şeneşti, a tît ca tehnicitate, cît şi ca gamă variată  de produse. Dar cum 
civilizaţia urbană nu presupune numai o producţie de un anum it nivel, 
ci un întreg complex de realităţi specifice, este uşor de îaţeles că lipsa 
de experienţă în acest domeniu a populaţiei băştinaşe din Moldova nu a

acest context7 faptul im portant că în istoriografia occidentală se afirmă 
fără rezerve că şi viaţa economică din cuprinsul fostului imperiu roman 
de apus a fost puternic influenţată  de lipsa de experienţă a popoarelor 
germanice în domeniul vieţii orăşeneşti, într-o perioadă destul de înde
lungată care a urm at pătrunderii în imperiu a acestor popoare) 19.

In ciuda cunoştinţelor tehnice ale populaţiei autohtone din Mol
dova pe care le vădesc destul de numeroase descoperiri arheologice da- 
tînd din primele secole ale erei noastre, condiţiile precare de viaţă pe 
care le-a creat autohtonilor continua migrare prin  Moldova a numeroase 
populaţii s-au soldat în prim ul rînd ,cu o scădere tot mai accentuată a 
p'onderei vechilor tehnici, ca şi a num ărulu i celor ce le cunoşteau în ca
drul fiecărui grup uman, aşa încît se poate afirma că, pe plan general, a 
fost necesară o redescoperire a tehnicilor avansate (lucru mai evident 
în domeniul olăriei, dar neîndoielnic şi în altele).

In legătură cu acest ultim  fenomen îşi capătă adevărata valoare şi cea 
de-a treia îm prejurare, am intită de noi mai sus, pe seama căreia pu
neam, în parte, întîrzierea apariţiei unei civilizaţii urbane medievale în 
Moldova. Intr-adevăr, deşi descoperiri arheologice diverse şi aparţinînd 
unei perioade de cel puţin  trei secole (X-XII) vădesc nu numai substan
ţiala îm bunătăţire a nivelului tehnic al producţiei într-o parte a Moldo
vei ca urm are a pătrunderii aici a unei culturi de certă influenţă bizan
tină, dar şi schimburi comerciale relativ  intense cu lumea bizantină, in 
tervenţia bru tală  a mongolilor în Moldova a făcut, practic, să dispară
caracterul sistematic al vechilor legături readucînd populaţia Moldovei 
la o pronunţată stare de izolare în raport cu lumea bizantină. Şi dacă,
totuşi, în părţile de sud ale Moldovei influenţa bizantină continuă să se 
simtă, aceasta se datorează în prim ul rînd vigoarei culturii bizantine şi
vecinătăţii ei teritoriale nemijlocite. In acelaşi timp, însă, în regiunile

19 Melvin Knight, Histoire économique de l'Europe jusqu’à la fin du Moyen-
Age, Paris, 1930, p. 207. De aceea poate se şi vorbeşte despre un „goût traditionnel 
des germains pour la vie rurale" (R. Latouche, Les origines de l'économie occiden
tale (IV-e—Xl-e siècles), Paris, 1956, p. 120).
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centrală şl de nord a Moldovei, evoluţia populaţiei Moldovei se face în- 
tr-un  ritm  considerabil încetinit de vecinătatea apăsătoare a tătarilor.

Reapariţia Bizanţului la Dunăre în secolul al X-lea şi instaurarea 
aici a unei stăpîniri politice a cărei principală consecinţă a fost ocupa
rea de către cultura bizantină a unei poziţii dominante în această regiune 
puteau neîndoielnic să deschidă Moldovei perspectiva unor relaţii cul
turale de reală utilitate. Cum însă la scurtă vreme după aceasta terito
riul de la est de Carpaţi a fost din nou zdruncinat de violenţa actelor 
războinice ale pecenegilor şi cumanilor perspectiva de care vorbeam n-a 
pu tu t căpăta forme superioare, şi cum stării de oarecare linişte care a 
u rm at cumanilor i-au pus capăt violenţele tătărăşti şi nici perioada 
respectivă nu a favorizat o substanţială înviorare a vieţii economice a 
populaţiei băştinaşe. Amintirea aici a unor fapte binecunoscute ar putea 
crea o imagine exagerat sumbră a vieţii Moldovei pînă în secolul al 
XlV-lea şi duce chiar eventual la contestarea oricăror progrese realizate 
de populaţia băştinaşe pe plan economic şi social. O asemenea conclu
zie ar fi însă eronată, ei opunîndu-i-se ,în prim ul rînd, descoperiri ar
heologice tot mai numeroase. Dar dacă progresul forţelor şi relaţiilor de 
producţie nu poate fi contestat chiar şi în condiţiile perioadei îndelun
gate a migraţiei popoarelor (punctată adeseori de violenţe şi distrugeri) 
ar fi, credem, cel puţin  la fel de eronat să atribuim  aceleiaşi perioade 
capacitatea de a genera o civilizaţie urbană în Moldova. Realităţile schi
ţate de noi nu duc însă numai la încheieri de ordin negativ. Dimpotrivă, 
ele nu fac decît să sporească valoarea documentară a categoriilor de des
coperiri arheologice menţionate în paginile de început ale lucrării de 
faţă, în sensul că pun într-o lumină vie capacitatea populaţiei autohtone 
de a-şi continua mersul ascendent, chiar în condiţiile puţin favorabile în 
care a fost obligată să trăiască vreme de peste un mileniu. Este adevărat 
că aceste condiţii au determ inat o întîrziere sensibilă în manifestarea 
unor fenomene esenţiale în viaţa Moldovei medievale (constituirea s ta 
tului feudal, formarea oraşelor etc.) în raport chiar cu teritoriul româ
nesc de la sud de lanţul Carpaţilor, dar credem că supralicitarea factori
lor de ordin cronologic şi neglijarea elementelor de esenţă ale fenomene
lor nu pot asigura o bază viabilă pentru  adevărata cercetare. De aceea 
şi credem că se procedează greşit atunci cînd, fără să se ţină seama de 
particularităţile dezvoltării seculare ale Ţării Româneşti şi Moldovei sc 
caută acieditarea ideii că între fenomene cu acelaşi conţinut economic, 
social şi politic este obligatorie şi o totală coincidenţă cronologică, 
chiar dacă la aceasta nu se poate ajunge decît p rin  forţarea interpretă
rii unor fapte materiale.

Dacă analiza condiţiilor în care s-a pu tu t dezvolta populaţia Mol
dovei pînă în secolul al X lII-lea inclusiv (şi nu credem că există motive 
temeinice să deosebim structural secolul al X lII-lea de primele decenii 
ale celui următor) nu se poate solda cu încheierea că existaseră condi
ţiile necesare constituirii unei civilizaţii urbane în teritoriul de la răsărit  
de Carpaţi pînă la invazia mongolă şi nici curînd după 1241, credem câ 
la aceeaşi constatare de ordin negativ duce şi încercarea de corelare a
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realităţilor politice locale cu cele economice care ar îi trebuit să stea la baza 
apariţiei oraşelor. Cercetarea de specialitate europeană a acordat în ul
timele decenii o atenţie deosebită studierii raporturilor necesare intre 
formarea oraşelor medievale şi cadrul politic în care este posibilă m ani
festarea respectivului fenomen. In esenţă, cercetătorii au căzut de acord 
că între existenţa oraşelor medievale ca atare şi aceea a unei forme po
litice stabilite şi evoluate de organizare a societăţii există o foarte 
strînsă relaţie, mergindu-se pînă la a se considera obligatoriu un cadru 
statal consolidat pentru desfăşurarea unei activităţi orăşeneşti normale 20. 
Este de la sine înţeles că obligativitatea unei atari relaţii nu are nimic 
comun cu arbitrariul, ci ea este, înainte de toate, consecinţa firească a 
considerării oraşului medieval drept expresie a unui stadiu avansat al 
evoluţiei orînduirii feudale, în ansamblul ei.

Este prea bine cunoscut — pentru  a mai fi necesară o reluare amă
nunţită a lui — faptul că oraşul medieval constituie un amplu şi com
plicat mecanism economico-social21. P en tru  articularea sa desăvîrşită în 
cadrul societăţii feudale, oraşul are nevoie nu numai de o producţie de 
mărfuri făcută posibilă de o separare generalizată a meşteşugurilor de 
agricultură, dar şi de un schimb de m ărfuri cel puţin  de relativă in ten
sitate. Dar, după cum iarăşi se admite în general, astfel de activităţi eco
nomice nu  sînt posibile decît în tr-un  cadru care a încetat să mai fie do
minat de economia închisă, de un cadru în care relaţia producţie-schimb 
de mărfuri dispune de limite teritoriale care le depăşesc pe acelea în
guste ale unui singur domeniu feudal. In lucrările unora dintre susţi
nătorii tezei existenţei tim purii a oraşelor moldoveneşti se admite exis
tenţa i n  secolul al XlII-lea pe teritoriul Moldovei a unor formaţiuni po
litice prestatale, în cuprinsul cărora se afirmă şi aceea a unor oraşe. 
Chiar dacă am lăsa la o parte îm prejurarea destul de stranie că o so
cietate omenească încă insuficient de dezvoltată pentru  a face necesară
apariţia statului este considerată, totuşi ,capabilă să asigure baza eco
nomică socială a oraşelor, produs tipic al unei societăţi feudale evoluate, 
nu putem să trecem neobservată slaba atenţie ce se acordă în astfel de 
cazuri faptului material şi destul de categoric al puţinătăţii indiciilor p ri
vind o circulaţie cît de cît însemnată de m ărfuri în Moldova secolului al
XlII-lea. înţelegem foarte bine eventualitatea ca observaţiei noastre să

20 „La science historique est pour la p lupart unanime aujourd’hui à ce que les 
villes de l’Europe médievale... n'ont pu se former que sur des territoires dominés 
par des organismes politiques suffisamment développés, à savoir des États“ (W. 
Hense], Remarques sur les origines des villes slaves, în Archaeologia Polona, VII, 
1964, p .  158).

51 „Prin aceea că se uneşte formînd oraşul, comunitatea ca atare are o exis
tenţii, economică ; simpla existenţă a oraşului ca atare diferă de o simplă multi
tudine de case independente. întregul nu constă aici din suma părţilor sale, el 
f,ste în felul său. un organism de sine stătător" (K. Marx, Forme premergătoare 
Producţie} capitaliste, p. 17).
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i se opună constatarea făcută de O. Iliescu că existenţa unui num ăr de 
descoperiri monetare în Moldova vădeşte că monedele tă tarilor au în
deplinit aici un rol economic 22, că pe temeiul lor s-ar putea conchide 
practicarea unui schimb de m ărfuri cu oarecare intensitate. Obiecţia a- 
ceasta ar fi însă, după părerea noastră, generată de o falsă problemă 
deoarece noi nu contestăm în general un schimb de m ărfuri în Moldova, 
ci existenţa unuia care să poată fi considerat specific civilizaţiei urbane- 
afirmate în secolul al X lII-lea în teritoriul de la răsărit de Carpaţi.

încercarea de a supune unei analize critice temeinicia afirmaţiilor 
vizînd existenţa în Moldova secolului al X lII-lea a unor aşezări urbane' 
se soldează, deci, cu descoperirea unor fisuri adînci în raţionamentele 
susţinătorilor tezelor amintite. Analiza descoperirilor arheologice aparţi- 
nînd perioadei respective nu a p u tu t niciodată pînă în prezent dovedi că 
diversele categorii de descoperiri la care ne-am  referit s-au aflat în con
texte culturale ce pot fi atribuite unor centre urbane 23, faptul acesta 
nefiind nici el lipsit de semnificaţie. Mai m ult încă. Observaţii făcute în 
mod repetat asupra unor descoperiri de provenienţă variată restrîng abia 
la secolul al XlV-lea perioada în care par să se petreacă în Moldova 
acele restructurări ce vor sta la baza viitoarei civilizaţii urbane.

Nu este, fireşte, în intenţia noastră să înserăm în rîndurile  de faţă 
căile pe care specialiştii consideră că s-au p u tu t forma oraşele medie
vale în general, iar în ceea ce priveşte Moldova în special am încercat 
de curînd să ilustrăm  aceste c ă i 24. Vom aminti aici doar faptul că cerce
tările întreprinse pînă în prezent în tr-un  num ăr de oraşe moldoveneşti 
au contribuit la conturarea opiniei că, indiferent de căile specifice pe
care s-au form at aceste aşezări medievale de tip urban, ele au beneficiat 
de o bază m aterială a cărei cristalizare s-a petrecut abia în secolul al
XlV-lea 25, fără ca din aceasta să se tragă obligatoriu şi concluzia că tot 
în limitele secolului al XlV-lea trebuie situată şi închegarea economiei 
de caracter urban în Moldova în sens generalizator. Această rezervă vi
zează în mod special baza productivă a aşezărilor urbane, în sensul că

22 o . Iliescu, Monede din tezaurul descoperit la Oţeleni, în Arh. Mold., II—HI,
p. 395.

23 Considerăm în această lumină cel puţin discutabilă opinia exprim ată de- 
Dan Gh. Teodor (Le haut féodalisme..., loc. cit., p. 333), că tezaurul de la  Voineşti 
Iaşi ar dovedi, între altele .,...l’existence au XIII-e siècle du bourg de Jasky- 
Torg...". In schimb, punctul de vedere, exprimat în mai multe rînduri de Al. An- 
dronic, cu privire la vechimea aceluiaşi oraş porneşte de la o mai atentă judecare 
a valorii documentare a descoperirilor arheologice din cuprinsul şi împrejurimile 
oraşului Iaşi, ceea ce explică şi deosebirile importante dintre încheierile la care 
ajung cei doi cercetători.

24 Vezi nota 18.
25 Din acest raţionament sînt excluse oraşe ca Cetatea Albă,. Chilia sau Şire

tul a căror apariţie foarte timpurie se explică prin acţiunea unor factori ce ţin 
de lumea bizantină, şi respectiv occidentală.
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trebuie procedat cu m ultă prudenţă  chiar atunci cînd anume descoperiri 
arheologice par a indica o oarecare uniformizare a producţiei m eşteşu
găreşti în cuprinsul aceleiaşi aşezări, deoarece fenomenul acesta, anali
zat în perspectivă istorică, constituie nu etapa finală a procesului de cris
talizare a unei economii orăşeneşti, ci abia punctul lui de pornire. 
Intr-adevăr, după părerea noastră, dacă experienţa izolată a unor pro
ducători specializaţi este condiţia esenţială pen tru  asigurarea unei pro
ducţii de m ărfuri viitoare, această producţie chiar concentrată în 
anum ite aşezări, are ea însăşi nevoie de o perioadă destul de îndelun
gată ca şi de acţiunea conjugată a unei întregi serii de factori neeco
nomici pen tru  a căpăta caracteristici de producţie urbană. Cum factorii 
de esenţă economică sînt generaţi de adîncimea procesului de feudali- 
zare a societăţii date şi în strînsă şi obligatorie legătură cu fenomene 
specifice de suprastructură, nu  s-ar dovedi decît dăunătoare cercetării 
separarea elementelor ce compun am intitu l ansamblu şi supralicitarea 
unuia sau altuia din ele. Tocmai din aceste motive considerăm că în 
Moldova nu  au existat condiţiile necesare pen tru  constituirea aşezărilor 
urbane decît începînd cu mijlocul secolului al X lV-lea şi că teza exis
tenţei unor astfel de aşezări în secolul al X lII-lea este de nesusţinut. Un 
proces de feudalizare a societăţii moldoveneşti insuficient de adîncit, 
caracterul predom inant al economiei închise, absenţa unei organizări 
politice de nivel superior, lipsa chiar a unei culturi materiale unitare 
pe plan general m oldovenesc26 constituie fie şi num ai o parte  din 
factorii ce domină secolul al X lII-lea şi prima jum ătate  a celui urm ător 
şi care se opun tezei pe care am încercat să o discutăm în rîndurile  de 
faţă.

MIRCEA D. MATEI

26 Deşi lipsesc încă numeroase date care ar putea servi la formularea de con
cluzii, după observaţiile de pînă acum o astfel de cultură unitară se poate postula' 
abia spre finele secolului XIV.

15-
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QUELQUES PROBLÈMES CONTROVERSÉS CONCERNANT L’HISTOIRE DE LA

MOLDAVIE PENDANT LES XlII-e — XlV-e SIÈCLES

Résumé

Les difficultés que le chercheur doit surmonter dans l ’étude de l’histoire de 
la Moldavie sont assez nombreuses. Bien que l’archéologie médiévale ait offert
• dernièrement une quantité toujours croissante de données et d'observations par
ticulièrement utiles, il reste difficile de résoudre un bon nombre de problèmes de 
première importance, parmi lesquels celui de l'apparition des villes médiévales 

•en Moldavie ne se situe aucunement sur la dernière place. L ’insuffisance de la 
documentation actuelle explique, selon l'auteur de la présente étude, l'existence 
parallèle de plusieurs opinions concernant également l ’origine et le moment de 
l ’apparition des villes moldaves et la datation de celles-ci tantôt avant l ’invasion 
mongole (1241), tantôt seulement au cours du XlV-e siècle (sinon encore plus tard) 
montre combien il est difficile de trouver des éléments communs aux points de 
■vue que nous venons de rappeler.

Certes, le point de départ dans l'analyse des conditions qui pourraient favo
riser l ’apparition des villes médiévaLes doit être représenté par le niveau de la vie 
économique et sociale du pays et l 'attitude du spécialiste dans l'appréciation de la 
valeur de celui-ci est déterminnate dans l’identification et par conséquence pour 
la datation des plus anciennes formes d ’activité économique spécifiquement urbai
ne. Comme il ne suffit pas de constater simplement la manifestation d’une acti
vité de production et d ’échange pour affirmer l’existence des conditions nécessai
res à l ’apparition de la vie urbaine, l 'au teur estime que le critère fondamental 
pour que l’interprétation des manifestations soit juste doit être celui de l’ampleur de 
la production spécialisée et la généralisation de l'échange à l'intérieur d’un terri
toire géographiquement bien déterminé. Or, l'application, du critère susmentionné à 
l'analyse des réalités des XH-e — XlV-e siècles montre l ’inconsistence des hautes da
tations des villes moldaves (XIII-e siècle et même plutôt) car celles-ci ne sont aucune
ment corroborées ni par le répandissement territorial à l ’échelle moldave, ni par
la profondeur d'une activité spécialisée de caractère urbain. Au contraire, autant 
qu’il est possible d'en juger maintenant, l’apparition des fénomènes que nous ve
nons de rappeler se situe au XrV-e siècle surtout (peut-être à la fin du siècle pré
cédent dans quelques endroits) en caractérisant les domains principaux de la pro
duction artisanale (céramique, métaux etc.). Seulement à partir de ce moment on 
est persuadé d 'attribuer à  la société moldave la capacité d'assurer la base économi
que et sociale pour ses villes naissantes, qui connurent pendant la deuxième moi- 
l ié  du XlV-e siècle un véritable essor.
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NUMELE MOLDOVA

O istoriografie a problemei

1. Unde se întîlneste numele Moldova ?»

Pînă acum, foarte puţini oameni de ştiinţă români s-au ocupat de  
numele Moldova. D. Frunzescu, în dicţionarul său, a susţinut că numele 
Moldova derivă de la cuvîntul slav Malu, care înseamnă loc ridicat şi de 
la cuvîntul Davi, care, după geograful Strabo, constituie numele vechi
al dacilor. Astfel, de la Malu-Davi s-a trecut la Malu-Davia şl „prin co- 
ru p ţiu n e“ la Moldavia-Moldava-Moldova' . C. Negruzzi, în prim a sa scri
soare, concepută la 1837, folosind explicaţia dată de un autor medieval,-
atribuie numelui Moldova o origine latină şi-l derivă de la Mollis Dacia 
sau mai bine zis de la Mollis-Davia. Romanii au dat ţării acest nume 
din cauza frumuseţii e i2 At. M. Marienescu a dat acestei probleme o- 
im portanţă mai mare. După părerea lui, vechii daci s-au chemat şi Daos^
sau Davus, adică Davi. Fiindcă Dacia „inferioară“ era mai cultivată, r 
s-a zis de către romani Mollis-Davia. De la acest cuvînt derivă num ele  
M oldav ia3. Marienescu a folosit pe acelaşi autor medieval ca şi x\Te- 
gruzzi-

B.P. Haşdeu e de părere că numele Moldova derivă de la goticul 
Mulda, care înseamnă praf. Goţii să fi spus rîu lui nostru în tîln it în cale 
„Moldahva“, după care slavii au num it rîul Prahova de la cuvîn tu l

Dimitrie Frunzescu, Dicţionaru topograficii şi statisticii alu României,.
Bucureşti, 1872, pag. 298.

J. Costache Negruzzi, Păcatele tinereţelor, ed. II (V. Ghiacioiu), Craiova.,
Scrisul românesc, 1942, pag. 362.

3. At. M. Marienescu, Dania, Davia, Dacia, în Familia (I. Vulcan), an. VHŢ,
1872, nr. 5, Pesta, 'pag. 49—50.
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prah, care înseamnă iarăşi praf. Şi Ovidiu a folosit în tr-una  din poeziile 
sale cuvintele amnis pulverulentus. După părerea lui Haşdeu, term e
nul fluvial de Moldova nu  se întîlneşte decît pe teritoriu  teuton 4.

Pe Hasdeu l-au u rm at întocmai istoricii Xenopol şi Onciul. P r i
mul găseşte plauzibilă derivaţia numelui Moldova de la goticul Mukle, 
care înseamnă praf. Strălucirea suprafeţei apei poate să creeze imaginea 
unui rîu  prăfos. Şi Xenopol menţionează, după Hasdeu, numele Prahova
şi cuvintele rostite de Ovidiu 5. D. Onciul derivă numele Moldova de la 
goticul Molda sau de la germanicul Molta, care înseamnă praf. Şi dînsul 
face comparaţia cu numele Prahova 6.

Un mic studiu despre numele Moldova a fost publicat de I. Iordan- 
D-lui crede că acest num e e constituit din două cuvinte : Mold şi Ova. 
In silaba Mold, avem în faţa noastră forma sincopată a substantivului 
românesc : Molid, în timp ce sufixul Ova ar reprezenta forma feminină 
a slavonescului Ov. Forma Molidova formase cîndva un adjectiv, care 
„desigur“ fusese precedat de un substantiv  dispărut din limbă. La urmă,
se dă o explicaţie etimologică pe care o reproducem textual : Căderea 
lui i din Molidova pentru a deveni Moldova s-a petrecut fără nici o gre
utate, căci, cu toate că i este accentuat în molid, el şi-a pierdut accentul 
în derivatul Molidova. Se mai adaugă argum entul logic că rîu l Moldo
va curge prin regiuni păduroase 7.

La explicaţia aceasta se va răspunde că numele Molidova nu se în
tîlneşte în vechile documente moldoveneşti, nici în scrierile călătorilor 
sau în studiile oamenilor de ştiinţă medievali. Avem astfel de a face cu 
un cuvînt creat pe cale speculativă.

Independent de dl. Iordan, A Philippide notează cu simpatie deri
v a ţia  de Molid-Molidova-Moldova, dar adaugă că totuşi originea num e
lui Moldova rămîne obscură 8.

N. Iorga susţine teza generală că numele rîurilor moldoveneşti sînt 
de origine turanică, dar admite că la vest de Şiret se întîlneşte o bandă 
slavă, din care face parte şi numele Moldova. Sufixele — eva şi ova,
care se întîlnesc în Banat şi Serbia, ar putea totuşi să stea supt aminti
rea davelor dacice 9.

4. B. P. Hasdeu, Istoria critică a românilor, Bucureşti, 1875, voi. I, pag. 300, 
cap. 84.

5. A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, ed. Vlădescu, voi. 
II ,  pag. 17.

6. Dimitrie Onciul, Moldova, în Diaconovici, Enciclopedia română, voi. III, 
pag. 311—312.

7. Iordan, Numele Moldovei, în Viaţa Românească, 1920, an. XII, apr., 
nr. 2, pag. 274—276.

8. Al. Philippide, Originea românilor, îaşi, 1927, în Viaţa Românească voi.
II, pag. 724.

9. N. Iorga., Istoria românilor, Bucureşti, 1936, voi. II, pag. 277.
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Deci, N. Iorga a admis întîi originea slavă a numelui Moldova- Mai 
tîrziu, şi-a schimbat părerea, susţinînd că numele Moldova ar putea fi 
de origine dacică. In cazul acesta, numele Moldova ar trebui descom
pus în părţile sale componente, adică în radicalul Mol şi sufixul 
dacic Dava, transform at mai tîrziu în Dova. Am avea aşadară in faţa 
noastră un nume dacic păstrat în cursul veacurilor pînă în ziua de as
tăzi.

După C.C. Giurescu, numele Moldova este „sigur slav“ 10.
Sugestiile oamenilor de ştiinţă români sînt interesante şi vor fi în

cadrate în expunerile ce vor urma. Dar ele sînt departe de a permite o 
soluţionare acceptabilă a problemei care ne preocupă.

P en tru  a putea lăm uri originea num elui Moldova, va trebui întîi să 
arătăm  unde-se întîlneşte acest nume. Va fi folositor să se ştie dacă nu- 

■mele Moldova e cunoscut numai în ţara  Moldovei sau dacă el se găseşte 
şi în alte părţi ale Europei. Se vor cita şi toate variantele lui pe care 
le-a avu t în cursul veacurilor. Poate că pe această cale ne vom putea 
apropia de lămurirea numelui Moldova, astăzi încă atît de obscur.

Numele Moldova este cunoscut în ţa ra  Moldovei, unde se aplică a- 
tît  rîu lui cît şi provinciei. Se mai întîlneşte în Banat, Slovacia, Bohe- 
mia, Saxonia, Britania şi Norvegia.

Oraşul Moldova din Banat este aşezat pe malul Dunării- El fusese 
pe vrem uri cetate. Este cunoscut atît geografului Busching 11, cît şi lite
ra tu lu i I.M. Korabinsky 12. L-a cunoscut şi călătorul M. Quin, care aici 

. a răm as impresionat de frum useţea clasică a unei românce 13.
La o distanţă de o jum ătate  de oră de oraşul acesta, există oraşul

zis Moldova Nouă 14.
In Slovacia, se găseşte un fel de tîrg cu numele de Moldoau 1s. Acest

tîrg este m enţionat în anul 1639, cînd i se spune Zepsinum vulgo
Moldav. Adică numele oficial era Zepsinum, în timp ce populaţia îi zi
cea Moldav 16. Care din aceste două nume este mai vechi ?

10. C. C. Giurescu, Istoria românilor, vol. I, ed. III, Bucureşti, 1938, pag. 250.
11. A. F. Büsching, Grosze Erdbeschreibung, Troppau, 1785, Band. VI, 

pag. 240.
12. Toh. Math. Korabinsky, Geograph.-histor, und Produkten-Lexikon von

Ungarn, Preszburg, 1786, pag. 426.
13. Michael I. Quin, Dampfbootfahrt auf der Donau, aus dem Englischen, 

Leipzig, 183S, Literarisches Museum, vol. I, pag. 48.
14. Fr. Griselini, Versuch einer politischen und natürlichen Geschichte des 

temeswarer Banats, I. Theil, 1779, Wien, Verlag loh. Paul Krausz, pag. 86 ; Win-
<disch K. G., Geographie des Königreichs Ungarn, Preszburg, 1780, II. Theil, 
pag. 246.

15. I. M. Korabinsky, op. cit., pag. 426.
16. D. Frölichius, Medulla geopraphiae practicae, 1639, typis Bartphensibus, 

pag, 359, reprodus textual în Martinus Zeillerus, Beschreibung des Königreichs 
Ungarn und der zugehörigen Landen, Städte und vornehmster Oerther, Ulm, 1664, 
gedruckt und verlegt durch Balthasar Kühnen, pag. 382.
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In Bohemia, se află localitatea Molaau, situată în m unţii metalici, 
la nord de oraşul Teplitz — Schonau şi localitatea Moldautein la nord 
de oraşul Budweis.

9

Mai cunoscut este însă rîul Moldau din Bohemia. El apare în cursul 
veacurilor sub diferite nume. Nu va fi fâră folos a le trece în revistă- In 
cronica lui Cosma din secolul al XH-lea, se vorbeşte de rîul Mlidava 17. 
Aeneas Sylvius Piccolomini, care şi-a scris Historla Bohemlca în prima 
jum ătate  a secolului al XV-lea, menţionează rîul M ultavia „qui m etro- 
polim regni Pragam  influ it“ ’8.

Alt cronicar ceh, cu numele de Ion Dubravius, trăitor în secolul al 
XVI-lea, vorbeşte de rîul „Vultavia“ , care curge pe lîngă oraşul P raga1'. 
Abraham  Ortelius, care copiază pe Aeneas Sylvius, vorbeşte la fel des
pre rîul Multavia î0. La 1632, i se zice rîului Mulda 21, şi Muldavia 23. Tot
Muldavia i se zice şi la 1643 23. Altă dată, rîul se cheamă Mulda 24. La 
1685, i se zice tot Mulda 2S. Geograful E. G. Happelius cunoaşte rîul Pra- 
ghei sub numele Mulda ca şi predecesorii săi Froelichius şi W ag n e r16. 
Andreas P inxner vorbeşte la 1694 despre rîul Mulda sau Moldavia, care 
curge pe lîngă oraşul Praga 27, iar călătorul Brown îi zice Muldau n.

Intr-o geografie din secolul al XVII-lea, i se zice rîului M u ld a u 2?,

1?. Cosma, Chronik von Böhmen, übersetzt von Georg Grandauer, Leipzig, 
Verlag der Dykschen Buchhandlung, pag. 218.

18. Aeneas Sylvius Piccolomini, Historia Bohémica, Helmestadii, 1699, sump- 
tibus loh. Melchior Susiermann, pag. 8.

1?. Io. Dubravius, Historia Bohémica, Hanoviae, 1602, typis Wechelianis apud 
Claudium Marinum et heredes loan Aubrij, pag. 1—2.

20. Abr. Ortelius, Theafrum oder Schawbuch des Erdtkreys, 1580, pag. 25.
21. Gérard Mercator, Atlas Minor, das ist eine kurtze jedoch gründliche 

Beschreibung der gantzen Welt, Amsterodami, ex officina Iansonii, 'pag. 412.
*2. Gérard Mercator, Atlas sive cosmographicae meditationes, Amsterodami,. 

1632, sumptibus loh. Cloppenburgii, ed. ludocus Hondy, pag. 550.
23. Frölich D., Bibliotecae seu cynosurae peregrinantium, liber iertius, Ulm.. 

1643, Balthasar, pag. 158.
2i. D. Frölichius, Medulla geographiae, pag. 202.
25. loh. Christoph Wagner, Delineatio provinciarum Pannoniae et Imperii. 

Turcici in Oriente, gedruckt und verlagt durch Iacob KoPPmaver, vol. II, Augs
burg, 1685, pag. 29.

26. Ev. Guernerus Happelius, Mundus mirabilis tripartitus, Ulm, 168", druckts 
und verlegts Mathaeus Wagner, IV. Buch, XLVII Cap., pag. 667.

27. Andreas Pinxner, Apodemia ex Transylvania, Wittenbergae, 1694, typis 
Kreusigianis, pag. 140 §i 144.

28. Edward Brown, Durch Niederland, Teutschland, Hungarn, Serbien ge- 
thane gantz sonderbare Reisen, Nürnberg, 1686, druckts loh. Mich. Spörlin, ver
legts loh. Fieger, pag. 280.

29. Erdbeschreibung zum Gebrauche der studierenden Jugend, II. Theil, 
Wien, 1781, gedruckt bey loh. Thomas edlen von Trattnern, pag. 130.
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altă dată M ulta va 30. Geograful Biisching cunoaşte rîul Bohemiei sub 
trei denum iri : Molda, Moldau şi Mulda şi adaugă că pe ceheşte i se spu
ne rîului Wltawa. Tot el citează odată numele W ultawa 3\

Scriitorii Graese şi Oesterley au reprodus diferitele variante ale 
numelui Moldau din Bohemia. Prim ul ciitează urtmăltoarelje num e : M ulta- 
via, Multawa, Wltaha, Wltawa, Wlitawa, Waldaha, Fuldaha, Vuita, Wul
tawa, Moldavia şi Moldau Iar Oesterley cunoaşte numele : Wltava, 
Wlatavja, Wlitaha, Waldaha, Fuldaha, Vuita, Wulatawa, Multawa şi 
Multavia. Variantele de la Mulde sînt : Milda, Mylde, Mulda şi Mlidava 3'3.

In Saxonia, un afluent al Elbei poartă numele de Mulda sau Milda. 
Vom cita în mod cronologic numele acestui rîu. ,

In anul 948, regele Otto I fixează hotarele episcopiei de Meiszen 
Se zice cu acest prilej : Ubi oritur fluvius, qui dicitur orientalis Milda, 
inde usque quo idem fluvius intrat în Albiam. Douăzeci de ani mai t î r -  
ziu, rîu l se cheamă : Milta, la 981 : Mulda şi Multa, la 991 : Moldaha, la 
1065, 1118 şi 1144 : Mulda şi Mulde, iar în anii 1162, 1168 şi 1182 : Mil
da şi Milde K

Din ştirile înşirate, se poate constata că numele aborigen al rîului 
Moldau din Bohemia a fost : Vltaha, nume cehesc. Germanii l-au trans
form at în Mulde şi pe urm ă în Moldau, de la care derivă numele latin 
de Moldavia. Avem aşadar de a face cu un cuvînt slav, anume Vltaha 3s.

In Saxonia numele aborigen al afluentului Elbei pare a fi fost Mil
da, de unde s-a trecut la Mulda, Multa, Mulde şi Milde- Im portantă este 
constatarea că rîul s-a chemat în limba slavonă (qui dicitur orientalis) 
Milda.

O localitate cu numele Mold se află în Britania. E situată la sud de 
oraşul Liverpool şi la vest de oraşul Chester.

In Norvegia, se găseşte localitatea Molde, după care s-a num it Mol- 
defjord. Acesta ,se află la nord de localitatea Aalesund. La gura lui Mol- 
defjord se află localitatea Moldoen.

30. Iacobus Tollius, Epistolae itinerariae, ed. II Henrici Chrisiiani Heuninii, 
Amsterdam, 1714, apud Ioannis Oosterwyk, pag. 69.

31. A.F. Büsching, op. cit., XIV. Band, Brünn, 1786, pag. 246, 285 §i 334.
32. I. G. Th. Graese, Orbis Latinus oder Verzeichnis der wichtigsten lateini

schen Orts, und Ländernamen- II. Auflage, Berlin, 1909, Richard Karl Schmidt
& Co., pag. 215.

33. Dr. Hermann Oesterley, Historisch-geographisches Wörterbuch des deut
schen Mittelalters, Gotha, 1883. Iustus Perthes, pag. 454 §i 465. La pag., 465, se 
aflä bibliografia numelui Moldau.

34. Otto Posse, Urkunden der Markgrafen von Meissen, In Codex diplomaticus 
Saxoniae regiae, erster Haupttheil, Leipzig, 1882, Giesecke & Devrient, I. Band,
pag. 237, 247, 261, 270, 326 §1 II. Band, pag., 45, 124, 210, 245, §i 320.

35. Ka&par Zeuss, Die Deutschen und ihre Nachbarstämme, München, 1837, 
bei Ignat Ioseph Leutner, pag. 15.
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In Prusia, a existat satul Moldugabel, care aparţinea episcopiei de 
Paderborn 3<s.

Se pune întrebarea dacă formele de Vltaha şi Milda care au dat naş
tere num elui de Moldau şi Moldavia, pot servi la lăm urirea problemei 
noastre sau nu. Se pare că nu, fiindcă nu  s-a pu tu t găsi nici o legătură 
intre numele nostru Moldova şi cele două nume menţionate mai sus. Va 
trebui aşadară să le omitem pen tru  a ne ocupa exclusiv de lăm urirea 
numelui nostru  Moldova.

Fireşte că numele Moldova n-a rămas necercetat de oamenii de şti
inţă străini. Iohann Tröster a crezut, la 1666, că numele Moldova derivă 
de la suedezul Moln, care înseamnă nour. Mulit înseamnă înnorat. De la 
Moln derivă forma Moln-aa, care înseamnă apă din nori. Moldova aşada 
ră ar fi ţara  în n o ra tă 37. Kaspar Zeusz, care a publicat la 1837 o carte va
loroasă despre germani şi popoarele lor învecinate, este de părere că n u 
mele Moldawa sau Moldau din Bohemia este de origine slavă. Dar la baza 
acestui nume slav s-ar găsi numele german Waldaha 3<s. Scriitorul I. F. 
Neigebaur, care acum o sută de ani s-a ocupat de istoria Principatelor 
Române, aduce ştirea stranie că, la Gura Moldovei, în Şiret, s-ar fi găsit 
pe vrem uri colonia rom ană Molidova. In trucît o asemenea colonie nu  e-
xistase niciodată, putem  trece cu vederea această ştire. Peste tot, acest 
autor nu merită decît o atenţie fugitivă, în trucît ne oferă etimologii in
acceptabile. După părerea lui numele Suceava derivă de la localitatea 
dacică Suciidava, cel de Galaţi de la Calatia şi cel de Dorna de la Do- 
cirana 39.

Profesorul de la Lipsea Gustav Weigand s-a ocupat în tr-un  studiu 
de numele rîurilor subcarpatine, dînd şi unele explicaţii. El crede că n u 
mele Bîrlad stă în legătură cu cel de Berlin, cel de Suceava înseamnă
sucit, cel de Dorna derivă de la radicalul Der, care ar însemna loc lăzuit. 
Numele Bîcu este derivat de la malorusul byk, care înseamnă ponton sau 
taur. P ru t şi Ceremuş sînt, după părerea lui, nume slave.

Dar Weigand uită că forma veche a numelui Berlin este Berolina şi 
de aceea va fi greu a-1 pune în legătură cu cel de Bîrlad, şi că numele 
Bîcu trebuie adus în legătură cu numele fag, nemţeşte Buche. Munţii
Bîcului din Transilvania se şi cheamă pe româneşte Munţii Făgetului. 
Numele P ru t  este m enţionat de Herodot ca nume scitic sub forma de 
Porata, iar numele Ceremuş aduce aminte de poporul tătăresc al C'cre- 
muşlilor. Dacă aşadară Weigand comite asemenea greşeli, trebuie să tra 

3<s. Henricus Meibomius, Rerum Germanicarum tomi tres, Helmestadii, 1688, 
typis et sumptibus Georgii Wolffgangi Harami, acad. typogr., tom. III, pag. 103.

37. Iohannes Tröster, Das Alt- und Neu-teutsche Dacia, Nürnberg, 1666, ge
druckt fcey Christoph Gerhard, in Verlegung Iohann Kramers, pag. 334—335.

3S. Kaspar Zeuss, op. cit., pag. 15.
39. I. F. Neigebaur, Beschreibung der Moldau und Walachei, Breslau, 1854.

Verlag von loh. Urban Kern, vol. I, pag. 43.
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gem la îndoială valoarea explicaţiilor sale etimologice. Autorul susţine 
că numele Moldova este de origine malorusă /i0.

Weigand nici nu este original cînd afirmă asemenea lucruri. El are 
predecesori, pe care ar fi trebuit să-i utilizeze şi să-i citeze. Unul din ei, 
cu  numele de Katancsich, a  susţinut la 1789 că numele scitic Porata, 
care după cum am menţionat, este citat cu m ult înainte de invazia sla
vilor, este o formă coruptă a num elui P ru t — Porata, quod e Prut de- 
pravatum e s t 41. Altul care răspunde la num ele de Dankowsky, merge 
mai departe şi declară drept nume slave toponimice scitice menţionate 
de Herodot. După părerea lui, numele de Tiarantos, Naparis şi Ordessos, 
aplicate unor rîuri ale noastre din M untenia şi Moldova, sînt de ori
gine slavă. Tiarantos înseamnă roşietic, Naparis — um flat şi Ordessos
— mîndru. Numele Porata  derivă de la radicalul Po — care înseamnă 
p rin  — şi Rata care înseamnă timp. Deci Porata, P ru tu l nostru, ar fi 
rîul care curge prin cîmpii. E de m irat cum s-a găsit o origine nesciti
că şi numelui Araros, citat la fel de Herodot ■12.

Şi după părerea lui Robert Rosler, numele Moldova este de origine 
slavă, adică malorusă. Românii l-au adoptat de la Maloruşi 43. Cihac, în 
Dicţionarul său, nu stabileşte originea num elui Moldova, dar îl trece
intre numele de origine străină 44.

După cum s-a văzut, numele de Moldau sau Moldavia pen tru  lo
calităţi şi rîuri nu se întîlneşte numai pe teritoriul locuit de români, ci 
şi în alte regiuni ale Europei. Se găseşte în Bohemia, Germania, Norve
gia şi Britania. Despre rîu l Moldau din Bohemia se ştie că el s-a chemat 
pe vrem uri Vltaha, nume din care nemţii au făcut Moldau. Rîul Mulde 
din Saxonia s-a chemat Milda sau Milde. Notăm acest nume, fiindcă în 
ştiinţă nu  contează numele recente create pen tru  nevoile zilei de astăzi 
ci numele vechi. In trucît Vltaha şi Milda sau Milde nu au nimic comun 
cu numele românesc de Moldova, ele nu ne pot servi la lăm urirea pro
blemei pe care o urmărim. Cum s-au chemat pe vrem uri localităţile 
Molde şi Mold din Norvegia şi Britania nu ştim şi de aceea nu le putem  
considera pentru lăm urirea numelui românesc Moldova.

Dar explicaţiile date de autorii medievali, scriitori şi călători, nu  
pot avea decît o valoare relativă pen tru  noi. Ei nu dovedesc, ci cel m ult

4°. Gustav Weigand, Ursprung der südkarpathischen Flussnamen in Rumä
nien, in XXVI—XXIX Jahresbericht des Institutes für rum. Sprache zu Leipzig, 
1921, loh. Ambrosius Barth, pag. 70 §i urm.

Math. Petrus Katancsich, De Istro, Budae, 1798, typis regiae Univ. Pesti-
nensis, pag. 52.

42. G. Dankowsky, Fragmente zur Geschichte der Völker ungarischer und 
slavischer Zunge, I. Heft, Preszburg, 1825, gedruckt bey Belnay-s Erben, pag. 21—23.

43. Robert Rösler, Romänische Studien, Leipzig, 1 8 7 Verlag von Dunker
Humbolt, pag. 325.

“4. A, de Cihac, Dictionnaire d’etymologie daco-romane, Francfort s. M., 
.1879, Ludolphe St. Goar, pag. 201.
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notează sau se complac în exhibiţii filologice, una mai stranie decît alta. 
începutul în această direcţie o dată făcut, s-a deschis un cîmp larg pen
tru  încercări etimologice de tot felul. Vezi bine, că nici una din lăm uri
rile propuse n-au pu tu t duce la sorgintea din care derivă cuvîntul nos
tru  Moldova-

Nici părerile emise de unii istorici români moderni nu  servesc cauza 
noastră, fiindcă au fost formulate la întîmplare, fără să fie rodul unui 
studiu profund. A susţine numai că numele Moldova este de origine 
slavă sau gotică, sau că în silaba Mold se ascunde cuvîntul românesc 
Molid, înseamnă a-şi exprima numai o părere, iar nicidecum a stabili 
un adevăr.

Nefiind satisfăcătoare nici explicaţiile scriitorilor medievali, nici 
părerile exprim ate la întîmplare ale istoricilor români moderni, problema 
originii cuvîntului Moldova se cere studiată în întregimea ei. Se va în
cepe dară cu numele pe care l-a avut vechea provincie Dacia şi se vor 
nota toate explicaţiile care s-au dat numelui Moldova în evul mediu. 
Avînd apoi la îndemînă tot m aterialul informativ, se va face încercarea 
să se treacă la form ularea unei concluzii. De ce natură  va fi aceasta, nu 
se poate spune acum. Dacă rezultatu l străduinţelor noastre făcute va fi 
negativ, vom fi bucuroşi şi atunci, fiindcă şi un rezu lta t negativ este 
binevenit. Iar dacă în viitor se va reuşi să se descopere originea num e
lui Moldova, atunci lucrarea de faţă va forma o verigă utilă în lanţul 
cercetărilor pentru  elucidarea unei probleme dificile din istoria ro - - 
mânilor.

2. Numele provinciei romane Dacia *

Pentru  a ne putea lămuri asupra originii numelui Moldova, va tre 
bui să începem cu citirea primelor num e pe care le-a pu rta t ţa ra  Mol
dovei. Vom începe deci cu provincia Dacia.

Romanii au îm părţit Dacia în două provincii : Dacia M editerránea 
şi Ripensis. Cea m editerană a cuprins teritoriul Transilvaniei şi o parte 
din cel al Munteniei, iar cea Ripensis regiunile ungare de lîngă Tisa- 
Dacă Moldova aparţinea uneia din aceste două Dacii, nu se ştie. Probabil 
că n-a aparţinut, fiindcă nu este dovedit că stăpînirea romană s-a întins - 
şi asupra regiunilor din cursul superior al n u r ilo r  moldoveneşti.

Totuşi scriitorii medievali au înglobat şi teritoriul Moldovei în pro
vincia romană Dacia. Scriitorul Tuberonus, care a tră it pe la 1459’—-
1527, a cuprins şi Moldova în vechea Dacie, cînd a spus că Valachiav
cuius pars ad ortum solis aestivum spectans Moldavia dicitui, antiquis

*) Pentru  îm părţirea administrativă a Daciei romane în sec. II—III e.n. vezi 
Istoria României, voi. I, Bucureşti 1960, pag. 348—356, iar pentru Daciile suddună- 
rene vezi V. Christescu, Istoria militară a D a°îei romane. Bucureşti, 1937. (n. red)<
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Dacia appellatur . 45 Mai bine se precizează acest lucru prin fraza Da
cia nune Moldavia . 46 Scriitorul Brodericus, care şi-a scris opera în 
prim a jum ătate  a secolului al XVI-lea, zice că teritoriul Transilvaniei 
îm preună cu cel al Principatelor române au fost provincia Dacia eam 
Europae nune occupat partem, quae olim Dacia erat . 47

La 1582, scriitorul Neander Michael susţine că Dacia cuprinsese 
teritoriu l celor trei ţări româneşti Transilvania, Valachia şi Moldova.
— Datia, cuius nomine censetur liodie Walachia, Moldavia et Tran
silvania . 48 I. Leunclavius, în ale sale Annales Sultanorum Othmanida- 
rum, apărute la 1588, zice că Dacia, pe vrem uri o provincie foarte în
tinsă, a cuprins teritoriu l Transilvaniei şi cel al celor două Valachii —

Dacia quondam adpellabatur amplisslma regio, quae Transilvaniam 
cum utraque Valachia continebat . 4 9  Intr-o cronică, tipărită la 1596, se 
zice că teritoriul Transilvaniei, al Transalpinei, sub care nume se în ţe
lege Muntenia, făcuse pe vrem uri parte din Dacia sau din Grosz-Wal- 
lachy . 5 0 De această părere este şi istoricul St- Zamosius, cînd spune că 
Dacia vetus, quae fuit, hodie Transylvania, Transalpina et Moldav!a 
e s t .51 Hulsius consimte la apartenenţa teritoriului Munteniei la vechea 
Dacie, cînd relatează că Dacia das ist Sibenbiirgen und die Wala- 
chey . 52 Scriitorul ungur Isthvanfi ajunge la concluzii analoage, înglo- 
bînd teritoriul am înduror Valahiilor în vechea Dacie, în trucît ele fuse

45. Ludovicus Tuberonus, Commentariorum de rebus suo tempore, nimirum 
ab anno 1490 usque ad an. 1522 ln Pannonia et finitimis regionibus gestis, Franc-
furt, 1603, in Schwandtner, vol. II. Scriptores rerum Hungarorum, pag. 209.

*s. Ludovicus Cervanus Tuberonus, De Turcarum origine, moribus et re 
bus gestis commentarii, în A. Veress, Bibliografia româno-ungară, 1931, vol. I, 
pag. 57.

*7. Stephan Brodericus, Narratio de proelio quo ad Mohaczim anno 1528 
Ludovicus Hungariae rex periit, Argentorati, 1688, typis et sumptibus lohanni 
Friderici Spoor, pag. 17.

4S. Michael Neander, Historia et narratio plane stupenda, Lipsiae, 1582 , orbis 
terrae partium succinta commemoratio, fără paginaţie.

4?. Iohannes Leunclavius, Annales Sultanorum Othmanidarum, 1551, în 
Laonicus Chalcocondylas, Historiarum Iibri X, Parisiis, 1650, e tvpographia regia,
pag. 423-429.

s0. Sybenbiirgischc Chronica und Kriegshändel zu Wasser und zu Lande,
darinnen auch der Wallachen, Moldauer und Podolier Ursprung und Horkommen- 
Meldung geschieht, gedruckt zu Wallstadt, im Iar 1596, p. 4.

s1. Stephanus Zamosius, Analecta lapidum vetustorum et nonnullarum i:i
Dacia antiquitatum, 1598, pag. 13.

52. Levinus Hulsius, Chronologia Pannoniae, gedruckt zu Nürnberg, durch 
Christoff Lochner, 1596, pag. 1.
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seră „uno Daciae nom ine“ 53. Şi Thuanus este de aceeaşi părere, susţi- 
nînd că Moldova fusese „antiquae Daciae pars“ \

In tr-un  studiu anonim din anul 1627, se susţine că Transilvania 
este înconjurată de cele două Valahii şi că toate trei provinciile form a
seră odată Dacia — pars Europae quae olim Dacia erat 55.

Ceea ce relatează despre Moldova geograful Mercator este mai 
puţin  lămurit. Şi el cunoaşte cele două Dacii, teritoriul Valahiei apar- 
ţinînd Daciei mediterane. Teritoriul Moldovei nu este menţionat, dar în 
harta  anexată Moldova este trecută ca Moldaviae pars 56.

David H errm ann scrie la 1655 că sub numele de Dacia trebuiesc în
ţelese teritoriul Transilvaniei, al Valahiei şi al M oldovei57.

Şi Wagner susţine, la 1684, că amîndouă Valahiile aparţinuseră; 
provinciei Dacia 58.

In tr-un  studiu francez din 1686, nu se vorbeşte despre cele două Da
cii, ci se susţine numai că, a tît Valahia, cît şi Moldavia, alcătuiseră o
singură provincie dacică nommée simplement Valachia 59.

Paul Han, care copiază pe Isthvanfi, e de părere că toate cele trei
provincii româneşti aparţinuseră D acie i60• Georg Krekwitz este mai
prudent. El susţine numai că dacii fuseseră vechii locuitori ai Moldovei. 
Se poate trage concluzia că, după părerea lui, Moldova făcuse parte din
Dacia 61. După o descriere olandeză anonimă din 1687, teritoriul Vala-

53. Nicolai Isthvanfi, Ilistoriarum de rebus Ungaricis libri XXXIV, Coloniae 
Agrippinae, 1662, sumptibus Antonii Hierati, liber XIH, pag. 218, reprodus aproape- 
textual în Martin Zeillerus, op. cit., pag. 19 şi 26.

54. Iacob Auguatus Thuanus, Historiarum sui temporis, 1543—1607, Franc
forti, 1625, typis Egenolphi Emmelii, partea  I, cartea 9, pag. 179 şi partea II, cartea 
58, pag. 77.

55. Syndromus rerum Turcico-Pannonicarum, Francofurtl ad Moenum, 1627, 
typis et sumptibus Wechelianorum apud Danielem et Davidem Aubrios et Cle- 
mentem Schleichium, vol. T, pag. 23—24.

56. Gerardus Mercator, Atlas sive cosmographicae meditationes, pag. 639.
s7. David Herrmann, Annales rerum politicarum in Transilvania, 1655, m a

nuscris, Muzeul Bruckenthal, Sibiu,> în vol. Haner, Das fürstliche Siebenbürgen.
58. Iohann Christoph Wagner, Delineatio provinciarum Pannoniae et Impe

rii Turcici in Oriente, vol. I, pag. 38.
59. Histoire de l’état présent du royaume de la Hongrie, A. Cologne, 1686, 

chez Pierre le Jeune, pag. 113.
60. Paul Conrad Balthasar Han, Alt-und Neu-Pannonia, Nürnberg, 1686, ver

legt durch Peter Paul Bleui, druckts Andreas Korzen seel. Wittib., pag. 57—58.
Ä1. Georg Krekwitz, Totius regni Hungariae Superioris et Inferioris et accu-- 

rata  descriptio, Francfurt und Nürnberg, 1686, Verlegts Leonhard Loschge, 
Dructs Iohann Philipp Andrea, pag. 362.
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struirea lor, a fost cel lemnos, aşa cum sugerează descoperirea, pe .de 
arte a puţini chirpici din lutuială — pe de altă parte, a numeroase 
ie carbonizate. Vetrele celor două locuinţe sînt aproximativ egale. La 
ndouă se remarcă am enajarea specială a locului pe care au fost con- 
îite : vatra locuinţei nr. 1 se află pe o platform ă de lut, iar. vatra  locu
ri nr .2 pe un pat de cioburi. In ju ru l celor două vetre, în special — 
şi în restu l suprafeţei locuinţelor — s-a găsit o m are cantitate de ce-

lică. Ceramica prezintă, în general, caracteristicile cunoscute ale vase- 
de tip Criş. Dar, noutatea — care impune totodată datarea mai re- 
tă a acestei aşezări faţă de cele din Transilvania — o constituie apari- 
unei specii ceramice lucrată într-o pastă m ult mai densă şi mai bine 
\ y de culoare cărămizie. Existenţa acestei specii fine ar putea fi invo-
j în sprijinul ipotezei referitoare la rolul pe care l-au jucat purtăto- 
culturii Criş, alături de purtătorii altor culturi din neoliticul ţim pu- 
| în procesul de formare a culturii P recu cu ten i7. P en tru  datarea mai 
entă a aşezării Criş de la Suceava pledează şi descoperirea în apropi- 
a locuinţei nr. 1 a unui mic depozit form at din 4 lame de silex de di-
nsiuni apreciabile (între 10— 16 cm), ceea ce anunţă  o rup tu ră  de ve
le tradiţii microlite. Totuşi, m ajoritatea pieselor de silex şi obsidiană 
t tot microlite. Prelucrarea uneltelor de piatră era încă destul de rudi- 
ritară, deşi se practica pe scară largă. Nu se şlefuiau toporaşe şi dăl- 
■ decît din roci moi, în special marne, maleabile la prelucrare. Nevoia
unelte mai dure se suplinea prin folosirea pietrelor de rîu, parţial 
fuite de apă, amintind în acest fel formele de topoare. Ele se procu-
i uşor, avînd în vedere apropierea aşezării de riul Suceava. Descope
ră în locuinţa nr. 2 a unei fusaiole de lu t atestă şi practicarea torsu- 
. deşi probabil nu pe o scară prea largă. M aterialul osteologic este ca 
inexistent — nu s-a descoperit nici o unealtă confecţionată din os —
■a ce ne face să presupunem  că pen tru  comunitatea Criş din acest loc 
iatul şi creşterea vitelor nu  constituiau ocupaţii de căpetenie. Toate 
iciile — printre care şi descoperirea a şapte fragm ente de idoli an tre 
norii feminini cu steatopigie — duc la presupunerea că aici avem de-a
e cu o comunitate um ană a cărei ocupaţie de bază o constituia culti
va primitivă a plantelor şi probabil şi culesul — sursă de hrană încă 
lispensabilă în neoliticul timpuriu.

Plasarea cronologică a aşezării de la Suceava într-o  etapă tîrzie a 
iturii Criş ridică o serie de probleme interesante în privinţa relaţiilor
care locuitorii acestei aşezări le-au avut mai m ult ca sigur cu purtă-
ii culturii ceramicei liniare, a căror aşezare a fost descoperită încă din

7- I. Nestor, Cultura ceramicei liniare în Moldova, SCIV, Ii, 2, 1951, pag. 21-26;
IXimitrescu, Hăbăşeşti, Ed. Acad., 1954, pag. 529-530 ; Radu Vulpe, SCIV, VII,

2, 1956, pag. 64 • N. Vlassa, op. cit., pag. 42, 44-45 ; D. Berciu, Contribuţii la pro-
mc*e ne°liticului în România în lumina noilor cercetări, Ed. Acad., 1961, pag. 
; Ş a.
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relique tenet , adică ea cuprinsese teritoriile Munteniei şi ale Moldo
vei 71.

Lazius a făcut şcoală. Un num ăr mare de scriitori l-au urmat, men- 
ţionînd Dacia Alpestris pe lingă celelalte două cunoscute. După geo
graful Cluverius, au existat trei Dacii : Ripensis, M editerránea şi Alpes
tris. Teritoriul Ungariei formase Dacia Ripensis, cel al Transilvaniei 
Dacia M editerránea şi cel al Munteniei şi Moldovei Dacia Alpestris 72. 
Dacia Alpestris, cuprinzînd Valachia Transalpina, adică Muntenia, este 
menţionată şi de scriitorul Bisselius 73.

In Historia orbis terrarum, geographica et civilis, al cărei autor este 
Iosef Christof Becman (1641— 1717), se repetă cele comunicate de Clu
verius. Valachia cu Moldova formaseră Dacia Alpestris 7\  Tot aceasta
susţine şi M.I. Franciscus la 1690 75. I S trubius cunoaşte la fel cele 
trei Dacii- La el, Dacia Alpestris se cheamă A lpensis7<s. La 1694, Geor- 
gius Haner menţionează cele trei Dacii, cea Alpestris cuprinzînd terito
riu l M oldovei77. In tr-un  studiu anonim, apăru t la 1699, se zice că teri
toriul Moldovei şi al Munteniei se chemase Dacia Alpestris” . La 1721, M ar
tin Schmeizel susţine, după Lazius, că cele două Valahii s-au întem eiat pe 
teritoriul fostei Dacii A lpestris79. Tot astfel zice şi Franciscus Fass-

71. Wolfgangus Lazius, Reipublieae Romanae in Exteris provincialis bello 
acquisitis, constituiae, commentariorum libri duodecim, Francforti ad Moenum. 
1598, apud heredes Andreae Wecheli, (Xaudium Marnium et Johanem Aubrium,
pag. 933, I.

72. Philippus Cluverius,. Introductionis in universam geographiam, Lugd. 
Bat, 1641, pag. 240.

73. Ioannes Bisselius, Medulla historlca ab anno 1601—1607, Arnberg, 1675, la
Ioan Burger, în Papiu Ilarian, Tesaur de monumente istorice, Bucureşti, 1862.
tom. I, pag. 112 şi 115.

74. los. Christoph Becman, Historia orbis terrarum  geographica et civilis, 
Francofurti ad Oderam, 1680, editio secunda, typ. Ieremias Schrey et Henr. Iohan- 
nes Meyer şi la Francofurti et Lipsiae, 1698, apud Henr. Meyeri hered. et Iodofi 
Zimmermann. Despre Becman. vezi Allgemeine deutsche Biographie, Leipzig, 1875,
vol. II, pag. 240—241.

7s. Iohannes M. Franciscus. Q D.B.V. Memorabilia aliquot Transylvaniae, Wit_
tenbergae, 1690, typis Christian! Schrödteri, fără paginaţie.

7Ä. Iohannes Strubius, Orbis terrarum  veteribus cogniti typus, Hclmesiadii, 
1694, typ. Salomonis Schnorrii, sumptibus Pauli Zeisingii, pag. 49.

11. Georgius Haner, Historia ecolesiarum Transylvaniearum, Francofurti et 
Lipsiae, 1G94, apud loh. Christoph Fölginer, pag. 15—16. Studiul este identic cu 
cel al lui Iohann Diederich von Bülich, Orbis terrarum  veteribus cogniti, Helmes
tadii, 1694, typis Salomonis Schnorrii, sumptibus Pauli Zeisingii.

78. Curiöse Beschreibung von der Moldau und der Walachey, gedruckt im
Jahre  1699, cap. IV, fără paginaţie.

79. Martin Schmeizel, Conspectus totius colegii in hisioriam Transylvaniae,
1721, manuscris, Muzeul Bruckenthal, Sibiu.
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ching eo. La 1744, un anonim a confundat Dacia Alpestris cu cea Ri- 
pensis, susţinînd că teritoriul Ţărilor române aparţinuse pe vrem uri 
Daciei R ipensis81. Preotul M artin Felm er cunoştea la fel cele trei Dacii, 
cu Moldova şi Muntenia aparţinînd Daciei Alpestris ®2. Ioseph Benko, 
care i-a copiat textual pe Fassching 83, M artin Felm er 8* şi Antonius Bar- 
t a l i 85, afirmă că a existat Dacia Alpestris. La fel se zice şi in tr-un  m a
nuscris din secolul al XVIII-lea e6.

Francezul Buf fier, în geografia sa, face confuzie, susţinînd că Mol
dova se chemase pe vrem uri ,,Dakie ripenească sau alpestrească“ 87.

Şi în secolul al XlX-lea, mai scrupulos în m aterie ştiinţifică, se 
întîlnesc ştiri despre existenţa Daciei Alpestris. Cităm numai pe I. 
Filtsch, care o cunoaşte 8S.

Şi Dimitrie Cantemir a acceptat cele trei Dacii cu Dacia Alpestris 
pen tru  teritoriul Moldovei şi al unei părţi din M untenia 89.

Alt nume care s-a dat Daciei de unii scriitori medievali a fost cel 
de  Pannodacia, cuvînt alcătuit din contopirea numelor Pannonia şi Da
cia. Cine l-a inventat ?

Scriitorul Laonicus Chalcocondylas, care a tră it  în secolul al XV- 
lea, a iniţiat crearea numelui de Pannodacia- In cartea sa în titu lată De 
origine et rebus gestis Turcorum, libri decern, apărută la 1556, dînsul

80. Franciscus Fassching, Vetus Dacia ex probatis scriptoribus deprompta, 
Claudiopoli Transilvaniae, 1725, pag. 3. De la el există şd studiul Nova Dacia ex 
probatis scriptoribus deprompta, Claudiopoli Transilvaniae, typ. Acad. 1. I. per 
Mich. Beckerel, 1743, ou acelaşi cuprins.

.s1 Merkwürdige historische Nachrichten von denen bey den jetzigen Krie
gen von neuem bekannt gewordenen Völkern, zweyte Fortsetzung, Jena, 1744, 
verlegts Georg Michael Marggraf, pag. 107.

82. Martinus Felmer, Kurzgefasste historische Nachricht von der wallachi- 
schen Völkerschaft, manuscris, Muzeul Bruckenthal, Sibiu. Vezi şi Archiv des Ve
reines für siebenbürgische Landeskunde, Neue Folge, VII. Band, II. Heft, K ron
stadt, 1867, pag. 414—415.

83 Iosephus Benkö, Transilvania sive Magnus Transilvaniae principatus, 
Vindobonae, 1778, typis Iosephi nob. de Kurtzböck, pag. 6.

84 Martinus Felmer, Primae Lineae M. Principatus Transilvaniae historiam, 
Cibinii, 1780, typis Petri Barth, pag. 13.

85 Antonius Bartali, Ortus et occasus imperii Romanorum in Dacia Mediter
ránea, Posonii, 1787, sumptibus Simonis Petri Weber, pag. 7.

86 Kurtzgefassie historische Nachricht von der wallachischen Völkerschaft 
überhaupt, manuscris, Muzeul Bruckenthal, Sibiu.

87 Buffier, Geografia, tradusă de Amfilochie Hotinkü, Iaşi. 1795, pag. 228.
88 Ioannes Filtsch, De Romanorum in Dacia coloniis dissertatio, Cibinii, 

1808, pag. 10.
89 Dimitrie Car/emir, Descrierea Moldovei, ed. G. Adamescu, Bucureşti, 

Cartea Românească, 1941 şi Hronicul vechimii romano-moldo-vlahilor, Bucureşti, 
1901, C. Göbl, pag. 57, 62, 65.
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vorbeşte despre vechea Dacie, care s-a întins ab Pannonum Ardalio, a 
Fannonum Dacia init'um sumens usque ad Pontum Euxinum, adică de 
la Dacia panonilor pînă la Marea Neagră90. Din „Pannonum  Dacia““ , 
nume inventat, Chalcocondylas a făcut Pannodacia.

Claude D uret îm parte la 1613 vechea Dacie în urm ătoarele trei pro
vincii : Dacia Mediterránea, Ripensis şi Pannodacia 91. După un secol şi 
jumătate, I.G. S tritter, referindu-se la Chalcocondylas, zice Terra Va- 
lachorum ab occidente Ardelio regione Pannodaciae 9î. L.A. Gebhardi 
a mers un pas mai departe. El susţine că grecii au num it Moldova Poe- 
nodac ia93. Din Poenodacia scriitorul Engel a făcut Păonodacia94. E de 
m irat că Engel, care dispune de un aparat critic apreciabil, a fost în 
stare să diformeze în aşa fel un num e toponimic. Cu aceşti pa tru  autori : 
Claude Duret, S tritter, Gebhardi şi Engel, se term ină seria autorilor cu
noscuţi nouă care s-au folosit de numele Pannodacia pentru  Moldova.

Se mai înregistrează şi alte nume care au fost date vechii Dacii- Un 
autor anonim din anul 1699 zice Dacia Montana sau Dacia Transalpina. 
Cum s-a form at acest nume ? M untenia purta  şi numele de Valachia 
Transalpina. După numele M untenia şi Valachia Transalpina s-au creat 
numele de Dacia Montana şi Dacia Transalpina 95. Iohn Paget îm parte 
Dacia în Mediterránea, Ripensis şi Transalpina. Aceasta din urm ă a cu
prins, după părerea lui, teritoriul Principatelor ro m ân e .96 Neigebaur l-a 
urmat, zicînd Daciei Transalpine şi Ultramontana 9T.

90 Laonicus Chalcocondylas, Atheniensis, Be origine et rebus gestis Tureo- 
rum, lib r i  decern, 1556, pag. 24.

91 Claude Duret, Thresor de l'histoire de langues de cest univers, Imprime 
a Cologny, 1613, par Matth. Berjou, pag. 842.

92 Ioannes Gotthilf Stritter, Memoriae populorum olim Danubiuin — inco- 
lentinum, Petropoli, 1774, impensis Acad. scientiarum, vol. IX, pag. 891 şi voi. HI,
pag. 706.

93 Ludwig Albrecht Gebhardi, Geschichte der Moldau în Allgemeine Welt
geschichte, 57. Band, Brünn, 1788, gedruckt bei Ioseph Georg Traszlcr und im Ver
lage F.A. Schrämbls, pag. 84.

94 Iohann Christian von Engel,, Geschichte der Moldau und Walachey, bey
Iohann Iacob Gebauer, 1804, pag. 95.

95 Curiöse Beschreibung... (op. cit.), cap. IV, fără paginaţie.
96 John Paget, Ungarn und Siebenbürgen, aus dem Englischen von E.A. Mo-

riarty, Leipzig, 1842, Verlag von J. I. Weber, vol. II, pag. 142.
97 I.F. Neigebaur, op. cit., vol. I, pag. 41. Vezi şi M. Ubicini, Provinces danu

biennes et roumaines, Paris, 1856, Firmin Didot Frères, vol. II, pag. 21.
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Alte nume pentru  Dacia sînt Prima et Secunda 98 şi Collia, adică 
deluroasă

îm potriva invenţiei numelui de Dacia Alpestris s-a ridicat Trebo- 
niu Laurian. El susţine că pe tim pul romanilor n-au  existat decît două 
Dacii, Ripensis pentru  teritoriul Ungariei de astăzi şi M editerránea pen
tru  cel al Transilvaniei. Dacia Alpestris n-a  existat decît în fantezia 
unor autori medievali şi de aceea trebuie respinsă. După părerea lui, 
Dacia fusese despărţită de m unţii Carpaţi în Dacia Cisalpina şi T rans
alpina. Dînsul mai e dispus să admită existenţa unei Dacii Inferior 
şi a alteia Superior 10°.

In al său Tentamen criticum, Laurian tratează mai pe larg această 
problemă. După părerea lui, au existat pe vrem ea romanilor cinci Da
cii : Occidentalis, Australis, Centralis, Orientalis şi Borealis-

Dacia Occidentalis a cuprins teritoriul Ungariei de astăzi şi s-a che
m at şi Citramontana, Ohrodachia, Ohrodania, Ohroblahia şi Pannoda- 
chia.

Dacia Australis a cuprins teritoriul M unteniei şi s-a chemat şi 
Inffam ontana, Argodachia, Argodania şi Argoblahia.

Dacia Orientalis a cuprins teritoriu l Moldovei şi a mai pu rta t  
num e ca Ultramontana, Maurodachia, Maurodania, Morodavia. De la 
u ltim ul cuvînt Laurian derivă numele Moldavia.

Dacia Borealis a cuprins teritoriu l Bucovinei şi a mai pu rta t nume 
ca Supramontana, Hlorodania, Hloroblahia, Marmorosa, Arborosa, Plo- 
ninia şi în urm ă Bucovina.

Dacia Centralis cuprindea teritoriul Transilvaniei de a s tă z i101.
Laurian are dreptate cînd neagă existenţa Daciei Alpestris, dar gre

şeşte cînd creează în loc alte nume, la fel de inexistente ca şi numele 
îm potriva căruia s-a ridicat. Nu se poate combate o greşeală cu altele 
mai mari. Noile num e inventate fac cinste fanteziei lui Laurian, dar. 
nicidecum erudiţiei sale.

E evident că atît numele de Dacia Alpestris, cît şi prezumptivele 
Dacii inventate de Laurian n-au  existat niciodată şi, de aceea, trebuie 
respinse.

Din consultarea scrierilor medievale, s-a p u tu t constata că părerea 
generală a fost că teritoriul Moldovei a aparţinu t vechii Dacii. Dacă este

98 Anonymi Ravennatis, Cosmographia et quidomiis geographica (M. Pinder 
et G. Parthey), BerolLni, 1860, in aedibus Friderici Nicolai, pag. 202. Opera a fost 
scrisă în  sec. al VII-lea e.n.

"  Johannes Tröster, op. cit., pag. 71—72, cap1. XV. Se pare că numele Dacia 
Collia este format după Valachia Transalpina sau după românescul Muntenia.

100 Treboniu Laurian, Die Einteilung des alten Daciens, în K.K. Akad. der 
Wissenschaften Wien, Sitzungsberichte der phil. — hist. Classe, Sonderabdruck 
aus dem Nov. Heft., 1850, pag. 1—2.

101 Treboniu Laurian, Tentamen criticum, Viennae, 1840, typis congregatio- 
nis Mechitaristarum, pag. XVIII.
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asa, atunci ar trebui să aflăm ce nume s-a dat acestui teritoriu şi să
• 7

constatăm dacă el ne poate servi la explicarea celui de Moldova. Dar 
străduinţele făcute în această direcţie au dat un rezultat negativ. Nu s-a 
găsit nici cea mai mică urm ă care ar putea să înlesnească explicarea n u 
melui Moldova- El nu se întîlneşte pe timpul romanilor. El este de dată 
mai recentă.

Cercetările trebuie aşadară continuate.

3. Dacii si DaviiW

Dacă cu ajutorul vechilor nume ale Daciei nu s-a pu tu t explica nu
mele Moldova, este necesar să se facă cercetări în altă direcţie pentru  a 
găsi calea care ar putea duce la explicarea acestui nume.

Cum numele Moldova, latineşte Moldavia, slavoneşte Moldava, iar 
româneşte Moldova, cuprinde term inaţia — dava şi — davia, se va u r
mări acest fapt pentru  a vedea dacă el ne poate duce la ţin ta dorită.

Se ştie din lectura autorilor antici că dacii s-au chemat şi geţi, dar 
nici unul din aceşti autori, cu excepţia unuia, nu ne relatează că ei s-ar 
fi chemat davi. Dacă acest lucru este adevărat, atunci ţara  dacilor tre 
buia să se fi chemat Davia. Aceasta cu atît mai mult, cu cit m ulte loca
lităţi dacice aveau nume cu term inaţia -dava. Cît de uşor va fi aşadar a 
face legătura între term inaţia -dava şi numele Davia şi în consecinţă 
numele Moldava şi Moldavia. Numele din urm ă s-ar compune astfel din 
radicalul Mol- şi term inaţia -dava sau -davia şi astfel am avea în faţă 
un nume dacic.

Să vedem dacă cercetările în această direcţie ne pot duce la con
vingerea că numele Moldova e de origine dacică.

Cine a susţinut că dacii s-au chemat şi davi ? A fost geograful S tra- 
bo, care, în cartea a şaptea a geografiei sale, a scris Dacos autem, qui 
in oppositum versus Germaniam et ad Istri l'ontes, quos olim Davos vo- 
catos esse reor . Pe urm ă adaugă Hos sane credibilius est quam a Scy- 
tharum gente derivări, quos Daos vocant 102.

Deci, Strabo susţine că sciţii s-au chemat şi dai, iar dacii şi davi-
Strabo este singurul autor antic care susţine identitatea daci =  

davi. Acest fapt ne face să ne apropiem cu toată neîncrederea de ştirea 
lansată de el. Ne vom ocupa de ea, pentru  a constata dacă ea a fost ac
ceptată de alţii şi dacă ea poate oferi o posibilitate de explicare a num e
lui Moldova.

Ştirea comunicată de Strabo despre identitatea numelor daci şi 
davi a fost acceptată şi difuzată de m ulţi autori medievali. Deasa ei re
petare a făcut ca de la un timp încoace lumea să creadă în identitatea 
acestor c ouă nume.

102 Strabo, Geographicorum libri XVII, pag. 204.
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Cel dinţii autor care a captat ştirea comunicată de Strabo a fost is
toricul Bonfinius. El susţine că Davi enim et Daci iidem sunt, ac una 
lingua utuntur . Cum, după părerea lui Strabo, davii descindeau de la 
poporul scitic al dailor, Bonfinius adaugă Daae namque (ut auctor est 
Strabo) Hircaniae finitimi sunt populi. Hircania este regiunea din ju 
ru l Mării Caspice şi atunci Bonfinius a susţinut că Scythae a Caspio 
Mari ineipientes magna ex parte Dai nomlnantur, ut ait Strabo . Bon
finius nu ne rămîne dator nici cu lăm urirea semnificaţiei numelui dai. 
El zice Nec desunt, qui Dacos et Davos a dais, hoc est pugna, quum 
bellicosissimi fuerint, nomen accepisse velint -quod Daci Davi sunt, 
antiqua eorum oppida testantur, utpote qui in -dava potissimum 
ex ea n t1U3. Deci, după Bonfinius, numele scitic dais înseamnă luptă şi 
sciţii au fost aşadară un popor războinic. Davii sau dacii, descendenţii 
lor, au fost lâ fel războinici, ceea ce denotă term inaţia -dava de la n u 
mele localităţilor dacice.

Autorul A. Verantius, care şi-a scris opera pe la 1538, s-a străduit 
să înlesnească înţelegerea derivării numelui daci de la davi- După cum 
geţilor li s-a spus şi goţi, astfel şi dacilor li s-a spus cînd daci, cînd davi. 
Numele davi este mai vechi, cel de daci mai nou -Davi vero, postea 
Daci

Geograful M. Niger a reprodus fără comentar ştirea dată de S tra 
bo. El admite că dacii s-au chemat şi d a v i10S.

Leunclavius, care a tră it prin anii 1533— 1593, a mers un pas mai 
departe. El admite transform area numelui Dai în Davi şi citează drept 
dovadă numele cetăţilor Sucidava şi Capidava quae a Davis et Davia 
derivatae voces su n t106. Asemănarea cu cele relatate  de Bonfinius este 
izbitoare. Nouă nu este decît derivaţia Davi >  Davia dată de Leuncla
vius.

Şi Stephan Zamosius admite derivarea numelui daci de la davi, iar 
de la acest din urmă num e derivă cuvîntul Sergidava şi celelalte nume 
de localităţi cu term inaţia -dava. In seria cetăţilor dacice, este m enţio
nată  şi cetatea Deva, care nu este decît o davă dacică 107.

Şi David Frölich cunoaşte variaţiile daci, davi şi d a i 103.

103 Antonius Bonfinius, Rerum Hungaricarum Decade?, Lipsiae, sumptu loan-
nis Paulii Kraus, Bibliopolae Vindobonensis, 1771, pag. 8—9 şi 19.

104 Antonius Verantius, De situ Transsylvaniae, Moldaviae et Tra’nsalpinae,
în Pap iu riarian. op. cit., vol. III, pag. 176—182 şi în M.G. Kovachich, Scri¡ptores
rerum Hungaricarum minores, vol. II, pag. 87 şi 89.

105 Marius Niger Venetus, Geographiae commentariorum libri XI, Basileae, 
1557, pag. 252.

106 Iohannes Leunclavius, Historiae Musulmanae, Turcorum, de monumentis
ipsorum, exscriptae Francofurti, 1591, apud heredes A rdreae  Wecheli, pag. 780.

107 Stephanus Zamosius, op. cit., pag. 13.
108 David Frölich, Prodromus maioris chronici Hungariae, 1641, în Mathias-

Bel, Adparatus, Pişonii. 1736, vol. I, pag. 389.
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Preotul din Sighişoara M artin Kelpius l-a utilizat pe Bonfinius, dar in
ventează în plus unele nume noi. El cunoaşte numele de Daae, Dalii, Dahae, 
Dacae, şi Dasi, num e pe care le pune la acuzativ, deci Daas, Dahos, Dahas, 
Daeas şi Dasos 109. Chr. Cellarius este mai modest. Nu citează decît forma
Da vi, luată din Strabo 11°. Scriitorul Franc. Fassching ştie că Strabo a sus
ţinu t că numele Daci şi Davi sînt identice, dar nu-1 utilizează direct, ci prin 
intermediul lui Bonfinius, pe care îl copiază t e x tu a l11i.

Samuel Timon se foloseşte de cele relatate de Zamosius cînd vor
beşte despre Davia şi term inaţia -dava l12. Şi Benko îl utilizează pe Bon
finius cînd vorbeşte despre poporul scitic al dailor. Dar în timp ce 
Bonfinius nu citează decît poporul enigmatic al dailor, Benko zice că 
numele Dav sau Tav înseamnă munte. In consecinţă, Davia ar însemna 
loca montosa 11\

Bartali nu  spune decît că dacii s-au chemat şi d a v i lU. M. Bolla 
nu-şi dă silinţă să corecteze cine a susţinut cel dintîi identitatea dacii =  
davii, ci o susţine ca un adevăr care nu  mai trebuie v e r if ic a t115.

Autorii germani nu s-au lăsat mai prejos de colegii lor care au scris 
in latineşte. Unii din ei citează pe autorii consultaţi, alţii susţin simplu 
identitatea daci — davi, fără să se refere la autorii pe care îi copiază.

I. Aventinus este convins că geţii, zişi, după părerea lui, şi goţi, 
Daae, Dai şi Daci, au trăit, au călătorit şi s-au aşezat îm preună pe ace
leaşi locuri. Cîte susţineri, atîtea inexactităţi. Geţii nu s-au chemat 
goţi, iar Daae, Dai şi Daci nu sînt popoare diferite, ci au fost un singur
popor. Cum geţii sînt identici cu dacii, nu mai poate fi vorba de migra- 
ţiunea şi de aşezarea a patru  popoare în aceleaşi regiuni ll6.

Tot pe susţinerea identităţii Daci - Davi se bazează şi părerea că
lătorului Chrismar, cînd spune că Deva s-a chemat pe vrem uri Dacopo- 
lis l17. Hene îşi însuşeşte derivarea num elui daci de la davi şi crede că

109 Martinus Kelpius, Natales Saxonum Transsylvaniae, 168-i. Lipsiae, literis 
Iustini R. Bandii, fără  paginaţie.

110 Christophorus Cellarius, Notitia orbis antiqui sive geographia Plenior, 
Lipsiae, 1731, apud Ich. Friderici Greditschi, pag. 476.

111 Franciscus Fassching, Vetus Dacia (op. cit), p>ag. 6—7.
112 Samuele Timon, Imago antiquae Hungariae, Vienae, Pragae et Tergesti, 

1762, typis Ioannis Thomae Trattner, pag. 64.
113 Iosephus Benkö, Transilvania (op. cit.), pag. 7.
114 Antonius Bartali, op. cit., pag. 9, nota 3.
115 Martinus Bolla, Primae üneae historiae universalis, Claudipoli, 1798, 

typis Martin Hochmeister, vol. I, pag. 314 şi urm.
1’6. Iohannes Aventinus, Des weitberühmsten hochgelehrten beyerischen 

Gheschichtschreibers Chronica, getruckt zu Franckfurt am Mayn 1622, in Verlegung 
Iacob Fischers Erben, pag. 85.

117. F.S. Chrismar, Skizzen einer Reise durch Ungarn in die Türkei, Pest. 1834, 
bei Georg Kilian jun., pag. 62.
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dacii sau davii au locuit în cetăţi, adică au fost Burgbewohner, în trucît 
numele cetăţilor dacice se term ină în -d a v a 1,s.

Istoricul ceh Schafaric menţionează numai că term inaţia -dava se 
întîlneşte la numele de oraşe getice 119.

Term inaţia -dava a form at obiectul unui studiu al lui Gustav Be- 
deus. După acest autor, dava este un cuvînt separat şi e de origine cel
tică. S-a păstra t în limba română în numele Deva, iar în englezeşte în 
cuvîntul town. Chiar numele de Tapae se reduce la cel de Dava, care
la Bedeus este un cuvînt aparte, nu  se pune în legătură cu numele Mol
dova, dar concluzia aceasta se im pune 12°.

Şi Nicolai Costin a reprodus ştirea în tîln ită  la scriitorii străini că 
dacii s-au chemat pe vrem uri davi, iar greceşte dais şi că num ele cetă
ţilor dacice s-au  term inat în -dava. 121

Din cele relatate mai sus, rezultă că etimologia davi - daci a fost 
acceptată de mulţi scriitori din evul mediu. Dacă aplicăm numele de 
Davia pen tru  ţara dacilor şi ne folosim de term inaţia  dacică -dava pen
tru  a explica alte cuvinte cu term inaţie asemănătoare, putem ajunge în
cele din urm ă la numele Moldava si Moldavia. Am vedea astfel în acestet
două cuvinte radicalul Mol-, la care s-a adăugat term inaţia  -dava sau
-davia. în truc ît  se ştie că term inaţia  -dava este de origine dacică, n -ar 
răm îne decît să se găsească originea silabei Mol-, pentru  a da o explica
ţie satisfăcătoare numelui Moldova.

P en tru  a şti dacă etimologia dată de Strabo poate forma substratu l 
unor deducţii, va fi n im erit să ne întoarcem la tex tu l lui şi să-l supu
nem unei minuţioase cercetări- Este semnificativ faptul că numai Strabo 
ştie că dacii s-au chemat pe vrem uri dai. Ştirea lansată de el nu se 
confirmă şi în scrisul celorlalţi autori care s-au ocupat de istoria daci
lor. Şi ei ar fi trebuit să ştie că dacii s-au chemat pe vrem uri altfel. In- 
truoît ei nu cunosc numele de dai, comunicat de Strabo, trebuie să p re
supunem  că el n-a existat. Deci, afirm aţia lui Strabo, fiind izolată, nu ■ 
poate forma substratul unei concluzii.

Dar textul dat de Strabo n-a fost citit cu atenţia cuvenită şi de 
aceea i s-a dat un înţeles greşit. Strabo zice Dacos autem qui in oppo- 
situm versus Germaniam et ad Istri fontes, quos olim Davos vocatos

1l8. Franz Xaver Hene. Beyträge zur dacischen Geschichte, Hermanstadt, 
1836, Druck und Verlag des Martin von Hochmeister, pag. 10—11.

119 Schafaric P.I., Slawische Altertümer, Leipzig, 1843, Verlag von Wilhelm 
Engelmann, I. ThesO, pag. 513.

120 Gustav Bedeus, Ortsnamendeutung, Hermannstadt, 1906, Buchdruckerei 
los. Drotleff, pag. 7, 17, 20 şi 25 ; Gustav Bedeus, Archäologische Ortsnamenkunde 
.Ober-Germaniens, W. Krafft, Hermannstadt, pag. 7.

121 Mihail Kogălniceanu, Cronicele României, ed. II, 1872, vol. I, pag. 54.
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esse reor . Acum propoziţia quos olim Davos vocatos esse reor ex
primă o părere, o opinie. Strabo crede, dar nu susţine, că dacii s-au 
chemat odinoară davi. El nu împărtăşeşte această părere, ci presupune 
numai că dacii purtaseră odată acel nume. E vorba, deci, de o presupu
nere, nu de o susţinere ; de o ipoteză, nu de o certitudine ; de o părere, 
iar nu  de un adevăr.

Cum se face că presupunerea lui Strabo a fost difuzată mai tirziu 
drep t un adevăr istoric ? In evul mediu, în tim pul şi după Renaştere, 
exista obiceiul să se marcheze erudiţia prin invenţie sau colportare de
ştiri neaşteptate. Cu cit mai surprinzătoare era ştirea pe care o aduceai, 
cu atît mai erudit păreai. Ştirea că dacii se chemaseră odată davi era
interesantă şi, de aceea, a fost captată ca o raritate, ca o revelaţie ştiin
ţifică, ca o ştire de mare importanţă- Aşa de mare era bucuria produsă 
de descoperirea noii ştiri, încît s-a omis să se verifice textul lui Strabo
Fraza ollm Davos vocatos esse reor a fost in terpretată că dacii olim Da
vos vocatos esse. Astfel, s-<a creat, în urm a unei lecturi grăbite şi a unei 
in terpretări greşite, un nou fapt istoric, care s-a transmis generaţiilor 
viitoare ca o valoroasă descoperire ştiinţifică.

Avem, aşadară, de a face cu o in terpretare  greşită, cu o mistificare, 
şi pe o mistificare nu se poate clădi un adevăr.

Ştirea lansată de Strabo despre identitatea daci — davi trebuie res
pinsă şi, în consecinţă, vor cădea toate teoriile brodate în ju ru l ei. Aşa
dară, nu este adevărat că dacii s-au chemat davi şi nu este adevărat că
numele Moldova sau Moldava conţine term inaţia —dava.

Numele Moldova nu derivă de la radicalul Mol- şi de la term ina
ţia -dava. El nu este de origine dacică.

4. Mollis Davia

După cum am văzut, nu există nici o legătură între numele' 
Moldova şi între davele dacice. Dacii niciodată nu s-au chemat davi, i a r  
tara  lor niciodată nu  s-a chemat Davia.

9

Dacă nu s-a lăm urit problema cu ajutorul limbii dacice, s-a făcut 
încercarea să se explice numele Moldova cu ajutorul celei latine. Era fi
resc să se treacă la o asemenea interpretare, în trucît în evul mediu 
exista obiceiul să se reducă cuvintele neînţelese la radicalele latine. Cu 
acest fel de ştiinţă se îndeletniceau îndeosebi umaniştii, care vedeau în
limba latină sorgintea tu tu ror limbilor. Dacă între altele s-a putu t
deriva numele valah de la cel de Flaccus, de ce să nu se poată găsi o 
explicaţie latină şi pentru Moldova ? S-au căutat în consecinţă cuvinte 
latine potrivite, asemănătoare, şi s-au aplicat la numele Moldova.

Antonius Bonfinius, scriitorul italian din secolul al XV-lea, a fost 
cel dintîi care a dat numelui Moldavia o in terpretare latină. El zice tex -
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tual Moldavia, quasi Mollis Dacia 1î2. Bonfinius nu ne serveşte nici o 
explicaţie pentru  numele inventat de el, Mollis Dacia. De ce Mollis ? 
Ce l-a îndem nat să vadă în silaba Mol- o prescurtare a cuvîntului latin 
mollis ? Se zice oare Mollis Dacia din cauza climei dulci a ţării sau din 
pricina frum useţii naturii ? Bonfinius răm îne dator cu răspunsul.

Să vedem ce spun scriitorii care l-au urmat, sau mai bine zis, l-au 
copiat.

Antonius Verantius, care a tră it prin anii 1504— 1573, n-a cunoscut 
ţările  noastre cîecît din auzite şi, de aceea, a fost avizat sau, mai bine 
zis, ar fi trebuit să fie avizat la consultarea operelor predecesorilor lui. 
Vom vedea dacă a făcut-o. Dînsul a zis că reproduce ştirea dată de alţii, 
precum Moldavia este quasi Molae Davorum 133. Verantius a cunoscut 
explicaţia dată de Bonfinius, fie că a consultat opera acestuia, fie că a 
ci at do 1 a alt ii în ce fel a fost explicat numele Moldavia. Dacă a repro
dus din memorie sau din auzite, poate fi iertat, dar dacă a consultat o- 
pera lui Bonfinius şi a diformat textul, atunci procedeul lui trebuie 
condamnat. Din quasi Mollis Dacia dînsul a făcut quasi Molae Davo
rum. Molae înseamnă morile, iar Molae Davorum ar însemna morile
davilor. Ce va fi înţeles Verantius sub morile davilor este greu de spus.

Geograful M. Bonbardus cunoaşte explicaţia lui Bonfinius de Mollis
Dacia. O acceptă cu urm ătoarele cuvinte Aut, quod in mentem alicui 
venisse nullus dubito- Moldaviam quasi Moilem Daciam a solo cuîturae 
opportuniore dictam contendas. Deoi pentru  el e clar că Moldova s-a 
chemat Mollis Dacia, fiindcă ţara este bogată şi traiul în ea este mai 
uşor 124.

Diplomatul C.I. Hiltebrandt, care a vizitat ţările  noastre prin  anii 
1656— 1658, a cunoscut la fel pe Bonfinius, dar transform ă Mollis Dacia 
a acestuia în Mollis Davia, ba chiar în Mollior Davia, care, după păre- 
rea lui, înseamnă partea cea mai blîndă a Daciei — Der gelindeste 
Theil Daciens. Dar dînsul se miră că i s-a dat Moldovei acest nume, 
fiindcă teritoriul ei formase partea cea mai muntoasă a Daciei şi a avut 
aşadară clima cea mai aspră. Moldova ar trebui să se cheme mai nim e
rit  Minime Mollis Davia.

Deci, diplomatul H iltebrandt este creatorul num elui Mollis Davia,

122 Antonius Bonfinius, op. cit., pag. 8.
123 Antonius Verantius, op. cit., în P. Ilarian, op. cit., pag. 177 şi M. G. Ko- 

vachich, op. cit., pag. 93.
124 Michael Bonbardus, Topographia magni regni Hungariae, Viennae Aus- 

triae, 1718, typis Ignatii Doniinici Voigt, pag. 17.
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transform at din Mollis Dacia a lui Bonfinius. Tot o invenţie a lui Hilte- 
brandit este si Mollior Davia

9

Scriitorul transilvănean Iohann Tröster l-a cunoscut pe H iltebrandt 
cînd vorbeşte despre Moldova că e quasi Mollior Davia, das ist der ge
lindeste Theil Daciens. Dînsul refuză la fel să accepte această explica
ţie, găsind că teritoriul Moldovei avusese clima cea mai aspră din toate 
provinciile dacice126.

M ult timp nu  s-a mai scris despre Mollis Dacia a lui Bonfinius. 
Tîrziu de tot, o reproduce Andreas Wolf, fără a o comenta. Atîta doar 
că adaugă vielleicht nicht unrecht, adică poate nu pe nedrept ,î7.

Şi unii autori francezi au cunoscut explicaţia cu Mollis Davia- Pey- 
sonnel, care a publicat în 1765 o lucrare despre popoarele barbare, bar
bare în înţeles de exotice, citează pe Bonfinius, zicînd că acesta a in
ventat numele de Mollis Davia. E vorba de o greşeală. Bonfinius a zis 
Mollis Dacia, iar nu  Mollis Davia128. Scriitorul Vaillant diformează şi 
mai m ult numele de Mollis Davia, zicîndu-i Molles Dava, un nume care 
nu înseamnă nimic129.

Dimitrie Cantemir, în Hronicul său, vorbeşte de două ori despre o- 
riginea numelui Moldova. După părerea lui, numele Moldova este de o- 
rigine dacică, fiindcă un num ăr mare de cetăţi dacice poartă nume care 
se term ină în -dava. încă înainte de îm păratul Traían, o parte din ţa ra  
dacilor s-au fost chemînd „Molisdavia“, adică Davia Moale. In alt loc 
zice că amândouă Principatele române au stat odată sub o singură 
domnie. Mai tîrziu ele s-au despărţit, Moldova primind numele după 
apa Moldovei, sau de pe cel mai vechi nume Molisdavia ,30.

După D. Cantemir, a crezut şi C. Negruzzi în derivaţia Molisdavia
— Moldova.

S-au dat şi alte in terpretări num elui Moldova. Scriitorul Leuncla- 
vius, care a fost contemporanul lui Verantius, a inventat numele de 
Mordavia vel Moridavia, zicînd că acest nume diformat înseamnă pro-

125 Franz Babinger, Conrad Iacob Hiltebrandts dreifache schwedische Ge
sandtschaftsreise nach Siebenbürgen, der Ukraine und Constaniinopel, 1656—1658, 
Leiden, 1937. E. I. Brill, pag. 78. Un extras al acestei descrieri vezi la Max Stro- 
jentin, Eine Beschreibung Siebenbürgens aus der Mitte des XVII. Jahrhundertes, 
in Korrespondenzblatt des Vereines für siebenbürgische Landeskunde, XXII. J a h r 
gang, 1899, nr. 2, pag. 96—100 (Hiltebrandts Reise).

126 Tohannes Tröster, op. cit., pag. 334—335.
127 Andreas Wolf, Beiträge zu einer statistisch-historischen Beschreibung des 

Fürstenthumes Moldau, Hermannstadt, 1805, bei Martin Hochmeister, I. Theil,
pag. 4—5.

128 Peysonnel, Observations historiques et géographiques sur les peuples bar
bares, Paris, 1765, chez N.M. Tilliard, pag. 214.

129 I. A. Vaillant, La Roumanie, Paris, 1845, Arthus Bertrand, vol. I, pag. 147.
130 Dimitrie Cantemir, Hronicul (op. cit.), pag. 305.
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babil Davia Neagră — Potius corrupto vocabulo, quo Davia Nigra 
•significatur. In urmă, zice Moldovei şi Mauro-Davia. Ne dăm seama 
ce a v ru t Leunclavius să zică cu aceasta. Dînsul voia să explice numele 
Carabogdania şi, nereuşind, a inventat cele trei nume menţionate mai 

■sus131.
Ştefan Zamosius a mers cu un pas mai departe. El a făcut legătura 

cu numele Maeotis, vechiul num e al Mării Azovice. Intrucît, după păre
rea  lui, Moldova este situată aproape de lacul Maeotis, i se zicea şi 
Maeotavia (tertia a Maeotide palude, cui adhaeret, quasi Maeotavia dic
ta fuit, quae nune Moldavia (nuncupatur)132.

Fiind interesantă, in terpretarea  dată de Zamosius a fost acceptată 
şi de alţii. Geograful A. Maginus l-a copiat aproape textual, susţinînd 
că Moldavia olim Maeotavia a Maetoide palude, qua ex una parte ter- 
minatur dicta ,3:{.

Şi C.I. Hiltebrandt, care deocamdată trebuie socotit d rep t inventa
torul numelor de Mollis Davia şi Mollior Davia, cunoaşte explicaţia 
cu Maeotavia a lui Zamosius, dar spune Moldovei Maeo-Davia, fiindcă 
Moldova se hotărăşte cu lacul Maeotiis — Dieweil dieses Davia an die 
Maeotische Pfütze angrentzend. In cazul acesta, Moldova ar trebui să 
poarte numele de Mâosdau '3*.

Iohann Tröster îl copiază textual pe H iltebrandt cînd menţionează 
.Maeo-Davia — Dieweil dieses Davia an die Maeotische Pfütze angren-
tze — , dar ţine să urmărească etimologia numelui Maeotis. După Pli- 
niu, lacul Maeotis se chemase pe vrem uri Maota- Oare din ce limbă fa
ce parte acest nume ? se întreabă Tröster. El crede că în vechea limbă 
germană a existat numele Moospfütze. In consecinţă, popoarele din ju 
ru l lacului Maeotis trebuie să se fi chemat Mooser. Dacă numele Maota 
derivă de la germanicul Moosz, atunci Moldova ar trebui să se cheme 
Mooszdau135.

Cea mai extravagantă in terpretare  a dat numelui Moldova călăto
ru l englez Adam Neale, care, pe la 1802— 1806, a vizitat ţa ra  noastră. 
Preotul Zamolxe, căruia Neale îi spune Xamolxis şi-l aduce în legătură 
cu sciţii, fusese un timp sclav în Grecia şi Egipt şi, întoreîndu-se acasă, 
a stat ascuns timp de trei ani într-o peşteră sub m untele zis „Cagoeon“ . 
Regii sciţi plecau în pelerinaj la el pen tru  a-1 consulta. Acest Zamolxe

131 Iohannes Leunclavius, Historiae Musulmanae (op. cit.), pag. 780
132 Stephanus Zamosius, op. cit., pag. 13.
133 Antonius Maginus Patavinus, Geographiae universae tum veteris tum 

novae absolutissimum opus, Venetiis, 1596, apud haeredes Simionis, Galignani de 
J ia re ra ,  vol. II, pag. 161.

134 Franz Babinger, op. cit., pag. 78.
lj;5 Iohannes Tröster, op. cit., pag. 334—335. Nu putem verifica ştirea că Pli- 

nius a zis lacului Maeotis : Maota.

I
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se chema şi Mollah. De aici derivă numele de Mollah-div-ia, care în
seamnă ţara imortalului Mollah136.

Nu ştim dacă etimologia Mollahdivla >  Molda via este invenţia lui 
Neale sau dacă el a copiat-o de la cineva. In tot cazul, in terpretarea da
tă de el este neobişnuită şi ne dezobligă de a ne mai ocupa de ea.

Fireşte că in terpretările  cu Mollis Davia, Maeotavia sau cu Mol- 
lahdivia nu sînt decît creaţii fantastice. Ele sînt mai m ult semne de hi- 
pererudiţie, decît încercări serioase făcute pentru  dezlegarea enigmei 
din ju ru l numelui Moldova. Totuşi aceste curiozităţi ştiinţifice pot servi 
cauza noastră. Ele demonstrează că numele Moldova nu se poate ex
plica cu ajutorul limbii latine-

In concluzie, se poate spune că încercările făcute pentru  explicarea 
num elui Moldova cu ajutorul limbii latine au dat greş.

5. Molda

Din expunerile făcute în capitolul precedent, s-a pu tu t deduce că 
numele Moldova nu poate fi derivat din limba latină. Astfel, sîntem si
liţi să căutăm dezlegarea problemei care ne preocupă în altă direcţie. 
Se vor face străduinţi să se constate forma iniţială a numelui Moldova.

Numele vechi al rîului Moldova a fost Molda. Intîlnim acest nume 
la diferite ocazii, din tim purile cele mai vechi pînă în secolul al 
XIX-lea..

Autorul Verantius, care, după cum ştim, şi-a term inat opera pe la 
1538, cunoaşte pentru  rîul Moldova numele de Molda137. Tot astfel zice 
şi G. Hornius138 şi I. Lucius139. La 1699, Szentivany zice la fel rîului Mol
dova, Molda140. Tot astfel şi Bonbardus141. Filstich, care copiază pe Hor-- 
nius, scrie greşit M odau142-

136 Adam Neale, Voyage en Aillemagne, en Pologne, en Moldavie et en T ur
quie Paris, 1818, chez Gide Libraire, vol. II, pag. 31—32. Vezi şi Spicuitor în ogor 
vecin, anul I, fasc. 4—12, 120 pag. 133—135.

137 Antonius Verantius, op. cit., la Papiu Ilarian, op. cit., vol. III pag. 40 şi 
M. G. Kovachieh. op. cit., pag. 93.

138 Georgius Hornius, Arca Noae sive Historia imperiorum et regnorum, 
Lugd. Batav. et Roterod., 1666, ex officina Hackiana, pag. 340.

m Ioannes Lucius, De regno Dalmatiae et Croatiae, 1672, în J. G. Schwandt- 
ner, voi. Iir, Scriptores rerum Hungarorum veteres ac genuini, Bibliopolae Vindo- 
bonensis, 1746, impensis loannis Pauli Kraus, pag. 461.

140 Martin.us Szentivany, Dissertatio paralipomenica rerum  memorabilium 
Hungariae, Tyrnaviae, 1699, typis Acad. per. loan. Andream Hormann, pag. 40.

141 Michael Bonbardus, op. cit., pag. 16.
142 Iohannes Filstich, Schediasma historicum de Valachorum historia, lena, 

1743, apud Ioann. Adam Melchior, pag. 21.
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Dar numele Molda se aplică şi ţării Moldovei. Un tînăr transilvă
nean. care a petrecut în Turcia între anii 1436— 1458, scrie că Molda 
das Landt ligt zwischen der grossen Walachey und Podolia M3. La 1462,
se zice lui Ştefan cel Mare Vajvoda della Molda ,4/‘. Treisprezece ani 
mai tîrziu, acest domn este num it Ein Herr des Erdreichs genandt 
Molda şi ain Wajda der Molda 145. La 1526, se vorbeşte din nou des
pre Weida in der Molda şi despre Molda, care este în hotar cu M un
tenia (Die Molda an die Wallachey stost)146. Din 1595, este citată ţara  
Molda147. Tot aşa şi un an mai tîrz iu14*.

In tre  anii 1434— 1437, i se zice oraşului Baia Molde149.5- >

O variaţie a numelui Molda este Mulda sau Mulde. Exemple sînt 
-destule.

In anul 1471, s-a înregistrat la Braşov un mare cutrem ur, care s-a 
întins pînă adînc in der Mulden ,s0. Ştefan cel Mare este citat la 1502 

fca Wayda auss der Mulda 151. La 1571, turcii mai ţineau arm ată în 
Mulda152, îar în 1594 este menţionată invazia tătarilor în Mulda-’"3.

De la Molda şi Mulda derivă denum irea de Moldav şi Muldav. La 
1471, i se zice Moldovei Muldaw'*4- In cosmografia lui Sebastian Miin- 
ster, apărută  pentru prim a dată la 1544, se scrie textual Die Walachey

143 Cronica - Abconterfayung und entwerfung der Türkey mit yrem begriff, 
inhalt, Provinzen — in Latein beschrieben durch Sebastian Franck verteutscht, 
Augsburg, 1530, duch Hainrich Stainer, fără paginaţie. Un extras în Veress An
dreas, Bibliografia româno-ungară, Bucureşti, 1931, Cartea Românească, vol. I, pag. 6

144 Nicolae Torga, Acte şi fragmente cu privire la Istoria Românilor, Bucu
reşti, 1895, Impr. Stat., vol. III, partea I, pag. 86.

145 Nicolae Iorga. Acte şi fragmente..., vol. III, -partea I, pag. 91—92.
146 Eudoxiu Hurmuzachi, Documente priv. la istoria Românilor, vol. II, pa r

tea T, pag. 30—31, nr. 33.
147 Warhafftige newe Zeytung ausz Siebenbürgen. Walachey und Moldaw, ge

druckt zu Nürnberg, 1595, durch Christoff Lochner, pag. 2.
148 Auszführliche Beschreibung ungerischer und siebenbürgischer Kriegs

händel, getruckt zu Franckfurt am Mayn bei Christian Egenolphs Erben, 1596, 
pag. 175.

149 P.P. Panaitescu, Cel mai vechi act municipal din Moldova, în Revista is
torică (N. Iorga), anul IX. nr. 10—12, oct. — dec. 1923, pag. 183—186.

150 Andreas Veress, Fontes rerum Transylvanicarum, Budapest, 1914, typis so-
ciet. Stephaneum typographicae, vol. IV, pag. 6.

151 Nicolae Iorga, Acte şi fragmente..., vol. III, partea I, pag. 73.
iaz Warhafftige nevve Zeitung von unserem Erbfeind dem Tiircken welche 

sich zugetragen, anno 1571, pag. 2.
ls3. Nicolae Iorga, Acte şi fragmente..., vol. I, pag. 127.
U4. Andreas Veress, Fontes rerum Transylvanicarum, vol. IV, pag. 7.
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gegen Mitnacht wird zu unseren Zeiten Moldaw gen en t l5S. In geografia 
lui Ortelius, se menţionează ţara „Moldaw“ care e vecina cu Transil
vania 1S6. La 1594, se vorbeşte despre Weida in der M oldaw157. Un an 
mai tîrziu se zice ţării Moldovei la fel Moldaw158. Aron Tiranul este n u 
mit Der Fürst ausz der M oldaw159. In anul 1596, se vorbeşte despre- 
voievodul din Moldaw160 şi despre moldoveni, care se cheamă Molda-
w e r161. In 1602, se zice atît Moldaw, cît şi Muldaw’62. Vasile Lupu este* 
Der Fürst in der M oldaw1i3. Tot Moldaw zice şi diplomatul Hilte- 
b ran d t164. Iacob U nrest se foloseşte de numele Moldaw, dar zice ţării şi 
Maldaw si Waldaw165.

Numele Moldaw corespunde nemţescului Moldau, care se foloseşte 
şi astăzi. Numele Moldau îl cunoaşte acum călătorul W eismantel166.

Numele Moldav, de la care derivă cel de Moldau, are un corespon
dent în numele Moldava. Acesta trebuie să fie vechi şi s-a în trebuin ţa t 
mai cu seamă în limbile slavone- El se întîlneşte îndeosebi în titlu l dom
nitorilor moldoveni, care sună invariabil gospodar zemli Moldavscoi şi 
în titlu l mitropoliţilor moldoveni, cărora li se spune pînă în secolul al 
XIX-lea mitropoliţii Moldaviei.

153. Sebastian Münster, Cosmographey, das ist Beschreibung aller Länder, 
Herschaften, füm em esten Stetten des ganzen Erdbodens, getruckt zu Basel, 1598,
la cal. „Walachey“. Despre Münster, vezi Viktor Hantsch, Sebastian Munster,
Leben, Werk, wissenschaftliche Bedeutung, Leipzig, 1898, bei B. G. Teubner.

15<S. Abraham Ortelius, op. cit., pag. 78.
157. Nicolae Iorga, Acte şi fragmente..., vol. r, pag. 130.
158. Zwo wunderbarliche nevve Zeitung wie auch den 5. Tag desz abgelauffnen 

Weinmonates in diesen 1595 Iar, erstlich getruckt zu Augspurg durch Bartholome 
Käppeler Brieffmaler, pag. 2.

157. Auszführlichc Beschreibung ungerischer und siebenbürgischer Kriegshän
del (op. cit), pag. 177.

160. Samuel Dilbaum, Bericht und kurtze Erzehlung desz heroischen Gemüts, 
auch herrlichen und löblichen Thaten, welche... H. Sigismundus Batohi... männlich 
bewisen hat, 1596, pag. 1—2.

1<S1. Beschreibung der herlichen Thaten, welche... H. Sigmund Batori... w ider 
den Erbfeind männlich erzaigt und begangen hat, München. 1596, bei Adam Berg,
pag. 2.

Beschreibung von des türkischen Keysers Macht und Sterk, erstlichen 
gedruckt zu Prag bey den Scliumanschen Erben, 1602, pag. 3.

1fi3. loh. Philippus Abelinus, Theatrum Europäum, Frankfurt am Mayn, 1648,. 
in Verlegung Mathaei Mariani, vol. IV, pag. 154.

1i4. Franz Babinger, op. cit., pag. 58.
165. Iacob Unrest, Chronicon Austriacum, pars posterior... în Simon Frederic 

Hahn, Collectio monumentorum veterum et recentium ineditorum, tom. I, B runs- 
vigae, 1724. ex officina Frid. Wilh. Meyeri, vol. I, pag. 606, 610 şi 643.

166. Erasm. H. Sch. Weismantel, Dagbok, 1709—L714, în. Revista istorică. 
(N. Iorga). XVI, 1—3, ian.-mart. 1930, pag. 12—18..
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Numele Moldava apare foarte devreme. Se foloseşte îndeosebi de 
autorii slavi sau de cei care scriu despre istoria popoarelor slave. II cu
noaşte istoricul polon Dlugosz 167, oare a tră it în sec. al XV-lea şi Veran- 
tius l6B. Se zice Moldava şi la 1560 1'59. î l  foloseşte polonezul I. Goreki la 
15781/0. Se mai întîlneşte la scriitorul Guagninus, care a scris despre is
toria poloneză171. Leunclavius zice la fel Moldava173. H iltebrandt ne in
formează că rîului i se spune Moldava, iar ţării Moldau173.

D,n Moldava s-a creait numele latin Moldavia. Foarte rar i se zice 
ţării pe nem ţeşte Moldavien174.

Ştiind acum că, a tît rîul, cît şi ţara, au p u rta t  numele de Molda, va 
trebui să se constate care este num ele primordial, cel al rîu lu i sau ce] 
al ţării.

Nici un- autor medieval nu susţine că numele de „Molda“ s-a apli
cat întîi ţării şi pe urm ă rîului ; în schimb, toţi cei oare tratează această 
chestiune zic că numele de Molda a trecut de la rîu  la ţară-

Prim ul scriitor care s-a ocupat de această chestiune a fost Philip- 
pus Callimachus. El cunoaşte două Valachii : Una căreia i se spune
Montana Valachia şi alta cui nomen est a flurmne17s. G. Reicher- 
storf, în studiul său, Moldaviae, qm e olim Daciae pars, chorographia, 
apăru t la 1541, vorbeşte despre rîu l Moldavus, a quo regnum istud 
primaevum nomen accipit176.

Scriitorul Iovius, îndeobşte bine informat, a cunoscut două Valahii, 
din care una, adică Moldova, şi-a prim it numele ab amne, qui medium 
intersecat Moldavia dicitui i7?. Istoricul polon M artin Cromer spune la

167. Ioannes Dlugosz, Historiae Polonicae, libri XII, Francofurti, 1711, sumpti- 
bus Ioannis Ludovici Gleditschii et Mârâiţii Georgii Weidemanni, liber primus 
pag. 18.

168. Antonius Veranitius, op cit., în Kovachich, voi. II, pag. 93.
r5Sl. Andreas Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi 

Ţării Româneşti, Bucureşti, 1929, Cartea Românească, voi. I» pag. 190. Aceeaşi des
criere, cu data de 1599, în Hurmuzachi, op. cit., voi. III, partea II, pag. 442—443, nr. 
403. Aici se sci'ie greşit Moldavia pentru Moldava.

17°. Leonhardus Goi'ecius, Descriptio belii Ivoniae, Francofurti, 1578, în Papiu 
Ilarian, op. cit., Voi. Iir, pag. 205 şi urm.

in. Alexander Guagninus, Rcrum Polonicarum torni tres, Francofurti, 1584, 
excudebat loann. W'eche!us, impensis Sigism. Feyerabendii, voi. III, pag. 452.

172. Iohannes Leunclavius, Historiae Musulmanae (op cit.), pag. 780.
173. Franz Babinger, op cit., pag. 82.
174. Korte, op. cit., în Revista istorică, 1925, pag. 37—43.
175. Philippus Callimachus, De rebus a Vladislao Polonorum atque Hunga- 

rorum rege, la Schwandtner, op. cit., voi. I., pag. 805.
176. La Papiu Ilarian, op. cit., voi. IIF, pag. 135 şi Schwandtner, op. cit., voi. I, 

pag. 805.
177. Paulus Novocomensis Iovius, Opera quotquot exstant omnia, P. Pem ae, 

Basil. typis, 1578, voi. II, liber XL, pag. 465.
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fel că vocatur etiam Moldavia liaec ipsa regio a flumine, dar nu ştie
cine a susţinut cel dintîi acest lucru — an aliunde nondum satis com- 
pertum habemus 178. Intr-o  cronică anonimă din 1596, se relatează că exis
tă două Valahii. Una se cheamă Valachia Transalpina, iar a doua Molda
via, după rîul Moldava — der andere Theil nach dem Fluss Moldava 
genannt Moldavia 79. Aug. Thuanus scrie că lingă obîrşia riului Hiera- 
sus (Şiret sau Prut) izvoreşte amnis, qui provinciae dai nomen 1E0. G.
Hornius copiază pe lovius şi zice Moldavia a Molda med.an secante 
nomen tu l i t181. Ioannes Lucius zice că slavii spun ţării Moldovlaliia „a 
flumine Molda“182. Szentivany îl copiată pe Lucius, cînd spune că slavii 
zic Moldovei Moldovlachiam a flumine Molda 183 şi M. Bonbardus sus
ţine că numele Moldova derivă de la numele rîului Molda — a Molda 
fluvio, quae probabilior sententia est, Moldavia appellari coepta sit184- 
La fel zice şi F. Fassching că rîul Moldova a dat ţării numele — Molda- 
viam a fluvio Moldava185. Benkô copiază textual pe Fassching — Molda-
viam a fluvio Moldava186. Iar Gebhardi crede că numele ţării derivă de 
la numele rîului Moldava. Numele ţării a fost folosit prima dată în se
colul al XIV-lea187.

Şi unii istorici francezi derivă numele ţării de la rîul Moldova. In 
tr-o istorie ungurească din 1686 scrisă franţuzeşte, se zice că Valachia
Cisalpina, sub care se înţelege Moldova, tire son nom d’une de ses ri
vières ou de bourg de Moldavie IS8.

Tot acelaşi lucru se spune în tr-un  memoriu asupra Moldovei din 
anii 1711— 1712. Aici se zice Tout le monde convient que cette provin
ce tire son nom de la rivière Moldava 189. Peysonnel crede la fel că n u 
mele ţării derivă de la cel al rîului care adapă regiunea il a cté tiré de
la Moldava, rivière qui arrose cette contrée 190. Şi Wilkinson, căruia îi 
datorăm o descriere am ănunţită a Principatelor române, zice că Bogdan 
a ocupat o regiune zisă Moldavie, despre care unii autori susţin că a p ri

178. Martinus Cromer, De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX, Ba- 
sileae, 1568, ex officitna Oporiniana, liber XII, pag. 213.

179. Sybenbiirgische Chronica (op. cit.), pag. 7.
180. lac. Augustus Thuanus, op cit., vol. II, pag. 77.
18\  Georgius Hornius, op cit., pag. 340.
182. Ioannes Lucius, op. cit., în Schwandtner, op. cit., vol. TII, pag. 461.
183. Martinus Szentivany, op. c i t , pag. 40. 
lo4. Michael Bonbardus, op. cit., pag. 362.
13s. Franciscus Fassching, Vêtus Dacia (op. cit), pag. 3.
18S. Iosephus Benko, op. cit., pag. 6.
18;. Ludw. Albrecht Gebhardi, op. c i t , pag. 3.
l8S. Histoire de l’étal... (op. cit, nc^a 59), pag. 116—120.
189. Eudoxiu Hurmuzachi, op. cit., Supliment I, vol. I, nr. 62, pag. 417—42o

Supliment I, Vol. III, pag. 5—11.
19° PeysonneJ, op. cit., pag. 214.
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m it numele de la rivière Moldau 191. Şi St. Bellanger, care acum o sută 
de ani a făcut o călătorie prin ţările noastre, relatează că numele Mol- 
daw derivă de la num ele identic al rîu lui care izvorăşte din Carpaţi 192.

Şi D. Cantemir susţine că ţara  a prim it numele de la rîu l Moldova- 
Iată ce spune Partea Valaliiii cea mai mare de pe apa Moldova, nume
le a toată ţara mutănd, s-au numit Moldova 193.

Ştirile citate, al căror num ăr se mai poate mări, vor fi suficiente 
pen tru  a demonstra că vechiul num e al rîului Moldova a fost Molda şi 
că num ele ţării derivă de la cel al rîului. Deci, numele Moldova sau, 
cum i se mai zice, Moldava, nu derivă de la radicalul Mol-, la care s-a 
adăugat term inaţia -dava. Radicalul la care va trebui să ne oprim este 
Molda. Să încercăm a-1 explica.

6. Căţeaua Molda

Este cunoscută legenda căţelei Molda, care s-a înecat în rîu l Mol
dovei. Dragoş, urm ărind un bour, a ajuns, trecînd munţii, pînă la un 
rîu. Aici căţeaua s-a înecat şi, după numele ei, s-a dat rîului num ele 
Moldova.

Legenda nu este veche. In vechile anale «şi cronici, nu scrie nimic 
despre căţeaua Molda. In analele putnene, scrie că Dragoş a venit din 
M aram ureş vînînd un zimbru 194. Acelaşi lucru se spune şi în Letopiseţul 
de la Bistriţa şi în cronica serbo-moldovenească 195. In cronica moldo- 
polonă a lui N- Brzeski, scrisă pe la 1566, se adaugă, pe lîngă cele ştiute, 
că Dragoş a ucis zimbrul lîngă apa M oldovei19,3. Deci, în cronica lui Brzeski, 
se menţionează rîul Moldovei, fără însă să se vorbească despre căţeaua 
Molda. Dacă Brzeski ar fi cunoscut legenda cu căţeaua Molda, ar fi re 
produs-o Deci, e lucru cert că, pînă la mijlocul sec. al XVI-lea, le 
genda cu căţeaua Molda nu  era cunoscută. Ea trebuie să se fi creat 
mai tîrziu.

De la N. Brzeski a trecut un secol pînă ce a apăru t legenda cu că
ţeaua Molda. O înregistrează cel dintîi Grigore Ureche, în cronica sa,

1,\  W. Wilkinson, Tableau historique, géographique et politique de la Mol
davie et de la Valachie, Paris, 1824, Boucher, pag. 11—12.

192. Stanislas Bellanger, Le Keroutza, voyage en Moldo-Valachie, Paris, 1846, 
Librairie française et étrangère, vol. I, pag. 27.

19;J. Dimitrie Cantemir, Hronicul (op. cit.), pag. 304 şi Descrierea Moldovei (op. 
cit.), pag. 2.

194. Ioan Bogdan, Vechile cronice moldoveneşti pînă Ia Urechia, Bucureşti, 
1891, C. Gobl, pag. 193—194.

49S. Ioan Bogdan, Cronice inedite atingătoare de Istoria Românilor, Bucu
reşti, 1895, Socec et Comp., pag. 34, 49 şi 94.

196. Toan Bogdan, Cronice inedite... (op. cit.), pag. 119.
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scrisă pe la 1640. După informaţiile lui, nişte feciori de domni din Ma
ram ureş cu oamenii lor, trecînd munţii, au gonit un zimbru. In goana 
după zimbru, au ajuns la o apă, unde au ucis fiara. Şi au pus nume apei 
de-i zisără Moldova pre numele unei căţele ce-i ziceau Molda, care 
atunci gonind zimbrul s-au inecat întru acea apă şi de pre numele apei 
se zice acmu şi ţării Moldova. 19y

Reţinem din tex tu l lui Ureche faptul că rîu l a prim it numele căţe
lei, deci Molda, iar în urmă, după numele rîu lui Molda, s-a zis ţării 
Moldova. Şi după Ureche, vechiul nume al rîu lu i a fost Molda.

Miron Costin, care şi-a scris cronica la 1684, deci 40 de ani după 
Ureche, face un pas mai departe, făcînd, după Brzeski, legătura între 
Dragoş şi vînătoare. Legenda este astfel redată de el : In satul Cuha,
unde  ̂locuia Dragoş, s-a ară ta t într-o  zi un zimbru. Dragoş, însoţit de 
oOO tineri, l-a gonit şi a ajuns în goana lui pînă la un rîu  necunoscut. 
Căţeaua Molda, bînd prea m ultă  apă, a p ierit şi de Ia această moarte 
puseră nume rîului mai întăiu Molda, apoi Moldova 19S.

Deci M. Costin confirmă ceea ce s-a subînţeles din textul lui Ureche 
că vechiul nume al rîului a fost Molda. După ediţia lui P. P. Panaitescu, 
reiese că rîului i s-a zis Moldova după căţeaua Molda. Amîndouă edi
ţiile concordă în susţinerea că la baza numelui Moldova se găseşte cel 
de Molda.

Nicolai Costin l-a utilizat atît pe Gr. Ureche, cît şi pe Miron Cos
tin. El redă astfel legenda Eară apoi Moldovei unde au ucis feara, 
cum s-a pomenit mai sus, pre numele unei ţi.uce ce o chiamă Molda,
care de multă goană ajungînd la apa unde ei au ucis feara, au crăpat 
de apă, limbând multă, si s-au numit Moldova apa Moldovei pre numeli 
M oldei1".

D. Cantemir a acceptat fără rezervă legenda cu căţeaua Molda- 
După el, căţeaua Molda a gonit un bou sălbatec şi înecăndu-se în apa 
Moldova, de pe numele aceii căţele întăi apa să fie chemat Moldova, 
iară apoi de pe numele apii toată ţara 20°.

In a sa Descriere a Moldovei, Cantemir vorbeşte mai pe larg despre 
căţeaua Molda. Dragoş a mers la vînăto'are cu 300 inşi, întîlnind în 
cale un zimbru. Atunci o căţea de vînătoare numită Molda se repede
cu putere încontra fia re i; aceasta înfierbîntată se aruncă într-o apă
curgătoare şi e ucisă de săgeţile vînătorilor, iar căţeaua, care urmărise 
pe fugar şi în apa, e înghiţită de repezile valuri ale rîului. In amintirea

197. Mihail Kogălniceanu, op. cit., voi. I, ed. II, pag. 131.
l9B. Ioan Bogdan, Cronice inedite... (op. cit.), pag. 189—190.

Vezi şi P. P. Panaitescu. Miron Costin, Istorie în versuri poîone despre Moldova 
şi Ţara Românească, An. Ac. Rom., Mem. secţ. ist., seria III, tom. X, 1929, pag. 423.

l99. Mihail Kogălniceanu, op cit., ed. II, pag. 83—84.
20°. Dimitrie Cantemir, Hronicul (op. cit.), pag. 471.
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acestui fapt, Dragoş cel dintîi numi apa aceea Moldova. Iar ţara  prim i 
num ele după r îu  201.

Deci amănuntele despre m oartea căţelei Molda cresc vertiginos de 
la secol la secol, de la autor la autor. P înă la 1566, nu se cunoştea le
genda cu căţeaua Molda. La 1640, ea apare şi e pusă întîi în legătură 
cu vînătoarea unor feciori de domni din Maramureş, iar la 1684 vînă- 
toarea şi m oartea căţelei este pusă în legătură cu Dragoş. Nicolai Cos- 
tin adaugă cîteva am ănunte noi despre m oartea subită a căţelei, ia r  
D. Cantemir pe la 1715 descrie moartea căţelei cu un lux de amănunte, 
născocite de el.

Legenda despre căţeaua Molda şi despre aplicarea num elui ei la' 
cel al rîu lui în care s-a înecat a fost captată şi de străini. Preotul Ban- 
dinus ne oferă, pe la 1648, o povestire fantastică cu trei Itali fratres 
primae nobilitatis, din care al treilea se chema Dragus. Toţi trei, ve
nind din Transilvania, urm ăreau un urus seu taurus sylvestris. A- 
junşi la un rîu, gracillimus caniculus Molda s-a aruncat în apă şi,, 
fiind obosită, s-a înecat. Acest rîu  deinde a Molda Moldava denomina- 
tus hucusque nomen constantei" retinuit 202.

Călătorul Weismantel ,care a vizitat ţările noastre între anii 1709- 
1714, vorbeşte despre nişte popoare din Transilvania, care au trecu t 
munţii. Cîinele comandantului, alergînd înainte, a băut dintr-o apă şi 
astfel toată ţa ra  a fost num ită cu numele lui — Da demi des Comman
deurs Hund voraus gelauffen,, ausz dem Wasser getruncken, worauff 
mann das gantze Land liernach nach dessen Nalime genennetî03.

In tr-un  memoriu asupra Moldovei din anii 1711— 1712, se dă altă 
versiune, în care apare Bogdan în locul lui Dragoş. Bogdan, un pasio
na t vînător, avea o căţea cu numele Molda, pe care o iubea foarte m ult 
„plus que tous les chiens de sa meute, qu'elle surpassait en bonté“ . 
Intr-o  zi, Molda, urm ărind cu ardoare un bour, l-a silit să se arunce în- 
tr-un  rîu. Căţeaua se aruncă în apă după el şi se înecă. După mai m ulte 
zile, Bogdan sosi la locul vînătoarei şi se opri la malul rîului, arătînd 
celor din suita sa locul unde s-a aruncat în apă Molda. Acest loc a fost 
num it în urm ă fără scop Locul Moldei — Ce lieu fut d’abord et sans 
dessein nommé le lieu de Molda. Cu încetul numele Molda a fost a tri
buit rîu lui şi de la acesta a trecut asupra ţării 204.

Scriitorul francez Peysonnel ştie că numele căţelei Molda a trecut 
asupra rîu lui II le prétend dérivé de celui d’une chienne célèbre appelée 
M olda20S. I. Benkô utilizează cele comunicate de D- Cantemir în Des-

201. Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei (op. cit.), pag. 34.
2°2. Codex Bandinus, Analele Academiei Române, Memoriile Secţiei Istorice, 

tom. XVI, 1893—1894, pag. 306.
203. Erasm. H. Sch. Weismantel, op. cit.. în Revista istorică. 1930, pag. 12.
2°4. Eudoxiu Hurmuzachi, op. cit., Supl. I, voi. I, nr. 621, pag. 418 şi Supl. I, 

voi. III, pag. 6.
20î. Peysonnel, op. cit., pag. 214.
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criptio Moldaviae, cînd spune că fluvio regionlque adiacenţi immo toti 
principatul Moldavico a cane venatica Dragoschii, cui Molda nomen 
fuerit î06.

I. Boscovich a aflat de la starostele Milo că într-o cronică moldo
venească se spune că un cîine cu numele Molda sărind în apă s-a îne
cat. Astfel, rîul a prim it numele Moldova, iar de la rîu  numele a trecut 
asupra ţării 207.

Contele Iiau terive şi-a însuşit povestea cu căţeaua lui Dragoş. El 
zice că o căţea s-a înecat în apele repezi ale unui rîu, căruia Dragoş îi 
dete numele ei. Nu se menţionează deocamdată numele căţelei, dar în

^schimb se adaugă că, în urmă, toată ţara  fu num ită  după numele r îu 
lui :08. Totuşi Hauterive îşi exprim ă unele rezerve cu privire la deri
varea num elui ţării de la cel al căţelei. Lui îi pare mai nim erită deri
varea de la numele Susidava, pretinsul nume al oraşului Suceava, 
care ar putea, eventual, să ne arate mai bine de unde se trage numele 
Moldova decît etimologia cu numele rîului Molda şi cu cel al căţelei lui 
Dragoş 209.

S-au găsit unii scriitori străini care au respins povestea cu căţeaua 
Molda, atribuind-o fanteziei poporului român. Sulzer, referindu-se la 
D. Cantemir, o dezaprobă, găsind că povestea cu Dragoş şi căţeaua lui 
Molda nu face onoare unui autor clasic din secolul al XVIII-lea 21°. 
Andreas Wolf respinge povestea pe care a aflat-o de la D- Cantemir şi 
apostrofează pe acesta cu urm ătoarele cuvinte .Bunul Cantemir va fi 
luat această poveste probabil dintr-o legendă a modovenilor, încorpo- 
rînd-o operei sale211.

Robert Rosler ridiculizează legenda căţelei Molda 212.
Din expunerile de mai sus, s-a pu tu t constata că legenda căţelei 

Molda s-a form at tîrziu, între anii 1566— 1640, deci în tr-un  timp cînd 
atît numele Molda, cît şi cel de Moldova sau Moldava erau acum cu
noscute. Dacă în sec. al XV-lea ne este atestat numele Molda pentru  
ţară, cum se face că, două secole mai tîrziu, se creează o legendă pentru  
explicarea acestui nume ?

206. Iosephus Benkö, Milkovvia, Viennae. 1781. typis losephi nob. de Kurzböck,
vol. II, pag. 40.

:0/. Ioseph Boscovich, Reise von Constantinopel durch Romanien, Bulgarien 
und die Moldau nach Lemberg in PohCen, Leipzig, 1779, bei loh. Gottlieb Immanuel 
Breitkopf, pag. 109.

208. Corniţele Hauterive, Memoria asupra vechei şi actualei stări a Moldovei 
¡din 1787, Bucureşti,, 1902, Carol Gobi, pag. 51.

209. Cormitele Hauterive, op. cit., pag. 57.
210. Franz loseph Sulzer, Geschichte des transalpinischen Daciens, II. Band, 

Wien, 1781, Bey Rudolph Gräffer, pag. 24.
211. Andreas Wolf, op cit., pag. 5
- 12. Robert Rosier, op cit,, Pag. 315.
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7. Concluzii

Nu poate fi nici o îndoială că în chestiunea căţelei Molda avem de 
a face cu o legendă. Au constatat aceasta unii autori străini şi acum în 
urm ă şi N. Iorga, care crede că legenda a apăru t întîi sub forma unui 
cîntec, ca de obicei toate baladele 213.

Se pare însă că nu  este vorba de un cîntec sau de o baladă, căci 
ele sau unele din ele, s-ar fi păstrat într-o formă oarecare şi pînă în 
zilele noastre, la fel ca -şi cîntecul Mioriţei. Inexistenţa în zilele noastre a 
unui asemenea cîntec vorbeşte împotriva părerii emise de N. Iorga. Va fi 
fost mai degrabă o legendă fără cuprins eroic, care, captată fiind de Gri- 
gore Ureche a in trat în istoriografia română si în cea străină. Nu im- 
portă atît faptul existenţei legendei, cît motivul apariţiei ei. De ce s-a 
format această legendă ? Care au  fost momentele care au contribuit la- 
crearea ei ?

P en tru  a ne putea da seama de procesul psihologic care stă la baza' 
creării legendei, va trebui să reţinem  faptul că forma primordială a 
num elui Moldova a fost Molda. Astfel s-a chemat, la început, a tît rîul, 
cît şi ţara- Cu timpul, prin analogie cu numele rîului Suceava şi al al
tor rîuri cu asemenea terminaţie, numele Molda s-a transform at în 
Moldav, Moldava şi în urm ă Moldova. S-a ajuns ca, în sec. al XVII-lea, 
să se găsească alăturea cele două nume : Molda şi Moldova. Cum, de o- 
bicei, numele nou iese învingător. întunecînd pe cel vechi, numele 
Molda a fost scos din circulaţie. Dar el stăruie în am intirea poporului 
fără nici o semnificaţie şi, de aceea, fantezia poporului a creat legenda 
căţelei, căreia i-a atribuit numele iniţial al rîului, brodind în ju ru l a- 
cestui animal povestea cu vînătoarea, al cărei conducător, la început 
anonim, a prim it mai tîrziu contururile decălecătorului ţării, Dragoş.

E vorba de personificarea unui nume, a cărui semnificaţie lexicală 
nu  se mai cunoştea. Existînd două nume pentru  acelaşi obiect, poporul 
a creat pen tru  cel ieşit din uz, pen tru  cel ajuns apanaj lexical inutil, o 
legendă. S-a creat o fiinţă inexistentă pentru  un nume neînţeles. P en
tru  a mări caracterul misterios al legendei, căţeaua a fost pusă în legă
tu ră  cu descălecarea ţării, cu însuşi întemeietorul ţării, Dragoş.

Legenda conţine în tru  atîta un adevăr istoric, în trucît derivă n u 
mele Moldova de la cel de Molda, o derivare care este pe deplin docu-. 
mentată, în urm a consultării izvoarelor istorice.

O dată ce s-a stabilit că numele Moldova derivă de la cel de Molda,. 
cad de la sine in terpretările  de erudiţie aparentă cu Mollis Dacia, Mol- 
lis Davia, Mollior Davia, Molidova sau Maeotavia. Ele sînt mai m ult 
încercări nereuşite de natură  speculativă, decît rezulta tu l unei munci 
neobosite făcute în tru  descoperirea unui adevăr istoric.

213. Nicolae Iorga, Cronicile şi tradiţia noastră istorică, An. Acad. Rom. 
Mem. Secţ. Ist., seria II, tom. XXXIII, extras, pag. 12—13
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Acum, nu răm îne decît să se stabilească originea numelui Molda. 
B. P- Haşdeu, A. D. Xenopol şi Dimitrie Onciul s-au oprit la num ele 
gotice Molda şi Mulde. Fireşte că ei nu  s-au ocupat în special de ori
ginea num elui Moldova, dar, din intuiţie, s-au oprit la aceste două nume 
germane, pen tru  ca, în cele din urmă, să se creadă că numele Moldova
derivă de la ele. Deci, după părerea lor, numele Moldova e de origine 
gotică. In sprijinul lor, a venit şi Emil Fischer, care a susţinut că n u 
mele Molda derivă de la goticul Mulde 214.

De fapt, în limba gotică existase num ele Mulda, însemnînd praf. 
In limbile germanice, se mai întîlnesc numele asemănătoare ca Molta, 
Molda şi Mold, care toate înseamnă praf 215. Existenţa num elui Mold în 
Britania, a celui de Molde, cu derivatele sale de Moldefjord şi Moldoen 
în Norvegia, pare a confirma in terpretarea  dată de cei trei istorici ro
mâni am intiţi mai sus.

Dar derivării num elui Molda de la goticul Mulde se opun două ob
stacole serioase. In trucît numele Molda s-a aplicat întîi rîu lu i şi pe 
urm ă ţării Moldovei, şi în trucît în limba gotică Mulde înseamnă praf, 
nu este de înţeles cum acest nume a pu tu t fi aplicat unui rîu, care n u 
mai prăfuit nu este. Analogia cu numele Prahova, în care atît B. P. Haş
deu, cît şi D. Onciul, au văzut radicalul prah — praf 216, nu  poate fi sus
ţinută, fiindcă în cronici se zice acestui rîu  şi Praova. Stînd lucrurile 
astfel, nu este dovedit că avem de a face cu radicalul prah  — praf- 
Pînă nu se va studia numele Prahova, el nu poate fi indus drept argu
m en t în sprijinul teoriei că unui rîu  i se poate spune că e prăfuit.

Al doilea argument, care vorbeşte împotriva originii gotice a n u 
melui Molda, este de natură  istorică. Vizigoţii au fost cei dintîi barbari 
care au invadat ţa ra  noastră, oprindu-se mai m ult în regiunile dună
rene. Cei 115 ani (260—375) de petrecere efemeră în regiunile noas
tre  încă nu ne îndrituiesc să credem că vizigoţii au aplicat aici num e 
toponimice. Dar chiar dacă vizigoţii ar fi num it rîuri, m unţi etc. cu
num e gotice, oare aceste nume n-au  dispărut cdată cu ieşirea lor din 
ţară  ? Şi oare n-au fost date uitării numele toponimice gotice din regiu
nile noastre, care mai tîrziu au fost invadate pe rînd de huni, gepizi, 
avari, pecenegi şi cumani ? E doară mai lesne de crezut că numele to
ponimice gotice — dacă peste tot au existat asemenea num e în regiu
nile noastre — au dispărut în cursul invaziilor ce s-au succedat. Dar, 
chiar dacă am admite originea germană a numelui Molda, de ce nu

2 4. Dr. Emil Fischer, Woher kommt der Name Moldau ?, în Bukarester Tag
blatt. aprilie, 1911.

21s. Lorenz Diefenbach, Vergleichendes Wörterbuch der golhischen Sprache, 
Francfurt am Mayn, 1851, Verlag von Ioseph Baer, vol. TI pag. 25 şi Alois Walde, 
Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, Berlin und Leipzig, 
.1927, bei Walter de Gruyter et Comp., vol. II, pag. 289.

a16. Dimitrie Onciul. op. cit., în Enciclopedia română, vol. III, pag. 311—312
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•ne-am referi la gepizi, care au stăpînit regiunile moldoveneşti mai tîr- 
ziu ? Mai degrabă se păstrează num ele recente decît cele vechi.

Ne găsim, aşadară, în faţa unei enigme. Atîta ştim că num ele Mol
dova derivă de la cel de Molda. Dar acestui din urm ă nume nu i se 
poate stabili nici originea, nici nu  i se poate explica semnificaţia *.

TEODOR BĂLAN

DER NAME MOLDAU 

Eine Historiographie des Problems

Zusammenfassung

Der Name Moldau wird nicht nur in dem Lande Moldau selbst angetroffen, 
•sondern auch in der rumänischen Provinz Banat, in der Slowakei, Böhmen, Sachsen, 
Preussen, England und Norwegen.. Die Rumänische Stadt Moldau liegt an der Donau 
und in der Slowakei wird ein Marktflecken ebenso genannt. In Böhmen sind die 
Benennungen Moldau und Moldautein anzutreffen. Der die S tadt P rag  tumfliessende 
Fluss wird im Deutschen Moldau genannt. Im Mittelalterl,trug er auch andere Namen. 
So hiess er auch Mlidava, Vultavia, Mulda, Multavia und Muidavia. Heute heisst er 
durchwegs Wltawa und Wultawa. In Sachsen trifft man auch den Namen Milda 
und Mulda, einmal sogar auch den Namen Moldaha. In Preussen ist die Ortschaft 
Moldegabel anzutreffen. In England liegt südlich von Liverpool die Ortschaft Mold 
und in Norwegen die Ortschaft Molde, nach welcher der Moldefjord genannt wird. 
Der Name „Moldau“, lateinisch Moldavia, w urde verschiedenartig ausgelegt. Man 
brachte ihn mit dem schwedischen Worte Moln in. Verbindung, welches „Wolke“ 
bedeutet. Das Land Moldau wäre demnach „das bewölkte Land“ . Andere meinen, 
er stamme aus dem germanischen Waldaha. Aber einige Schriftsteller sind der 
Meinung, der Name Moldau sei slawischen Ursprunges.

Da aber einige dakische Ortsnamen mit den Silben -dava oder -davia enden, 
so w ar es naheliegend, das Wort Moldavia mit dem Namen Davia und Dacia in 
V erbindung zu bringen. Nach Bonfinius hiessen nämlich die Daker auch Davi.

Der Name Moldavia w urde auch aus dem Lateinischen abgeleitet. So meinte 
!Bonfinius, dass das Wort Moldavia eigentlich Mollis Dacia bedeutete. Ihm folgte
• der Geograph M. Bonbardus. Später sprach man sogar von Mollis Davia . Von

* Adăugăm la bibliografia menţionată mai sus studiul lui E. Vîrtosu, Din sigilo
grafía Moldovei şi a Ţării Româneşti în Introducere la Documente privind isto
r i a  JRomânifii, vo i II, Bucureşti, 1956. pag. 461—475 (n. red.).
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hier aus ü terg ing  man zur Benennung Molae Davorum , also zu den „davischen 
M ühlen“, dann zu der von Mordavia, Moridavia, Mauro Davia. Ein rum äni
scher Schriftsteller verstieg sich sogar zu den Benennungen Maurodachia, Mauro- 
dania und Morodavia.

Diese Benennungen sind offenbar dem Phantasieriichtum  dieses Schriftstel
lers zuzuschreiben.

Jedenfalls ist es richtig, den Namen Moldavia vom Grundworte Molda 
abzuleiten. So nannte m an manchmal die Moldau auch das Land Molda . Einmal 
hiess der moldauische Fürst Stephan der Grosse Ain Wayda de Molda , ein an
dermal Vajvoda della Molda .

Bekannt waren auch die Benennungen Mulda und Mulde , wovon das 
Wort Moldau abzuleiten wäre.
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TEHNICA ELABORĂRII OTELULUI ÎN A DOUA JUMĂTATE Am

SECOLULUI AL XV-LEA PE TERITORIUL SUCEVEI ÎN LUMINA

CERCETĂRILOR DE LABORATOR

De zeci de ani arheologia, acest nepreţu it auxiliar al istoriei, pune 
la dispoziţia cercetătorilor bogate şi valoroase vestigii, neestimate m ărturii 
pentru  aflarea trecutului istoric îmbogăţind an de an, mai cu seamă isto
ria mai îndepărtată a patriei noastre •

Intr-o continuă înnoire şi perfecţionare, în special în vrem urile noas
tre, cercetările arheologice au adus în cîmpul interpretării, pe lîngă m a
terialele aşa numite clasice bine cunoscute, o serie de vestigii noi consi
derate în trecut banale fără vre-o im portanţă istorică deosebită, poziţie 
care reflectă posibilităţile reduse ale ştiinţei istorice din acea vreme de 
a depăşi cadrul de observare şi analiză directă a fenomenelor şi obiec
telor istorice. Este cazul, p rin tre  alitele, al vestigiilor procesului de redu
cere şi prelucrare a metalelor, care, în lipsa unor mijloace indirecte 
de observare şi analiză, erau, în cel mai fericit caz, doar semnalate de 
către arheologi.

Impetuoasa dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii din vremea noastră a 
accentuat tendinţa utilizării şi în domeniul cercetării istorice a unor pro
cedee şi metode specifice ştiinţelor exacte, susceptibile de rezultate care 
prin observaţie directă nu se pot obţine. Este vorba de efectuarea unor 
analize de laborator (spectrale şi metalografice) asupra unor vestigii a r
heologice cum sînt, de pildă, obiectele metalice (finite sau în curs de pre
lucrare, deşeuri etc.) ale căror rezultate ne pot furniza date extrem  de 
interesante privind nivelul de dezvoltare a tehnicii dintr-o anum ită epocă 
istorică.

Pe această linie se înscriu şi analizele de laborator efectuate asupra

1. Analizele au fost efectuate în laboratorul Institutului de cercetări meta
lurgice al Academiei R.S.R., de cătx;e tovarăşul I. Cathrein.
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unor obiecte de fier din a doua jum ătate  a sec. al XV-lea descoperite pe 
teritoriu l vechei capitale a Moldovei în diferitele campanii arheologice 
efectuate în ultimii 20 de ani, în cadrul programului de cercetare a so
cietăţii moldoveneşti medievale. Piesele analizate fac parte din categoria 
celor mai răspîndite obiecte metalice care apar în săpătură sub formă fi
nită, semnificativă sau deşeuri, indicaţii suficiente pentru  a preciza apar
tenenţa lor la producţia locală realizată în cadrul atelierelor meşterilor 
suceveni. Asemenea vestigii supuse analizei indirecte au constat din cuie 
de variate dimensiuni şi lame de cuţit de asemenea de diferite tipuri şi 
mărimi. Observaţiile au scos în evidenţă unele modalităţi tehnice de îm 
bunătăţire a calităţii obiectelor metalice de largă utilizare, efortul susţinut 
al meşterilor suceveni de a adopta procedee superioare în elaborarea unor 
oţeluri cît mai rezistente.

O prim ă constatare se înscrie pe linia tradiţională de realizare a 
pieselor şi obiectelor metalice d in tr-un  burete de fier, aşa num ită  lupă, 
pen tru  a căror obţinere se utilizau metode tehnice obişnuite. Structura, 
mai cu seamă a cuielor, indicînd prelucrarea acestora în mod obişnuit la 
cald d in tr-un  fier moale confirmă utilizarea vechilor procedee tehnice, 
cunoscute de orice meşter făurar pe baza experienţei căpătate din ta tă-n  
fiu. Proporţia de carbon de pînă la circa 0,2—0,3% din piesele anali
zate conferă m etalului din care s-au confecţionat piesele calitatea unui 
fier moale, obişnuit, fără calităţi apreciabile 2.

O a doua constatare prilejuită de analiza structurii altor piese din 
aceeaşi categorie se referă la o proporţie de carbon în pasta metalică mai 
apropiată de cea teoretic admisă pen tru  obţinerea unor oţeluri cu cali
tăţi acceptabile : este vorba de o proporţie de peste 0,3 % carbon, reali
zată prin procedeul călirii în tr-un  şuvoi cu apă rece- S tructura  obiectelor 
de această categorie dem onstrea-ă o mai m are grijă din partea meşterilor 
în procesul de realizare a pieselor, implicînd, totodată, însuşirea unor 
cunoştinţe profesionale mai temeinice legate de raportul dintre cele 
două elemente fizice venite în contact direct, (fig. 1).

Un interes deosebit îl prezintă, insă, structura  lamelor de cuţit. Mi- 
crografia lor arată că pen tru  confecţionarea acestor lame s-a aplicat un 
procedeu, care pînă în prezent, n-a fost identificat în epocile anterioare 
(este adevărat că analize edificatoare nu s-au făcut încă) : este vorba de 
tra tam entu l termochimic de cementare în vederea realizării unei calităţi
superioare de oţel prin difuziunea în pasta metalică a carbonului în pro
porţii corespunzătoare, circa 0,8 o/o ; s-au identificat, în grosimea lamei de 
cuţit, trei s tra tu ri cementate totalizînd un num ăr de şapte poziţii diferite 
ce reprezintă variaţiile conţinutului de carbon de la o poziţie la alta. Mij
locul lamei, miezul deci, este un fier mai moale ; cu cît ne apropiem de

2. Se ştie că asocierea carbonului cu fierul în anumite proporţii determină 
duritatea şi elasticitatea obiectelor şi uneltelor lucrate : pînă la circa 0,2—0,3% 
carbon se obţine un fier moale ; între 0,3 şi 2% se obţin oţeluri ; peste 2% se rea
lizează fonta.
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Fig. l. — Structura unor fragmente de obiecte de fier din a doua jum ătate a 
secolului al XV-lea de la Suceava :

] Fragment dintr-un cîrlig ; structura e formată din grăunţe mari de ferită 
cu multe incluziuni de zgură.

2 S tructura unui fragment de cui de otel, conţinînd aproximativ 0,3 °/a 
«carbon.

.3—4 .Structura unor fragmente de cuie de oţel, lucrate mai fin.
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suprafaţa lamei, conţinutul în carbon creşte, m eşterul avînd grijă ca s tra 
tul superficial care este cel mai solicitat, tăişul deci, să fie un oţel supe
rior cu anumite caracteristici : duritate, elasticitate, rezistenţă faţă de oxi
dare. Aplicarea acestui procedeu tehnologic de elaborare a oţelu
lui presupunea din partea meşterilor suceveni însuşirea unor bogate cu
noştinţe de tehnologia metalelor, cîştigate, fireşte, pe bază de experienţă, 
cunoştinţe cum sînt acelea privitoare la reacţiile metalului în asociere cu 
carbonul, în afara echilibrului său, la anumite tem peraturi ; ei trebuiau
să cunoască momentul cel mai potrivit de cementare în decursul tra tării 
termice, precum şi gradaţia şi proporţia răspîndirii carbonului în pasta 
metalică. Pe plan european această metodă de obţinere a oţelului se folo
sea încă din veacurile precedente. In Polonia, de pildă, meşterii aplicau 
tra tam entu l de cementare în secolele XII-XIII,3 iar în F ran ţa  chiar mai de
vreme 4. După cum au ară ta t analizele de laborator efectuate la Cluj 5, 
pe teritoriul Transilvaniei procedeul era folosit la sfîrsitul secolului al
XIV-lea.

Elaborarea oţelului prin  metoda pomenită prezenta o mare însemnă
tate datorită sporirii eficacităţii pieselor de oţel utilizate în diferite sec
toare ale economiei medievale. Chiar dacă se va dovedi că tratamentul* 
termochimic de cementare a fost cunoscut la noi şi în veacurile an teri
oare, apariţia documentară a unor instrum ente şi unelte de producţie pe 
bază de piese metalice d in tr-un  oţel de calitate superioară, începînd apro
xim ativ din a doua jum ătate a secolului al XV-lea, presupune o largă răs- 
pîndire a procedeului descris din acea vreme, depăşind limitele teritoriale 
ale oraşului Suceava unde el a fost documentat şi chiar ale Moldovei-

Precum  se ştie în cadrul producţiei artizanale şi agricole de pe terito
riu l Sucevei s-au folosit în cursul celei de a doua jum ătate  a secolului al
XV-lea şi în secolele urm ătoare instrum ente şi unelte prevăzute cu piese 
de oţel de bună ca l i ta te 6. Cităm de pildă, burghiile (frezele) de variate 
dimensiuni folosite la perforarea lemnului, a pietrei şi a metalului, dăl- 
ţile oţelite, coasele, secerile şi chiar brăzdarele de plug. Un oţel de bună

3. J. Piaskowski, La metalurgia di ferro e di aciaio nel dintorni di Leczicka^ 
(Polonia), în La fonderia italiana, 1957.

4. E. Salin, La civilisation mérovingienne d'après Ies sepultures, les textes et 
les laboratoires, Paris, 1957, partea a Iir-a. p. 8 şi urm. Este posibil ca şi pe terito
riul celor două ţări române, acest procedeu tehnic să fi fost cunoscut şi practicat 
şi în secolele anterioare. Analiza metalografică a pieselor din secolele X—XIV 
aflate sub microscop, ne va rezerva, poate, o plăcută sunpriză în această privinţă.-

5. S. Goldenberg şi ing. Kovacs, Contribuţii la istoria elaborării şi prelucră
rii oţelului în Transilvania în evul mediu, în Metalurgia şi construcţiile de ma
şini, 1957, nr. 11—12, p. 3—4.

6. Pentru evidenta acestei stări de lucruri v. St. Olteanu, Meşteşugurile din 
Ţara Komânească şi Moldova în secolele X—XVII. Bucureşti, 1969 (calp. Prelucra- 
rea metalelor, mai cu seamă).
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•calitate trebuia, în mod necesar, să conţină pînzele de ferăstraie atît cele 
manuale, cît şi cele hidraulice ; aceasta cu atît mai mult, cu cît unele con
statări făcute pe baza m aterialului arheologic de la Cetatea Sucevei ple
dează pentru  folosirea ferăstrăului manual şi în domeniul prelucrării pie
trei şi a marmurei în secolul al XV-lea. Sugestii interesante în această 
privinţă ne-au rezervat -şi observaţiile privind unele piese metalice de la 

:Suceava, care atestă folosirea strungului metalic în strujirea lor. 
Dar chiar folosirea strungului pentru  confecţionarea obiectelor ?
de lemn, fapt atestat şi documentar pen tru  începutul secolului al XV-lea, ■
presupune datarea acestuia (piesă principală a strungului) realizat din- 
tr-un  oţel de bună calitate cu m ultă elasticitate şi rezistenţă la uzură, ela
borat prin procedeul termochimic de cementare.

Ipoteze asemănătoare prilejuite de elaborarea unor oţeluri de calitate 
superioară se pot face şi cu privire la apariţia prezumtivă a unui instru
m ent prim itiv de „trefilare" a sîrmei. Şi aici sugestia a fost ocazionată de 
descoperirea la Cetatea de Scaun a fragmentelor de sîrmă obişnuită reali
zată prin tragerea, m anual sau prin intermediul energiei hidraulice, prin 
orificiul oţelit al instrum entului a unei bucăţi de metal care devenea 
lisă, uniformă. Este adevărat că, documentar, o asemenea îndeletnicire 
apare pe teritoriul Moldovei în secolul al XVII-lea \

Ce încheieri se pot trage în urma celor prezentate mai sus ? De ne
contestat rămîn constatările bazate pe cercetările de laborator : alături
de procedeele mai vechi, tradiţionale în prelucrarea unor metale de bază 
se constată în a doua jum ătate  a secolului al XV-lea, folosirea pe terito
r iu l  Sucevei de către meşterii moldoveni a unei noi modalităţi tehnice de 
elaborare a oţelului, aşa num itul procedeu termochimic de cementare. 
După cum am văzut mai sus această tehnică presupunea transpunerea 
în practică a unor cunoştinţe profesionale temeinice căpătate fie prin 
adopţiune fie pe baza unei îndelungate experienţe acumulate de-a lun
gul mai m ultor generaţii. Rezultatul utilizării unor asemenea metode 
tehnice l-a constituit obţinerea de către localnici a unui oţel de calitate 
superioară celor realizate pînă a tu n c i8, avînd drept caracteristici elasti
citate, flexibilitate, duritate şi o mai mare rezistenţă la uzură. O dată 
cu extinderea ei, tehnica cementării a fost în măsură să afecteze, în 
bună parte, alături de ceilalţi factori, productivitatea muncii a tît în agri- 
•cultură, cît şi în sfera meşteşugurilor, reliefînd, o dată mai mult, aportul 
meşterilor suceveni la patrim oniul tehnicii medievale româneşti.

STEFAN OLTEANU

1. Arh. st. Buc., M-rea Cetăţuia, 1/5, orig. rom. ; Acad. R.S.R., XCVI/66 
•orig. rom.

8. Este vorba de .stadiul actual al cercetărilor.
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LA TECHNIQUE DE L'ÉLABORATION DE L ACIER DANS LA 

DEUXIEME MOITIÉ DU XV-e SIÈCLE SUR LE TERRITOIRE 

DE SUCEAVA DANS LA LUMIÈRE DES RECHERCHES DE

LABORATOIRE

R é s u m é

Les analyses de laboratoire, spectrales et metallographiques, effectuées su r- 
des objets métalliques terminés ou en cours d ’usinage, découverts pendant les re
cherches archéologiques, nous ont fourni des dates concernant le niveau du déve
loppement de la technique pendant la deuxième moitié du XV-e siècle. Ainsi, on 
a pris connaissance qu’auprès de procédés plus anciens traditionnels dans l ’usi
nage de quelques métaux les plus utilisés dans la deuxième moitié du XV-e siècle, 
les artisans qui ont déployé leur activité sur le territoire de Suceava se servent 
d'une nouvelle technique dans l'élaboration de l 'acier, connue sous le nom de 
procédé termochimique de cémentation. l e  résultat de l'utilisation de cette 
méthode est que les artisans de Suceava ont réalisé un acier de qualité 
supérieure aux sortes obtenues jusqu'alors qui, auprès d'autres facteurs, on affecté
favorablement la productivité du travail dans la sphère de la production maté
rielle.

EXPLICATION DES FIGURES

■Fig. 1. — La structure de quelques fragments d’objets en fer de Suceava 
(deuxième moitié du XV-e siècle).

1. Fragment d‘un croc ; la structure est formée par des grands grains de 
ferrite avec beaucoup d ’inclusions de scories.

2. La structure d'un fragment de clou en acier, comprenant approximative
ment 0,3% carbone.

3—4 La structure de deux fragments de clou en acier, plus finement tra 
vaillés.
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA SATULUI TIŞĂUŢI DIN FOSTUL

OCOL AL SUCEVEI

In epoca feudală, satul a reprezentat un element de maximă impor
tanţă în istoria ţării noastre. Pornind de la această realitate, cercetătorii 
noştri au acordat o atenţie m ereu sporită studierii satului medieval ro
mânesc. In condiţiile în care informaţiile scrise nu sînt în m ăsură să 
elucideze, mai ales pen tru  perioada anterioară secolului al XV-lea, toate 
aspectele privind originea şi evoluţia diferitelor aşezări rurale, sursele 
arheologice capătă o valoare cu to tu l deosebită. In ultimii ani săpăturile 
sistematice, ca şi cercetările arheologice de suprafaţă, au adus date noi 
şi preţioase referitoare la istoria satului feudal m oldovenesc1. Continu
ate şi coroborate cu materialele documentare, cercetările arheologice 
vor contribui desigur la crearea unei imagini corecte privind istoria sa
tului nostru.

Cu ocazia unor cercetări de suprafaţă efectuate în anii 1951, 1957, 
1965 şi 1969 pe teritoriu l şi în îm prejurim ile satului Tişăuţi, judeţu l Su
ceava, situat pe malul drept al rîu lui Suceava, la aproxim ativ 5 km est 
de oraşul cu acelaşi nume, s-au descoperit fragm ente ceramice medie-

1 M. Petrescu-Dîmboviţa şi colab., Şantierul Hlincea-Iaşi, în SCIV, IV, 1—2, 
1953, p. 312 şi urm. ; Ibidem, V, 1—2, 1954, p. 233 şi urm. Ibidem, VI, 3—4, 1955, 
p. 687 şi urm. ; I. Ioniţă, Săpăturile de salvare de Ia Trifeşti, în Materiale, VIII, 
p. 733 şi urm. ; Dan G. Teodor, Eugenia Neamţu şi Victor Spinei, Cercetări arheo
logice Ia Lunca — Dorohoi, în Arh. Mold. VI, 1969, p. 187 şi urm. ; N. Zaharia, 
M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări în Moldova din paleolitic pînă în 
secolul al XVIII-lea„ ; V. Spinei, Necropola medievală de la P ia tra  Neamţ — Dăr- 
măneşti, în Memoria antiquitatis. I, 1969, p. 215—225.
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vale. Astfel, la punctul „în deal la Magda“, situat în imediata vecinătate 
a bisericii actuale a satului, s-au descoperit fragm ente de vase şi plăci 
ceramice ornamentale, folosite la placarea pereţilor şi la construirea so
belor. Fragm ente ceramice provenind din vase au mai fost descoperite 
şi în prelungirea estică a aceleiaşi terase, pe terenul de deasupra locu
lui denum it „la Huci“ .

In ceea ce priveşte fragmentele de vase adunate din prim ul punct 
menţionat, constatăm că ele provin din vase variate ca pastă, ardere,
formă şi dimensiuni. Astfel, cîteva fragmente lucrate la roată dintr-o 
pastă bună, cu nisip cu bobul mijlociu, arsă uniform la brun-cărămiziu
şi brun-cenuşiu, cu feţele netezite, aspre la pipăit, provin din partea in
ferioară a unor vase-borcan, de dimensiuni mijlocii cu diam etrul interi
or al gurii cuprins între 11— 16 cm şi cu grosimea pereţilor variind între
0,5—0,8 cm. Buzele avînd un profil regulat, au marginea rotunjită, indi
ferent cacă sînt mai înalte şi mai drepte sau mai scurte şi mai m ult răs- 
frînte în afară. Nici unul din aceste fragmente nu prezintă vre-un decor
pe marginea buzei sau, în cazul în care poate fi vorba, pe începutul sau
pe um ărul vasului. Deşi profilul acestor fragmente pledează pentru  o
datare ceva mai tim purie a lor, calitatea bună a pastei şi execuţiei ne
determină să le atribuim  secolului al XlV-lea (fig- 1/1— 7).

De la sfirşitul secolului al XlV-lea şi începutul secolului urm ător
datează fragmentele de buze de vase lucrate din pasta omogenă, arsă
uniform fie la roşu, fie la cenuşiuAînălţimea acestor buze este de circa
1,5 cm. Ele au marginea dreaptă şi prezintă o şănţuire interioară .şi o
nervură  exterioară (fig. 1/10— 11), din care în tr-un  caz porneşte o toartă
lată de circa 2 cm, cu o şănţuire mediană (fig. 1/10). Aceste fragm ente
prezintă analogii cu materialele similare descoperite în alte aşezări din 
Moldova, ca : Suceava 2, I a ş i3, Lunca 4. Tot din această vreme ar data şi 
un  fragm ent din partea superioară a unei căni lucrate dintr-o pastă
foarte fină, arsă uniform la brun-cărămiziu, cu buza înaltă de circa 2
cm şi cu diam etrul de 8 cm. Marginea buzei este subţiată şi prezintă o
şănţuire în interior şi o nervură exterioară din care porneşte toarta, lată
de circa 3 cm, prevă .ută cu o şănţuire mediană (fig. 1/13). Dacă această
formă de vas lucrată din pastă cenuşie este bine cunoscută şi studiată

2 Elena Busuioc, Ceramica locală de uz casnic din secolul al XlV-lea (partea 
a Ţi-a), în SCIV, XV, 2, 1964, p. 208, fig. 1/19—21.

3 Al. Andronic şi Eug. Neamţu, Cercetări arheologice pe teritoriui oraşului 
Iaşi în anii 1956— 1960, în Arh. Mold. II-III, 1964, p. 414, fig. 3/3—4 ; Al. Andronic, 
Eugenia Neamţu şi M. Dinu, Săpăturile arheologice de Ca Curtea Domnească din 
Iaşi, în  Arh. Mold, V, 1967. p. 211, fig. 25/3, 7.

4 Dan Gh. Teodor, Eugenia Neamţu şi Victor Spinei, Op. cit., p. 205, fig. 11/7.
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Eig. 1. — Tişăuţi — Suceava. Fragmente ceramice din secolul al XlV-lea 
<1—7), din secolele XIV—XV (10—11, 13) şi din secolul al XV-lea (8—9, 12, 14).
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pentru  teritoriul M oldoveis, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre- 
exemplarele lucrate din pastă roşie 6.

Din secolul al XV-lea menţionăm unele fragmente de străchini, lu 
crate din pastă arsă la roşu-brun şi cărămiziu, avînd marginile evazate, 
cu smalţ galben-auriu, cu reflexe mai deschise, precum şi cu smalţ oliv 
deschis cu pete oliv închis (fig. 1/8— 9). Menţionăm deasemejiea un frag
m ent d in tr-un  capac (fig. 1/14), precum şi funduri de vase, lu c ra te  tot din. 
pastă roşie, puternic înegrite prin întrebuinţarea lor la foc (fig. 1/12).

Din secolul al XVI-lea datează cîteva fragmente provenind din p a r
tea superioară a două castronaşe lucrate unui din pastă roşie, iar altul 
din pastă cenuşie. Buza lor, înaltă de circa 1,5 cm, are marginea ro tun ji
tă şi prezintă o şănţuire interioară şi, în cazul celui lucrat din pastă roşie, 
o nervură exterioară (fig. 2/1—2). Asemenea castronaşe îşi găsesc analo
giile cele mai apropiate în descoperirile de la Suceava 7.

Din secolul al XVII-lea datează mai multe fragmente lucrate atît 
din pastă arsă la roşu-gălbui cit şi la roşu-brun şi cenuşiu, provenind 
din oale cu buza înaltă de circa 3 cm, cu marginea ro tunjită  prezentînd 
o uşoară curbură interioară si un grup de 2— 5 caneluri la exterior- 
(fig. 2/3—8).

Din secolele XVII—XVIII ar data două fragmente din partea supe
rioară a unor vase arse la brun-cenusiu si cenuşiu, cu buza înaltă de 3,5

9 9 9

cm, trasă oblic spre exterior şi avînd pe partea ei exterioară cîte o cane- 
lură la extremităţi, iar între ele cîte o linie incizată vălurită (fig. 2/9— 10), 
precum şi fragm ente de străchini din pastă roşie-gălbuie (fig. 2/11).

Din secolul al XVIII-lea fragmentele ceramice găsite sînt mai n u 
meroase şi provin din vase lucrate din pastă arsă la roşu-gălbui, cum 
sînt de exemplu străchinile şi farfuriile cu lăţimea buzei trasă oblic în 
afară cuprinsă între 3— 5,5 cm, avînd ornam ente din linii drepte sau 
arcuite executate cu hum ă albă.

Plăcile ceramice ornamentale descoperite aici pot fi încadrate, din 
punct de vedere cronologic, în funcţie de anumite considerente privind 
compoziţia pastei, arderea, decorul si tehnica de execuţie, în mai m ulte 
etape.

Astfel, un fragm ent lucrat dintr-o pastă consistentă, avînd în com
poziţie nisip cu bobul mic, arsă uniform la roşu-brun, fără gardină şi 
neafum at pe spate, provine probabil dintr-o placă de perete, nesm ălţu-

5 M.D. Matei, Die graue Keramik von Suceava und einige archäologische- 
Probleme des 14. und 15 Jh. in der Moldau, în Dacia, N.S., VI, 1962, p. 357 şi urm. ; 
Idem, Contribuţii arheologice la istoria oraşului Suceava, Bucureşti, 1963, p. 131 şi 
urm. ; L. Chiţescu, Ceramica ştampilată de la Roman şi unele probleme în legătură 
cu purtătorii ei în Moldova, în SCIV, XV, 3, 1964, p. 44 şi urm. , M.D. Matei şi L. 
Chiţescu, Probleme istorice in legătură cu fortificaţia muşatină şi cu aşezarea oră
şenească de Ia Roman, în Studii şi Materiale de istorie militară, 1, 1968, p. 31 şi urm.

6 M.D. Matei, Contribuţii..., p. 135.
7 Elena Busuioc, Contribuţii Ia cunoaşterea ceramicii din secolul al XVI-lea. 

de la Suceava, în SCIV, 19, nr. 3, 1968, p. 499, fig. 3/1.
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Fig. 2. — Tişăuţi — Suceava. Fragmente ceramice din secolul al XVI-lea 
(1—2), din secolul al XVII-lea (3—8) şi din secolele XVir-XVIII (9—11).

Alte cîteva fragmente, lucrate de asemenea dintr-o pastă consis
tentă, conţinînd nisip cu bobul mic, arse uniform la roşu-cărămiziu,. 
roşu-brun şi brun-cenuşiu, neafum ate pe spate, avînd grosimea pereţilor
cuprinsă în tre  1,2 cm şi 1,4 cm şi gardina cu înălţimea totală de 3 c ^  —
4,5 cm, sînt decorate cu motive geometrice, alcătuind o rozetă. Aceasta

ită, cu grosimea de 1 cm, şi prezintă un decor geometric. Acesta este 
compus din mai multe elemente dispuse în şiruri. P rim ul şir este alcă
tu it  din linii oblice, al doilea din triunghiuri redate sub forma dinţilor 
de lup sau de ferăstrău, al treilea crenelat, iar al patrulea, de fapt o- 
bandă mai lată, de asemenea cu triunghiuri, dispuse însă sub formă de 
romburi. In funcţie' de criteriile enum erate mai sus, datăm acest frag
m ent în secolul a l 'X V -lea şi anume în perioada de mijloc sau chiar în 
prima, jum ătate  a acestui secol (fig. 3/2)-
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Fig. 3. — Tişăuţi — Suceava. Ceramică ornamentală de interior din secolul 
al XV-lea (2), din secolele XV-XVI (1,3—6. 8—9) şi din secolul al XVI-lea (7, 10).
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este realizată din cercuri, arcuri de cerc şi lir^i care înscriu între ele' 
triunghiuri şi ovale alungite, dintre care unele 'au laturile uşor concave- 
şi convexe (fig- 3/5,8). Uneori, de-a lungul circumferinţei, razele prezintă 
motivul dinţi de ferăstrău (fig. 3— 4). Două dintre aceste fragmente au 
fost probabil smălţuite, dar, din cauza condiţiilor de zăcere în păm înt 
şi a acidului care s-a folosit pentru  îndepărtarea calcarului depus, acesta- 
se prezintă astăzi decolorat şi corodat.

Alte fragm ente lucrate din pastă foarte consistentă arsă uniform la 
roşu-brun şi brun-cenuşiu, tot fără urm e de fum pe spate, cu grosimea 
pereţilor cuprinsă între 0,8 cm şi 1,4 cm şi cu înălţimea totală a gardinei 
de 3,1 cm — 3;8 cm (numai a olanului de 1,2 cm — 1,7 cm), sînt decorate 
cu motive arhitectonice, mai geometrizate sau redate mai realist.

Menţionăm un colţ dintr-o placă cu marginea gardinei reliefată, în- 
făţişînd un motiv ce pare să redea o zidărie şi o parte dintr-o uşă sau 
fereastră, prevăzută cu două bare, încrucişîndu-se în X, ce unesc, în 
diagonală colţurile rectangulului acesteia (fig. 3/3). Placa a fost destul de 
neglijent acoperită cu un fel de hum ă albă.

Un alt exemplar redă o altă parte dintr-o piesă avînd acelaşi motiv. 
Pe acesta este înfăţişat, de asemenea, un fragment de zidărie şi, de astă 
dată, partea superioară, în arcadă, a unei uşi sau ferestre, pe care se
văd aceleaşi bare în X.

Fragm entul provine dintr-o placă m ult mai îngrijit lucrată- El redă 
şi clteva litere din inscripţia slavă pe care această placă a avut-o relie
fată, ca şi restu l motivului. N um ărul literelor de pe fragm ent fiind re 
dus, nu putem face precizări privind conţinutul acesteia. Astfel, pe la
tu ra  dreaptă a plăcii se păstrează crucea ajută şi urm ătoarele trei litere,-
majuscule, de 1 cm— 1,1 cm : t  w m  Pe la tu ra  de sus a frag
m entului se păstrează primele două litere din rînd, de asemenea m a 
juscule de astă dată însă de dimensiuni mai mari, 2,5 cm, şi anume

A H  şi începutul celei de a treia litere care n -ar fi exclus să
fie un M (Dimitrie ?) (fig- 3/1).

Un fragment, mai mic, dintr-o altă placă redă partea superioară a
unei ferestre în stil gotic (fig. 3/9).

Un altul redă mai realist crucea, cu braţele term inate în măciulie 
(pommeté), din vîrful unei turle de biserică. In stînga acesteia se află o 
stea cu 4 colţuri şi semiluna umanizată, iar în dreapta un  colţ d in tr-o1 
altă stea, unde probabil a existat şi soarele (fig. 3/6). Aceste materiale' 
se încadrează în a doua jum ătate  a secolului al XV-lea şi la începutul 
celui următor.

In secolul al XVI-lea s-ar încadra două fragmente de placă, cu gro
simea de 1— 1,2 cm, arse la brun-cenuşiu şi cu un miez cărămiziu, avînd 
un motiv geometric în care nu se pot defini, din cauza micimii fragmen-' 
telor, decît triunghiurile şi liniile (fig. 3/7, 10).

Din secolul al XVII-lea datează unele fragmente lucrate din pastă  
consistentă, arsă uniform la roşu-cărămiziu şi roşu-gălbui, cu grosimea
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Fig. 4. — Tişăuţi — Suceava. Ceramică ornamentală de interior din secolul 
:al XVII-lea.

.pereţilor variind între 0,5 cm şi 1 cm şi înălţimea totală a gardinei de 
3,2 cm- Şi aceste fragm ente prezintă motive variate.

Astfel, pe unul se îmbină motive geometrice compuse din linii oblice 
paralele, dispuse în bandă, şi triunghiuri cu motive florale stilizate 
(fig. 4/5).

Pe alte fragm ente sînt înfăţişate flori stilizate (fig. 4/4), iar pe al
tele, mai naturalist redate, o garoafă (fig- 4/2) şi o tu lpină cu o frunză şi
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un boboc de floare (fig. 4/3). Ultimele două fragmente sînt acoperite cu 
o hum ă albă.

Pe un fragm ent este reprezentat numai capul unei figuri umane, ce 
poartă o căciulă cu fundul plat, redat în profil spre dreapta plăcii 
-(fig. 4/1).

r

*

Fig. 5. — Tişăuţi — Suceava. Fragment 
de eahiâ (după K. A. Rcmstorfer).

Asemănări care să meargă pînă la identitate, în ceea ce priveşte de
corul, în tre  piesele prezentate de noi şi cele descoperite anterior în alte 
aşezări medievale din Moldova nu ne sînt încă cunoscute. Anumite ana
logii pot fi însă sesizate- Pe această linie menţionăm plăcile decorate cu 
rozete, avînd de-a lungul circumferinţei motivul dinţi de ferăstrău, des
coperite la Vaslui3 şi Iaşi9, ca şi pe cele decorate cu triunghiuri şi cercuri 
descoperite de asemenea la Iaşi10, datînd din secolul al XV-lea. F rag
m entul pe care este înfăţişată o fereastră (fig. 3/9) îşi găseşte analogii 
in tr -u n  exemplar de la Suceava, publicat de Rom storfer11.

Alt element, cum ar fi de exemplu luna umanizată redată pe frag
m entul descris la figura 3/6, ne este cunoscut de pe cahlele cu reprezen-

8 Al. Andronic, Eug. Neamţu şi FI. Banu. Săpăturile de salvare de la Vaslui,
în Materiale, VHI, 1962, p. 9Q. fig. 12/11.

9 Al. Andronic, Eug. Neamţu şi M. Dinu, op. cit., p. 238, fig. 44/5.
10 Ibidem, fig. 44/2—3. '

K.A. Romstorfer, Cetatea Sucevii, Bucureşti, 1913, PI. V (în dr. planşei).
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tarea stemei dezvoltate a Moldovei din vremea lui Ştefan cel Mare 12. Un. 
fragm ent de cahlă, nesmălţuită, pe care este înfăţişată parţial o biserică, 
a fost descoperit, în anul 1899, la Tişăuţi şi publicat de K.A. Romstorfer, 
care considera că trebuie să fie din secolele XVI-XVII (fig. 5)13. Un frag
ment de cahlă cu o biserică, înfăţişată întocmai ca pe bucata c’e cahlă gă
sită anterior la Tişăuţi, a mai fost descoperit la Cotnari. Acesta din u r
mă, de asemenea nesmălţuit, a fost datat în secolul al XVI-lea14. A tît la 
biserica înfăţişată pe fragm entul descoperit î n  1899 la Tişăuţi, cît şi la 
cea de pe fragm entul de la Cotnari, fiecare parte a bisericii, nu numai 
turla, este acoperită separat. Tipul acesta de acoperiş clasic î l  î n t î l n i m  
în special la bisericile moldoveneşti din vremea lui Ştefan cel Mare, aşa 
după cum sînt ele redate în tablourile votive15, în picturile lor exterioa
re '6, precum şi în desenele17 şi gravurile18 ce le înfăţişează. Asemenea a- 
coperişuri se întîlnesc însă, e drept într-o m ăsură m ult mai mică, şi în 
secolele următoare, după cum ne-o dovedesc, de asemenea, tablourile 
votive 19. Nu este exclus ca acest din urm ă fapt să fi stat la baza datării 
fragm entului de la Cotnari în secolul al XVI-lea şi a celui de la Tişăuţi 
în secolele XVI-XVII.

In trucît nici unul din cele două fragmente aduse în discuţie nu ne-a 
fost accesibil pentru  a putea studia compoziţia pastei, arderea şi alte de
talii tehnice, nu ne putem pronunţa, deocamdată, în privinţa justeţei da
tării propuse.

•k* -V-

Porninau-se de la analiza numelui satului Tişăuţi, s-a emis ipoteza 
că aşezarea ar putea să dateze în~ă „din vremea slavilor“20. Cercetările 
de suprafaţă efectuate în această aşezare nu au dus însă la descoperirea 
unor m ateriale anterioare primei jum ătăţi a secolului al XlV-lea. 
In afară de aceasta, numele satului nu se explică prin term enul slav

ThlCA<lfl /mie), cum se crezuse la un moment datj1.

12 Al. Andronic, Eug. Neamţu şi M. Dinu, op. cit., p. 243, fiig. 49/3 ; Eugenia 
Neamlu. Contribuţii la cunoaşterea stemei dezvoltate a Moldovei în vremea lui 
Ştefan cel Mare, în Arh. Mold.. VI, 1969. p. 332, fig. 1.

13 Aus dem Jahresberichte, beziehungsweise den Mittleilungen der K.K. Cen
tral-Commission, în JBLM, Achter Jahrgang, 1900. Czernowitz, 1900, pp. 122-123, 
fig. 2.

14 B. Slătineanu, Ceramica feudală românească, 1958, p. 97, fig. 91.
1S. G. Bals, Biserjcile lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1926, pp. 190—191, fig. 291- 

292, 294.
15 Ibidem, pp. 191—192. fig. 295—296.
17 Ibidem, p. 193, fig. 302.
18 Ibidem, p. 194, fig. 303.
19 Ibidem, p. 192, fig. 298—299 , p. 451.
20 M. Costăt nescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, I, Iaşi,,

1931, p. 256.
21 Ibidem.
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de suprafaţă efectuate în această aşezare nu au dus însă la descoperirea 
unor materiale anterioare primei jum ătăţi a secolului al XlV-lea. 
In afară de aceasta, numele satului nu se explică prin term enul slav

Th lC A 'lfl /mie), cum se crezuse la un moment dat21.

12 Al. Andronic, Eug. Neamţu şi M. Dinu, op. cit., p. 243, f:g. 49/3 ; Eugenia 
Neamţu, Contribuţii la cunoaşterea stemei dezvoltate a Moldovei în vremea lui 
Ştefan cel Mare. în Arh. Mold.. VI, 1969. p. 332, fig. 1.

1; Aus dem Jahresberichte, beziehungsweise den Mittleilungen der K.K. Cen- 
tral-Commission, în JBLM, Achter Jahrgang, 1900. Czernowitz, 1900, pp. 122-123,. 
fig. 2.

14 B. Slătineanu, Ceramica feudală românească, 1958, p. 97, fig. 91.
1S. G. Balş, Bisericile Iui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1926, pp. 190—191, fig. 291- 

292, 294.
15 Ibidem, pp. 191—192. fig. 295—296.
17 Ibidem, p. 193, fig. 302.
18 Ibidem, p. 194, fig. 303.
19 Ibidem, p. 192, fig. 298—299 , p. 451.
20 M. Costă«, ftescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, I, Iaşi,,

1931, p. 256.
21 Ibidem.
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In cele mai vechi documente moldoveneşti num ele lui apare sub 
forma Teşeuţi22- Originea num elui acestui sat, ca şi cea a altor sate mol
doveneşti, trebuie căutată în Maramureş. P rin tre  beneficiarii unui privi
legiu al regelui Carol Robert de Anjou, din 1329, se num ărau şi oaspeţii
saşi şi unguri din Teceu23. Localitatea îşi trăgea numele de la rîul pe 
care era aşezată. De altfel, în apropiere, se găsea şi un sat T eceuţi23 a , al 
cărui nume era pronunţat de localnici Teşeuţi. Acest toponim arată des
tul de clar de unde au venit oamenii care au întemeiat satul Tişăuţi de 
pe valea Sucevei. Terminaţiunea, de origine ucraineană, -auţi, nu arată
o asemenea origine şi pentru  locuitorii aşezării. Echivalentă cu termina- 
ţiunea -eşti, ea se întîlneşte şi la alte aşezări întemeiate de ardeleni în
Moldova, Este, de pildă, cazul cu Braşouţii şi Bădeuţii.

Se ştie că numeroşi ardeleni s-au stabilit pe valea Bistriţei şi Ne-
chidului, pe valea Şiretului şi Moldovei24. Valea Sucevei pare să fi fost
încă din secolul al XlV-lea o im portantă zonă de colonizare ardeleană. 
O dată cu Teşeuţii, este m enţionat de documente satul S e la ja n i25, între
Suceava şi Şiret, al cărui nume are, de asemenea, rezonanţe ardelene.

De altfel, ardelenii se stabileau în Moldova în mijlocul unei popu
laţii româneşti, în zone fertile şi prospere. In condiţiile declinului pu te
rii tătărăşti, se crease, mai ales în regiunile nord-vestice ale Moldovei, 
un climat de relativă siguranţă, favorabilă progresului economic şi so
cial. Se desfăşura acum, cu o intensitate mereu sporită, procesul de feu-

22 Documente privind istoria României, veacul XIV, XV A. Moldova, voi. I 
(1384—1475), p. 99 (In continuare vom cita DIR, A) ; Ibidem, voi. V. (1521—1625), p. 
267. Intre anii 1429—1432, aprilie 10, Alexandru cel Bun dăruia boierului Vlad A- 
duş „satul anume Pătrăuţi la Suceava, ocolul de sus, unde easte casa lui şi pe din 
sus alt ocol asemene din Pătrăuţi, unde sînt Muntenii şi în al treile cot asemine di 
Pătrăuţi, unde au fost Grecii din Dărmăneşti, la Fintînă şi ocolul Tişăceşti, unde 
au fost Toader Negru*“ (Ibidem, p. 79). M. Costăchescu identificai Tişăceşti cu 
Tişăuţii, unde ar  fi fost proprietar, cneaz, jude sau vatam an Toader 
Negruţ (op. cit., p. 256). In document termenul ocol are accepţia de cătun. Foarte 
probabil Tisăceştii era numele unuia din cătunele Pătrăuţiului.

23 DIR, veacul XIII, voi. II, C. Transilvania, pip. 362, 507.
234 r , Popa, Ţara Maramureşului în veacul al XlVlca, Ed. Acad. R.S.R., Bucu

reşti. 1970, p. 106.
24 C. Cihodaru, Constituirea statului feudal moldovenesc şi lupta pentru reali

zarea independenţei lui, în Studii şi cercetări ştiinţifice, istorie, anul XI, fasc. I, 
1960, pp. 74—75; Pentru problema colonizării în Moldova,, cf. I. Nistor, Emigrările de 
peste munte, în Analele Academiei Române, Mem. Sect. Ist., Seria II, Tom. 
XXXVII, Bucureşti, 1915, p. 818 şi urm. ; A. Sacerdoţeanu, Aşezările omeneşti în 
Moldova pînă la 1418, în Arhiva românească, Tom. IX, partea II-a, 1944, pp. 1—24.

25 DIR, A, veac. XIV, XV, voi. T, p. 99.
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dalizare a societăţii locale, apăreau voievozii 26 şi, pe văile principalelor 
rîuri, oraşe. In tre  acestea se putea număra, încă din prima jum ătate  a se
colului al XlV-lea, şi Suceava 27, care avea să joace un rol atît de în
sem nat în istoria Moldovei.

Ca şi alte sate moldoveneşti, după formarea statului feudal Moldova, 
Tişăuţii a in tra t în domeniul domnesc şi a rămas în această situaţie pînă 
după moartea lui A lexandru cel Bun. P en tru  a obţine sprijinul boieru
lui Isaia, la 14 august 1432, Ilie voievod i-a dăruit mai m ulte sate p rin 
tre care se num ăra şi „Teşeuţii, la Suceava“28.

Isaia, care a jucat un rol politic de seamă în istoria Moldovei din 
prim a jumătate a secolului al XV-lea29, şi-a avut curtea la Baia30. La 
m oartea sa, care s-a produs după 26 octombrie 143931, averile s-au îm
p ărţi t  desigur în tre  copiii săi, cunoscuţi astăzi din documente32.

D intr-un  act din 17 m artie 1624, prin care Radu Mihnea dăruia fos
tului ,,mare uşer“ satul Tişăuţi, aflăm că mai înainte acesta „au fostu 
ascultînd de ocolul Tîrgului Sucevei“ 33.

Se ştie că în Moldova, încă din secolul al XV-lea, satele domneşti 
erau constituite în ocoale34, de obicei în ju ru l unor curţi domneşti, cetăţi

26 Istoria României, II Ed. Acad. R.P.R. 1962, p. 163 şi urm. ; Şt. Pascu, I. Io- 
naşcu, C. Cihodaru, G. Georgescu-Buzău, Istoria medie a României, partea întii, 
(sec. al X-lea, sf'rşitul sec. al XVI-lea), Bucureşti, 1966, p. 88 şi urm. ; Şt. Ştefânes- 
cu „întemeierea“ Moldovei în istoriografia românească, în Studii, 6, anul XII, 1959, 
p. 47 şi urm. ; C. Cihodaru, op. cit., p. 63 şi urm. ; P.P. Panaltescu, Introducere la 
istoria culturii româneşti. Bucureşti, 1969, p. 317 .

27 N. Grigoraş, Despre oraşul moldovenesc în epoca de formare a statului feu
dal, în Studii şi cercetări ştiinţifice, istorie, anul XI. fasc. I, 1960, pp. 85—93 ; M .D. 
Matei, Contribuţii arheologice la istoria oraşului Suceava, Ed. Acad. R.P.R., 1963, 
p. 76 ; C. C. Giurescu. Tirguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea 
pînă la mijlocul secolului al XVI-lea, Bucureşti, 1967, p. 276.

28 DIR, A. veac. XIV, XV, voi. I, p. 99.
29 M. Costăchescu, op. cit., p. 347 şi urm. ; I. Bogdan, Documentele lui Ştefan 

cel Mare, I, Bucureşti., 1913, p. 379.
30 M. Costăchescu, op. cit., pp. 348—349.
31 Ibidem, p. 349.
32 Ibidem, p. 349 şi u r m . ; I. Bogdan, op. cit., p. 379
33 DIR, A. voi. V (1621—1625), p. 267.
34 Analizînd problema ocoalelor, A.V. Sava ajunge la concluzia că denumirea

justă a acestor unităţi administrative este aceea de ocol domnesc, cf. Tîrguri, ocoaîle 
domneşti şi vornici în Moldova, în Buletin ştiinţific, Secţiunea de ştiinţe istorice, 
filosofice şi economico-juridice, Tem. IV, nr. 1—2, 1952,, p. 81 ; Pentru  sistemul de 
organizare a satelor domneşti în ocoale vezi şi D. Citirea, Organizarea administra
tivă a statului feudal Moldova (scc. XIV—XVIII), în Anuarul Institutului de istorie 
şi arheologie, II, 1965, p. 194 şi urm. ; C. Cihodaru, Refacerea ocoalelor cetăţilor şi
curţilor domneşti în a doua jum ătate  a secolul.ui al XV-lea, în Omagiu lui P. Con-
stantinescu-Iaşi, cu prilejul împlinirii a 70 de ani, Bucureşti, 1965, p. 268 şi urm. ; 
I.D. Marin, Contribuţii la studierea curţilor domneşti din Moldova, -în Studii şi a r
ticole de istorie, IX, 1967, p. 25 şi urm.. • . ' ’ . >
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sau oraşe. Locuitorii acestor sate trebuiau să asigure cu provizii curţile 
domneşti şi cetăţile. Ei erau obligaţi să efectueze transporturi, să pres
teze munci, să facă corvezi şi, la vrem e de primejdie, să apere cetăţile 
de duşmani35. Organizarea satelor domneşti în ocoale corespundea unui 
sistem de conducere care implica deplasarea periodică a domnului, în di

feritele părţi ale Moldovei, în vederea rezolvării problemelor care cădeau 
în competenţa sa06. Din a doua jum ătate  a secolului al XVI-lea se pro
duc unele transformări, deosebit de importante, în sistemul politico-ad- 

m inistrativ  al ţării. Domnii renunţă  la deplasările periodice, obositoare 
şi primejdioase, căutînd să rezolve toate problemele la reşedinţa lor din 
Iaşi şi Suceava şi apoi, treptat, numai la Iaşi.37. Acest ultim  oraş joacă 
■astfel, încă din secolul al XVI-lea rolul de capitală a Moldovei38. In noile 
condiţii istorice sistemul ocoalelor se dizolvă treptat, domnii făcînd tot 
mai frecvent danii de sate din ocoalele curţilor domneşti, ale cetăţilor şi 
•oraşelor, arătînd uneori că aceste sate nu le mai sînt de nici un folos39.

Dacă ţinem seama de aceste realităţi, atunci trebuie să admitem ipo
teza că Tişăuţiul a pu tu t in tra  în componenţa ocolului tîrgului Suceava 
înainte de a doua jum ătate  a secolului al XVI-lea. Se ştie că Ştefan cel 

Mare a depus eforturi mari pen tru  refacerea domeniului domnesc, 
cumpărînd sate şi înglobîndu-le la ocoalele tîrgurilor, cetăţilor şi curţi
lor domneşti40. Faptu l însă că la Tişăuţi au fost descoperite cahle din 

secolele XV, XV—XVI şi XVI, care atesta prezenţa unei curţi boiereşti 
aparţin înd probabil urmaşilor lui Isaia de la Baia, ne determ ină să p re
supunem  că şi după m oartea acestui domn satul a mai răm as un timp 
in stăpînire boierească. Nu este cu totul exclus ca el să fi in tra t în com
ponenţa ocolului tîrgului Suceava în tim pul domniei lui Ştefăniţă, fiul 
lui Bogdan cel Orb, sau în timpul lui P e tru  Piareş. Incepînd, probabil, 

‘din această vreme şi pînă la 17 m artie  1624, cînd aşezarea in tră  în stă- 
pînirea boierului Duca, Tişăuţiul a fost un sat „direptu domnesc“41

Coroborate cu sursele arheologice, informaţiile documentare ne dau 
o imagine ceva mai clară pen tru  secolele XVII— XVIII, în legătură cu 

•această aşezare din fostul ocol al Sucevei. Tişăuţiul n-a  răm as m ultă v re
me în stăpînirea lui Duca. Se ştie acum că în tim pul domniei lui Moise 
Movilă, Duca a v îndut acest sat cunoscutului cărtu rar moldovean Eus-

iS D. Ciurea, OP. cit., pp. 202, 204 ; C. Cihodaru, op. cit., pp. 268—272.
36 A.V. Sava, op. cit., p. 80 ; D. Ciurea, op. cit., p. 197 ; V. Neamţu, Stabilirea 

capitalei Moldovei la Iaşi, în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza‘“ din 
Iaşi, (seria nouă), Secţiunea HI, a. istorie, Tomul XIV, an.ul 1968, p. 114 şi unu.

37 Ibidem, p. 116 şi urm. ; D. Ciurea, Iaşii în secolul XVII, în Mitropolia Mol- 
'dovei şi Sucevei, anul XXXIII, nr. 8—9, 1967, p. 648 şi urm.

38 V. Neamţu, op. cit., p. 123.
39 sIbidem, p. 116 şi u rm .;  D. Ciurea, Organizarea administrativă a statului 

feudal Moldova, p. 197, 201.
*°. C. Cihodaru, op. cit., pp. 268—272 ; D. Ciux-ea, op. cit., pp. 193—196.

41. DIR, A.," voi. V (1621—1625), "p. 267.
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tra tie  logofătul42. La 20 iunie 1632 Alexandru Iliaş în tărea acestui boier 
stăpînirea asupra T işău ţiu lu i43.

Satul a rămas m ultă vreme în stăpînirea membriIor acestei familii 
boiereşti. Căsătorindu-şi fiica, Irina, cu Contăş diacul din Jimnici, Eus- 
tratie  logofătul îi clădea sub formă de zestre, şi satul T işău ţi /4 La 15 
m artie  1653 Vasile LUpu confirmă lui Conţăş stăpînirea asupra acestui 
sat45. Soţia lui Conţăş, Irina, l-a păstra t pînă la 168846. Ţinînd seama de 
faptul că prin tre  plăcile decorative descoperite la Tişăuţi se află şi cî- 
teva exemplare datînd din secolul al XVlI-lea se poate presupune că Eus- 
tratie  logofătul, sau ginerele său, a construit aici şi curţi boiereşti. Docu
mentele arată că în această vreme, în hotarul satului, pe apa Sucevei, 
erau şi mori47, construite desigur tot de Eustratie logofătul sau ginerele 
său.

In cursul anului 1688, Irina, soţia lui Conţăş, a v îndut moşia Tişăuţi 
stolnicului Gheorghe Ciudin48, despre care cronicarul Ion Neculce 
că a fost un credincios sprijinitor al domniei lui Gheorghe Duca49, 
tîrziu satul a ajuns în stăpînirea fiului lui Gheorghe Ciudin,
3 august 1716, cînd se fixau hotarele satului Ipoteşti, care se învecina cu 
Tişăuţiul, comisul Negoiţă declara că nu  are ispisoace domneşti pe acest 
sat, ci numai zapise50.

Se ştie că bătrînul stolnic Gheorghe Ciudin a mai avut şi alţi copii 
— o fată Acsana şi un băiat Constantin51. Acesta din urmă, o fire de a- 
venturier, „furînd nişte cai de la Mîrza, hanul tă tarilo r“ , a fost prins şi 
aruncat în tem niţa domnească, de unde nu a pu tu t fi scos decît pe che
zăşia fratelui său Negoiţă, a lui Toader arm aşul şi Stroescul comisul.(Tn
loc să plătească însă cei 204 lei ceruţi de tă tari drept despăgubire, Con
stantin  Ciudin a fugit la leşl. P en tru  a nu intra în mîinile tatarilor, în 
locul fratelui fugar, Negoiţă a fost silit să apeleze la sprijinul marelui 

vistier Iordache Cantacuzino. Acesta a îm prum uta t pe trei luni, de la că
m ătarii turci, 250 lei vechi, cu dobîndă şi i-a dat lui Negoiţă care, în  
schimb, şi-a zălogit moşia Tişăuţi. Neputînd achita datoria, crescută în
tre  timp din cauza dobînzilor, Negoiţă Ciudin a trebu it să vîndă satul,, 
la 28 octombrie 1724, vistiernicului Iordache Cantacuzino, unul d in tre  
cei mai bogaţi boieri din Moldova, cu 350 lei52.

<2. Acad. R.S.R., LXXXIV/210.
<3. Ibidem. LXXXIV/209.
<4. Arh. St. Iaşi, P. 140/60.
4s. Acad. R.S.R., LXXXIV/210.
«6. Arh. St. Iaşi, P. 140/60, p. 10.
47. Ibidem.
*8. Ibidem.

I. Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei (ed. I. Iordan), pp. 152—153. 
M. T. Balan, Documente bucovinene, III, Cernăuţi, 1927, pp. 184—186.
51. Ibidem, voi. IV, pp. 44—47.
52. Ibidem.
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Prădăciunile făcute de catanele austriece, care ocupaseră regiunile 
muntoase ale Moldovei, ca şi dările grele puse de Mihai Racoviţă 5j nu  au 

¡rămas fără urm ări în viaţa satelor sucevene. In cazul Tişăuţiului se arată 
că avea acum „ p o şe te “ , un heleşteu pe Şomuzul Mic, num it Parţăcul, 

dar se risipise moara pe care ne-o atestau documentele din a doua jum ă
tate a secolului al XVII-lea. In afară de aceasta, num ărul locuitorilor
scăzuse simţitor. In documentul din 28 octombrie 1724 se arăta că ,,ne a- 

vînd acel sat (Tişăuţi-n.n.) mulţi vecini“ Negoiţă Ciudin a trebuit să-i 
dea lui Iordache Cantacuzino ,,opt vecini din alte sate“54. D intr-un docu

m e n t  de mai tîrziu aflăm că au fost aduşi vecini din Oniceni, care au 
fost aşezaţi la Tişăuţi. alături de localnici55.

Cu ocazia căsătoriei fiicei sale Safta cu Constantin Cantacuzino Mă- 
gureanul, fiul banului Matei, din ram ura Drăghici56, Iordache Cantacu
zino îi dădea ca zestre şi satul T işăuţi57. D intr-un alt document aflăm că 
Constantin Cantacuzino Măgureanul, care stăpînea numeroase sate, p rin 
tre  care şi Horodnicenii şi Ipoteştiul, s-a stabilit în curţile boiereşti de
la Tişăuţi. Din documentele ce ni s-au păstra t rezultă că acesta a avut 

serioase preocupări gospodăreşti. In 1788 fiul său Ienache scria că îşi aduce
.aminte „din auzire de la părin ţi“ că în vremea cînd aceştia au stat la Ti- 
săuţi „ave ezitu un heleşteu din sus de hăleşteul Parţăcu l“ 58. S-a in tere
sat apoi, în mod special, de reconstrucţia morilor de la Tişăuţi. Cerînd 
cum natului său Lupul Balş, care stăpînea Plopen:ul, să-i îngăduie să sa
pe o gîrlă şi pe locul acestuia, pentru  a-şi construi o nouă moară, el scria 
că i „s-au ru p t iazul morilor de la Tişăuţi, şi, după cum s-au rupt, nu-i 

nădejde ca să-.l mai ezăsc acolo unde au fost, nu de alt, numai dum
(neata) ştii cît năcai (am) că în tot anul îl ezăsc cîte de doî ori“"9. Este 
pe deplin posibil ca acest boier să fi efectuat şi lucrări de refacere la
■curţile din Tişăuţi. In ju ru l anului 1748 el se hotărăşte insă să se stabi
lească la Horodniceni40, abandonînd vechile curţi din Tişăuţi, care s-au 
pust it. Satul însă a continuat să-şi ducă existenţa, fără întrerupere, şi 

în  secolele următoare.
Datele arheologice şi documentare au îngăduit să se aducă precizări 

im portante cu privire la vechimea şi evoluţia uneia d in tre  aşezările ru -

53. N. Iorga, Histoire des Roumains et de la românite orientale, VII, Bucarest, 
1940, p. 54 şi urm., C. C. Giurescu. Istoria Românilor, III, partea întîi, ed. a Il-a  
p. 228 şi urm. ; Istoria României, III, Ed. Acad. R.P.R., Bucureşti, 1964, pp. 464—465.

54. T. Bălan, op. cit., pp. 44—47.
55. N. Iorga, Studii şi documente vol. VII, partea III. Bucureşti, 1904, pp.

196-197.
£

-6. Ibidem, p. 42, 202., 225, 
s7. Ibidem.
58. T. Bălan. op. cit., pp. 339—'340.
:9. N. Iorga, op. cit., vol. XI, Bucureşti, 1906, p. 59.
•i0. T. Bălan, op. cit., pp. 339—340.
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rale care au făcut parte  din ocolul Sucevei. Efectuarea unor cercetări a r
heologice sistematice pe locul acestui vechi sat ar putea contribui, într-o 
mai mare măsură, la cunoaşterea originii şi evoluţiei lui, a legăturilor pe- 
care le-a în tre ţinu t cu oraşul în orbita căruia se găsea, cît şi, în general,, 
la o mai bună cunoaştere a istoriei satului moldovenesc.

VASILE si EUGENIA NEAMTU
»  9

CONTRIBUTIONS À L'ÉTUDE DU VILLAGE TIÇÀUTI DE L'ANCIEN „OCOL“

DE SUCEAVA.

Résumé

Au cours des recherches archéologiques de surface effectuées en 1951, 1957, 
1965 et 1967 sur le territoire du village de Ti§auti — Suceava on a découvert des 
fragments céramiques de vases datant du XlV-e — XVIII-e siècles, ainsi que des. 
plaques céramiques ornamentales, utilisées pour plaquer les murs et pour la con-. 
struction des poêles, des XV, X V —XVI ,  XVI. et XVII siècles.

Les matériaux arhéologiques, la toponymie, ainsi que les informations do
cumentaires ont permis de conclure que l ’établissement rural de Tiçàuti a été fondé 
au cours de la première moitié du XlV-e siècle 'par un groupe des maramorisiens.. 
de Teceu.

Dans la première moitié du XV-e siècle le village entre en possession du- 
boyard Isaia de Baia et plus tard il a été hérité, probablement, par ses descendants 
qui ont eu dans ces endroits leurs résidence — comme l ’attestent les fragments de 
céramique décorative — jusqu’au XVI-e siècle.

Englobé dans le cadre de l ’„ocol“ princier de Suceava, le village est resté- 
dans cette situation jusqu’en 1624, quand Radu Mihnea en a fait don à l'ancien, 
huissier Duca.

Par voie d'achat, Tiçâuti est entré dans la propriété d’Eustratie le logothète. 
Il est possible que celui-ci, ou son gendre Contâç le „diac“ ait construit de nou
velles manoirs, dont sont restées de beaux fragments de céramique décorative.

En achetant, en 1688, le village de Irina, la femme de Contá?, George Ciudin 
le légua a son fils Negoitâ qui fût contraint de le vendre, en 1724, au grand tré-- 
sorier Iordache Cantacuzino. Sa fille, Safta, mariée à Constantin Cantacuzino Mâ- 
gureanul, a eu sa résidence à Tiçâuti jusque vers le milieu dy XVHI-e siècle..
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Les recherches archéologiques méthodiques faites à Tişăuţi pourraient con
tribuer à connaître d’une manière plus approfondie l ’origine et l'évolution de ce 
village et, en même temps, représenter une importante contribution à l ’histoire du 
village médiéval de Moldavie.

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. — Tiçâuti — Suceava. — Fragments céramiques du X lV -e siècle (1—7), 
des XIV-e — XV-e siècles (10—11, 13) et du XV-e siècle (8—9, 12, 14).

Fig. 2. — Tiçàuti — Suceava. Fragments céramiques du XVI-e siècle (1—2), 
du XVlI-e siècle (3—8) et des XVII-e — XVIII-e siècles (9—11).

Fig. 3. — TiçâuÇi — Suceava. Céramique ornamentale du XV-e siècle (2), 
des XV-e — XVI-e siècles (1, 3—6, 8—9) et du XVI-e siècle (7, 10).

Fig. 4. — Tiçâu^i — Suceava. Céramique ornamentale du XVII-e siècle.

Fig. 5. — Tiçauti — Suceava. Fragment de terre cuite (d'après K. A.. Rom- 
storfer).
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NOLOGIA MORMINTELOR ŞI A DESCOFERIRILOR MONETARE 

DIN COMPLEXUL ARHEOLOGIC MEDIEVAL DE LA 

BISERICA SF. DUMITRU DIN SUCEAVA*

In mijlocul vechiului oraş medieval Suceava, în partea de vest faţă 
’etatea de Scaun se află biserica Sf. Dumitru, zidită între anii 1534— 
) de vQievodul Petru  Rareş.
Tot în acest loc, la o distanţă de circa 30 m spre sud-est de biserica 
Dumitru, se înalţă un puternic tu rn  clopotniţă cu baza pătra tă  şi cu 
iri de 2 m grosime. Im punătoarea inscripţie aşezată pe partea de est, 
;upra intrării, arată ca ziditor pe voievodul A lexandru Lăpuşneanu 
j a construit această clopotniţă în anul 7068 (1561). 1 
In această parte a oraşului au avut loc săpături arheologice2 cu 

ml de a se verifica starea de conservare a fundaţiilor tu rnu lu i şi even- 
itatea existenţei unor construcţii mai vechi sau mai noi decit turnul, 
îemijlocita apropiere a acestuia. P en tru  aceasta au fost deschise sec- 
ile I, II şi III dispuse perpendicular pe laturile de nord, sud şi vest 
turnului.

Cu această ocazie au fost date la iveală urmele unor construcţii şi 
/ederea continuării cercetărilor s-au mai deschis în curtea bisericii 
Dumitru secţiunile IV, V, VI şi VIL

imunicare prezentată la a V-a Sesiune ştiinţifică a muzeelor, Bucureşti, 5—7 
1969.

\  G. Balş, Bisericile şi mănăstirile moldoveneşti din veacul al XVI-lea, în
II, XXr, 1928. p. 46 şi pp. 139—140.

t. Primele cercetări au fost efectuate de către Al. Artimon, în toamna 
ui 1967. Reluarea cercetărilor în anii 1968 şi 1969 s-a făcut de către un. colectiv 
pus din : M. D. Matei (responsabil de şantier), Al. Artimon, Al. Rădulescu la 
: s-a adăugat pentru un timp scurt L. Chiţescu.
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Observaţiile prilejuite de cercetările mai sus menţionate au dus la 
descoperirea unor construcţii de zid de o im portanţă deosebită p en tru ’ 
istoria oraşului Suceava.3

Astfel, săpăturile de la Sf. D um itru  au scos la iveală o primă con
strucţie de caracter religios cu planul în formă de cruce, prevăzută cu: 
două abside laterale de formă pătrată, şi care a fost ridicată în a doua 
jum ătate  a secolului al XlV-lea.

După o anum ită perioadă de funcţionare am intita construcţie a fost 
abandonată, zidurile i-au fost dărîmate, iar pe locul ei în prima jum ă
tate  a secolului al XVI-lea s-a construit o altă biserică, de dimensiuni 
m ult mai mari. îm părţită , potrivit planului obişnuit, în altar, naos şi 
pronaos şi avînd un plan treflat, cu absida altarului ca şi absidele late
rale semicirculare, această biserică premerge cu foarte puţin  timp pe 
acea ridicată în 1535 de către voievodul P e tru  Rareş (actuala biserică Sf. 
Dumitru).

Scoaterea la suprafaţă a bisericilor din secolele XIV şi XVI, a p ri
lejuit şi dezvelirea unui num ăr de 28 morminte care făceau parte d in tr-un  
întins cimitir medieval din Suceava,4 (fig. 1). In tr-adevăr, după obser
vaţiile de pînă acum, probabil destul de repede de la construirea bise
ricii din secolul XIV, în ju ru l ei a început să se formeze un cimitir care- 
a continuat să funcţioneze- şi după abandonarea b isericii.5 In secolul al 
XVI-lea (după construirea actualei biserici de la Sf. Dumitru) densita
tea înm orm întărilor este deosebită. <

Cercetările noastre arată că cele mai vechi înm orm întări au loc în- 
cepînd cu secolul XV. Astfel, în m orm întul nr. 19, descoperit lîngă zidul 
de sud al construcţiei din faza a Il-a  a bisericii din secolul XIV, în apro
pierea pilonului interior de vest s-a găsit o monedă anepigrafă de la A- 
lexandru cel Bun, emisă în anul 1415. In ce priveşte cele mai noi în
mormîntări, ele au avut loc în secolul al XVIII-lea, documentate prin 
mormintele M>, M>, M *2 si M« care au fost datate cu monede turceşti e- 
mise de Mustafa III (1757— 1774).

Studierea mormintelor de la Sf. D um itru  a dus la o serie de ob
servaţii asupra felului de înmormîntare, a ritu lu i şi obiectelor de inven
ta r  găsite în aceste morminte. M ajoritatea mormintelor sînt simple gropi 
dreptunghiulare, săpate la adîncimea maximă de 1,95 m şi minimă de 
0,50 m.6 Multe din ele au spart zidurile bisericii din secolul XVI, for-

3. Rezultatul săpăturilor arheologice de aici la : M. D. Matei, Al. Rădulescu,. 
Al. Artimon, Bisericile de piatră de la Sf. Dumitru din Suceava, în SCIV, 20, 4,. 
1969, pp. 541—565.

In prezenta lucrare ne referim numai la mormintele şi descoperirile mo
netare scoase la iveală în campania de săpături a anilor 1967 şi 1968. 

s. M. D. Matei, Al. Rădulescu, Al. Artimon, op. c it, p. 545.
6. Precizăm că, din cauza unor intervenţii de decapare a curţii bisericii SL 

Dumitru, practicate în anii 1936—1937, adîncimea mormintelor este stabilită îni 
funcţie de nivelul actual al solului.
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* Fig. 1. —

Planul general al bisericilor din seeolele XIV ,l v v r  , ,
Şi XA I cu localizarea mormintelor.
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mînd gropi care nu depăşeau adlncimea de 0,65 m. (Mi, Ms, M9, Mt<, M20,). 
Ele au analogii cu mormintele descoperite tot la Suceava, pe platoul Ce
tăţii de Scaun r sectorul C imitir7 şi cu cele de pe platoul din partea de 
nord-est a oraşului, la biserica catolică din secolul al XV-lea8.

In legătură cu ritu l de înm orm întare s-au pu tu t face observaţii cu 
privire la poziţia morţilor, orientarea lor şi obiectele caracteristice care 
îi însoţeau, în afara podoabelor şi fragmentelor de vestminte. Morţii au 
fost descoperiţi culcaţi pe spate, cu braţele paralele cu corpul şi îndoite 
din cot, formînd un unghi aproape drept. In m ajoritatea cazurilor mîi- 
nile sînt îndoite în zona superioară a abdomenului, aşezate una peste 
alta, în mod obişnuit mîna stîngă peste cea dreaptă, iar în rest stau aşter
nu te  pe stern (braţul cu an tebraţu l formează un unghi drept - M1} Mss). In 
mina stîngă, m ortul poartă adesea o monedă. Mormintele cercetate aveau 
orientarea ritu lu i creştin de înhum are (est-vest), cu capul la vest şi pi
cioarele la est (M 10, M u, M 22). S-au constatat şi unele varlaţiuni mici de 
orientare spre sud-est sau sud-vest datorate, probabil, anotimpului în- 
mormîntării. Acest lucru se observă şi la celelalte morminte descoperite 
la Suceava şi amintite mai sus, cît şi în necropolele medievale de la Cer- 
nica9, Retevoeşti’0, Tîrg-şor11, Tînganu'2.

Inventarul mormintelor poate fi considerat în general sărac, a tît din 
punct de vedere al num ărului de obiecte găsite, cît şi din punct de vede
re al c a l i tă ţ i  şi valorii artistice a obiectelor. Inventarul constă din urm ă
toarele obiecte : monede, podoabe (Inele, nasturi, copci) şi fragmente din 
m aterialul hainelor.

Din totalul celor 28 de morminte cercetate, 16 au avut în mînă cite 
o m onedă13. Astfel, în m orm întul nr. 19 s-a găsit o monedă anepigrafă de 
la A lexandru cel Bun (1400— 1432), iar la M 18 un fragm ent de monedă an

epigrafă de la acelaşi voievod. La M 22 s-a găsit o monedă emisă de vo
ievodul Ştefăniţă (1517— 1527). M ajoritatea monedelor descoperite la 
morminte sînt ungureşti şi tu rceşti13. Dintre monedele ungureşti, două 
sînt de la Matei Corvin (Msg) şi Ferdinand I (Mm), iar celelalte de la Ru- 
dolf II (Mj, M«, M27, M<).

Monedele găsite sînt valori mici din argint sau aramă şi reprezintă 
<M16), Mahmud I (M6) şi Mustafa III (Ms, Ms, M«, M 2»). La m orm întul nr.

7. SCIV, IV, 1—2, 1953, p. 357.
8. Materiale, V, p. 610.
9. SCIV, XIV, 2, 1963, P. 371.
10. Materiale, VI, pp. 711—712.

Materiale, VI, pp. 736—737.
12. Mioara Turcu, Paul I. Cernovocleanu, arh. C. Marinescu, Complexul me

dieval Tinganul (Cercetări arheologice, numismatice şi istorice), cap. Necropola 
feudală, de Mioara Turcu, în Cercetări arheologice în Bucureşti, voi. II, Bucureşti, 
1965, p. 264.

13. Pentru  detalii asupra descoperirilor monetare, vezi capitolul respectiv şi 
anexa I, din prezenta lucrare.
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CRONOLOGIA MORMINTELOR LA SF. DUMITRU SUCEAVA 5

25 s-a descoperit o monedă poloneză de argint, emisă de A lexandru I 
(1501— 1506).

Obiectele de podoabă cele mai obişnuite sînt nasturii globulari des
coperiţi în m ajoritatea mormintelor, şi folosiţi la încheierea cămăşilor la 
gît şi a hainelor la piept. Aceştia sînt din metal în cele mai m ulte cazuri 
de argint, sau un aliaj de argint, uneori auriţi, de formă globulară cu 
fundul uşor tu r t i t  şi cu o mică ureche de prins în partea superioară, a- 
semănători cu cei descoperiţi la Suceava, în sectorul Cimitir14 (fig. 2/1) *- 
Forma lor este puţin diferită, dimensiunile variind în cele mai m ulte ca
zuri. In alte cazuri, apar şi nasturi formaţi din două emisfere uşor tu rtite  
(M21, Ms, Mm), identici cu cei de la Suceava15 (fig. 2/2). In două morminte 
(M11, M 14) s-au descoperit nasturi de metal de o formă mai deosebită, a- 
vînd urechea mai mare şi corpul uşor turtit, asemănători cu nasturii gă
siţi la Retevoeşti16 şi care au fost dataţi în prima jumătate a secolului al 
XVI-lea (fig. 2/3). In tr-un  singur caz (Ms) nasturii sînt foarte numeroşi, 
36 buc., probabil încheind haina pînă în talie. In afara acestor tipuri de 
nasturi, la un m orm înt (Mj) s-au descoperit 3 nasturi din os care au fost 
dataţi în secolul XVI prin moneda de la m ort (fig. 2/4). In afară de nas
turi, hainele se mai încheiau cu copci care sînt însă foarte rare  (M?).

Inelele găsite sînt foarte simple, lucrate într-o tehnică rudim entară 
din aram ă sau bronz. De altfel, numai la trei morminte (M7, Mg, M'») s-au 
găsit inele, din care la M’° num ai un fragm ent d in tr-un  inel. La mormîn- 
tul nr. 9 s-a descoperit un inel de aramă, avînd veriga lipită pe dosul 
plăcii fiind puţin  ruptă la partea inferioară. Pe placă inelul este incizat 
cu motive geometrice. El are analogii cu un alt inel descoperit la cimiti
rul medieval de la D rubeta17 şi datat în secolele XV— XVI (fig. 2/5). La 
m orm întul nr. 7 s-a descoperit un inel de bronz avînd veriga lipită pe 
dosul plăcii. Pe placa pătrată, exista un loc pentru  aplicarea unui cristal 
de rocă (fig. 2/6). Un exem plar asemănător s-a găsit la D rubeta18, dar a- 
vînd placa pătra tă  cu laturile perlate. La m orm întul nr. 10 s-a găsit un 
fragm ent foarte simplu d in tr-un  inel, avînd veriga gravată cu striuri 
scurte verticale.

In tr-un  singur mormînt (M21) s-a descoperit o cruciuliţă lucrată în 
metal şi avînd o formă simplă de execuţie (fig. 2/7). La m orm întul nr. 20 
s-a găsit un obiect de ornam ent (fig. 2/8).

O semnificaţie deosebită o prezintă găsirea în m orm inte într-o stare 
foarte precară de conservare a unor urme reduse din m aterialul îm bră- 
căminţii. De m ulte ori sînt numai fire metalice alteori bucăţi mai mari, 
care perm it chiar identificarea tehnicii, a m aterialelor şi a ornamentelor, 
pe care le foloseau localnicii în îmbrăcăm intea lor. Ele sînt ţesături şi

14. SCIV, rv, 1—2, 1953, p. 360. fig. 24/1 şi 2.
15. Idem, fig. 24/3.
16. Materiale, VI, p. 713, fig. 14/7.
,7. Materiále, V„ p. 778, fig. 2/14.
18. Materiale, V, p. 778, fig. 2/15.
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0

Fig. 2. — Obiecto de podoabă, descoperite Ia Sf. D um itru ,
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cusături din lină sau mătase cu fir de argint aurit la foc, înfăşurat pê  fir 
de mătase (Ms). Toate sînt decorate numai cu motive geometrice, în care 
predomină rombul singur, zig-zagul etc.

Din analiza celor 28 de morminte se poate preciza că folosirea cea 
mai intensă a cimitirului are loc începînd cu a doua jumătate a secolului 
•al XVI-lea. S-a observat că mormintele sînt foarte rău conservate, o 
cauză fiind şi aceea că gropile făcute au spart fundaţia bisericii din se
colul XVI, uneori neuniform, îngreunînd mult înmormîntările. Au exis
tat şi suprapuneri de morminte, descoperite în colţul de sud al construc
ţiei din secolul XIV, unde M> este suprapus de M '7 şl este supra
pus de M19.

După datele de care dispunem în prezent, cimitirul a dăinuit pînă în 
a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, iar la sfîrşitul acestui veac o 
bună porţiune din terenul curţii bisericii Sf. Dumitru a fost folosită pen
tru  construirea unor clădiri cu diverse destinat i i 19 Intr-adevăr sondarea 
părţii de nord şi sud a turnului clopotniţă a surprins construcţii de su
prafaţă, suprapuse pe morminte, «i care au fost datate pe baza monedelor 

;găsite aici şi emise de Iosif al 11-lea la anii 1775 şi 1781 şi Francisc I la 
•anii 1800 şi 1801. In orice caz la începutul secolului al XIX-lea, locul 
cercetat nu mai era folosit ca cimitir.

Din totalul celor 28 de morminte dezvelite se constată următoarele : 
2 din ele (Mjs şi M>9) sînt datate la începutul secolului XV, iar mormin
tele IVI1 ? şi M2« la sfîrşitul acestui veac. Din secolul al XVI-lea sînt mor
mintele ! M25, M16, Mi, Mi4, M9, M10, Mu, M4, M04, M27, M12, M2o M2i, 
M7, Mt. Mai rare sini mormintele din secolul XVII (M2S, M-, M23). Cit 
priveşte secolul al XVIII-lea, avem următoarele mormime: M3, M6, M2, 
M12, M 2c» M 13

♦ * *

^  Cercetările arheologice întreprinse în curtea bisericii Sf. Dumitru, 
■au dus şi la descoperirea a numeroase monede20, în afara altor vestigii 
•arheologice (anexa nr. 1).

Monedele găsite sînt valori mici din argint sau aramă şi reprezintă 
■emisiuni monetare moldoveneşti, ungureşti, turceşti şi poloneze.

Descoperirile monetare moldoveneşti sînt în număr de 16 piese. Cele 
mai vechi monede sînt de la Alexandru cel Bun. Astfel, au fost găsite 8 
monede anepigrafe (jumătăţi de groşi) emise de acest voievod (fig. 3/1, 3,

19. Acest lu c ru  reiese d in  in v en ta ru l b isericii Sf. D um itru  din Suceava, î n 
tocm it în  1972 şi p ăs tra t în  a rh iv a  bisericii.

20. O p a r te  din m onedele descoperite  la Sf. D um itru , au  fost iden tifica te  de 
■Octavian Iliescu, de la C abinetu l num ism atic  al A cadem iei şi de Eugenia  N eam ţu, 
■de la  In s titu tu l de istorie şi arheologie — Iaşi, p en tru  care  le aducem  aici m u lţu 
m ir i le  noastre.
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7). Sînt tipuri obişnuite de monede care au mai fost descoperite la Su
ceava21, în urma săpăturilor arheologice.

Ele au pe avers reprezentat capul de bour cu steaua cu cinci raze in
tre coarne, în dreapta rozeta şi în stînga semiluna. Pe revers e înfăţişat 
un scut despicat avînd în primul cartier fascii şi în al doilea flori de crin 
(variind de la 3 la 7 flori de crin).

Unele au scutul timbrat de o rozetă, sau de un cap de bour avînd în 
dreapta rozeta şi în stînga semiluna. Monedele anepigrafe găsite aici au 
analogii cu cele descrise de Octavian Iliescu22, de E. Fischer23 şi cu desco
peririle de la Iaşi24. Au rnai fost găsite două monede emise de Alexandru 
cel Bun ; un gros (falsificat) şi un dublu gros (fig. 3-9,10). Dublugrosul 
are analogii cu o monedă identică emisă de acelaşi voievod şi descrisă de 
Fischer25. Această piesă este din aramă şi are pe avers înfăţişat între 
două cercuri de perle un cap de bour, între coarne o stea cu cinci raze, 
în dreapta o rozetă cu cinci frunze, în stînga semiluna, iar pe revers un 
scut despicat avînd în primul cartier fascii, în al doilea şase flori de crin. 
Deasupra scutului un cap de bour, în cîmpul monedei, în stînga scutului, 
sigla T.

S-au descoperit şi două monede de la Ştefan al II-lea (1433—1447). 
Una din aceste piese este din argint şi are pe revers un scut timbrat de - 
o rozetă;â (fig. 3/11). A doua piesă este din aramă şi are pe revers scutul 
timbrat de o coroană deschisă şi în cîmpul monedei, în partea stingă, se 
distinge sigla P 27 (fig. 3/12).

Cea mai interesantă monedă moldovenească descoperită în complexul 
cercetat, în dreptul secţiunii a Vl-a, cu ocazia decapării pămîntului de 
umplutură, este destul de uzată şi nu s-a putut descifra numele voievo
dului (fig. 3/13). Se poate totuşi distinge destul de bine pe avers capul de 
bour, avînd între coarne o stea cu cinci raze, în partea stingă rozeta, în 
partea dreaptă semiluna conturnată. Pe revers se observă un scut despi
cat, timbrat de o coroană, în primul cartier floarea de crin dublă, în al doi
lea trei fascii. Moneda este de aramă şi din cauza unei bateri greşite nu 
are forma perfect rotundă. Această piesă, atît de rară, poate să aibă ana
logii cu o monedă descrisă de D.A. Sturza şi atribuită greşit de autor lui 
Bogdan I (1359— 1365). Intr-un studiu numismatic, Octavian Iliescu28 rec
tifică această greşeală şi arată că stilul în care e reprezentat capul de

21. SCIV, VI, 3—4, 1955, ,p. 760.
-22. O Iliescu, îndreptări şi întregiri mărunte cu privire Ia unele emisiuni 

monetare feudale ale ţărilor române, în  SCN, I, 1957, pp. 221—222.
23. E. Fischer, Beitrag ziir Münzkunde des Fürstenthumes Moldau, în JBLMr 

Czernowitz. 1901, p. 59, nr. 59, 63.
24. Aih. Mold., II—III, 1964, pp. 496—498, fig 1/3, 9 şi 14.

2s. E. Fischer, op. cit., p. 73, nr. 71.
2<5. O. Iliescu, op. cit., p. 237 ; pi. IV/9.

27. Ibidem, pi. IV/9.
2B. Ibidem, pp. 235—237, fig. 4.
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L

Fig. 3. __ Monede emise p en tru  Moldova, descoperite la  Sf. D um itru.
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bour, precum şi scutul timbrat de coroana deschisă ne trimit la epoca li
mitată de sfîrşitul domniei lui Alexandru cel Bun şi de începutul aceleia 
a lui Ştefan cel Mare. El atribuie această monedă lui Petru al II-lea 
(1444—1445, 1447—1449). De altfel, floarea de crin dublă, ce mobilează 
al doilea cartier al scutului de pe aceste piese, apare şi pe cîteva steme 
ale Moldovei din timpul lui Ştefan cel Mare29. In ce ne priveşte, consi
derăm că această monedă poate fi datată la mijlocul secolului al XV-lea.

O monedă anepigrafă (jumătate de gros) a fost descoperită la tum ul 
de nord-vest al bisericii din secolul XIV (fig. 3/14). Ea a fost emisă de 
Ştefan cel Mare (1457—1504) şi are pe avers într-un cerc de perle un cap 
de bour, în stînga rozeta cu cinci petale. Pe revers un scut despicat, fără 
a se indica linia despărţitoare ; în primul cîmp apare o cruce simplă cu 
braţele egale, deasupra unei rozete cu cinci petale mari, în al doilea 
sînt trei fascii mari.

Acest tip monetar a fost cunoscut mai de mult, dar atribuit vreme 
îndelungată voievodului Ştefăniţă30. Ulterior a fost determinat exact de 
către Constantin Moisil şi în urma studiilor efectuate s-a ajuns la con
cluzia că monedele de acest tip au fost emise de Ştefan cel Mare31.

Au fost descoperite şi două monede moldoveneşti din secolul al 
XVI-lea emise de Ştefăniţă (1517— 1527). Prima piesă (fig. 4/15) a fost 
argintată şi are pe avers, între două cercuri de perle, în mijloc un scut 
cu capul de bour, între coarne o stea cu cinci raze, în stînga semiluna, în 
dreapta o rozetă cu cinci petale. Se observă destul de clar că capul de 
bour are vechile înfăţişări de pe monedele din secolul XV, însă numai în 
vremea lui Ştefăniţă, atunci cînd influenţa stemei de pe sigilii începe să 
se facă tot mai simţită, capul de bour este pus şi el, în unele serii, într-un 
scut32.. A doua piesă (fig. 4/16), cu aceleaşi descrieri ca şi la prima, are 
însă capul de bour înfătisat mai deosebit decît de pe monedele din seco
lul XV.

Deosebit de numeroase sînt monedele ungureşti descoperite în săpă
turile arheologice din complexul cercetat (anexa nr. 1). Au fost găsite un 
număr de 29 piese, din care 9 monede emise de Matei Corvin (1458— 
1490) ; fig. 4/20, 7 monede de la Wladislaw al II-lea (1490— 1516) j fig. 
4/53, 4 monede de la Ludovic II (1516—1526) ; fig. 4/54, 3 monede de la 
Ferdinand I (1527— 1564) : fig. 4/24 şi 6 monede de la Rudolf al II-lea 
(1576—1608) : fig. 4/27. Toate monedele ungureşti sînt denari de argint, 
bătuţi în monetăria de la Kremnica (Kremnitz—Bergstadt—Kormoc—Ba- 
nya), actualmente în R.S. Cehoslovacă. Din totalul de 29 monede ungu-

2?. Mihai Berza, Stema Moldovei în timpul Iui Ştefan cel Mare, în  SCIA, II,
1955, 1—2, p. 71.

30. E. Fischer, op. cit., p. 34, nr. 159.
31. O ctav ian  Iliesou, Emisiunile monetare ale Moldovei în timpul lui Ştefan 

cel Mare, în Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare, B ucureşti, 1964, 
p. 192.

32. M ihai Berza, op. cit., p. 77, fig. 8 , p . 83, fig. 14.
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nitz (11), Moldova (14) şi Constantinopol (1). Din veacul al XVI-lea da
tează 24 de piese iar din secolul XVII numai două piese. Din secolul al 
XVIII-lea au fost descoperite 6 monede turceşti. In ceea ce priveşte pro
venienţa monedelor, descoperirile de aici confirmă preponderenţa mone
delor ungureşti (30 de piese) cu deosebire în secolul XVI, a monedelor 
moldoveneşti (16 piese) şi a celor turceşti (9 piese).

Descoperirile monetare de la biserica Sf. Dumitru aduc importante 
contribuţii la circulaţia monetară cit şi la cunoaşterea diferitelor aspecte 
■ale vieţii economice şi sociale ale Moldovei în secolele XV—XVIII. Dacă 
în secolul XV se observă o masivă prezenţă a monedelor moldoveneşti 
(16) descoperite aici, aceasta se datorează şi înfloririi economice a Moldo
vei în vremea domniilor lui Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare. In- 
cepînd cu secolul XVI (numai două monede moldoveneşti) se constată în
cetarea emisiunilor regulate de monedă moldovenească în timpul dom
niei lui Ştefăniţă (1517—1527), din cauza lipsei argintului şi dominarea 
»pieţei de către monedele străine38.

Monedele moldoveneşti, descoperite aici, sînt emisiuni monetare cu
noscute pînă acum, dar sînt şi piese care aduc noutăţi în ce priveşte u- 
nele criterii de ordin heraldic, stilistic şi epigrafic.

Lucrări foarte numeroase de construcţii întreprinse în secolele XVII 
—XIX în curtea bisericii Sf. Dumitru au distrus multe morminte ce a- 
veau ca inventar şi monede, încît numai aşa se explică prezenţa a nume
roase piese descoperite în săpăturile arheologice de la Sf. Dumitru. Chiar 
dacă în marea lor majoritate monedele de aici au avut un caracter de in
ventar funerar, nu fac decît să ne confirme, o dată în plus, dezvoltarea 
impetuoasă a schimburilor comerciale dintre Moldova şi a lrf>

Intr-adevăr, descoperirea într-un cimitir a unor monede precumpă
nitor străine (ungureşti, turceşti şi poloneze) are cel puţin darul de a 
oferi dovada puternicei pătrunderi în Moldova a acestor monede pe singu
ra cale a schimburilor comerciale intense.

Cu toate că începînd din secolul al XVI-lea emisiunile monetare in
terne sînt aproape practic întrerupte, nu este de loc de neglijat consta
tarea că dispariţia monedei moldoveneşti nu a provocat perturbări vizi
bile în viaţa economică a ţării, populaţia clovedindu-se capabilă să se a- 
dapte:e noilor condiţii de schimb. In concluzie, studiul materialului nu
mismatic provenind din săpăturile arheologice de la Sf. Dumitru aduce 
preţioase date privind existenţa complexului medieval descoperit aici, cît 
•şi asupra relaţiilor comerciale existente în această perioadă de timp (seco
lele XV—XVIII) între Moldova şi alte ţări.

ALEXANDRU ARTIMON• _ • i .
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A n e x a  nr. 1
DESCOPERIRILE MONETARE DIN' COMPLEXUL ARHEOLOGIC 

MEDIEVAL, DE LA SF. DUMITRU* DIN SUCEAVA.

Campania anilor 1967 şi 1968.

Nr.
crt.

Ţara  pentru 
care s-a  

emis.

•

E m ite n t .
Tipul

de
m o n ed ă

M e ta 'u l Anul
emiterii

M o n e tă r ia Locul descoperirii

1 M o ld o v a A lexandiu  cel Bun 
(1400 —  1432)

A nepigrafă 
(jumătăţi  
de  gros)

argint După
1409

--- Secţiunea a IlI-a

2 w » n n
— P â m în t  de  umplutură din 

in teriorul  absidei laterale 
sudice a bisericii din sec. 
XIV

3 »» » aram ă 1415 --- M o r m in tă  19

4 »» » f ragm ent
anepigtafâ

j» după
1409

--- Absida laterală nordică a 
bisericii din sec. XVI

5 » » » j) --- M o rm in tu l  18

6
» anepigrafă » l»

--- Secţiunea a Vl-a

7 n M w n --- Absida laterală nordică a 
bisericii din sec. XVI



0 1 2 3 4 5 6 7

8 M o ld o v a A lexandru  cel Bun 
(HUO —  1432)

anepigrafă aram ă după
1419

--- Turnul dp n o rd -v es t  al 
bisericii din sec. XIV

9 »» n gros
(falsificat)

1 4 0 0 - 1 4 0 8 --- Secţiunea a Vil-a

10 n n

/

dublu g ros n după
1409

--- Turnul de no rd -ves t  al 
bisericii din sec. XIV

11 n Ştefan II 
(1433 —  1*47)

g ros argint --- --- Secţiunea a IlI-a

12 n » n aram ă --- --- Secţiunea a V l-a

13 n Petru  II (1444 —  
1445 ;  1447— 1449)

g ros a ram ă --- ------ Secţiunea a Vl-a

14 n Ştefan cel Ma<e 
(1457— 1504)

anepigrafâ a r g :n t --- ------ Turnul de n o id -v ^ s t  al 
bisericii din sec. XIV

15 »» Ştefăniiă
(1517— 1527)

gros arg in ta t --- --- M o im în tu l  22

16 »» tt n aram ă ------ ------ Secţiunea a IV-a

17 Ungaria M ate i  C orv in  
(1458— 1490)

fragm ent
denar

arg in t ------ K rem nitz
( K - B )

Secţiunea a IV-a

18 * „ denar ' „ 1489— 1490 (K— P) Secţiunea I-a



19 Ungaria M ate i  C orv in
(1458 —  M9U)

denar arg in t 1489— 1490 ( K - P ) Secţiunea a Y -a

20 h  i » îi » 1489— 1490 ( K - P ) Secţiunea a lll-a

21

•

n  v i i w 1489 —  1490

•

( K - P ) Secţ'iinea a IV-a

22 Vladislav 11 Jagello 
(1490— 15 ib)

fi n 1497 ( K - B ) Secţiunea a V l-a

23 „ Ferdinand I 
( 1627— 15fc4)

n a 1556 ( K - B ) Mormîntu ' ,  2 î

24 V  » » » J550 ( K - B ) Secţiunea a III-a

25 v  i ) fragment
denar

»»
--- ( K - B ) Absida altarului bisericii 

din sec. XVI

26 „ Rudolf 11
(lo7< — 1608)

denar n 1579 ( K - B ) Secţiunea a IV-a

27 n  »> denar M 1580 9
: 1 > M o rm in tu l  27

28 »  « » » 1581 M o rm în tu l  1

29 •» n n »> 1582 ( K -  ) M o rm in tu l  10



o
30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

43

1 2 3 4 5 6 " "  "  7

Ungaria  Rudolf II f ragm ent  a rg in t  1583 (K— B) M o rm în tu l  4
(1576— 1608) denar

denar  „ ¡593 t K - B )  Conliaforti i l  N —  V al
bisericii din sec. XVI

' I u rd a  M a h o m e d  I' asprii „ —  C o n s tan t in o p o l  S ec t i inea  a IV a
( H 5 l  — 14M)

Baiazid II „ a ram ă —  „ M o im în tu l  16
(1481 — 1512)

M ă  hm  ud l f ragm ent  a*g nt —  „ M o rm în tu l  6
(17 J0  — 176*}) aspru

M uslafa  III aspru a r J n t  —  „  M o rm în tu l  3
(1757— 1774)

M o rm în tu l  23

P ă m în t  d*> umplutură de 
la biserica din sec. XVI

M o rm în tu l  2

M o rm în tu l  12

P o lon ia  Alexand. u I jumătăţi a rg in t  —  Cracovia  M o im în tu l  25
( 1 5 0 1 — 1506) de gros



£ 0 1  2 3 4  5 6  7

41 Po lon ia Sigismund III 
(1587— 1632)

g r o s  a rg in t 1626 --- Secţiunea a V l-a

42 » Sig 'smund II 
August (1544-1572)

fals m o n e ta r  a ram ă 1564 --- Secţiunea a V l-a

43 ii Ioan Cazimir 
( 1 6 4 8 - 1 6 6 8 )

»  n 1666 Suceava Absida de nord  a bisericii 
din sec. XVI

M i c u l  t e z a u r  m o n e t a r  d e s c o p e r i t î n  s u b s o l u l  t u r n u  l u i

d e n o r d - v e s t  a l  b i s e r i c i i  d i n sec .  a l  X I V - l e a .

44 U ngaria M ate i  C o rv in  
(1458— 1490)

denar  a rg in t 1468— l 481 K rem nitz
( K - O )

M o n e d e  care făceau parte 
din in v e n ta m 1 unui moi m in t

45
» » n  n 1468— 1481 (K .  .  .  ) n

46 n n w  »
1 4 8 2 - 1 4 8 8 (K .  .  .  ) n

47 i i >» i i  n
1489— 1490 ( K -P ) n

48 n Vladislav II Jagello  
(14 9 0 — 1516)

»  n 1490 (K— H) it

49 » » n  » 1506 ( K - H ) H

50 » »
fragm ent  „  

denar
1509 (K •  •  .  ) M



0 1 2 3 4 5 6 7

61 Ungaria Vladislav II Jagello  
(1490 — 151«)

denar argin t 1510 ( K - G ) ft

52 ft » n tt 1510 ! ( K - G ) tt

53 ft » tt tt 1515 ( K - G ) »

54 » Ludovic  II 
(1516— 1526)

ft ft 1520 ( K - A ) Tt
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20 ALEXANDRU ARTIMON

CH RO N O LO G IE DES TOM BEAUX ET DES DÉCOUVERTES MONÉTAIRES DU 

C O M PLEX E ARCHEOLOGIQUE MÉDIÉVAL DE L ’ÉGLISE SF. DUM ITRU DE

SUCEAVA

Résumé

Les recherches archéologiques effectuées dans la  cour de l ’église Sf. Dumi- 
I ru  de Suceava ont abouti a découvrir un com plexe m édiéval, form é de deux
églises, d a ta n t  du  X lV -e  e t du X V I-e siècles. A u tou r d ’elles s’est fo rm é un ci
m etiè re , dont on a  cherché, dans une p rem ière  é tape un nom bre de 28 tom beaux . 
Les p lus anciens en te rrem en ts  y ont eu  lieu au  XV-e siècle, p en d an t que  les plus
récents au  X V III-e  siècle. En an a ly san t les débris  de ces tom beaux, découverts 
p en d an t les fouilles archéologiques, on  a Pu conclure que le cim etière a été  u ti
lisé  plus in tensivem ent au  com m encem ent de la m oitié du  X V I-e siècle — après 
1534, date  de la  construction  de l'église Sf. D um itru.

D’après les dates que nous possédons au  présent, le cim etière a du ré  ju sq u ’à
’.a fin du X V Iir-e  siècle et le com m encem ent du X lX -e  siècle.

De mém|e, on a découvert un  nom bre  appréciable de m onnaies, qui, en
g rande  m ajo rité , ont eu carac tère  d 'inven ta ire  funéra ire .

Les émissions m onéta ires  du X V -e siècle sont attestées p a r  26 pièces, a p p a r
te n a n t  à A lexand re  le Bon (1400—1432) — 14 exem pla ires  —, É tienne II (1433— 
1447) — 10 exem pla ires  —, P ie rre  II (1444— 1445 ; 1447—1449) — 1 exem pla ire  —
e t  E tienne le  G rand  (1457—1504) — 1 exem pla ire  — voïvodes de M oldavie.

De m ême, du X V -e siècle d a ten t les 9 deniers hongrois du roi M ath ias Cor- 
v in  (1458— 1490), au tres  2 den iers  de V ladislav II J.agello (1490—1516) e t l ’aspre  de 
M ahom ed II (1451— 1481) de Turquie .

Du X V I-e siècle d a ten t 24 pièces, parm i lesquelle  2 exem pla ires  de S tefa 
niya (1517— 1527), voïvode de M oldavie, 1 exem plaire  d 'A lexandre  I (1501—1506) et 
u n  au tre  con trefa it des émissions de Sigism und H A ugust (1544—1572) de Pologne, 
5 deniers de V ladislav II Jagello  (1490—1516), 4 deniers de Ludovic II (1516—1526), 
3 deniers de F erd inand  r  (1527— 1564) et 6 deniers de R udolf II (1576—1608) de 
H ongrie, 1 aspre  de B ajazet II (1481—1512) et un  au tre  de Selim  I (1512—1520) de 
T urquie .

P o u r le X V II-e  siècle on a deux  pièces de S igism und ÎII W asa (1587— 1632),
une  pièce orig inale e t une a u tre  con trefa ite  de Jean  II C asim ir (1648— 1668) de 
Pologne.

P arm i les émissions m onétaires du  X V III-e  siècle, on a un aspre de M ah
m oud I (1730—1754) et 5 aspres de M ustafa  III (1757— 1774) de Turquie.

Les m onnaies découvertes a Sf. D um itru  apporten t des im portan tes contribu tions 
pour la  connaissance de la c irculation  m onétaire  et des divers aspects de la vie
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économ ique et sociale de la  M oldavie aux  XV —X V IU -e  siècles. A insi le m até rie l 
n u m ism atiq u e  y  découvert da te  les constructions des églises du  X lV -e  e t du  XVI-e- 
siècles, les m om ents p rinc ipaux  de l 'ex istence  du  cimetière m éd iéva l à  travers- 
les décennies e t les re la tions com m erciales ex is tan tes  à cette  époque en tre  la  MoL- 

davie  e t au tre  pays.

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. — P la n  général des églises du  X lV -e  et du  X V I-e siècles avec la loca

lisation des tom beaux .

Fig. 2. — O bjets de p a ru re  découverts à l ’église de Sf. D um itru .

Fig. 3. — M onnaies a p p a r te n a n t  à des émissions m oldaves découvertes à  
Sf. D um itru .

Fig. 4. — M onnaies découvertes à Sf. D um itru.
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CONTROVERSA PENTRU REGIUNEA DORNEI DINTRE MOLDOVA
ŞI TRANSILVANIA

Intre Moldova şi Transilvania a existat o îndelungată controversă 
pentru regiunea Dornei. Moldovenii îşi apărau stăpînirea — de fapt ei 
o stăpîneau — susţinînd că hotarul ţării lor începe de acolo de unde se 
rup apele şi-şi mai bazau drepturile pe documentul lui Alexandru cel 
Bun din 15 februarie 1410, în care acest domn dăruise mănăstirii Moldo- 
viţa muntele Suhard cu toate hotarele lui, care se întind pînă la cele două 
Coşne, care se varsă în rîul Dorna. In schimb, locuitorii oraşului Bistri
ţa, care stăpîneau Valea Bîrgăului, susţineau că hotarul teritoriului lor 
cuprinde toată regiunea Dornei pînă la malul drept al rîului Bistriţa.

Diferendul pentru muntele Suhard a mai fost tratat de noi \  urmînd 
să discutăm acum controversa pentru regiunea Dornei.

Cum moldovenii deţineau regiunea Dornei, bistriţenii sau, în nume
le lor, principii Transilvaniei trebuiau să prezinte dovada că ea le apar
ţine lor şi să-i facă pe moldoveni s-o cedeze. In scopul acesta, s-a purtat 
o îndelungată corespondenţă între principii celor două ţări învecinate şi, 
în cele din urmă, s-a convenit în anul 1642, deci pe timpul lui Vasile
Lupu şi al lui Gheorghe Rakoczy, ca hotarul celor două ţări din regiu
nea Dornei să fie verificat şi fixat pe teren de către o comisiune mixtă 
moldavo-transilvăneană. Cu acest prilej, urma să se ia la cunoştinţă do
cumentele prezentate şi depoziţiile martorilor.

Căzîndu-se de acord asupra acestui procedeu, s-a trecut din ambele 
părţi la alcătuirea celor două comisiuni. Cea transilvăneană a fost con
stituită din : Simon Pecsi de Szent — Ersebeth, Petru Gavai de Sofalva, 
loan Sarosi de Pola şi Achaţiu Bartsai, iar cea moldovenească din : vor
nicul Toader Petriceicu, însoţit de boerones paharnicul din Costîna, Do- 
■ciul, Dumitraşco Codaş şi Ilie Şeptilici, ultimii doi din Suceava.

1. T. Bălan, Conflictul pentru muntele Suhard între Moldova şi Transilvania, 
m Omagiu fraţilor Al. şi I. Lapedatu, Bucureşti, pp. 39—49.
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Membrii comisiunii transilvănene aveau drept indicaţie rezoluţia ce
lor trei naţiuni privilegiate din Transilvania din 9 martie 1642, în care 
se menţiona că frontierele Moldovei se termină acolo unde rîul Dorna se 
varsă în Bistriţa. Fiindcă moldovenii aveau în stăpînire regiunea Dor- 
nei, voievodul Rakoczy a fost rugat să determine părăsirea ei de către 
cei cîţiva valahi aşezaţi acolo, iar dacă aceştia s-ar împotrivi, să-i înde
părteze omnibus modis et viis.

Comisiunea transilvăneană a primit două autorizaţii : una, cu data 
de 2 iulie 1642, eliberată de cancelaria principelui transilvănean, în care 
s-a ordonat membrilor ei ca, pe ziua de 1 august 1642, să se prezinte la 
frontiera ţării pentru a se întîlni cu comisarii moldoveni (Anexa 2), şi 
alta, din 11 iulie 1642, eliberată de aceeaşi cancelarie, în care s-a porun
cit membrilor comisiunii să stingă o dată pentru totdeauna m utuas dis- 
sensiones dintre cele două ţări. Ei vor abandona toate res et domestica 
negotia şi, înarmîndu-se cu plenaria authoritas, vor porni neîntîrziat la 
drum, pentru a fi prezenţi în ziua indicată, la poalele muntelui Suhard 
(Anexa 3).

Li s-au dat şi indicaţii orale cum să procedeze. Intîi vor lua cunoş
tinţă de conţinutul documentelor ce li se vor prezenta de ambele părţi,, 
adică se vor informa din lectis lileris partium  u trarum que coram vobis 
producendarum şi pe urmă vor trece la audierea martorilor, adică vor re
curge la humanis testimoniis. La nevoie, se vor servi şi de alte probabili- 
bus documentis. La urmă, vor ieşi pe teren, făcînd o reambulatio, însem- 
nînd frontiera cu semne distincte, adică cu certis m etarum  signis .

Luînd la cunoştinţă instrucţiunile primite, comisarii transilvăneni 
s-au întrunit în ziua de 26 iulie 1642 în oraşul Bistriţa, unde au rămas 
timp de trei zile din pricina ploilor şi a inundaţiilor provocate de ele. A 
patra zi, au pornit la drum, ajungînd în ziua de 1 august la ima parte, 
adică la poalele muntelui Suhardul Mic.

Nesosind încă moldovenii, comisarii transilvăneni s-au urcat a doua 
zi pe muntele Suhardul Mic pentru a explora terenul. Stînd pe vîrful 
muntelui şi privind în jur, s-au „convins“ — vidimus, oculavimus et con- 
speximus — că întreaga regiune controversată de la muntele Suhard pînă
la malul drept al rîului Bistriţa aparţine Transilvaniei — quod ad regi- 
men Transilvanicum spectantia territoria  sint. Coborînd la vale, au dat 
de delegaţii bistriţeni, sosiţi pentru a depune mărturie.

Cum nici la 2 august comisarii moldoveni nu şi-au făcut apariţia,, 
delegaţii bistriţeni, voind să profite de ocazie, au cerut să se procedeze- 
la judecată, fiindcă ei posedă atit documente, cît şi testimonia humana. 
Dar n-au reuşit cu rugămintea lor, deoarece comisarii au ţinut să mai 
aştepte o zi.

In 3 august, delegaţii bistriţeni şi-au repetat cererea, insistînd să se 
înceapă judecata. De data aceasta, comisarii transilvăneni au cedat, în- 
trunindu-se în şedinţă în absenţa comisarilor moldoveni. Bistriţenii au
cerut să li se adjudece regiunea controversată cu toţi munţii şi toate 
locurile aflătoare acolo — Alpes controversas et loca in illis existentia ad
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manus et possessionem ipsorum cinquemus, concedamusque usurpanda 
(Anexa 4).

După luarea la cunoştinţă a cererii bistriţenilor, s-a trecut la studiul 
documentelor prezentate de ei — Dominorum Bistriciensium ju ra  inspi- 
cere, rum inare ac ventilare testimoniaque acceptare. Au fost prezentate 
trei documente, scrise pe pergament şi întărite cu peceţi, adică tria
m em brana inscripta et siglîî.’s signata literalia instrumenta.

Cel mai vechi dintre aceste literaiia instrum enta poartă data de 30 
iulie 1412, în care Voievodul Transilvaniei Stibor întăreşte comunei Iaad 
din Valea Bîrgăului un oarecare loc litigios — locus litigiosus — , cu care 
prilej se arată hotarele acestei comune. Ele încep de la rîul Rodna — 
a flumine Rodna — şi se întind pînă la rîul Bistriţa — ad fluvium  
Besztercze. Se mai adaugă fraza : in alto fluvio Bistricza vocato.

Cu al doilea document, eliberat în oraşul Spira din Germania
(Speyer) la 30 iulie 1414, de către regele Sigismund, s-au întărit aceleiaşi 
comune Iaad hotarele, care sînt astfel menţionate : Signatur fluvii
Rodna, a parte castri noştri Rodna nuncupati decurrentis et al io fluvio 
Bistricza vocato. Adică ele se întindeau usque ad fluvium  Bislricz.

Al treilea document, cu data de 3 februarie 1525, reprezintă copia 
documentului din 25 aprilie 1481, eliberat de Voievodul Ştefan Bathory, 
cu care s-a acordat localităţilor Iaad, Bistriţa Mică, Pintec, Waldorf de 
Sus şi Nova Villa dreptul de urmărire şi pedepsire a răufăcătorilor. 
Aceştia din urmă vor putea fi urmăriţi pînă la frontierele
Moldovei — usque (ad) metas Moldaviensis terre  insequendi, occidendi, 
persequendi, interficiendi ac gladio temporali trucidandi in eosque exer- 
cendi plenam, liberam et omnimodam in hac parte  damus et concedimus 
facultatem (Anexa 1).

După citirea acestor documente, a urmat audierea martorilor aduşi 
de bistriţeni. Au fost prezentaţi nu mai puţin de 50 martori, preoţi şi ţă
rani români din districtul Bistriţei. Ţăranii erau iobagi ai familiilor de 
conţi unguri din această regiune.

Toţi martorii au făcut depoziţii favorabile bistriţenilor, afirmînd în 
diferite feluri că rîul Bistriţa formează frontiera între Transilvania şi 
Moldova. .

Cel dintîi martor, anume Popa Ghiorghi din Runc, protopopul dis
trictului Bistriţa, a mărturisit că moldovenii plăteau bistriţenilor taxe, 
ori de cîte ori foloseau păşunile de pe malul drept al rîului Bistriţa, iar 
bistriţenii pescuiau în acest rîu în văzul moldovenilor, care nihil oblo- 
cuti sunt, verum  pacifice eos permiserunt. Nici cîmpulungenii, nici mă
năstirea Moldoviţa n-au stăpînit vreodată teritoriile de pe malul drept 
al Bistriţei. Mai mult ! Moldoveanul Ilie Condrea, bună oară, şi-a zidit 
o casă pe malul drept al Bistriţei, aproape de gura Dornei, dar Domnul 
Moldovei, sciens territorium  non ad se pertinere, a ordonat să se dărîme 
casa.

Popa Ionas din Salva auzise de la tatăl său că medium fluvii Bistri- 
ciensis obţineai limites. In sprijinul acestei declaraţii, el a comunicat
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întâmplarea cu moldoveanul Ioan Doboş, care trăia cu două femei, dintre 
care una îşi avea casa pe malul drept al Bistriţei. Petrecînd mai des la 
această din urmă femeie, el nu putea fi tradus în faţa instanţelor mol
doveneşti pentru a fi acuzat de bigamie. Voievodul Ieremie Movilă, ne- 
cutezînd să trimită oameni peste rîul Bistriţei pentru a-1 aresta, s-a adre
sat bistriţenilor. Aceştia l-au alungat pe Doboş, care, întorcîndu-se în 
Moldova, a întemeiat la gura Dornei, pe malul stîng al Bistriţei, satul 
Gjamolo, adică Giumalău, quem ipsi iam a fluvio Dorna, Dornam appel- 
Iarunt.

Popa Ghiorghi din Bîrgău a declarat că moldovenii n-au stăpinit 
niciodată regiunile de pe malul drept al Bistriţei — nihil possederunt — 
şi, de cîte ori foloseau păşunile de aici, plăteau bistriţenilor taxe. Iar po
pa Grigore din Răbra, împreună cu alţi opt colegi de ai lui, a mărturisit 
că a locuit un timp pe la izvoarele Bistriţei fără să fi fost neliniştit de 
moldoveni.

Popa Hodor din Rodna a relatat următorul caz : Odată, goştinarii
moldoveni au urmărit pe nişte moldoveni pentru neplata goştinei de oi. 
Ajungînd la malul Bistriţei, ei s-au oprit, fiindcă şi-au dat seama că te
ritoriul din dreapta Bistriţei nu le aparţine lor, ci bistriţenilor.

Popa Gavrilă din Poiana a făcut declaraţii mai precise. După păre
rea lui, regiunea începînd de la obîrşia Bistriţei pînă la gura Dornei a- 
parţine bistriţenilor, iar popa Petru din Sebeşul Mare a adăugat alt amă
nunt. Petrecînd în tinereţe la mănăstirile Moldoviţa şi Pobrata, şi-a 
adus aminte că auzise de la călugării acestor două mănăstiri că rîul 
Bistriţa de la obîrşie pînă la Gura Dornei formează hotarul dintre Mol
dova şi Transilvania. La fel au mărturisit alţi şapte preoţi români. Ter- 
ritorium Bistriciense, au zis ei, a scaturigine fluvii Bistricz deorsum 
plane usque ad Dornam sit, medium fluvium habet pro limite ; trans eum 
Moldavorum, in citeriore vero parte Transilvanicum est.

După audierea celor douăzeci de preoţi, a venit rîndul ţăranilor, în 
număr de treizeci. Aproape toţi au comunicat întîmplări mărunte, fără 
importanţă, pentru a demonstra că rîul Bistriţa formează hotarul dintre 
Moldova şi Transilvania. Astfel, ţăranul Ieremie Şorban din comitatul 
Doboca a declarat că, odată, moldovenii au trecut rîul Bistriţei cu o tu r 
mă de 1.200 oi. La ordinul principelui Andrei Bathory, oile au fost con
fiscate. O parte din ele au fost trecute ca pradă pe seama bistri
ţenilor, iar altele au fost trimise la moşia Sajo a principelui Bathory. 
Restul au fost transportate la Alba Iulia ad culinam principis. Alţi ţă
rani, originari din Bîrgău, au mărturisit că linia ex fonte fluvii B.stricz 
deorsum usque ad fluvium Dorna formează frontiera dintre Moldova şi 
Transilvania şi că păşunile pînă la gura Dornei aparţin bistriţenilor — - 
pascua etiam penes Dornam existentia ad Bistricienses spectant.

Mateiaş Griga ştia să spună că vînase o dată pe muntele Suhard şi 
pescuise în Bistriţa, dar n-a întîlnit călugări moldoveni care să-l opreas
că. Mărturisirea ţăranului Ştefan Matei a fost mai interesantă. El fusese 
pe vremuri în serviciul unui cîmpulungean şi n-a cutezat niciodată să 
treacă dincolo de malul drept al Bistriţei, fiindcă regiunea Dornei apar

162



'CONTROVERSA PENTRU REGIUNEA DORNEI 5

ţinea bistriţenilor. Numai de curînd — ante aliquot annis — s-a iscat 
conflictul pentru ea. Iar ţăranul Mihai Busuruţ din Bîrgău a susţinut că 
moldovenii plăteau bistriţenilor taxe — censum pascuationis — , adică 
din cincizeci de oi una, ori de cîte ori foloseau păşunile dornene. Şi cei
lalţi ţărani au mărturisit la fel.

După terminarea audierii martorilor, delegaţii bistriţeni au insistat 
să se treacă la deliberare şi la pronunţarea sentinţei. Comisia a cedat şi 
.a trecut la discutarea cazului.

Din lectura documentelor prezentate de delegaţii bistriţeni, comi
sarii transilvăneni au tras concluzia că teritoriul satului Iaad se întindea 
pînă la Bistriţa moldovenească — usque ad fluvium  pîane Bistricz se ex- 
tendera t  — iar din declaraţiile martorilor a rezultat că bistriţenii stă- 
pîniseră totdeauna regiunea situată pe malul drept al rîului Bistriţa. 
His hoc modo exhibitis, pro confirmatione solidiore eorum, quod nimium 
terr i to rium  Moldavicum usque ad fluvium  Besztercze se extendat, ast 
non ad citeriorem eius partem, quodque territorium  etiam ac limites 
Transilvaniae plane usque ad medîtullium fluvii Besztercze servetur, 
Iar cit priveşte păşunatul pe valea Dornei, moldovenii achitau bistriţe
nilor taxe şi impozite — taxam  pascuationis et censum praestiterint.

Pornind de la aceste premise şi considerîndu-se atît controlul făcut 
pe teren, cît şi uzul îndelungat — oculata revisio et continnus usus — 
comisia a adjudecat în absenţa comisarilor moldoveni bistriţenilor, in 
perpetuum  habenda regiunea litigioasă cuprinzînd muntele Borşa Mare, 
Fîntîna Rece, amîndouă Coşnele, muntele Suhardul Mare şi rîul Bistri
ţa în jos pînă la gura Dornei.

După pronunţarea sentinţei, atît comisarii, cît şi reprezentanţii Bis
triţei cu martorii lor se pregăteau de plecare. Cînd voiau să pornească, 
a apărut solul comisarului moldovean, rugîndu-i să aştepte, întrucît 
boierul său urmează să sosească din moment în moment — etiam mox 
ad nos perventurus esset. După un ceas a şi sosit comisarul moldovean 
Toader Petriceicu, însoţit fiind de colegii lui, de călugării de Moldoviţa 
şi de ţăranii cîmpulungeni. După salutul obişnuit — salutavit nos —r 
Petriceicu a arătat ale sale missiles literas, adică scrisorile sale de acre
ditare eliberate de cancelaria moldovenească. Apariţia comisarului mol
dovean nu era pe placul nici al comisarilor transilvăneni, nici al delega
ţilor bistriţeni. De aceea, Petrus Thorna, purtătorul de cuvînt al delega
ţilor bistriţeni, a început să creeze dificultăţi, cerînd moldovenilor să 
prezinte plenipotentiam et sufficientem ad ferendum judicium faculta- 
tem. Comisarii transilvăneni, însuşindu-şi expunerea lui Thorna, i-au a- 
■rătat lui Petriceicu cele două scrisori de acreditare, adică cele două au
torizaţii ale lor, cerîndu-i să prezinte şi el scrisori quales nostrae sunt, 
pentru ca procedura juridică ce avea să urmeze să nu degenereze într-uri 
luduş puerilis, adică într-un joc copilăresc. Petriceicu a răspuns că nu 
posedă alte scrisori decît cele primite de la voievodul său. Atunci dele
gaţii bistriţeni au cerut să se pronunţe din nou sentinţa super locis con- 
troversis. Petriceicu, care se socotea membru al comisiei, iar nu parte în 
proces, s-a opus, refuzînd să se supună judecăţii comisarilor transilvă-
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neni luate în absenţa lui, nefiincl trimis cîe Domnul său pentru un ase
menea lucru — non esse missum a suo domine. De aici comisarii transil
văneni au tras concluzia că moldovenii n-au nici un drept la teritoriul 
litigios — nullum  ius habere —, şi de aceea ridică numai pretexte — 
sed solum praetex tum  sibi formassent.

Văzînd că moldovenii refuză să ia cunoştinţă de sentinţa pronunţa
tă în absenţa lor, comisarii transilvăneni s-au constituit singuri din nou 
în şedinţă, pentru a da acţiunii lor un simulacru de legalitate. Ei au 
cerut din nou bistriţenilor să prezinte documentele ce le posedă. Fără să 
le mai citească, comisarii transilvăneni au comunicat moldovenilor sen
tinţa pronunţată de ei, prin care teritoriul litigios a fost adjudecat pentru' 
totdeauna bistriţenilor — controversas Aîpes usque ad fluvium ipsum 1 
Bistricz adiudicavimus et relinquimus perpetuo possidendas.

In faţa acestui procedeu neobişnuit şi nejust, moldovenii au rămas 
consternaţi. Veniseră ei doară să se constituie într-o comisie mixtă pen
tru  a se stinge un litigiu de teritoriu de mult rămas nerezolvat. Ei nu în
ţelegeau să apară în faţa unui juriu constituit din membri străini pentru; 
a fi judecaţi. La fel nu puteau accepta sentinţa pronunţată în absenţa lor.
O considerau ilegală şi deci fără valoare.

Pentru a pune capăt procesului iniţiat de transilvăneni, egumenul 
Moldoviţei Gavril a prezentat uricul lui Alexandru cel Bun din 15 fe
bruarie 1410, cu care s-au dăruit mănăstirii sale munţii Suhardul Mare- 
şi Mic şi terenul de pe malul drept al Bistriţei. Teritoriul dăruit se în
tindea de la vîrful Jireap la Coşna Mică, de aici în jos la Păltinişul Ban
cului, la Coşna Mare, la piciorul Suhardului Mare, la vîrful Suhardului, 
tot înainte pe vîrf pînă la obîrşia Rusoaiei, de aici în jos la rîul Bistri
ţei, cu Bistriţa în jos pînă la gura Fîntinii Reci, de aici cu Fîntîna Rece,, 
în sus pînă la vîrful Jireap, de unde s-a început hotarul2.

Documentul prezentat de egumenul Gavril era un uric domnesc e- 
xecutat după toate regulile obiceiului urmat de cancelaria moldoveneas
că şi nu putea fi respins fără argumente puternice.

Comisarii transilvăneni, vădit indispuşi din pricina apariţiei acestui 
uric, s-au apucat să-l studieze, străduindu-se a-i găsi defecte, deşi se gă
seau în completă necunoştinţă a diplomaţiei moldoveneşti şi a limbii sla
vone în care era scris uricul. Totuşi n-au dezarmat. Au început să-l con
troleze. Au găsit în corpul documentului o cruce de ceară neagră — crux 
quaedam ex sericio nigro confecta — , iar atîrnată de document o oare
care pecete veche — vetus aliquod sigillum — , avînd în interior ceară 
neagră, un lucru care le părea inadmisibil, deoarece, după părerea lor,, 
voievozii moldoveni nu foloseau pentru acest scop decît ceară roşie. Ob
servaţiile neîntemeiate ale comisarilor transilvăneni nu puteau rămîne 
fără răspuns. Acesta a fost dat de egumenul Gavril, care a dovedit că do
cumentul lui Alexandru cel Bun prezentat de el posedă toate semnal-

2. M. Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, voi,
I, pp. 75—77, nr. 26.
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»mentele unui document autentic. Atit materialul pe care e scris, cit şi 
limba slavonă în care este conceput textul, cît şi mărturia logofătului 
Bratei, citat în text, şi numirile topografice care există neschimbate pînă 
în ziua de astăzi, dovedesc limpede că documentul este autentic. Iar în 
ce priveşte culoarea cerii folosite, este vorba de o observaţie fără temei. 
De aceea egumenul Gavril a insistat să se ia în considerare documentul 
şi să se atribuie mănăstirii sale masivul Suhardului cu toate hotarele 
•menţionate în document.

Dar comisarii transilvăneni, porniţi să respingă orice susţinere a 
colegilor lor moldoveni şl să dea cîştig de cauză, pe drept sau pe nedrept, 
bistriţenilor, au desconsiderat declaraţiile egumenului Gavril. In 
schimb, au dat cuvântul purtătorului de cuvînt al bistriţenilor, care a res
pins, pe rînd, declaraţiile egumenului. După părerea lui, documentul lui 
Alexandru cel Bun n-are nici o valoare — non stare — , fiindcă nu re
prezintă decît o simplex tan tum  quaedam donatio, fără calitate executo
rie. Din el mai lipseşte confirmarea din partea regelui ungar — confirma
ta  non fuit —, care pe vremea lui Alexandru cel Bun — după afirmaţia 
acestora — ar fi exercitat suveranitate asupra Moldovei — quia tune am- 
ifoae provinciae sub una corona steterint. Datarea nu-i făcută după crono
logia apuseană, ci după cea bizantină, iar pecetea atîrnată nu aparţine 
documentului. Dar ce e mai important, dispoziţiile cuprinse în uric n-au 
fost executate niciodată, deoarece se ştie că mănăstirea Moldoviţei n-a 
stăpînit niciodată muntele Suhard. Iar cîmpulungenii, care la fel recla
mă pentru ei regiunea de pe malul drept al Bistriţei, deci regiunea Dor- 
nei cu masivul Suhard, nullum  ius habent, fiindcă nu sînt menţionaţi în 
document. In concluzie, uricul moldovenesc este un instrument inutilis ac 
invaiidus.

In schimb, bistriţenii şi-au dovedit drepturile cu documente origi
nale, autentice, înzestrate cu peceţi veridice şi întărite cu mărturii ome
neşti. Acesta a fost răspunsul dat de purtătorul de cuvînt Petrus Thorna 
.al bistritenilor.

9

La aceste afirmaţii îndrăzneţe, boierul moldovean Petriceicu a dat 
un răspuns scurt. El a cerut bistriţenilor să jure că au stăpînit vreodată 
regiunile controversate ei si comprobaverint, deinceps etiam possideant. 
Petriceicu a cerut un răspuns precis, pentru a pune capăt discuţiei fără 
rost şi fără sfîrşit. Nu i s-a răspuns, ci s-a pretextat că ora e înaintată 
şi şedinţa trebuie închisă, urmînd ca a doua zi dis de dimineaţă să con
tinue.

Petriceicu s-a conformat, prezentindu-se a doua zi în tabăra transil
vănenilor pentru a reîncepe şedinţa — denuo pro iudicio consedimus. 
După deschiderea şedinţei, s-au încins diverse discuţii între ambele 
părţi — actae fuerunt inter ambas partes diversae dispuiatloii
pentru ca, la urmă, bistriţenii să declare că sînt gata să-şi susţină pre
tenţiile cu jurămintele martorilor. Astfel, a fost ocolită cererea lui Pe
triceicu ca bistriţenii să jure că au stăpînit vreodată regiunea litigioasă. 
Dacă e vorba, a răspuns Petriceicu, ca pretenţiile să fie susţinute prin 
jurăminte, atunci şi cîmpulungenii trebuie admişi să depună jurămin
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tele. E doară îndeobşte cunoscut faptul, a adăugat Petriceicu, că în toate- 
ţările hotarele se află acolo unde se rup apele — quod in omnibus p ro -  
vinciis scaturigines et fontes, unde aquae oriuntur, ibi oportent esse li- 
mites.

E evident că propunerea lui Petriceicu n-a fost pe placul comisari
lor transilvăneni. Ei i-au respins pe cîmpulungeni pe motiv că aceştia 
sînt parte în proces — Campolongenses esse partes litigantes — , în timp 
ce bistriţenii s-au prezentat cu martori străini — Bistricienses autem  
habere extraneos testes. Deci cîmpulungenii trebuie să-şi dovedească 
pretenţiile cu ajutorul unor martori străini — sed probent illa secundum 
legeni christianorum extraneis testimoniis. Iar în ceea ce priveşte apele, 
ele curg înspre Transilvania, iar nu înspre Moldova — 11011 Moldaviam, 
verum  Transilvaniam versus procedit scaturigo. Bistriţenii au mai pre
zentat o declaraţie semnată de 14 cîmpulungeni, potrivit căreia regiu
nea Dornei aparţine Transilvaniei — quod Alpes illae et loca controver
sa ad Transilvaniam pertineant usque ad ipsum fluvium Bistricz. 
Cîmpulungenii au respins această declaraţie, negîndu-i autenticitatea 
Atunci comisarii transilvăneni au venit cu altă propunere, cerîncl să se 
pună la vot, care parte să fie supusă jurămîntului. Petriceicu s-a opus, 
opinînd că această problemă nu cade în competenţa comisiei mixte, ci a 
principilor amînduror ţărilor limitrofe — sed maneat ad Celsissimi Do
mini noştri Benignissimi et Vajvodae decisionem, cui nam  parti com pe- 
ta t  iuram entum  super controversis Alpibus et territoriis.

Astfel, discuţiile au ajuns la un punct mort. Toate propunerile unei 
părţi au fost respinse de cealaltă parte.

In cele din urmă, comisarii transilvăneni au recurs la un procedeu 
neobişnuit. Au dat citire sentinţei pronunţate cu o zi înainte, potrivit 
căreia teritoriile litigioase au fost adjudecate bistriţenilor — adjudicavi- 
mus perpetuo possidenda. Văzind aceasta, Petriceicu a declarat că se re
trage, nemaiputînd continua în acest fel discuţiile — ego liinc recedam, 
qualiterum que se res habent.

După acest ultim schimb de cuvinte, comisiunea mixtă moldavo- 
transilvăneană şi-a terminat lucrările.

Sosind la Bistriţa, comisarii transilvăneni au alcătuit la 8 august 
1642 un lung proces-verbal, descriind în mod amănunţit în ce fel au de
curs discuţiile cu comisarii moldoveni şi arătînd la ce rezultat s-a ajuns.

La rîndul lor, bistriţenii au ţinut de datoria lor să trimită cîmpulun- 
genilor o lungă scrisoare, informîndu-i asupra mersului conferinţei ţinu
te la poalele Suhardului de comisarii celor două ţări învecinate şi asu
pra rezultatului obţinut. Ei s-au străduit să-i facă pe cîmpulungeni a în
ţelege de ce au trebuit să fie respinse pretenţiile moldovenilor. Uricul lui 
Alexandru cel Bun, prezentat de mănăstirea Moldoviţa, ziceau ei, nu 
poate hi de credinţă a birui munţii. Muntele Suhard n-a aparţinut nicio
dată Moldovei, ci a fost dăruit mănăstirii Moldoviţa din hotarul altei ţări. 
liricul moldovenesc nu poate fi socotit autentic, deoarece de (v)re hi să. 
hie bun ar trebui să aibă pecetea apăsată pe uric, iar nu atîrnată. Pecea- 
tea nu  stă pre loc, iar călugării Moldoviţei spun numai din gură că-i pe-
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ceatea acestei carte. Pecetea a fost îndepărtată, ca să n-aibă nice în tr-ăn- 
şii credinţă. Dar chiar dacă s-ar admite autenticitatea uricului, el totuşi 
rămîne un act fără valoare, deoarece cu el s-au acordat mănăstirii Mol- 
doviţa regiuni care nu aparţineau Moldovei, ci bistriţenilor. Rîul Bistri
ţei a format totdeauna hotarul dintre Moldova şi Transilvania şi de ace
ea păstorii moldoveni se opreau la malul lui iară apa n-au cutezat a t re 
ce. Pescuitul pe Bistriţa a fost totdeauna comun, fiecare parte pescuind 
pe malul ei, ce nice odănăoară n-au avut scărbă împreună, deoarece s-au 
cunoscut că iaste hotarul nostru pînă la apa Bistriţei. Pe vreme de răz
boi bistriţenii ţineau strajă pe malul Bistriţei şi nime de ai voştri nice o- 
dănăoară n-au venit, nice au grăit sau să hie zis un  cuvânt să nu  ţinem 
acolo straje. In concluzie, cartea călugărilor de Moldoviţa, nu-i bună, iar 
moldovenii n-au nici un drept să stăpînească regiunea de pe malul drept 
al Bistriţei3.-'

Fiind nejustă constituirea în complet de judecată în absenţa comi
sarilor moldoveni şi pronunţarea sentinţei fără partea moldovenească, 
apoi, neadmiţîndu-se martorii cîmpulungeni, se impune studiul amănun
ţit al documentelor prezentate de bistriţeni. Ele se cer verificate şi in
terpretate.

Nu era de ajuns ca martorii să declare că rîul Bistriţei a format şi 
formează hotarul dintre Transilvania şi Moldova, căci martorii pot fi in
fluenţaţi sau chiar cumpăraţi, ci trebuiau prezentate documente emise de 
cancelaria domnească, documente în care să fie indicat hotarul. Or, ne- 
producîndu-se asemenea acte, declaraţiile martorilor aduşi de bistriţeni 
n-au nici o valoare. Pescuitul în apele unui rîu încă nu creează drepturi 
de proprietate. Cine pescuieşte pe loc străin fără învoirea proprietarului 
dă cel mult dovadă de îndrăzneală. Că moldovenii care îşi păşteau oile în 
valea Dornei plăteau bistriţenilor taxe este o afirmaţie gratuită, prin ni
mic dovedită. Martorii n-au adus dovezile necesare, dar nici în documen
tele Bistriţei, astăzi in mare parte publicate, nu se găsesc socoteli de plă
ţile făcute bistriţenilor de către moldoveni. Iar povestea cu moldoveanul 
Doboş, care trăise cu două femei, e prea naivă ca să poată fi înregistrată 
şi acceptată ca dovadă.

Tot atît de şubrede erau şi afirmaţiile bistriţenilor, cînd s-au stră
duit să nege autenticitatea uricului lui Alexandru cel Bun, cu care s-a 
dăruit mănăstirii Moldoviţa masivul Suhard cu regiunea din jur. Uricul 
lui Alexandru cel Bun nu reprezenta o simplă donaţie, ci era un act au
tentic eliberat de cancelaria domnească din Suceava, scris pe pergament 
în limba slavonă cu litere cirilice, executat după regulile diplomaţiei 
moldoveneşti, avînd o pecete în corpul documentului şi alta atîrnată iji 
fiind datat după cronologia bizantină uzitată în Moldova în tot cursul e- 
vului mediu. El nu trebuia contrasemnat de regele ungar, întrucît la nici 
un document moldovenesc nu se întîlneşte semnătura regilor unguri.

3. E. H urm uzachi, Documente privitoare la istoria românilor, voi. X V /2, pp. 
1080—1081, nr. 2014 (citat In con tinuare  Documente).

167



10 TEODOR BALAN

El şi-a păstrat valabilitatea în tot timpul şi, nu o dată, atît călugări de 
Moldoviţa, cît şi Domnii moldoveni, s-au referit la el. Astfel, la 30 iunie 
1592, călugării de Moldoviţa, neliniştiţi fiind de bistriteni. au scris pri
marului Bistriţei Gaspar Budaker că aici munţi, sîntu daţi sfintei m ănăs
tiri de cîndu se-au descălecat ţara  Multuoei ... şi noi avem uric încă de 
Ia Alexandru Vodă cela, bunul4. La el s-a referit şi Aron Vodă, la 28 iu
nie 1593, cînd, reproducînd hotarnica Suhardului din 15 februarie 1410, 
a spus că in tra  bas limites Moldavi ab antiquo possiderunt iuxta litera- 
rum  continencias5. Doi ani mai tîrziu, la 2 iunie 1595, se relatează că 
mănăstirea Moldoviţa stăpîneşte muntele Suhard mai mult de două sute 
de ani, în baza unor scrisori foarte vechi6. Iar după alte două luni, pîrcâ- 
labul de Suceava Mihail Tolnay a declarat primarului Bistriţei Gaspar 
Budaker că rîurile Crălibahol, Ţibăul, Negrişoara şi Coşna se ţin de ho
tarul Moldovei şi au fostu oamenii de la Câmpul Lungu slobozi a îmbîa
şi a să hrăni cu direptul pre acolo vănănd f^eară şi peşte 7. La 25 iunie 
1598, însuşi voievodul Ieremie Movilă a atras atenţia că încă Alexandru 
Vodă de mult a dat pămîntul acela mănăstirii aceleia8. Dună două dece
nii, atît Voievodul Miron Barnovschi, cît şi Vasile Lupu, au întărit mă
năstirii Moldoviţa muntele Suhard. Primul i-a avertizat cu uricul lui din 
2 iunie 1626 pe oameni — adică pe bistriţeni — ca nime să nu aibă a 
stăpîni sau a opri înaintea acestei scrisori a Domniei Mele 9, iar al doilea 
s-a referit, în 30 martie 1642, la uricul lui Alexandru cel Bun din 
anul 1410 10.

In faţa acestor dovezi, se mai poate oare susţine că uricul lui Ale
xandru cel Bun n-are nici o valoare şi că mănăstirea Moldoviţa n-a stă- 
pînit niciodată masivul Suhardului ?

Asemenea dovezi există şi pentru Valea Dornei. La 19 noiembrie 
1568, Voievodul moldovean Bogdan a interzis bistriţenilor să pescuiască 
în rîul Dornei sau să cosească pe valea acestui rîu, fiindcă aici se află 
sate moldoveneşti, care trebuie apărate — ut autem de Dorna fluvii pis- 
cacione et falcacione flui eiusdem prati scribitis... id concedere minus 
possumus, nam habemus eciam ultra Dornam villas, quas privări facul
tate Borne et prati eius minus possumus nec volumus'1. La 1631, Voie
vodul Moisie Movilă, luînd apărarea cîmpulungenilor, i-a avertizat pe 
bistriţeni să nu intre în valea Dornei, vînînd animale sălbatice şi pes
cuind ca să nu aibă mişei Domniei Meale nevoie di(n)tru oamenii dumi-

4. Al. Rosetti, Scrisori româneşti din arhivele Bistriţei 1592—1638, Bucureşti, 
Casa şcoalelor, 1944, pp. 27—28, nr. 1.

5. E. H urm uzachi, Documente, voi. X V /l, p. 718, nr. 1318.
6. E. H urm uzachi, Documente, voi. XH, p. 67, nr. 119.
7. Al. Rosetti, op. cit., pp. 30—31, nr. 4.
8. E. H urm uzachi. Documente, vol.XII, p. 363, nr. 553.
9. T. Bălan, Documente bucovinene, voi. II, C ernăuţi, 1934. p. 88, nr. 38.

10. T. Bălan, op. cit., II, pp. 116—117, nr. 53.
11. E. Hui’m uzachi, Documente, voi. X V /1, p. 631, nr. 1177.

168



CONTROVERSA PENTRU REGIUNEA DORNEI 11

ta li12. Dar bistriţenii, ncsocotind avertismentul domnului moldovean, au 
continuat £iă pătrundă în Valea Dornei. Atunci, la 1635, voievodul Va
sile Lupu, văzînd că bistriţenii uzurpă cu forţa locurile cîmpulungenilor 
■— vi et violenter usurpan tu r  — , îi ameninţă cu pedepse — alias ista li
cenţia haud impunis e r i t13. Bistriţenii au răspuns că n-au ocupat pămînt 
moldovenesc nici cît îi latul unghiei, fiindcă teritoriul dornean le apar
ţine lor şi de acum înainte cîmpulungenii vor trebui să achite decima 
pentru cazul că se vor folosi de el14.

Răspunsul bistriţenilor l-a enervat pe Vasile Lupu. Pentru a cu
noaşte situaţia, el i-a întrebat întîi pe cîmpulungeni, dacă cumva au 
vîndut bistriţenilor valea Dornei, care e pămînt moldovenesc. Dacă au 
comis această fărădelege, atunci cu mine nu vă jucaţi, că voi nu aveţi 
puterea să vindeţi altuia păm întul ţarii. Valea Dornei aparţine Moldovei, 
iar de acum înainte cine din bistriţeni va mai cuteza să calce hotarul ţării, 
ei să-i prindă şi să-5 aduceţi înaintea mea cu vite cu tot, să le vorbesc cu 
gura mea de Domn 1S.

Fireşte că locuitorii din Cîmpulung n-au vîndut nimănui nici un pe
tec de pămînt moldovenesc şi vornicul de Cîmpulung Gavril Cocri, exe- 

•cutînd ordinul Domnului său, i-a avertizat pe bistriţeni, poruncindu-le 
să nu mai intre în pămînt moldovenesc, căci de vom găsi vită, să o luom 
cu om cu tot şi (să o trimi)tem la Vodă16.

Răspunsul bistriţenilor nu se cunoaşte, dar din adresa lui Vasile 
Lupu din 30 iunie 1638 reiese că bistriţenii, în răspunsul lor, au susţi
nut că valea Dornei le aparţine lor, fiindcă întotdeauna şi-au păscut vi
tele acolo. Vasile Lupu n-a negat că unii bistriţeni s-au servit de pămînt 
moldovenesc, dar nu fiindcă era al lor, ci din nepăsarea moldovenilor, 
care le-au permis să-şi pască vitele — Greges illos pascuis Moldavicis
uti ad libitum permittebant. Acum însă frontiera este bine limitată __
terminos distinctos — şi trecerea ei nu mai este permisă. De aceea, bis
triţenii vor face bine să se care cît de curînd cu turmele lor de oi de pe 
fînetele moldoveneşti — iussu m andataque vestrarum  Dominationum 
•omnes ovium greges a pascuis Moldavicis am oveantur17. Cît despre mol
doveni, ei nu rîvnesc la averile altora — nos non aliena appetentes — şi 
să se ştie că ei posedă m onum enta ac argumenta vetustissima18. In 
schimb, bistriţenii nu posedă documente cu care şi-ar putea dovedi 
drepturile19.

Dar bistriţenii nici de data aceasta nu s-au astîmpărat. In mai 1641,

12. E. H urm uzachi, Docum ente, voi. X V /2, p .983, n r. 1873.
13. E. H urm uzachi, Docum ente, voi. XV/2. p. 1013.
14. E. H urm uzachi, Docum ente, voi. X V /2, p. 1013. nr. 1913— 1914.
15. E. H urm uzachi. Docum cnie, voi. XV/2, p. 1017, nr. 1924.
10. E. H urm uzachi, Docum ente, voi. XV/2, p. 1015,. nr. 1917.
17. E. H urm uzachi, D ocum ente, voi. XV/2, p. 1045, nr. 19G3.
18. E. H urm uzachi, Docum ente, voi. XV/2, p. 1045, nr. 1965.

.19. E. H urm uzach i, Documente, voi. XV/2, p. 1072, nr. 2003.
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ei au încălcat din nou teritoriul dornean, păscîndu-şi vitele şi vînînd 
fiare sălbatice — pecoribus et laqueis ferarum. Au fost înştiinţaţi de 
vornicii de Cîmpulung Solomon şătrarul şi Mihalachi postelnicul să pă
răsească locurile încălcate, căci, în caz contrar, vitele lor vor fi confiscate 
şi expediate la curtea domnească — peeora abigendi ad suam celsitudi- 
nem. Li s-a atras atenţia că frontiera este acolo unde se rup apele —
ubi defluunt aquae ibi cis Moldaviam Alpes sunt nostrae, trans aquas 
vero suarum  Dominationum est. Această frontieră este veche, fiind fi
xată acum de bătrînul Ştefan Vodă — quae Stephanus quondam Vajvo
dă caeterique metatores jam  defuncţi l im itarun t20.

Dispoziţia lui Vasile Lupu a fost urmată întocmai. In vara 
anului 1641, au fost confiscate de vornicul Cîmpulungului, ajutat 
de dorneni, cîteva sute de oi ale bistriţenilor cu toate uneltele- 
păstorilor lor — aliquot centenas oves cum cunctis earum  utilita tibus2'. 
Domnul Vasile Lupu, aflînd de noua încălcare a ţării sale, i-a somat, la 
26 septembrie 1641, pe bistriţeni să respecte frontiera. Aceasta începe 
acolo unde se rup apele. Care ape curg spre Modova sînt ale Moldovei,
iar celelalte aparţin Transilvaniei — unde aquae erum punt seu effluunt 
nostrum, u ltra  id vero Dominationum Vestrum est22. Totodată, i-a în
ştiinţat pe bistriţeni că va trimite la faţa locului pe marele vornic Pe- 
triceicu cu oamenii lui pro dirimendo territorio, u t videndo territorium.

Un an mai tîrziu, ideea lansată la 1641 de Vasile Lupu a primit for
me concrete. La 19 iunie 1642, el a încunoştiinţat pe principele Gheor- 
ghe Rakoczy că s-a hotărît să trimită la frontieră doi boieri, care, îm
preună cu comisarii transilvăneni ce urmează să fie trimişi, vor fixa din 
nou hotarul — duosque boerones meos, qui commissariorum m unere ad 
distinguendos terminos illius loci veritatemQue agnoscendam fungantur 
destinabo... veritatis filum investigabunt. II invită pe Rakoczy să proce
deze la fel, trimiţînd oameni de ai săi, pentru a se întîlni cu delegaţii 
moldoveni în ziua de 1 august chiar pe linia hotarului — in ipsis fini- 
bus, qui antiquitus in certis ibi montium partibus sunt constituti. N-a 
admis ca loc de întîlnire gura Dornei — in ripa fluvii Dorna —, fiindcă 
ea in ditione mea e s t l3.

In faţa acestor dovezi zdrobitoare, ce valoare putea avea afirmaţia 
bistriţenilor că uricul lui Alexandru cel Bun nu-i autentic şi declaraţiile 
martorilor lor că regiunea situată pe malul drept al Bistriţei cu muntele 
Suhard şi valea Dornei aparţine Transilvaniei ?

Acum se poate înţelege de ce bistriţenii au refuzat să jure că au stă-
pînit vreodată regiunea controversată. Ei n-au stăpînit-o niciodată şi nici. 
nu puteau prezenta documente cu care să-şi dovedească stăpînirea.

20. T. Bălan, Cîteva documente bistriţene, pp. 25—26, nr. XIV.
21. T. Bălan, op. cit., pp. 24—25, nr. X III.
22. T. Bălan, op. cit., pp. 24—25, nr. X IH  şi pp. 28—29. nr. XVII.
23. T. Bălan, op. cit., pp. 26—28, nr. X V —XVI.
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Dar atitudinea părtinitoare a comisarilor transilvăneni avută In 
cursul dezbaterilor ne sileşte să supunem unui control documentele p re 
zentate de bistriţeni pentru a vedea dacă ele sînt de fapt menite să elu
cideze problema frontierei dintre Moldova şi Transilvania.

In documentul din 30 iulie 1412, se arată hotarul comunei Iaad din 
valea Bîrgăului. Fraza latină referitoare la acest pasaj este astfel repro
dusă în raportul comisarilor transilvăneni : A fluvio Rodna plane usque 
ad fluvium Bestercze seu Bistricz terr ito rium  Iaadense et Latine sic sonat.. 
In alto fluvio Bistricza vocato.

Documentul acesta se găseşte publicat în colecţia de documente a lui 
Zimmermann24, unde fraza de mai sus este astfel formulată : In fluvio a 
Rodna suum m eatum  producente et in altero fluvio Bistriczia vocitato... 
specialiter in fluvio de Rodna decurrente et altero Bistricz nuncupato.

Mistificarea este evidentă. Nu scrie A fluvio Rodna, ci In fluvio a
Rodna si In fluvio de Rodna decurrente. La fel, nu scrie In alto fluviof '
Bistricza vocato, ci In altero fluvio Bistriczia vocitato şi altero Bistricz 
nuncupato. Pe româneşte, această frază sună astfel De la rîu l care izvo
răşte de la Rodna... In alt rîu  zis Bistriţa.

Deci, e vorba de alt rîu Bistriţa, nu de Bistriţa Mare sau adîncă. Dar 
rîul care trece prin localitatea Iaad se cheamă la fel Bistriţa, care se var
să în rîul Şieu şi prin el în Someşul Mare. Deci e evident că s-a identi
ficat, probabil intenţionat, Bistriţa care curge pe lîngă satul Iaad din va
lea Bîrgăului, cu Marea Bistriţă, adică Bistriţa Aurie sau Bistriţa Moldo
venească..

In al doilea document, cel din 30 iulie 1414, citat în raportul comi
sarilor transilvăneni, se găseşte următoarea frază : Signatur fluvii Rodna 
a parte castri noştri Rodna nuncupati decurrentis et alio fluvio Bistricza 
vocato, quibus semper incolae îaadensae ab antiquo usi et gavisi fuissent.

Textul acesta, aşa cum este stilizat, n-are nici un înţeles. Greşelile ca 
Signatur fluvii Rodna şi incolae îaadensae impun confruntarea cu textul 
original. In menţionata colecţie de documente a lui Zimmermann, textul 
este redat astfel : Signanter fluvio a parte  castri noştri Rodna nuncupati 
decurrenti et alio flumine Bistriczia vocato, quibus semper et ab an tiquo  
usi et gavisi fuissent25. E limpede că e vorba de rîul Bistriţa care izvorăş
te din regiunea Rodnei şi trece prin satul Iaad.

In al treilea document, eliberat bistriţenilor la 3 februarie 1525 de 
către principele Ioan Zapolya, se acordă bistriţenilor dreptul de a urmări 
pe tîlhari pînă la hotarul Moldovei. Fraza reprodusă în raportul comisiei 
transilvănene sună : Bistricienses persequi possint latrones usque ad te r 
ritorium Moldaviae.

24. Fr. Z im m erm ann  — Carl W erner — Fr. Müller, Urkundenbuch zur Ge
schichte der Deutschen in Siebenbürgen, H erm annstad t, 1902, vol. III, pp. 535—536, 
nr. 1684.

25. Fr. Z im m erm ann  — Carl W erner — Fr. M üller, op. cit., vol. III, pp. 621—622., 
nr. 1747.
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Dar documentul lui Zapolya, care nu elucidează cu nimic problema 
urmărită c’e noi, nu reprezintă decît reproducerea documentului din 25 
aprilie 1481, eliberat de principele Ştefan Bathory. In acest din urmă do
cument se zice că localităţile Iaad, Bistriţa Mică, Pintec, Walldorff de 
Sus şi Nova Villa, avînd neplăceri a malefactcribus, furibus, predonibus 
et latronibus gravissima non solum damna, sed etiam molestissima incen
dia percrebra, roagă să li se acorde remedium efficaciter opportunum  
anume dreptul de mâlos male perdendi et malefactores occldendi facul- 
tatibus gladium exercendi. Li s-a dat dreptul să urmărească pe răufăcă
tori usque ad metas Moldaviensis terre insequendi, occ'dendi, persequendi, 
interficiendi ac gîadio temporali trucidandi in eosque exercendi plenam, 
liberam et omnimodam in hac parte damus et concedimus facultatem at- 
que mâlos male perdendi annuim us potestatem (Anexa 1).

Intrucît în acest document nu se arată hotarele dintre Moldova şi 
'Transilvania, el nu serveşte la clarificarea problemei urmărite de noi.

După cum s-a putut vedea, în nici unul din cele trei documente pre
zentate de bistriţeni nu este vorba de delimitarea frontierei dintre Mol
dova şi Transilvania şi nu este de înţeles cum bistriţenii s-au hotărit să 
se servească de ele pentru a revendica teritoriul Dornei.

Problema pescuitului în rîul Bistriţei se cere tratată separat. Din de
claraţiile unor martori aduşi de bistriţeni, reiese că locuitorii districtului 
Bistriţei aveau dreptul să pescuiască în Bistriţa moldovenească, aşa dară 
legiunea de pe malul drept al Bistriţei aparţinea Transilvaniei. Trebuie 
deci de văzut dacă documentele atestă această afirmaţie.

Există două documente transilvănene, în care este vorba de pescuitul 
în rîurile Someş şi Bistriţa transilvăneană. Primul a fost eliberat la 21 
iulie 1412 de Voievodul Stibor-6. In el scrie că la început pescuitul în a- 
ceste două rîuri fusese liber, dar că în urmă a fost interzis de Voievodul 
Procopius 2\  Acum pescuitul în aceste două rîuri e din nou permis, 
anume pe o fîşie care incipîendo de pertinenciis Rodna usque 
ad metas ipsius districtus Bistriclensis et speciaîiter circa 
possessiones Salcz et Reussendorf. Acest document al Voievodului 
Stibor a fost confirmat doi ani in urmă, anume la 26 iulie 1414, 
de către regele ungur Sigismund28. Regiunea liberului pescuit pe cele 
două rîuri amintite mai sus este astfel fixată : Dictis fluviis Samuch et

26. Fi’. Z im m erm ann  — Carl W erner — Fr. M üller, op. cit., vol. III', pp. 529—530, 
nr. 1630.

27. Un voievod al Transilvaniei,, din an ii 1103—1412, cu num ele  Procopius nu  
.e s te  cunoscut. El va fi fost probabil unul d in  com andanţii cetăţii Rodna ; cf. W ert-

ner M oritz, Die Woyewoden Siebenbürgens im Z eita lte r de r Arpaden şi Die Woye- 
voden Siebenbürgens im XIV. Ja h rh u n d e r t ,  în Archiv des Vereins fü r Sieben- 
bürgische Landeskunde, Neue Folge, Ban.d X X V III, 1889, pp. 41—74 şi Band X X IX , 
1890. pp. 114—115.

28. Fr. Z im m erm ann — C arl W erner — Fr. M üller, op. cit., voi III, pp. 
612—614. nr. 1742.
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Bistricia aliisque cjrcum Rodna castrum  praedictum currentibus uti et 
frui debere comperimus manifeste.

Deci nu e vorba de Bistriţa moldovenească, ci de rîul Someş şi aflu-- 
entul său Bistriţa.

Considerîndu-se atitudinea delegaţilor bistriţeni avută în cursul pro
cesului, buna lor credinţă trebuie trasă la îndoială. Ei trebuiau să ştie că 
există două rîuri cu numele Bistriţa şi că satul Iaad nu este situat lă 
Bistriţa moldovenească, ci la cea transilvăneană. Totuşi, au insistat asu
pra identităţii numelor celor două rîuri, îndemnînd pe comisarii transil
văneni să susţină că teritoriul Transilvaniei se întinde pînă la Bistriţa 
moldovenească, înglobînd în el şi valea Dornei.

Dar nici procedeul comisarilor transilvăneni n-a fost corect. Cînd au văzut 
că lipsesc comisarii moldoveni, puteau cel mult să încheie un proces ver
bal, indicînd în el că, din pricina absenţei comisarilor moldoveni, şedinţa 
comisiunii mixte moldavo-transilvănene n-a putut avea loc. In nici un 
caz, ei nu aveau dreptul să se constituie într-un complet de judecată se
parat, fără colegii lor moldoveni, să ia interogator delegaţilor bistriţeni, 
să audieze martorii aduşi de bistriţeni şi să pronunţe sentinţe. E evident- 
că sentinţa unilaterală pronunţată de comisia transilvăneană era nulă şi 
neavenită.

Dar situaţia în care au fost puşi din capul locului membrii comisiu
nii moldoveneşti măreşte şi mai mult vina comisă de colegii transilvă
neni. Comisia moldovenească a fost legal constituită din vornicul Toa- 
der Petriceicu şi alţi trei boieri. Martorii lor au fost călugării de Mol- 
doviţa şi cîmpulungenii, în frunte cu vornicul lor. Membrii moldoveni 
trebuiau cooptaţi ca membri constitutivi ai comisiei mixte. Dar, spre 
marea lor mirare şi indignare, ei au fost trataţi ca inculpaţi, veniţi să 
fie judecaţi.

Luînd cunoştinţă de sentinţa pronunţată în absenţa lor, membrii mol
doveni au protestat, refuzînd s-o accepte. Cum o împăcare n-a putut 
avea loc, părţile s-au despărţit şi tune lites in eo stătu  relictae sunt.

După cum s-a menţionat la locul potrivit, a doua zi, la 4 august, co
misarii moldoveni au apărut din nou, cerînd cooptarea lor în completul 
de judecată şi admiterea ca martori a călugărilor de Moldoviţa şi a 
cîmpulungenilor. In urma acestei cereri, s-a iscat o vie discuţie. S-au 
rostit multe sermones şi s-au încins diversae disputationes. Comisarii 
transilvăneni n-au aprobat reînceperea şedinţei şi anularea sentinţei ros
tite cu o zi înainte. Cîmpulungenii n-au fost acceptaţi ca martori, fiind 
clasificaţi partes litigantes, iar bistrjţenii nu trebuiau audiaţi din nou,, 
întrucît ei îşi prezentaseră acum literalia instrum enta şi sufficientia 
testimonia, în baza cărora li s-a adjudecat regiunea litigioasă. Comisa
rilor moldoveni nu le-a rămas decît să aprobe sentinţa rostită şi să 
colaboreze la stilizarea finalis sententiae, aceasta cu atît mai mult, cu cît 
însuşi Deus nobis id concessisset şi fiindcă luculenter apparet, quod T ran -  
silvanicum territorium  sit.

In urma celor întîmplate, moldovenii au părăsit comisia, iar bistri-

173



16 TEODOR BALAN

ţenii, îngîmfîndu-se în urma sentinţei unilaterale obţinute, i-au ame
ninţat, la despărţire, pe călugării de Moldoviţa şi pe cîmpulungeni că-i 
vor opri să-şi pască vitele şi să ridice veniturile de pe teritoriul contro
versat.

Comisia mixtă moldavo-transilvăneană din august 1642 ar fi putut 
pune capăt îndelungatei controverse cu privire la frontiera dintre Mol
dova şi Transilvania. Dar, părtinind şi procedînd intenţionat greşit la 
interpretarea documentelor prezentate, apoi oprind pe cîmpulungeni să-şi 
prezinte documentele şi să depună mărturii şi în urmă pronunţînd o 
sentinţă unilaterală nedreaptă, comisarii transilvăneni au frustrat de
finitiva tranşare a diferendului. Acesta a continuat şi pe mai departe şi 
n -a  lut sfîrşit decît spre sfîrşitul secolului al XVIII-lea, prin anexarea 
la Austria a acestor ţinuturi.

| TEODOR BALAN
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ANEXA 1

Bistriţa, 1481 Aprilie 25

Voievodul T ransilvaniei Ş tefan  B athory  acordă com unelor Iaad, B istriţa  Mică, 
Pintee, W aldorf de Sus şi Nova Villa d rep tu l să u rm ărească  pe răufăcăto ri p înă 
la  h o ta ru l Moldovei.

Nos Stephanus de Bathor Wayvvoda Transilvanus Siculorumque 
-comes ac judex curie regis.

Ad universorum noticiam harum serie volumus pervenire memorie 
commendantes, quod in personis providorum universorum incolarum ac
inhabitatorum iobaggionum Regie Maiestatis in pertinenciis civitatis Bis- 
triciensis commorancium in villis videlicet Iaad, Aszszn Besztercze, Pyn- 
tek, Felseo Walldorff ac Nova Villa, nobis non modica cum querela ex-
stitit expositum, quomodo a malefactoribus, furibus, predonibus et latro- 
nibus, gravissima non solum damna sed etiam molestissima incendia per- 
crebra paterentur, supplicantes debita cum instancia, ipsis de remedio 

^efficaciter opportuno providere Regia in persona signaremur, attendens
precipue authoritatis potestatem eisdem in hac parte percerta indulta 
quondam Regia desuper concessa, scilicet malos male perdendi et ma
lefactores occidendi facultatibus gladium exercendi.

Nos itaque supplicacionibus huiusmodi, veluti iustis et racioni con- 
gruis inclinati, in pacis opulenciarum favorem ; et quod nocendi malo- 
rum hominum compescatur audacia, tutaque sit inter improbos inno
cencia, de speciali Regie Maiestatis gracia, cuius in his gerimus perso- 
nam universos et singulos tales malefactores, incendiarios, fures, pre-
dones et latrones ipsis iobaggionibus prenotatis damna inferentes aut 
rebus et personis eorum nocentes et nocere machinantes in viis, aratis
publicis et sylvis usque (ad) metas Moldaviensis terre insequendi, occi
dendi, persequendi, interficiendi ac gladio temporali trucidandi in 
eosque exercendi plenam, liberam et omnimodam in hac parte damus
•et concedimus facultatem atque malos male perdendi annuimus potes
tatem, ut sint volatilibus coeli esca (?) et bestyis terre nullo tractabili 
legali super his tanto iudicio sed lex eorum hac sit prefixa cum ipsis in
Rem, ut premissum est trassien (?) iudicatam (?), ut saltem sic horore 
inertis terribilis malefactores renocentur ac malo nocendique ipsis auf-
feratur facultas. Cavendum tamen, ne per huiusmodi indultum nostrum 
aliquam presumcionis summant occasionem occidendi inocentes et in
nocuos.
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Super quibus ipsos et animas ipsorum oneramus, hec donamus et 
concedimus, imo dedimus et contulimus vigore harum literarum sigillo 
nostro consignatarum et testimonio mediante.

Datum Bistricie vigésima quinta die mensis Aprilis, die Mercury in -  
dicione quarta decima, anno Domini millesimo quadringentesimo octua- 
gesimo primo.

Copie din 30 aprilie 1833, din Muzeul Bruckenthal Sibiu, secţia 
manuscriselor, Urkundensammlung (colecţia) Wenrich-Schuller.

A fost publicat de Eudoxiu Hurmuzachi, în Documente XV/l, p.. 
113-114, nr. 204.

Un regest la Dr. Albert Berger, Urkunden-Regesten aus dem alten 
Bistritzer Archive, în Programm des evangelischen Obergymnasiums zu 
Bistritz, 1892/93, I. Theil, p. 52, nr. 309.
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ANEXA 2

Alba Iulia, 1642 iulie 2. .

Principele  G heorghe Racotzi scrie S ta te lo r din T ransilvan ia  să tr im ită  pe 
z iua de 1 august comisari p e n tru  fixarea  ho ta ru lu i despre Moldova.

Georgius Rakotzi Dei gratia princeps Transilvaniae, partium regni 
Hungariae dominus et Siculorum comes etc. etc.

Prudentes circumspecţi, fideles nobis dilecti salutem et gratiam nos- 
tram.

Quid princeps Moldaviae circa dirimendos limites rescribat nobis 
paris litteram principis isthic transmittimus Fidelitatibus vestris. Fide- 
litates igitur Vestrae sint in tali statu paratae, quo adveniente die illo 
utpote 1-a Augusti cum nostris ad id ordinandis commissariis expedire 
possint certos suos homines ad compositionem limitum territorialium ; 
ast non exspectent Fidelitates Vestrae diem plane illam verum praevie 
nos superinde requirere valeamus. Secus non facturi.

Datum Albae Iuliae, die 2-o Iulii, anno domini 1642.

Georgius Rakotsi

Din Muzeul Bruckenthal din Sibiu.
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ANEXA 3

Alba Iulia, 1642 iulie 11

instrucţiunile date comisarilor transilvăneni

Georgius Rakoczy Dei gratia princeps Transilvaniae, partium Regni 
Hungariae dominus et Siculorum comes,

Fidelibus nostris spectabili magnifico Simoni Pecsi de Szent Ersebeth 
ac generosis Petro Gavai de Sofalva, Ioanni Sarosi de Pola, tabulae nos- 
trae judiciariae juratis assessoribus. nec non Achatio Bartsai de Nagy 
Bartsa aulae nostrae familiari nobis sincere dilectis salutem et gratiam
nostram.

,  i

Constare Fidelitatibus Vestris haud ambigimus, quales nam supe- 
rioribus temporibus, mutuae dissensiones inter Regnum Nostrum Tran
silvaniae et Moldavian! ex parte civitatis Bistriciensis ratione certorum 
limitum utrinque controversorum ortae sint, quos quidem dissensionum 
fomites, cum percertam commissionis viam, annuente etiam illustrissimo 
Domino Moldaviae Principe extinguendos esse decrevimus atque ad. id, 
diem primum Augusti proximi affuturum utrinque destinatum volue- 
rimus, nostra ex parte commissionis eidem interesse, dierumque ad diem 
eodem Fidelitates Vestras cum plenaria authoritate expediendas esse 
duximus. Qua propter eisdem benigne praecipimus et firmiter manda
mus, quatenus acceptis praesentibus, statim res et domestica negotia 
ita ordinent itinerique ad id suscipiendo se se accommovent, quo die in 
praenotato locoque in facie controversi semet sistere absque defecta pos- 
sint, ubi cum illustrissimi Domini Moldaviae Principis commissariis eo 
expediendis conveniens negotiam praescriptorum limitum controverso
rum/ : lectis literis partium utrarumque coram vobis producendarum, 
vel earum humanis testimoniis et probabilibus documentis utrinque in- 
tellectis, usque Alpium earundem ibidem adiacentium, more hactenus 
observato, diligens ruminato et perpenso, mutuoque invicem agitato :/se- 
cumaum Deum et eius iustitiam facta etiam si opus fuerit rearnbulatione, 
omnibus modis rectificare inque normam veritatis deducere, in rectum 
collocare, limites ac terminos rectificatos. certos metarum signes, ubique 
profuturo cautela distinguere Alpesque controversas, parti jure trium
ph-anti perpetuo possidendas, manu tenendas, utendas relinquere, literas- 
que suas testimoniales superinde si necessum fuerit, dare et emanari fa
cere debeant et teneantur. Secus non facturi.

Datum in civitate nostra Alba Iulia, die l l -o  mensis Iulii, anno Do
mini 1642.

Din Muzeul Bruckenthal din Sibiu
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ANEXA 4

Raportul Comisarilor Transilvăneni

'Bistriţa, 1642 august 8

Traductum ex Hungarico

Illustrissime ac celsissime princeps Domine nobis naturaliter cla- 
•mentissime !

Fidelium perpetuorumque servitiorum nostrorum in gratiam Cel
situdinis Vestrae humillimam debitamque semper oblationem !

Dominus Deus sanc-tus Celsitudinem Vestram cum sibi dilectis om
nibus sanctis suis benedictionibus visitet et reddat in regimine suo lon- 
.-.gaevam vitam.

Humillime notificandum duximus Celsitudini Vestrae, tamquam 
benignissimo Domino ac Principi nostro ; praeteritis diebus exortae 
fuerunt rixae quaedam circa limites inter territoria Transilvaniae et 
Moldaviae, praecipue pro parte civitatis Bistriciensis, unde Celsitudo 
Vestra pro principali sua pietate studia conservandae inter vicinas pro
vincias bonae harmoniae et tranquillae pacis, ex consensu spectabilis 
ac magnifici Basilii Moldaviae Vajvodae ordinaverat controversiarum 
istarum complanationem ac diremptionem ad primum diem praesentis 

■mensis Augusti cum sapientibus suis consiliariis per certam commissi- 
onem suam nos delegando cum plenaria auctoritate pro controversia 
eodem sapienda ad faciem loci litigiosi exmiserat, cuius quidem be- 
nignae Celsitudinis Vestrae commissionis tenor hoc modo sequitur.

(Urmează instrucţiunile din 11 iulie 1642)

Quod Celsitudinis Vestrae benignum hac in parte mandatum, sum- 
m a  cum submissione percipientes, eique ut tenemur obtemperantes, 
statim iuxta commissionem Celsitudinis Vestrae, domo nostra movimus 
ac in civitate Bistrieiensi 26 Iulii convenimus et quamquam ob copiosas 
pluvias et aquarum exundationes Bistricii per triduum nobis morandum 
-.erat, nihilominus tamen Dei auxilio inde moventes per vias admodum 
lutosas et periculosas ita pereximus, u t ad primum plani Augusti per- 
venerimus ad fines et faciem controversarum Alpium ac limitum. ibi- 
que supra fluvium Besztercze (nam penes ipsum fluvium Bistricz non 
suppetebat nobis locus sufficiens ad condescendendum) descendimus in 
im a parte Alpis Zohard Minoris nominatu. Ibi cum per totum diem com-
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missarios Moldaviae Vajvodae exspectaremus, qui utut binis vicibuS’ 
etiam misissemus pro illis, ac per literas nostras passim in provincia 
Moldaviae quaeri curassemus, in gremium nostri tamen non comparue- 
runt. Die 2-o Augusti cum Deus ex sua bonitate tempus serenum red- 
deret, relictis in statione descensionis domesticis nostris, levi tantum 
apparatu ipsi ascendimus ad summum apicem eiusdem Alpis Zohard 
Minoris, unde omnia controversa loca : Alpes, pascua a Majore Monte 
Zohard infra usque ad fluvium Dorna et Besztercze prospeximus, vi
dimus, oculavimus et conspeximus, quae Alpes et magna nimium in 
illis pascua, proximaque loca evidenter conspiciuntur, quod ad regi
men Transilvanicum spectantia territoria sint, ubi infra ilia etiam Vet- 
sienses et Gjergjovienses montes usque (ad) fluvium plane Bisztricz
sese extendunt, quemadmodum hi ex fluvio Bistricz exsurgentes con- 
troversae Alpes. Inde eadem die descendentibus, ad nostram stationem 
honorabiles domini Henricus Leonhard et Georgius Franck, viri Bis- 
tricienses, obvii nobis comparendo in persona civitatis Bistriciensis An- 
dreae Veg et universorum Bistriciensium incolarum nomine, procura- 
tore eorum egregio et strenuo Petro Torma mediante hoc modo exorsi 
sunt sua responsa : Si quidem benignissimus noster dominus, specta- 
bilis ac magnificus dominus Georgius Rakoczi Dei gratia Regni Tran-
silvaniae princeps, partium Regni Hungariae Dominus et Siculorum 
comes, cum magnifico domino Basilio Moldaviae Vajvoda ita conclu- 
xerit, statueritque, ut ad 1-um Augusti diem, hie ad faciem Alpium 
controversarum utrinque certi commissarii compareant, qui has Alpes, 
loca et territoria limitesque ambarum provinciarum dirimant et dis- 
tinguant, quas denique Alpes hucusque a Bistricsora, id est a decursu 
seu origine fluvii Bisztricz deorsum usque ad ipsum plane fluvium 
Bisztricz, Bistricienses possedissent, ast e contra calugeri monasterii 
Moldavicza et incolae pagi in Moldavia Campolongenses ius erga illas 
praetenderent. Ad cuius rei complanationem cum sua Celsitudo benig- 
nissmus dominus noster Illustritates et Dominationes Vestras una cum 
conditissimis suis consiliariis delegasset, nos coram Illustritatibus et 
Dominationibus Vestris parati sumus turn scripto tenus, turn huma- 
nis testimoniis comprobare. Quoniam vero non modo pro terminata sed 
ne sequenti quidem die, neque commissarii magnifici Moldaviae Vaj
vodae, neque calugeri monasterii Moldaviczi, nec denique incolae pagi 
Campolongi comparuerunt praesentesque se stiterunt, idcirco expos- 
cimus a lege controversas Alpes, territoria et in iis existentes utilitates,- 
in genere omnes usque ad fluvium Bistricz secundum veterum Divo- 
rum Regnum collationes et possessionem a Nobis hue usque usurpa- 
tam, in perpetuum civitati et ditioni Bistriciensi dari et adiudicari. 
Protestamus, ne sit serum si desiderabitur ad hac plura loqui. Quaqui- 
dem Dominorum Bistriciensium protestatione intellecta, quamvis ter
minata dies elapsa esset et secunda accessisset. attamen ne Vajvoda- 
Moldaviae nos arguere, neque monachi et Campolongenses culpam in- 
nos reiicere possent, revisionem decisionemque causae differimus ad 
crastinam diem. Post haec Dominus Deus ex sua bonitate 3-tiam dierri-
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Augusti nobis illucescere concedens /  jmini Bistricienses denuo acce
dente (quoniam commissarii Vajvod ,e, nec per nuncium neque scripto 
vcenus, aut in personis ad Nos non ¿omparuerunt) calugeros in monas
terio Moldavicza degentes et incolas Campolongenses citarunt et. illis 
pariter absentibus vicissim a nobis postularunt, u t vera eorundem iura 
inspiceremus, et de illis iudiciem ferendo, Alpes controversas et loca 
-in illis existentia ad manus et possessionem ipsorum cinquemus con-
cedamusque usurpanda. Interea eodem e conspectu nostro recedere 
iubentes et super hac re diligentissime inter nos consultantes, placuit 
Dominorum Bistriciensium iura inspice ;e, ruminare ac ventilare, testi- 
-moniaque acceptare, deinde secundum Deum et iustitiam eius legem 
etiam seu sententiam pronunciaremus eisdem. His itaque agitatis per- 
dux.erunt coram nobis domini Bistricienses tria membrana inscripta et 
•sigillis signata literalia instrumenta.

Prim um  instrum entum  erat Sigismundi imperatoris, qui etiam Rex 
■Hungariae fuit, emanatum quippe in civitate Spera ad flumen Rheni 
•anno 1414, postridie festi Sancti Iacobi Apostoli. Hae litterae imper- 
titae sunt Iaadiensibus, qui locus Iaad ad Bistriczium nunc spectat, 
,quibus denique probatur, quod territorium Iaad plane usque ad flu- 
vium Bistricz extendatur, Latino idiomate ita scriptum : Signatur flu- 
•vii Rodna, a parte castri nostri Rodna nuncupati decurrentis et alio 
fluvio Bistricza vocato, quibus semper incolae Iaadenses ac ab antiquo 
•usi et gavisi fuissent.

Secundae literae Stiborii Transilvaniae Vajvodae et comitis comi- 
tatus Szolnok erant privilegíales sigillo munitae, quae emanarunt Bis- 
triczii anno 1412, Sabatho proximo post festum Iacobi Apostoli, ex 
.quibus luculenter elucescit, quod locus litigiosus plane usque fluvium
Bistricz sit territorium Iadiense, qui locus Iaad ad Bistricium spectat 
.continentia autem earum hue incipiendo a fluvio Rodna, plane usque 
ad fluvium Besztercze seu Bistricz territorium Iadense et Latine sic 
■sonat : In alto fluvio Bistricza vocato.

Tertlum est privilegium Regis Ioannis Zapollja, quod emanatum 
,est Bistric'ii anno 1525 in festo Blasii Martyris, in quo continentur li- 
terae Stephani Bathory Transilvaniae Vajvodae emanatae 1481, die 
25 mensis Aprilis, quae continent : Ut Bistricienses persequi possint 
latrones usque ad territorium l^ioldaviae.

His hoc modo exhibitls, pro confirmatione solidiore eorum, quod 
nirnium territorium Mcldavicum usque ad fluvium Besztercze se ex- 
tendat, ast non ad citeriorem eius partem, quodque territorium etiam 
ac limites Transilvaniae plane usque ad meditullium fluvii Besztercze 
servetur, hinc quod vicissim ex parte Transilvanica a memoria homi-
num eadem loca, Alpes usque ad meditullium fluvii Bistriczi plane ad 
.civitatem ipsum Bisiriciensem possessa fuerit, deorsum usque ad flu
vium Dorna eorumque pascua, usum fructum perceperint, ac Moldavi de 
illis locis taxam pascuationis et censum praestiterint, sufficientia testi
monia constituerunt quae ordine hoc sequuntur :
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I — mus testis Popa Giorgy, parochus Runkajensis, annorum 55' 
vel circiter, poparum in districtu Bistriciensi Valachicorum archidia- 
conus, deposito firmissimae fidei juramento sic effatur :: Ego in monas
terio Moldaviae Putna nominato habitavi scioque reverá : quod flu- 
vium Bistricz terminet ac rescindat territorium Transilvaniae a Moldá
vico. A tempore Ieremiae Vajvodae scio dum inde Moldavi, hue per 
fluvium Besztercze transpulerunt iumenta sua et paverunt, ac Bistri- 
ciensibus taxam de illis solverunt. Scio id quoque quod citeriorem par
tem fluvii Bisztricz pro usu ipsorum Bistriciensium pacifice piscati. 
fuerint et per sarcinas aquis attulerint inde pisces, nemo contrarius 
illis fuit (id est Bistriciensibus). Moldavi etiam praesentes fuere, sed 
nihil oblocuti sunt, verum pacifice eos permiserunt, semperque a mea 
aetate deorsum, a medio fluvii Besztercze et cis earn existentes Alpes 
et pascua pacifice possederunt, eorum usum isti perceperunt ac usur- 
parunt, neque Campolongenses, verum ex indultu villici Bistriciensis 
pepulerunt hue suos equos, equatia et oves, certe constat mihi, quod 
quadam vice Bistricienses arestaverunt Moldaviensium equas ex ci- 
teriori parte, et ibi manserunt semper ipsis ademptu. Hoc pariter pro-' 
certo scio, quod quidiam Moldavus Valachus nomine Kondra Illye in 
citeriori parte fluvii Bisztricz penes Dornam fluvium exstruxit sibi 
domum, ut hie habitare possit in territorio ad Bistricienses spectante, 
et modernus Vajvoda proba sciens territorium non ad se pertinere de
mand avit Vorniko nomine Hornicz (Kornicz ?), u t earn comburat, et 
funditus combussit domum, scioque emigravit Valachus ille trans flu
vium.

II — dus testis Popa Ionasz, parochus ex Szalva, annorum 60, fir
ma fide juravit et post juratam fidem per omnia ita fatetur, prout pri
mus testis, hoc addito : quod non solum ipse a sua memoria sciat, quod 
Bistricienses possederint istas Alpes usque ad fluvium ipsum Bistricz, 
quin imo etiam a suo genitore ita audiverit, quod medium fluvii Bis
triciensis obtineat limites et quoque revera sibi constare dicit, quod 
quidam Valachus Moldaviensis, nomine loan Dobosz, duas uxores ha- 
bens, inde hue transmigraverit in citeriorem partem fluvii Bistriciensis, 
volens sibi domum ibidem aedificare, ac etiam habitaverit ibi, et haec- 
res fuit tempore Ieremiae Vajvodae, sed Vajvoda non ausus est cis flu
vium Bestercze mittere, ut ilium reduci curaret ac poenam illi infli
gí, verum a Bistriciensibus id rogans rogavit, ast isti etiam non secus 
indulserunt, nisi compositione Vajvodam et Valachum ilium inter inita,. 
sicque postmodum Valachus iste rediit et in transfluviana Moldoviae 
parte pagum nomine Gjamolo erexit, quem ipsi jam a fluvio Dorna, 
Dornam appellarunt. Nunquam jus quodpiam seu Moldavienses seu. 
Moldavicenses claustrenses, sive vero Campologenses habuisse scio. Sed 
erga censum sustentarunt Moldavi ex indultu Bistriciensium pécora, 
sua.

III — ius testis Popa Nikora ex Nagjfalva, annorum 65 vel circi
ter, firma fide juravit, depositoque juramento per omnia ita fatetur,. 
ubi praecedentes duo testes.
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IV — tus testis Popa Gjorgj, in comitatu Dobocensi, pagoque Borgo 
residens loci parochus, annorum 55, juravit firma fide et in omnibus 
similiter fatetur, prout primus testis hoc addito a tempore quo meminit 
revera scit, Alpes et loca ilia ad medium fluvium Bisztricz deorsum
usque ad fluvium Dorna a principibus Transilvaniae possessa fuisse, 
alterum vero partem transfluviam Moldavicam a Moldavis usurpatam, 
in citeriori fluvii Bisztricz parte nihil possederunt Moldavi, nisi quando 
pro solutione concesserunt ipsi Bistricienses.

V — tus testis Popa Ojira, parochus ex Illyesfalva, annorum 55 
vel circiter.

VI — tus testis Popa Mayas> pagensis parochus ex Szalva, anno
rum 65. „

VII — mus testis Popa Pintya, Varariensis pagi parochus, an
norum 55.

VIII — vus testis Popa Ignac, Makodiensis pagi parochus, anno
rum 50.

IX — us testis Popa Andreika, pagi Lers parochus, annorum 50.

X — mus testis Popa Grigoira, ibis Rebrasiensis pagi parochus, an
norum 38, omnes in districtu Bistriciensi residentes firma fide jura- 
runt, praestita fide sic fatentur, quemadmodum primus et secundus 
testes hoc addito quod ab ortu fluvii Bistricz per medium eius deor
sum plane ad fluvium usque Dorna, Bistricienses pacifice possederint, 
nemo in ea possessione ipsos turbavit, quod et ipsi revera sciunt, et a 
genitoribus suiş ita audiverunt.

XI  — mus testis Popa Hodor, parochus Rodnensis, annorum 42, 
jurat firma fide et post depositum fidem sic fatetur : Ego ex Moldavia 
oriundus sum, Chikon sic dicto — in Moldaviae loco sacerdos fui, sex 
anni sunt a quo in Transilvania habito : scio pro certo quod modernus 
Vajvoda, cum habitarem in Moldavia, oves decimare voluerit et nimiam 
decimam exigebat a misera plebe. Ideo plebs perterrita simul cum ovi- 
bus profugit, aulici famuli et decimator ad me plane venientes interro- 
garunt, quo devenissent homines ? Reposui aufugerunt. Movent post 
ipsos et me etiam secum ferunt et plane usque hue ad fluvium Bistricz
persequimur eos, quos trans fluvium Bistricz deprehendimus, reduxi- 
mus, ac fluvium Bistricz non ausi sumus transire, et illi qui transive- 
rant ad hanc partem manserunt : scimus quod in citeriori hac fluvii 
parte Bistriciensium territorium sic ideo non ausi sumus transire.

XII — mus testis Popa Gavrila ex Pojan, pagi parochus, annorum 
45, firmiter jurando, ita fatetur per omnia : certo scio, quod prout de- 
fluit fluvius Bistricz deorsum medietas eius terminat et rescindit terri-
toria Transilvaniae et Moldaviae. Uxor mea habet genitorem quendam 
Popa Iuon, qui modo quoque vivit, ultra centum annorum aetatis est, illi
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etiam revera fatetur et dicit, quod a scaturigine fluvii Bistricz infra us
que ad fluvium Dorna extenditur territorium Bistriciensium, et iile 
dividit Transilvaniae territorium a Moldávico.

XIII — us testis Popa Grigoira, suburbanus parochus, annorum 42.

XIV — us testis Popa Grigoira hic pariter pagensis parochus et 
annorum 44.

XV — us testis Popa Isak ex Illva, loci parochus, annorum 38.

XVI — us testis Popa Gavrilo. Makodiensis parochus, annorum 45.

XVII — mus testis Popa Iuon, parochus pagi Njimero, annorum 36.

XVIII — mus testis Popa Iakob, parochus pagi Naszodiensis, an
norum 30.

XIX  — us testis Popa Marcoin, parochus pagi Ilva falva, annorum

Omnes in districtu Bistriciensi residentes sacerdotes, prima fide 
jurantes, post juratam fidem per omnia sic fatenti : scimuc hoc pro 
certo quod territorium Bistriciense a scaturigine fluvii Bistricz deorsum 
plane usque ad Dornam sit, medium fluvium habet pro limite, trans 
eum Moldavorum, in citeriori vero parte Transilvanicum est, turn nos 
reverá scimus cum a senioribus ita audivimus.

XX — mus testis Popa Peter Nagj, Sebesiensis parochus et in Dióce
si Sajoiensi commorantium poparum archidiaconus, annorum 50_. firma 
fide juravit praestitaque fide juramenti sic fatetur : Ego inter ipsos 
habitavi in claustris Moldavic-/a et Pobrati 20 annis ; ab ipsis calugeris 
intellexi et audivi, quod territorium eorum medius fluvius abscindat 
et quidem a territorio Bistriciensi, unde Bistricius fluvius exoritur, inde
deorsum usque ad fluvium Dorna, non scit unquam possessum fuisse a 
Moldavis cis fluvium, sed possessionem ad Bistricium spectantem fuisse. 
ab eo quo etiam homines meminit. Dum latrones quoque persequebantur 
Moldavi, si latro trans fluvium fugere potuit nunquam ausi sunt in ci- 
teriorem partem transire, vicissim et Bistricienses non ausi fuerunt flu
vium transire.

XXI _ mus testis Providus Sorban Ieremia, in comitatu Dobocensi
pago Fris habitans, Magnificae Dominatione Samuele Allianae jobaggio, 
annorum 8 6 , firma fide juravit et post juramentum fatetur hoc modo 
scio reverá, nam ego quoque interfui ei tunc actui, quod sub Principatu 
Andreae Bathori, a quo jam elapsi sint 13 anni, Moldavi transpulerunt
per fluvium Bistricz ad Alpem Tinkmony (Tomnatic ?) in nro 1200 oves, 
tunc Andreas Bathori possidebat Sajo et Bistricienses retulerunt Prin
cipi Andreae Bathori, Princeps Sajoienses adversus eos misit, cum Bis- 
triciensibus simul et illas oves omnes alegerunt, ipse quoque, praesens 
fui, unam partem Bistricienses acceperunt, alteram in Sajo relinque-
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runt, tertiam partem pepulerunt Albam Iuliam ad culinam Principis. 
Bistriciense territorium certo scii , quod a scaturigine fluvii Bistricz 
media aqua dividit deorsum usque .1 Dornam. Hoc etiam profecta scio 
quoniam nos vicini sumus Alpibi s ¿istriciensium quod infra Dornam
Sajoienses Alpes sunt et ibi paritt ; limites se extendunt usque ^d me
dium fluvium Bistricz.

XXII — mus testis Torzan Abraham, itidem in comitatu Doboka 
possessioneque Fris residens, Magnificae viduae Samuele Allianae jo- 
baggio, annorum 70.

XXIII — us testis Ballos Ianos, in Felso Sebes comitatu Dobocensi 
residens, annorum 80.

XXIV — us testis Sandor Paskully. in Felso Sebes comitatu habi- 
tans, annorum 80.

XXV — us testis Csoka Ianos, in comitatu Dobocensi pago Also 
Sebes habitans, annorum 73.

Hi omnes Magnificae Dominae Samuele Allianae jobaggiones, firma 
fide jurantes, in omnibus ita fatentur, uti XX-mu fatens popa Peter et 
XXI-mus Sorban Ieremia.

XXVI — us testis Sajbos Abraham, in Fris comitatu Dobocensi com-
morans, annorum ........

XXVII — us testis Hrizka Mathe, in pago Ardany comitatu Dobo
censi commorans, annorum 20 .

XXVIII — us testis Satra Mihally idem Ardaniensis, annorum 70.
X X IX  — us testis Vlad Vasiliy, in Olas Budak comitatu Dobocensi 

residens, annorum 60.
Sic similiter omnes praefatae Dominae subditi su n t  firmiter jurati, 

in omnibus ita fatentes prout XXI-us testis Sorban Ieremia, hoc excepto, 
quod ultimus iste testis Vlad Vasiliy non meminit ovium obactionem.

X X X I — mus testis Goncse Ianos, in pago Kovesd comitatus Tor- 
densis, judex pagensis Magnifici Domini Fetri Bethlen jobaggio, anno
rum 55, firmiter juravit et, praestita fide, sic fatetur : Si quidem Vec-
sienses Alpes vicina sint territorio Bistriciensi, pro certo scio, quod me- 
dius fluvius Bistricz separet territorium Bistriciense a Moldavico, ubi 
fluvius Bistricz oritur ab eo loco deorsum usque ad fluvium Dcrna est
territorium Bistriciense, quin imo Vecsienses quoque Alpes influunt 
plane ad fluvium Bistricz usque infra fluvium Dorna, quen'admodum 
Bistricienses Alpes nunc quoque erga censum conducunt sibi Alpes,
ibidem a dominis possessoritus Vecsiensibus et ita pellunt eo jumenta 
.sua, non autem aliter et ad Vecsienses exigitur decima earum.

185



28 TEODOR BALAN

XXXI — us testis Groza Istvan, in Felso Repa comitatuque Colosi- 
nensi pagi judex, itidem domini Petri Bethlen jobaggio, annorum 53.

XXXII — us testis Toma Ianos, in eodem pago et comitatu residens> 
eiusdem domini Bethlen jobaggio, annorum 60.

XXXIII — us t e s t i s .....................................
XXXIV — us testis Vulacza Tivodar, annorum 60, ex Felso Repa- 

hi pariter sunt domini Petri Bethlen jobaggiones, firma fide jurantes, sic- 
iassi sunt : certo certius scimus, quod territorium Bistriciense et Alpes 
medius fluvius Bistricz abscindit a Moldaviae territorio, ex fonte fluvii' 
Bistricz deorsum usque ad fluvium Dorna.

XXXV — us testis Mare Tivodar, in Ardany, annorum 52.

XXXVI — us testis Ban Iuon, in Olah Budak, annorum 28.

XXXVII  — us testis Ban Uritul, ibidem habitans, annorum 40.

Hi ex comitatu Dobocensi sunt, Samuele Allianae subditi, f irm iter 
jurati, in omnibus aequaliter fatentur, ut XXXIV-us testis Vulacza Ti
vodar.

XXXVIII  — us testis Rinkes Iuon, annorum 6 6 .

XXXIX  — us testis Rinkes Vasiliy, annorum 50, generoşi ac strenui 
Domini Francisci Bethlen jobaggio.

Hi omnes in Borgo comitatu Dobocensi residentes, firma fide juran
tes, deposito juramento fatentur : Scimus revera dum hinc ex loco con- 
troverso Princeps Andreas Bathoni oves Moldavienses abigi curavit ne- 
dum eas extradedissent, quin imo cum pro illis ivissent, ad Sajo crines 
et barbas eorum raserunt et ita eos in Moldaviam remiserunt, oves ex 
pago Moldaviae Chiekoni nominato fuerunt, territorium pro certo sci
mus, quod a scaturigine fluvii Bistricz per medium fluvium infra usque 
ad Dornam fluvium existat et pascua etiam penes Dornam existentia ad
Bistricienses spectant, imo quidam pagi nominati incola, Maila Gergelly, 
actu quoque unum locum pascuum possidet ibi penes Dornam. Hoc etiam 
revera scimus, quodpie defunctus quoque dominus Erdellyi prope plane 
fluvium Bistricz insecuri curaverit Moldaviam semitam, penes se ideo- 
opposuit nunc quoque apparet quomodo insciderunt.

XLII — us testis Motejias Griga, annorum 85, firma fide juravit e t 
sic fassus est : Hoc scio dicere quod cum juvenis celebs essem ante hac 
50 annis onus quoddam duxi in Moldaviam et audivi a genitore meo, 
quod Bistricius fluvius sit terminus territorii Transilvaniae, ab avo quo
que meo id ipsum audivi. Hoc pariter scio, quod trans fluvium Bistri-
ciam in ripa ubi nunc Moldavi domos erexerunt, quod Dornae pagum 
appellarunt, nee una domus fuerit, sed unum solum tugurrum in tugurio 
quidam Valachus nomine Dobores (Doboş) habitavit, is etiam ideo debu-
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ít illic habitare, quod bigamus duas uxores habens fuerit et non ausus 
est in Moldavia habitare, hoc quoque scio, quod dum monachi Molda- 
vicenses in citeriori parte fluvii pascerent oves suas deeimam praestite- 
rint ex 50 unum. Id etiam scio quod libere iverimus ad fluvium Bistricz 
piscationis causa et venatum. Non minus me latet, quod tempore revolu- 
tionum sexcenti etiam perexerimus ex mandiato domini judiéis Bistri- 
ciensis, cum occasio se offerebat et ubi pini erant, ac usque (ad) fluvium 
Bistricz inscidimus semitam per montem Zohard et usque ad ipsum flu
vium Bistricz iverunt excubiae, cuius inscisionis signa nunc etiam appa
rent, ego quoque praesens fui, dum inscidimus earn, per montem usque 
fluvium Bistricz plane, nunquam contrarios se praebuerunt monachi. 
Moldavicenses, hoc in passu ab aliquot tantum annis inceperunt lites 
movere.

XLIII — us testis Porsa Simon, annorum 90.

XLIV — us testis Tonga Simon, annorum 97, firma fide jurando, in 
omnibus ita fatetur, prout Motejias Griga XLII-us testis.

XLV — us testis Mihally Istvan, annorum 65, juramento deposito 
juxta conscientiam, taliter fatetur : Hoc scio pro certo, quod tempore 
adhuc Sigismundi Bathori, quidam Boero, nomine Dargaban, cum mag- 
nis copiis transiverit per montem in Moldaviam, turn ex mandato do
mini judicis Bistriciensis usque fluvium plane Bistricz inscidimus ante 
ipsos viam, quoniam fluvius Bistricz fuerit terminus limitum, indeque 
reversi sumus. Hoc similiter scio, quod tempore Michaelis Vajvodae, dum
bellum erat in Transilvania, ego etiam in Moldaviam ad Campolongum 
iveram serviré, apud quendam hominem nomine Nikita. Quinqué vel. 
sex annis servivi eius, oves custodivi in montibus, sed herum magno- 
pere commisit ne pellerem oves trans fluvium Bistricz, nam territorium 
Transilvanicum est, indeque abigent. Hoc pariter scio, quod nec Molda-
vienses monachi, ñeque Campolongenses antea circa hos montes con- 
troversiam moverint, nisi primo ante aliquot annos inceperunt se oppo- 
nere moderni Vajvodae tempore, antecedenter a memoria hominum sem
per pacifice possederunt Bistricienses. Hoc etiam scio. quod in Deo re- 
quiescens Dominus Erdellyi etiam plane usque ad fluvium Bistricz in- 
scidi curavit semitam, nunc quoque adsunt ibi signa.

XLVI -us testis Malai Griga, annorum 75, jurando fatetur uti prae- 
cedens testis.

XLVII-us testis Guczul Thoma, annorum 50, juravit, secundum ju- 
ratam fidem, sic fatetur : scio reverá, quod Domini Bistricienses saepius- 
miserint me in Moldaviam, duabus vicibus recordor, quod cum adver- 
tissent Campolongenses qua re versaretur ibidem, in fugam me egerunt,.. 
difficulter fugere et evadere potui trans fluvium Bistricz, conviciis me 
affecerunt, sed cis fluvium non fuerunt ausi post me venire, si qui- 
dem Bistriciense territorium fuerit, quando Dominus Erdellyi semitas, 
inscidi curavit, bene memini nemo propterea contrarius fuit, hoc scio
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Moldavicenses monachos ratione montium illorum controversiam mo- 
visse. quam moderni Vajvodae tempore inceperunt contrariari.

XLVIII-us testis Chioka Kostin, annorum 35, Domini Franc isci Beth- 
"len jobaggio, firma fide juravit et sic fatetur : Post juramenti deposi- 
tionem, hoc scio dicere, quod meus genitor, Csoka Illjes, penes fluvi- 
um Bistricz foenum confecerit et pecora in hyeme atque ac aestate ibi
intertenuimus. Hoc etiam scio, quod libere piscati fuerimus in fluvio 
illo a meo genitore audivi et ipse quoque scio, quod aqua seu fluvius 
iste sit terminus. Fatentes isti in Borgio, comitatu Dobocensi habitant.

XLIX-us testis Porsa Griga, annorum 75, in Borgo comitatu Doboka 
residens, firmiter jurando, sic fatetur : scio hoc revera, quod quadam 
vive expediverint me Bistricienses cum meo fratre natu majore pro
latronibus persequendis, plane trans fluvium Bistricz assecuti fuimus 
latrones et boves ad Campolongum pepulerunt, nobisque dixerunt, si 
trans fluvium Bistricz cepissetis illos. una cum pecoribus reducere illos 
potuissetis, deinde dimidium solum partem pecorum furto ablatorum 
nobis restituerunt.

L — mus testis Busurucz Mihallj. annorum 73, in Borgo comitatu 
Dobocensi residens, Dominae Georgio Apaffianae jobaggio, firma fide 
juratus, sic fatetur : Revera constat mihi quod penes fluvium Bistricz 
custodierimus oves meas, nemo contrarium se mihi exhibuit, quoniam 
medius fluvius Bistricz rescindit territorium Moldaviae, scio quoque 
positive, quod Moldavienses censum pascuationis Bistriciensibus pro 
concessa trans fluvium Bistricz ovium pascuatione, utpote a 50 ovibus 
singula ove extradita.

Hos proinde testes imo cum his plures quoque sive modo juramen- 
to adstringendo atque deposita fide expressa fassiones rescribendo ta- 
liter ilia dies elapsa est, et vespere adveniente mansit res in eo statu 
Cum Deus nos rursus ad auroram quarta dies ejusdem Augusti deduce- 
ret, commissarils Vajvodae adhuc dum non advenientibus, Domini Bis-
tricienses a nobis sententiam postularunt. Nos itaque videntes quod prae- 
fixae diei quarta jam esset dies ista et neque ipsi commissarii Vajvodae 
neque Moldavicenses calugeri, nec denique Campolongenses adessent et
compararent, ob:ndeque ibi in montibus amplius morari minime vo’en- 
tes, secundum Deum et eius justitiam Bistriciensibus talem sententiam 
nuntiavimus :

Quandoquidem manifeste constaret ex Dominorum Bistriciensium 
exhibitis literalibus instrumentis, privilegiis, quod territorium Iaaden- 
se. quod nunc ad Bistricium spectat, usque (ad) fluvium plane Bistricz 
se extenderet tam numerosis item testimoniis luLulenter demonstrare-
tur, quod a memoria hominum loca ilia controversa et Alpes Domini 
Bistricienses pacifice possiderint, usurpaverint, usum fructum percepe- 
rint, actum monachi Moldavicenses turn Campolongenses censum pas
cuationis praestiterint Bistriciensibus dt  pascuis illis, dum jumenta sua
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hie paverunt, imo quod semitam etiam pie defunctus Dominus Erdellyi 
non adeo pridem ad fluvium plane Bistricz infecari curavit' seu oocludi- 
nemine contradicendo et tam Dominus Erdellyi ab insecatione, quam 
Bistricienses a possessione eorum impediente. Visum proinde est sedi 
fudrie (?) ut Alpes illae ex summitate montis Nagj Borsos fenyo appel
late supra fontem frigidum usque ad fluvium Kis-Kosna et inde ad 
fluvium Nagj Kosna pergendo Magnum etiam Zohard ejusque apicem 
usque ad aquarum scaturiginem, locumque Kutra Uzre nominatum,. 
fontem superius recentem et ejusdem fontis scaturiginem usque summa- 
tim a Bisztriczisora incipiendo deorsum plane per medium fluvium Bis- 
tricz usque ad fluvium Dornam, cum infra ilium Sajoienses, Vecsien- 
ses, Gjergjioenses Alpes sint ad fluvium plane Bistricz junctae, omnes 
item fluvio Dorna adjacentes Alpes, pascua manent et adjudicantur 
Transilvaniae territoria ad Bistricienses spectanti in perpetuum haben- 
da, dum et oculata revisio et continuus usus innuit, fluvio Bistricz ter- 
minari limites Transilvaniae et Moldaviae territorium, pro ut reliqui 
etiam vicini Transylvani montes. utpote Sajoienses, Vecsienses et Gjor- 
gjoienses demonstrant.

Qua sententia hoc modo pernunciata et Moldaviae Vajvoda com- 
missariis haud dum in gremium nostri comparentibus videntes id quo- 
que quod opus Vajvodae totum sit temporis protractio et protelatio, Deo 
adjuvante iter rursus parando, eique Nos Transilvaniam versus accin- 
gendo cum ad semitam infra apicem montis illius Zohard Minoris ex 
parte Transilvaniae situm pervenissemus approximat interea nobis Vaj
vodae Moldaviae commissarii Theodori Petri Chiuko servus rogans nos 
sui Domini nomine, ne properaremus, nam Dominus ejus etiam mox ad 
nos perventurus esset a Moldaviae Vajvoda. Quamquam nos in accintu 
jam exintis itineris essemus, nihilo tamen minus, ut vigentes inter duas 
provincias differentiae finem fortirentur, ibi in fugo montis equis des- 
cendimus ac recubuimus. Dum post unius horae intervallum appulissset 
Petrus Chiako, cum aliquot sibi adjunctis, pluribus boeronibus cum eo 
existentibus, salutavit nos et Vajvodae etiam missiles literas exhibuit
quae continebant, quod Petrum Theodorum Chiako supremum Molda
viae vornicum (venisset) pro compositionem controversorum locorum et 
Alpium istorum. Cum denuo pro judicio consedissemus cum commi- 
ssario Vajvodae, adjunxit is sibi boerones istos, utpote : Doczul, pohar- 
nikul de Kostina, Dumitrasko Kodas de Szucsava et etiam Septilovest. 
de Elisert, tali quidem in loco, unde omnes sub controversia versantes 
montes et loca contemplari potuimus. His ita agitatis procurator Domi-
norum Bistriciensium strenuus Dominus Petrus Thorma prae primis • 
etiam postulavit, ut ostenderent plenipotentiam et sufficientem ad fe- 
rendum judicium facultatem, num habeant a Vajvoda nec ne ? Ex ad- 
verso nos quoque ostedimus praelegig (?), iis curavimus nostras plenipo- 
tentias literas, exmissis e conspectu nostro litigantibus, postulavimus- 
nos quoque, ut tales literas producerent, quales nostrae sunt, cum li- 
terae quas attulit missiles non sufficerent et ne esset tantum ludus pue- 
rilis opus nostrum. Ad haec omnia, bojero id solum allegavit, quod ipse
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non haberet alias literas praeter illas, quas a Vajvoda nobis attulit. 
Post haec praetenderunt Domini Bistricienses et Nos quoque accesimus, 
u t inter quos res et lis versatur, stipulent utrinque manus et ita dein 
feramus judicium super locis controversis. Ad hoc etiam boero non des- 
cendit, quin imo dixit, se eo sine non esse missum a suo Domino, ex quo 
licet luculenter judicaverimus, eos nullum jus habere erga contoversos 
montes, sed solum praetextum sibi formassent, per suum ad Nos inter- 
ventum, verum tamen Nos ratione horum ita deliberavimus, ut Domini 
Bistricienses jus suum producerent turn scripto, turn humanis testimoniis, 
ut sic cum Deus, tunc homines manifestum videant eorundem jus. Quod 
cum intellexissent Domini Bistricienses medio sui procuratoris vicissim 
•exhibuerunt superius declaratas ternas literas et privilegia quibus de- 
monstrarunt, quod territorium Iaadiense ad Bistricium spectans, plane 
usque (ad) fluvium Bistricz se extendat. Penes hoc Nos etiam diximus, 
quod fassiones etiam juratae receperimus, scripto apud nos existentes,
quas quidem produci et eis interpretări etiam curavimus, quod nimi- 
rum nos respectu literalium instrumentorum omnia ilia loca, contro- 
versasque Alpes usque ad fluvium ipsum Bistricz civitati Bistriciensi 
-adjudicavimus et relinquimus perpetuo possidendas. Quo intellecto mo- 
nachi in claustro Moldavic-ensi residentes, utpote : igumenus Gavrila et 
Zacharim simul cum reliquis suis consociis Campolongi item habitantes 
seu popa Peter et Dragan vattaman et alii plures exhibuerunt quasdam 
in formam donationis membranae inscriptas literas, quas Alexander Vaj
voda indulserat in claustro Moldavicensi residentibus monachis, in qui
bus memoraţi illi montes, quos superius specificavimus inferti erant, 
erat in literis crux quadam ex sericio nigro confecta et emanata fue- 
runt anno a creatione in quo uti apparebat in pendenti zona nigra erat, 
Moldaviae quidem Vajvodorum insigne rubra cera impressum conficie- 
batur, quod praetendebant calugeri ad literas illas spectare et illud quo- 
que Alexandri Vajvodae esse sigillum. Juxta harum itaque literarum 
tenorem ipsi quoque praetendunt Alpes illic infertas ad se pertinere, 
quo procurator dominorum Bistriciensium viso contendebat contra literas 
illas, quod non starent ex rationibus : Quod simplex tantum quaedam 
donatio esset et ilia quoque non fuit stătută, secundo quoniam tunc am-
bae provinciae sub una corona stererint> confirmări tunc debuisset do
natio ilia, sed confirmata non fuit. Tertio, quod nec tempus quo emana- 
vit convenerat aevo christianitatis. Quarto, quod sigillum etiam non eo 
spectet, nam in literis quibus illud appensum fuit, nigram zonam oppor- 
tuit fuisse, ac in literis zona non erat sed una solum crux sericea appare
bat in iis. Quinto, quod qui suis literis privilegiis non utitur, videtur 
talis contradicere suis literis, nunquam haotenus Moldavicenses mona- 
chi usi sunt illis literis et Campolongenses penitus nullum jus habent 
-erga eas, nec concernunt ipsos, unde evidenter hoc apparet, quod omnis 
■opera eorum contrarietas sit. Ex his proinde rationibus non habent lo
cum literae illorum, nos vero comprobavimus, tam humanis testimoniis, 
quam sigillo munitis literis vestris, quod Alpes illae et loca omnia usque 
t(ad) fluvium Bistricz ad ipsum Bistricium pertineant, continuo usu nos
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possedimus, usum fructum nos perceperimus, adeoque merito nobismet 
vindicamus usque ad medium fluvium Bistricz. In quibus ita procedendo 
et ambabus partibus litigantibus e conspectu nostro recedere jussis. 
nostra quoque jura ex praemissis rationibus, literis monachorum claus- 
tri Moldaviczensis inutiles ac invalidas reddiderunt ad quod probe aece- 
■derjdo etiam boerones ex post ill as literas non urserunt, sed Petrus Chiako 
hoc pronunciavit ut Domini Bistricienses doceant et jurent, quod ipsi 
possederint loca ilia, et si comprobaverint, deinceps etiam possideant. 
His pariter ita agitatis, unanimiter cum boeronibus deliberavimus, quo- 
niam vespera iam erant et testibus quoque nos praecedentxbus ac prae- 
tereuntibus conclusimus inde ultro procedere versus Transilvaniam cum-
que Deus nobis id concessisset, summo mane simul convenimus ut litem 
inter nos versantem dirimeremus, quod quidem nostrum judicium cum 
ambae partes intellexissent inde statim movimus et Nos Transilvaniam 
versus venientes descendimus, in loco Nagj Zurd trans fluvium Kosna, 
Petrus Chiako paulo retrorsum manens versus Moldaviam, tunc lites 
in eo statu reliotae sunt, tandem Deo permittente ad sequentem diem 
perductis, quae quinta erat Augusti utpote ad diem Martis elucens, srnn-
mo mane bojeronibus in gremium nostri comparentibus, denuo pro 
judicio consedimus. Actae fuerunt inter ambas partes diversae dispu- 
tationes, et Bistriciensibus turn testibus, turn vero personis ad juramen- 
tum paratis, aliquot vicibus sese obtulere, coram judicio nos quoque mul- 
tis sermonibus declaravimus boeronibus, quod juxta eum rei statum, 
in quo heri vesperi res conclusa fuerat, parati essent Domini Bistrici
enses se sistere et turn testimoniis turn propriis juramentis probare. Ast 
videns bojero, quod justam causam non haberent ipsi, Moldavicensium 
literas urgere haud posse, justumque praetensionem non habere, monen- 
tibus interea nobis ut jura sua producerent inquit demum boiero, se 
juramento adstrinxisse Campolongcnses incolas, attamen liberum esse 
•etiam nobis si juramentum ab iisdem exigere vellemus. Alterum item
motivum esse, quod in omnibus provinciis scaturigines et fontes unde 
aquae oriuntur ibi oportent esse limites. Ad quae turn nos quam Domini 
Bistricienses respondimus : Campolongenses esse partes litigantes et in 
Alpibus partem sibi praetendentes, Bistricienses autem habere extraneos 
testes, itaque Campolongensium testimonia non posse recipi, sed pro
bent ilia secundum legem christianorum extraneis testimoniis. Ubi ori-
gines et apices alegat bojero id non hue spectat, enim vero prout api- 
cem in Magno Monte Zohard allegat infra ilium montem aliquot scatu
rigines et cacumina sunt ad fluvium usque Bistricz, non scit homo pro 
quo id intellegendum sit, cum tale cacumen et mons ibi sicut sit, quem 
oculis conspicimus inter montes ex quo non Moldaviam, verum Transil
vaniam versus procedit scaturigo. Hue accedit id quoque quod Bistri
cienses exhibuerunt quandam relatoriam. in qua continebantur 14 Cam
polongensium fassiones, quos primarius judex Bistriciensis, una cum 
suis senatoribus, mediantibus nobilium judicibus, juramento adstrin-
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gendo, hoc eorum illi Iaszi sunt, quod Alpes illae et loca controversa ad 
Transilvaniam pertineant, usque ad ipsum fluvium Bistricz, nune vero 
ex lilis personis nonnulli praesentes, juratamque totam fassionem ab
negantes, illis statim qua bilinguis judicio declaraţi sunt. Taliter proinde 
et calugeris et campolongensibus manifesta veritate convictis, boj ero e- 
tiam bilinguium illorum nomine describi curavit secumque accepit post 
hoc remotis e conspectu nostro litigantibus, judicium de his ferendo ita 
nobis visum est, quod si tamen juramentum nobis decernendum esset a- 
licui partium illud Bistriciensium sit, quandoquidem bona literalia in
strumenta habeant et sufficientia testimonia. Verum tamen videndo hoc 
boiero, quod ipse nullum jus haberet, differens a nobis in voto, respon- 
sit : Bonum quidem est et hoc judicium, dummodo illi postularent, ju
ramentum Campolongensibus aut calugeris deferendum, ut illi jurarent 
super eo : Nos autem Bistriciensibus decrevimus juramentum. Quoad hoc 
ergo non habens a Vajvoda tantam facultatem. nobiscum in voto con
venire non potest, sed maneat ad Celsissimi Domini nostri benignissimi 
et Vajvodae decisionem, cui nam parti competat juramentum super con- 
troversis Alpibus et territoriis. Credendum reverá, quod si ex ipso in- 
tellexerit rem Vajvoda, taliter se habere, judicium ist (?) hoc commen- 
dabit, et in respectum Celsissimi nostri Principis juramentum etiam 
Bistriciensibus remittet. Nostro denum a Boeronum voto differente ex
quo ex parte duorum Bistriciensium tam literalia instrumenta quam tes
timonia in abundantia suppetunt, imo montibus Bistriciensibus advici- 
nantes plures etiam Transilvaniei montes, utpote : Sajoienses, Vetsien- 
ses, Gjorgjoienses demonstrant, quod omnium illorum territoriorum 
termini se extendant plane usque ad fluvium Bistricz, quemadmodum 
etiam Alpium Biistriciensium. Hine nos finalem sententiam nostra ex 
parte Dominis Bistriciensibus pronunciavimus, interpretări curantes bo- 
jeronibus, quod juxta prius nostrum judicium montes illos plane a 
Bisztricisora deorsum per medium fluvium Bistricz, usque ad Dornam 
fluvium, penes Dornam quoque existentia pascua et utilia loca Bistri
ciensibus adjudicavimus perpetuo possidenda, tanquam propria et ad 
territorium Transilvaniae spectantia ratione Alpium et pascuorum fluvio 
Dorna adjacentium nec quaestio quaedam fuit, neque in liter is, neque 
alibi mentio est, unde luculenter apparet, quod Transilvani cum territorium
sit. Accensiti ambabus partibus litigantibus et proposito iis judicio ab 
utrinque pronunciato boiero tale responsum facit. Dominationes Ves- 
trae viderint. Ego hinc recedam, qualiterumque se res habent. Procu
rator Dominorum Bistriciensium praestatus est, quod deinceps possi-
dere velint loca illa usque ad fluvium Bistricz, quem admodum hue 
usque possederunt, et inhibuit simul calugeros, Campolongenses et re- 
liquos Moldavos, ut pécora sua ibi non pascuant usum fructum inde 
non percipientem quia non concedent.

•Quarum quidem Alpium oculatam revisionem, perlustrationem ac- 
tiones, eatenus eractas modalitates, nec non terrLtorii Transilvaniei a
Moldávico factas recisiones, distinctiones, coram nobis hoc modo pe-
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ractas, nos quoque pro futura cautela, fide nostra mediante sub pro- 
priis manuum nostrarum subscriptionibus et sigillis nostris civitati 
Bistriciensi extradedimus. Eandem Celsitudinem Vestram quam dic- 
tissime feliciter valere desiderantes.

Datum in civitate Bistricz, die octava mensis Augusti, anno 1642. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae humillimi fideles :

Simon Pecsi de St7 Ersebeth Petrus Gavai
Achatius Bartsai Ioannes Sarosi

Correcta per eosdem eodem die et loco

L.s. L.s. L.s. L.s.

Din Muzeul Bruckenthal din Sibiu, secţia manuscriselor 

L. 6, Landeskunde 9

DIE KONTROVERSE ZWISCHEN DER MOLDAU UND SIEBENBÜRGEN

UM DAS DORNAER GEBIET

Zusammenfassung

Zwischen der Moldau und Siebenbürgen bestand seit jeher um 
das Dornaer Gebiet eine langwierige Kontroverse. Die Moldauer be
haupteten stets, die Grenze zwischen diesen beiden Ländern befinde 
sich an der Wasserscheide, während die Siebenbürger daran festhiel
ten, dass die beiderseitige Grenze an dem rechten Ufer der Goldenen 
Bistritz verlaufe. Diese Kontroverse zeitigte manchmal unangenehme 
Vorfälle, da gegenseitig die auf Weide getriebenen Viehstücke in Be
schlag genommen wurden. Endlich kam man im Laufe des Jahres 1642 
überein, die Grenze von einer gemischten moldauisch — sieben- 
bürgischen Grenzkommission feststellen zu lassen.

Tatsächlich sollten am 1. August 1642 beide Kommissionen am 
Fusse des Kleinen Suchard Zusammentreffen. Die siebenbürger Kom
missionsmitglieder erschienen rechtzeitig zur Stelle, während die Mol-
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dauer noch nicht angekommen waren. Nach einer Wartezeit von zwei 
Tagen, beschlossen die Siebenbürger, in Abwesenheit ihrer moldaui
schen Kollegen, die Gerichtsverhandlung zu eröffnen. Die Abordnung 
der Bistritzer zeigte drei Urkunden aus dem 15.-ten und 16.-ten Jah r
hundert vor, worauf die Einvernahme der herbeigerufenen Zeugen, 
bestehend aus lauter rumänischen Priestern und Bauern, erfolgte. Diese 
machten für Siebenbürgen günstige Aussagen. Nach Lesung der vorge
zeigten Urkunden und nach Einvernahme der Zeugen schritt man zur 
Verlautbarung des Urteils. Das gesammte strittige Dornaer Gebiet 
wurde den Siebenbürgern, das heisst den Bistritzern, zugesprochen.

Nach Bekanntgabe des Urteilsspruches, erschien ein moldauischer 
Sendling mit der Nachricht, dass der moldauische Bojar Petriceicu mit- 
sammt einigen Bewohnern des Dornaer Gebietes und einigen Mönchen 
des moldauischen Klosters Moldovitza in Bälde erscheinen werde. Tat
sächlich erschien der moldauische Bojar mit seinem Anhang und zeigte 
sein vom moldauischen Fürsten Basil Lupu ausgefertigte Beglaubigungs
schreiben vor. Aber die siebenbürgischen Kommissionsmitglieder, de
nen die Ankunft der Moldauer nicht genehm war, bereiteten Schwie
rigkeiten. Sie hielten bei ihrem schon Tags vorher verlautbarten Urteils
spruch fest und verwarfen die vom Moldovitzer Kolstervorsteher vor
gezeigte, im Jahre 1412 ausgefertigte moldauische Urkunde.

Als der moldauische Bojar diesen unerwarteten und ungerechten 
Vorgang seiner siebenbürgischen Kollegen erfuhr, verlangte er von ih
nen, unter Eid zu erklären, dass sie jemals das strittige Dornaer Ge
biet besessen hätten. Die Siebenbiiger entzogen sich aber dieser Ver
pflichtung und verblieben bei ihrer Aussage dass das Dornaer Gebiet 
ihnen gehöre.

Um dem Streit ein Ende zu bereiten, schloss man die Sitzung, um 
sie am nächsten Tage, dem 5.-ten August, fortzusetzen. Auch bei die
ser Gelegenheit kam es zu keinem rechtsgültigen Beschluss. Daraufhin 
verliessen die Moldauer die Sitzung.

Die gemeinsame moldauisch — siebenbürgische Grenzkommission 
vom Jahre 1642 hätte der langwierigen Kontroverse ein Ende berei
ten können. Aber angesichts der Haltung der Siebenbürger ging die 
Kontroverse weiter. In Wirklichkeit verblieb das Dornaer Gebiet den 
Moldauern, denn noch im Jahre 1774, anlässlich der Besetzung der Bu
kowina durch Österreich, gehörte es ihnen.
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PRINCIPATELE UNITE ÎN COMBINAŢIILE POLITICE 
INTERNAŢIONALE ALE LUI NAPOLEON AL III-lea

DIN ANUL 1866

Mijlocul secolului a] XlX-lea a fost pentru Europa o perioadă de
cisivă, în care popoarele bazîndu-se pe principiul naţionalităţilor lup
tau  pentru emanciparea de sub jugul străin şi tindeau la constituirea şi 
unificarea lor în state naţionale. De altă parte, marile puteri se înfrun
tă cu înverşunare în dorinţa lor de anexare de noi teritorii şi de-a cău
ta să ţină sub dominaţia lor popoare de altă naţionalitate. O trăsătură 
specifică a acestor tendinţe se constată în desfăşurarea evenimentelor 
din 1866.

Atît prin izbucnirea crizei politice de la Bucureşti în februarie 
1866, care are loc intr-un moment de mare tensiune în Europa, cît şi în 
legătură cu chestiunea Veneţiei, Principatele Unite au jucat un rol în
semnat. Ele au ţinut încordată atenţia marilor puteri, din care unele în
trezăreau cu îngrijorare redeschiderea problemei orientale, iar altele 
voiau să utilizeze situaţia din Principate în soluţionarea unei chestiuni 
■ occidentale. încordarea internaţională din această vreme, complicaţiile din 
Europa Centrală cu implicaţiile ei în Occident şi în Orient, poziţia geo
grafică şi strategică a tînărului stat român, a cărui evoluţie şi prestigiu 
era în continuă ascensiune, au determinat ca Principatele Unite să joa
ce un rol important în diferite combinaţii politice din acest an.

La 11/23 februarie, Alexandru Cuza fu silit să. abdice, datorită u- 
nui complot urzit de intrigile cîtorva politicieni şi ofiţeri de la palat,
sub pretextul de a se aduce un domn străin, deziderat înscris în dorin
ţele divanurilor ad-hoc. Declanşarea acestui eveniment provoacă o oa
recare nesiguranţă internă şi externă. Aceea ce caracteriza situaţia de 
după detronare era impopularitatea guvernului şi trezirea ambiţiilor u- 
.nora din boieri, care pentru ajungerea la scopul lor de-a fi domn, nu 
pregetau de-a acţiona în vederea separaţiei politice a Principatelor. în 
cepură să se ivească serioase divergenţe între complotişti De altă par
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te, unele puteri răuvoitoare căutau să profite de această situaţie pen
tru  a provoca desfacerea unirii.

Pe plan extern, întîmplările de la Bucureşti, erau menite să atra
gă atenţia marilor puteri şi să creeze îngrijorare. Turcia, Austria şi 
chiar Anglia vedeau un prilej de a reveni la situaţia dinainte de 1859. 
Cele şapte mari puteri protectoare erau obligate în urma evenimente
lor întîmplate să se întrunească şi să dezbată. Dar fiecare din ele aveau 
interese proprii în legătură cu Principatele. Rămînea de văzut întrucît
concertul european prezenta unitate, care erau interesele divergente 
între ele şi dacă poporul român era dispus să urmeze liniile trasate de 
aceste puteri. împrejurările au dovedit cum o naţiune mică, încă vasală 
nominal, dar energică, a ştiut să ia iniţiativa şi să rezolve singură pro
blemele ei.

Atmosfera politică europeană la sfîrşitul lui februarie şi în luna 
martie 1866 începea să prezinte o mare tensiune. Se lămurea din ce în 
ce mai clar intenţia Prusiei de-a ataca Austria sub pretextul conflictu
lui în chestiunea ducatelor Schleswig şi Holstein dar de fapt urmărind 
alungarea Austriei din confederaţia germană şi afirmarea autorităţii 
Prusiei în nordul Europei. Situaţia imperiului habsburgic devenise pre--
cară. El nu reuşise să-şi îmbunătăţească raporturile cu Rusia,, Italia ce
rea din ce în ce mai stăruitor Veneţia, iar Napoleon al III-lea ducea o 
politică ambiguă. împăratul francez căuta o refacere a prestigiului său 
politic, care începuse a păli. De aceea din precipitarea evenimentelor' 
din Europa Centrală el ar fi vrut să tragă anumite foloase politice. Din
asigurarea neutralităţii Franţei şi a Italiei, pe care i-o solicita guvernul- 
de la Viena, în caz de conflict cu Prusia, el încerca să aibă maximum 
de profit. In acest scop Napoleon al III-lea voia să întindă protectoratul 
francez sau eventual să-şi însuşească unele teritorii germane de pe Rin,.. 
Austria să cedeze Veneţia Franţei, pe care să o dea Italiei, în schimbul- 
unor teritorii din Orient.

La vestea abdicării lui Alexandru Cuza şi-a alegerii unui domn; 
străin, guvernele europene au început să se pună în mişcare şi se des
chiseră conciliabule diplomatice. Cea mai îngrijorată părea Turcia, în-- 
trucît o manifestare de independenţă putea să aibă repercusiuni în in
teriorul imperiului său. După mai multe discuţii între guvernele euro
pene se ajunse la hotărârea convocării unei conferinţe a celor şapte' 
mari puteri protectoare, care se deschise la 10 martie 1 la Paris, în
scopul de-a delibera asupra evenimentelor din Principatele Unite, sub 
preşedinţia ministrului de externe francez, Drouyn de Lhuys. Recunoaş
terea domnului străin, în împrejurările interne şi externe de atunci, era
soluţia care putea înlătura disensiunile, care pe măsură ce trecea tim
pul, deveneau tot mai accentuate. Dar concertul european nu prezenta-

1. Protocoalele  conferinţei în  G. Fr. de M artens, Nouveau Recuejl de trai-- 
t6s, G ottingen, 1876—1915, vol. V III, p. 166.
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unitate şi interesele divergente care se conturau în timpul şedinţelor a- 
nunţau atitudini diferite.

Paralel cu lucrările din conferinţă, Principatele Unite formau o- 
biectul altor acţiuni diplomatice, însă secrete, şi cu implicaţii mult mai 
largi în politica internaţională. Se discuta în mod insistent cedarea 
Principatelor Unite către Austria, în schimbul Veneţiei, care urma să 
■fie anexată la Italia. Acest proiect este cunoscut şi este menţionat în 
multe lucrări fundamentale de-ale istoricilor români şi străini. Vom că
uta să stabilim mai în amănunt împrejurările în care a apărut această 
propunere diplomatică, care erau interesele puterilor implicate în a- 
ceastă combinaţie şi cauzele eşecului.

Această idee politică nu este nouă. S-a discutat de mai multe ori 
acest schimb. In special în anii 1859, 1860 2, în 1864 3 şi 1865 4, această 

.combinaţie politică a format obiectul unor consultări dintre guvernele 
străine.

In gîndirea politică a lui Napoleon al III-lea, unificarea Italiei şi 
lupta pentru înlăturarea tratatului de la 1815 constituiau ideile sale fa
vorite, cu atît mai mult cu cît ele se încadrau în aplicarea principiului 
naţionalităţilcr care forma baza politicii sale externe. In această peri- 
,oadă el nu uitase promisiunea solemnă făcută în 1859 guvernului itali
an de-a elibera Veneţia şi a o încorpora la Italia. Liberarea Veneţiei de
veni gîndirea dominantă în politica lui. In martie 1863, el spunea con
telui Arese, un diplomat italian, că „toate gîndurile mele, toate efortu
rile mele sînt îndreptate cum s-ar putea avea Veneţia şi cele patru for
tăreţe“ 5. De la 1859 chestiunea obţinerii ei pentru Italia vine aşa de 
des în calculele lui politice, încît se poate spune că este o preocupare 
permanentă. El urmărea cîştigarea Veneţiei prin politica de compensa
ţii. In realizarea acestui scop Principatele Unite trebuiau să joace un 
mare rol, ele urmînd a fi teritoriul care trebuia dat în schimb Austriei.

Cu privire la împrejurările în care a fost cedată Veneţia, istoricii 
au acordat o deosebită importanţă. Toate interpretările sînt interesante şi 
•conţin cîte o parte de adevăr, fiecare tratînd însă din punctul lor de ve
dere. Menţionăm unele din aceste interpretări.

Pentru Emile Ollivier, care a fost martor ocular al evenimentelor, 
este evident că împăratul francez numai după eşecul tratativelor pe 
lîngă curtea din Viena de-a ceda Veneţia Italiei în schimbul unor com
pensaţii în Orient, a sfătuit guvernul italian să încheie tratatul de ali
anţă cu Prusia contra Austriei. Statul major prusian voia să impună

2. N. Iorga, Istoria  Românilor, Bucureşti, 1539, voi. X. p. 10 ; N. Corivan, 
L upta  pen tru  desăvîrşirea  U nirii şi acţiunea diplom atică eu ropeană  în  S tudii şi 
¿cercetări ştiinţifice, Istorie, anul X, 1959, Acad. R.S.R., Iaşi, p. 42 şi urm .

■*. T.W. Riker, Cum s-a în făp tu it R om ânia (traducere  de Alice Bădescu),
B ucureşti, 1940, p. 628.

4. Ibidem , p. 587
5. M. Mazziotti. Napoleone i i i  e l’Iia lia , Milano, 1925, p. 222.
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Austriei un război pe două fronturi. De aceea trebuia de obţinut alianţa 
Italiei, care aştepta ocazia încorporării Veneţiei. Ollivier este convins 
că Napoleon al III-lea dorea sincer o soluţie pacifică fără a voi să cîş- 
tige nici un teritoriu în favoarea l u i 6.

Istoricii francezi, în genere, consideră că împăratul francez a făcut 
o mare greşeală dînd consimţămîntul său la alianţa pruso-italiană, ceea 
ce a provocat conflictul cu Austria şi pe care el l-ar fi putut evita. Din 
aceasta a ieşit victoria şi mărirea Prusiei, care a dus la războiul franco- 
prusian din 1870 7. Dorind să înfăptuiască unitatea Italiei prin integra
rea Veneţiei, el a avut o atitudine de neutralitate binevoitoare faţă de 
Prusia şi a încurajat declanşarea conflagraţiei pruso-italo-austriacă, din 
1866. Pierre de la Gorce afirmă că Napoleon al III-lea ţinea aşa de
mult la Italia, încît istoria Franţei nu mai apare decît ca o anexă la is
toria I ta lie i3. Pentru obţinerea Veneţiei împăratul francez a încercat 
toate mijloacele de la combinaţiile diplomatice de compensare pînă la 
calea armelor.

In una din lucrările sa le?, Pierre Renouvin, emite părerea intere
santă că Napoleon al III-lea nu ar fi facilitat alianţa pruso-italiană nu
mai pentru a cîştiga simpatiile italienilor şi-a face din Italia un satelit 
politie al Franţei, ci şi din alt motiv. Dacă sentimentul naţional primea 
satisfacţie în chestiunea Veneţiei atenţia italienilor se deturna pentru 
cîtva timp de la chestiunea română. Deci pentru a obţine reglementarea 
chestiunii Veneţiei, Napoleon nu ezită să favorizeze declanşarea unui
război austro-prusian. In ce priveşte poziţia Franţei în conflict, se afir
mă că Napoleon timp de trei luni a dus negocieri simultane cu Austria 
şi Prusia cu scopul analog să ofere o promisiune de neutralitate şi să 
tragă cît mai mult profit de-a obţine satisfacţii politice şi teritoriale.

Foarte sugestivă este şi părerea lui H. Oncken 10, care, deşi puţin e- 
xagerează intenţia lui Napoleon al III-lea de anexare a unei părţi din re
giunea Rinului, intenţie pe care istoricul german o vede aproape în 
toate tratativele pe care le duce suveranul francez, precum şi aceea a 
lui A. Stern. Acesta din urmă arată în mod just că Napoleon al III-lea 
a încurajat guvernul italian la încheierea tratatului cu Prusia mai mult

Em ile Ollivier, L ’em pire libéral, Partis 1903, vol. 8, p. 148.
A. Debidour, Histoire diplomatique de l'Europe, Paris, tom ul II, p. 303 ; 

Em ile Bourgeois, Manuel historique de politique étrangère, Paris, 1931, tom. ni,, 

p. 677 ; A lb e rt R ingaurd, La politique extérieure du second Empire, în  Revue 
historique, sept.-dec. 1927, p. 40.

B. P ie rre  de la Gorce, Napoléon I II  e t sa politique, Paris, 1923, p. 92.
9. P ie rre  Renouvin. H istoire des re la tions in te rna tiona les , Paris, 1954, vol.

5, p. 351
10. H erm an  Oncken, Die R heinpolitik  K aiser Napoléons I II  von 1863 bis- 

1870 und der U rsp rung  des K rieges von 1870—1871, 3 vol. S tu ttgart, 1926
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pentru a sili Austria să accepte propunerile lui de compensare teritori
ală în schimbul Veneţiei u.

Foarte concludentă este părerea lui Nicolae Iorga, atunci cînd afir
mă că guvernul din Viena a respins propunerea lui Napoleon al III-lea 
de-a accepta Principatele Unite drept despăgubire pentru Veneţia din 
următoarele motive : întîi, deoarece îşi dădea seama că anexarea Prin
cipatelor Unite era inoperantă datorită stadiului de dezvoltare politică 
a lor în această vreme şi, în al doilea rînd, că adăugirea unui aşa ma
re număr de români în interiorul statului austriac la numărul de ro
mâni existent în Transilvania însemna un pericol de dezagregare a Im
periului habsburgic '2.

T.W. Riker comentînd refuzul Austriei la această soluţie, înclină
— însă mai puţin categoric — spre această concluzie, adăugind că împăra
tul Austriei şi miniştrii săi nu erau atît de necugetaţi încît să zvîrle în 
aceste împrejurări critice corabia Statului pe o mare atît de nesigură 13. 
Autorul este de părere că o altă cauză a refuzului acceptării compensa
ţiei a fost teama de Rusia, care nu ar fi admis în nici un caz anexarea 
Principatelor Române la Austria.

Cam în acelaşi sens explică şi A.J.P. Taylor neaderarea guvernului 
din Viena la proiectul de anexare a Principatelor Unite. Acesta susţine 
că Austria nu a acceptat fiindcă vedea în această propunere un truc 
pentru a-şi atrage ostilitatea Rusiei. Cele două puteri neutre, Anglia şi 
Rusia, erau dispuse să facă un gest în favoarea păcii, dar ele insistau
ca să fie exclusă din discuţie chestiunea orientală, singura problemă ca- 
re-i interesa. Anglia dorea evitarea discuţiei, deoarece nu voia să fie 
pusă pe ordinea de zi neutralizarea Mării Negre, iar Rusia căuta să îm
piedice anexarea Principatelor Unite de către Austria u.

In lucrarea Istoria diplomaţiei, sub îngrjirea lui V.P. Potemkin, se 
arată că Napoleon al III-lea a căutat să convingă Austria că numai prin 
cedarea Veneţiei se putea înlătura conflictul austro-pruso-italian, asigu- 
rîndu-şi astfel neutralitatea Italiei şi a Franţei 15.

Ridicîndu-se contra părerilor istoricilor francezi, care-1 învinuiesc 
pe Napoleon al III-lea că ar fi favorizat încheierea tratatului pruso-ita- 
lian contra Austriei, Mazziotti caută să arate că suveranul francez a in
sistat destul de mult pentru soluţionarea paşnică a cedării Veneţiei. De

11. A lfred Stern, Geschichte Europas von 1815 bis 1871, S tu ttg a r t  und Berlin, 
1923, vol. 9, p. 449

12. N. Iorga, Correspondance diplomatique roumaine sous le roi Charles I.
Bucarest, 1938, p- VT.

•a. T.W. Riker, op. cit. p. 631
14. A.J.P. Taylor, L'Europa délie Grande Fotenze. Da Metternich a Lenin,

Bari, 1961 (traducere  de Emilio Bianchi)
15. Istoria  diplomaţiei, sub îng rijirea  Lui V.P. Potemkin,, ( traducere  de V ale

ria  Costăcbel), ediţia a ITI-a, ed itu ra  C artea  Rusă, 1947, vol. II, p. 250.
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aceea el acordă o deosebită atenţie propunerii guvernului austriac din 
mai 1866, prin care în schimbul promisiunii neutralităţii franco-italiene 
în conflictul pruso-austriac, acesta cerînd Silezia, ar fi cedat Veneţia. 
Bazîndu-se mai ales pe memoriile lui La Marmora, Mazziotti demon
strează că împăratul francez, după ce a consultat guvernul de la Flo
renţa, a insistat să îndepărteze conflictul prin convocarea unui Congres> 
în care acesta să fie înlăturat, în sensul propunerii austriece. Insă gu
vernul de la Viena, la 1 iunie, puse ca condiţie de acceptare a partici
pării lui la congres, ca să fie exclusă din discuţii orice mărire de terito
riu din partea puterilor care vor asista la conferinţă 16.

Atenţia pe care o acordă istoricii chestiunii cedării Veneţiei, cu im
plicaţiile ei, arată importanţa pe care a avut-o în această perioadă şi ro
lul ei semnificativ în desfăşurarea evenimentelor. Vom încerca să ana
lizăm unul din aspectele ei, anume locul pe care l-au avut Principatele 
Unite în tratativele diplomatice cu privire la anexarea pe cale paşnică 
a Veneţiei.

In politica de compensaţie a lui Napoleon al III-lea existau mai 
multe variante : cumpărarea Veneţiei de la Austria, cedarea ei în
schimbul Principatelor Unite sau a Bosniei şi Herţegovinei, acceptarea 
de către Franţa a ocupării de către Austria a Sileziei în timpul războiu
lui din 1866. Varianta cea mai frecventă care apare în această perioadă 
este aceea a compensării Austriei cu Principatele Unite.

Ideea avea o circulaţie mai largă în cercurile diplomatice. Ea fuse
se mult susţinută de guvernul italian în ianuarie 1864. Russel, primul 
ministru englez, consultase guvernul francez în noiembrie 1864 pentru 
realizarea acestui plan. El merse chiar în detalii, propunînd ca guver
nul italian să plătească 50.000.000 lire sterline ca despăgubire Porţii şi 
lui Alexandru C uza17. Premierul englez puse pe ambasadorul său la 
Constentinopol să sondeze părerile lui Aii, care după oarecare şovăială, 
îl respinse. Drouyn de Lhuys privea cu ochi buni înfăptuirea acestei 
combinaţii cu rezerva, dacă românii vor fi m ulţum iţi18.

După eşecul încercării guvernului englez, propunerea fu reluată de 
Napoleon al III-lea, care la rîndul său se izbi de împotrivirea guvernu
lui austriac, în martie 1865 19. Russell în vara aceluiaşi an se gîndi să 
reia proiectul 2°.

Guvernul italian, mai ales după venirea la putere a lui La Marmo
ra, îşi dădea din ce în ce mai bine seama că Veneţia nu putea fi luată 
decît în urma unui război, care s-ar fi putut declanşa între Austria şi

lö. M. Mazziotti, N apoleone III  e l’Iialia , M ilano, 1925, pag. 226.
17. T.W. R iker, op. cst., p. 587 ; Al. La M arm ora, Un peu plus de ium iere ,

Paris , 1874. pp. 50—51.
,8 Ib idem , p. 628.
19. M ettern ich  cä trs  M ensdorf 22 m artie  1865, H. Oncken, op. eit., vol. I 

p. 115.
20. TAX7. Riker, op. cit., p. 587.
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Prusia, la care să participe şi Italia. Dar situaţia politică din vara anu
lui 1865 nu prevestea aşa ceva. Convenţia de la Gastein, semnată în 
august, stabili o împăcare între cele două state germane. Atunci primul 
ministru italian încercă să capete Veneţia, prin compensaţie pecuniară. 
In acest scop, trimise în octombrie 1865 pe contele Malaguzzi la Viena. 
Guvernul italian se obliga să plătească un miliard de franci, 500.000.000 
pentru datoria pe care o avea Veneţia faţă de Austria şi 500.000.000 
pentru indemnizaţie21. Tratativele durară pînă la începutul lui decem
brie, cînd guvernul austriac respinse definitiv propunerea, datorită in
fluenţei partidului militar destul de puternic la curtea din Viena.

Se ştie că prin convenţia de la Gastein, Bismarck numai a amînat 
războiul pruso-austriac, care avea să izbucnească în anul următor. In 
vederea asigurării neutralităţii Franţei, cancelarul german avu o între
vedere cu împăratul francez la Biarritz, cu care ocazie acesta din urmă 
îl întreabă pe Bismarck, dacă guvernul prusian ar fi garantat Austriei 
poses;a Veneţiei, ceea ce arată importanţa mare ce avea această chesti
une în gîndirea politică a lui Napoleon al III-lea. Bismarck împrăştie 
aceste temeri.

Cu tot refuzul Austriei faţă de oferta guvernului italian făcută 
prin Malaguzzi de-a ceda Veneţia în schimbul unei mari indemnizaţii, 
totuşi se pare că ea nu ar fi fost refractară, dacă i s-ar fi propus com
pensaţii teritoriale. Nu este mai puţin adevărat că atitudinea guvernu
lui austriac prezintă inconsecvenţă în această perioadă, datorită, în par
te, evoluţiei evenimentelor care se desfăşurau cu mare rapiditate, dar şi 
din cauza ofertelor care i se făceau. La 19 ianuarie 1866, Nigra, minis
trul Italiei la Paris, raporta guvernului său că în urma unei conversaţii 
cu Metternich, ambasadorul Austriei în capitala Franţei, acesta i-ar fi 
spus că, dacă s-ar produce în Europa evenimente care să facă necesare 
modificări de hotar, Austria nu ar respinge posibilitatea de-a renunţa 
la Veneţia în schimbul altor compensaţii teritoriale22.

In urma acestei informaţii, pentru La Marmora era clar că Austria 
era dispusă la cedarea Veneţiei în schimbul altor provincii. Rămînea 
chestiunea care provincii să fie cedate. Ele nu puteau fi decît din Impe
riul otoman sau de la Prusia. Numai că acest lucru putea provoca com
plicaţii politice mult mai grave.

Evenimentele de la Bucureşti fură un nou prilej pentru împăratul 
francez şi diplomaţii italieni să revină asupra comb:naţiei cîştigării Ve
neţiei prin cedarea către Austria a Principatelor Unite. Icleea veni în 
acelaşi timp atît la Paris cît şi la Florenţa, explicabil de altfel întrucît 
ea formase subiectul de discuţie anterior.

Imediat după ce s-a aflat de abdicarea lui Alexandru Cuza, Nigra 
cu consimţămîntul guvernului său, începu discuţia cu Napoleon al 
III-lea cu privire ia această combinaţie. La 28 februarie, avu o întreve

21. La M arm ora, op. cit., p. 66 ; A. S tern , Ibidem, voi. 9, p. 449 ; M. M azzi- 
otti, op. cit., p. 22-5.

L a M arm ora, op. c it ,  p. 83.

201



8 NICOLAE CORIVAN

dere cu împăratul francez. Cel dintîi repuse schimbul Veneţiei cu Prin
cipatele Unite. Nigra relatează că Napoleon ar fi fost surprins, dar că nu 
se opuse23. Surprinderea era numai o simulare, deoarece suveranul 
Franţei încă cu cîteva zile înainte pusese pe Drouyn de Lhuys să son
deze prin Cowley, ambasadorul britanic la Paris, dacă guvernul englez 
ar fi de acord cu această propunere. Totodată, ministrul de externe 
francez dădu instrucţiuni în acelaşi timp, la ordinul împăratului, amba
sadorului francez la Londra, La Tour d’Auvergne, să discute această
combinaţie politică cu Clarendon. Ambasadorul încă de la 27 februarie, 
deci înainte de întrevederea lui Napoleon al III-lea cu Nigra, raportase
refuzul ministrului englez, care obiectă ca impediment la realizarea ei 
opunerea Rusiei şi refuzul Austriei. Părerea lui Clarendon că Austria 
ar accepta mai degrabă o compensaţie pecuniară era greşită 24, deoarece 
la acea dată tocmai refuzase condiţiile în acest sens transmise de guver
nul italian prin Malaguzzi.

Cu toată atitudinea negativă a guvernului englez faţă de propune
rea franceză, Napoleon al III-lea continua să stăruie în susţinerea pro
iectului său. Probabil că creşterea tensiunii pruso-austriece îl făcea să

' - ' 3

creadă că Austria, lipsită de orice sprijin din partea celorlalte puteri, va 
fi silită pentru a evita un război cu Prusia şi Italia, să accepte condiţiile 
puse de Franţa, a căror realizare însemna mărirea prestigiului lui Na
poleon al III-lea. De aceea la 6 martie, Drouyn de Lhuys comunică con
fidenţial ambasadorului francez la Londra de-a încerca din nou să-l 
convingă pe Clarendon de eficacitatea acestui plan ; iar, dacă deocam
dată îi repugnă Austriei, s-ar putea în caz că situaţia se agravează, să 
devină o soluţie acceptabilă pentru dînsa, întrucît prin aceasta ea ar 
căpăta o compensaţie şi în acelaşi timp s-ar evita conflictul. Totodată se 
recomanda ca guvernul englez să ia această iniţiativă pe lingă Viena 25.

Dar diplomatul francez se izbi de refuzul politicos al ministrului 
englez, care dădu acelaşi răspuns şi lui Azeglio, ministrul italian la 
Londra, cind încercă un demers similar pe lîngă e l 2<5. Apponyi, amba
sadorul austriac la Londra, află prin intermediul ambasadorului rus de

23. Ibidem ; la  24 febr. B enedetti, am basadoru l francez la Berlin, rapo rtă  
lui D rouyn de Lhuys că B ism arck  e ra  în ş ti in ţa t de la F lo ren ţa  despre un pro
iect de-a rezolva chestiunea V eneţiei prin  anexarea  P rinc ipa te lo r U nite  de că tre
A ustria, com binaţie  care  ar avea asen tim en tu l F ran ţei. B enedetti către  Drouyn de 
lh u y s ,  Berlin, 24 februarie , 1866, Les origines diplomatiques de la guerre de 
1870, vol. VII, p. 316, N. Î782.

La T our d A u v e rg n e  către  Drouyn de Lhuys, 27 febr, P au l H enry  L'abdi
cation du prince Couza, Paris, 1930, p. 197,, N. 77.

25. D rouyn de Lhuys către La Tour d "Auvergne, 6 m artie  ; Ibidem, p. 217
Nr. 107 şl p. 220 Nr. 109.

2:. La Tour d 'A uvergne că tre  D rouyn de Lhuys, 9 m artie  ; Ibidem, N. 121 
L a  M arm ora, op. cit., p. 133.
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sondajul făcut de Azeglio şi de răspunsul negativ al ministrului englez 
în acest sens 27.

Intre timp împăratul francez făcu un demers direct pe lîngă guver
nul austriac prin intermediul lui M etternich28. Acesta telegrafia la 10 
martie lui Mensdorf că în cercurile diplomatice franceze s-ar dori ca 
guvernul austriac să ia această iniţiativă 29. La 13 martie, Drouyn de 
Lhuys comunică lui Gramont, că a auzit de un proiect personal de-al 
lui Franz Iosef de-a da Veneţia, avînd drept compensaţie Bosnia şi 
Herţegovina, care trebuiau luate de la Turcia, în schimbul unei duble 
indemnizaţii pecuniare plătite de Italia Austriei şi de aceasta către 
P o a r tăau. La 17 martie, ambasadorul francez la Viena, în urma unei 
conversaţii cu Mensdorf31, dezminte veracitatea acestui proiect32.

In toată această perioadă politica austriacă prezintă inconsecvenţe,, 
datorită diferitelor influenţe care se exercitau asupra curţii din Viena. 
Dacă împăratul austriac era nefavorabil politicii de compensaţii, unele
cercuri diplomatice căutau evitarea pericolului unei conflagraţii, prin 
cedarea Veneţiei în locul altor provincii străine sau a unei indemni
zaţii pecuniare 33.

Chestiunea a fost' reluată în timpul unei discuţii între împă
răteasa Eugenia şi Metternich, suverana propunînd drept compensaţie 
pentru Veneţia întîi Principatele române, iar apoi Serbia, Bosnia şi Her
ţegovina. Se întîmpină acelaşi refuz 34.

Combinaţia politică a lui Napoleon al III-lea provoca grave impli
caţii în Orient. Ea tindea la o modificare a hărţii europene, ceea ce avea 
drept consecinţă atingerea a prea multe interese ale altor state. Mai

27. A pponyi către  M ensdorf, 14 m artie, Ibidem, p. 238, N. 131 ; C larendon 
după cîteva zile i-a confirm at şi el lui Apponyi despre această  com binaţie  politică 
şi despre  care  făcuse sondagii şi Azeglio. Apponyi că tre  M ensdorf, 20 m artie
Ibidem, p. 254, N. 150.

28. Em ile Ollivuer neagă că Napoleon al I ir - le a  ar fi făcuit vreo propunere
gu v ern u lu i austriac în  acest sens (L'empire liberal, voi. 8. p. 44, no ta  2). El spune- 
că a cercetat to a tă  corespondenţa  oficială şi confidenţia lă  a lui G ram ont, am b a
sadoru l franceiz la Viena, şi că nu  a  găsit nici o u rm ă  a  v reunui dem ers cu  p ri
v ire  la acest proiect. P ro p u n erea  a fost făcu tă  a tî t  p r in  M ettern ich  cît şi p rin
D rouyn de Lhuys.

29. H. Oncken, op. cit. I, p. 108.
s0. D rouyn de Lhuys către  G ram ont, 13 m artie . Les origines diplomatiques 

de la guerre de 1870—71, v. VII ,p. 420.
J1. M ensdorf către M ettern ich , 16 m artie , la H. Onken, op. cit. voi. I, p. 110'

N. 48.
i2. G ram ont către Drouyn de Lhuys, Les origines diplomatiques de la guerre 

de 1870—71, voi. VIII, p. 11, N. 1903.
33. Ibidem.

34. M ettern ick  că tre  M ensdorf, 22 m artie , secret. H. Oncken, op. cit. p. 115r 
N. 50.
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•întîi ar fi lovit în Turcia, care s-a arătat că nu aderă aşa uşor la acest 
proiect, menit să-i diminueze dreptul de suveranitate şi care contribuia 
la scăderea prestigiului ei în interiorul imperiului fală de celelalte po
poare creştine. Apoi, Rusia — cum vcm vedea — nu ar fi acceptat în 
nici un chip integrarea Principatelor Unite în Imperiul habsburgic, ceea 
ce ar fi adus o expansiune politică a rivalei sale spre Peninsula Balcanică.
De altfel Şi Austria era refractară acestui proiect în această perioadă 
din mai multe motive. Realizarea acestui proiect ar fi pus-o în ostilitate 
.cu Rusia, ceea ce ar fi însemnat o eventualitate cu mult mai periculoasă
pentru ea decît toate ameninţările din partea Ita lie i3S. O altă cauză care 
•o determina să respingă această combinaţie politică era rezistenţa po
porului român, care nu ar fi admis încorporarea ţării sale la Imperiul
habsburgic. Acest lucru era cunoscut nu numai de Austria dar şi în alte 
cercuri diplomatice străine. Clarendon, la insistenţa guvernului fran
cez în acest sens, arăta că populaţia Principatelor Unite are sentimente 
ostile faţă de Austria, încît chiar dacă i s-ar oferi acesteia Principatele 
fără să dea nimic în schimb, ea ar refuza 36, ceea ce arată prudenţa şi
ceama guvernului austriac faţă de tînărul stat român de-a purcede la 
realizarea unui proiect care ar fi fost atît de contrar dorinţelor românilor.

Mensdorf, încă de la sfîrşitul lui februarie, fie că era pus la curent 
• cu acest plan, fie că intuia politica împăratului francez, dădea instruc
ţiuni lui Apponyi, la 1 martie, că în cazul cînd ar fi sesizat de guvernul 
.englez, în acest sens, să se pronunţe în mod negativ37.

Nigra la 1 martie sfătuia guvernul italian în legătură cu acest 
schimb, să nu precipite lucrurile şi să nu dea aparenţă că se sacrifică 
Principatele Unite A ustrie i33. Se pare că primul ministru italian La Mar
mora, personal, prefera să obţină Veneţia pe calea armelor decît pe calea 
întortochiată a compensaţiilor, prin care Veneţia trebuia să fie dată întîi 
Franţei şi apoi retrocedată Italiei. Prin acest mijloc Italia îşi creea prea 
multe obligaţii morale faţă de Franţa şi în plus însemna cîştigarea Vene
ţiei fără glorie din partea italienilor. Apoi procedeul părea prea compli
cat şi însemna sacrificarea altor popoare, ceea ce primul ministru italian

is. Diplomaţii austrieci e rau  bănu ito ri şi foarte  a ten ţi la  a titud inea  Rusiei 
fată  de guvernu l austriac. La 10 aprilie, Revertera, am basadorul austriac  la Pe-

• tercburg, rap o rta  la Viena, că : „Rusia care nu ne-ar putea da decît un a ju to r
foarte p recar con tra  duşm anilo r noştri, a r  fi în m ăsură , dacă îm p re ju ră r ile  a r  
permite, de-a  ne crea d ificultăţi im ense“ . A rhivele S ta tu lu i Bucureşti, Fond Casa 
Regală, dosar 23/1863, p. 39.

36. La T au r d A u v e rg n e  către  D rouyn de Lhuys, 9 m artie , P. Henry, op. cit. 
p. 231, N. 121.

J7. M ensdorf că tre  Aipponyi, 1 m artie , Ib idem , p. 206 N. 90.
3B. La M arm ora, op. cit., p. 132.
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ar fi vrut să evite39. Elliot, ministrul englez în Italia, raporta la 21 mar
tie că La Marmora i-ar fi spus că „guvernul italian nu ar cere nici nu s-ar 
aştepta ca Principatele Dunărene să fie trecute Austriei, dacă această 
trecere ar fi împotriva dorinţelor populaţiilor lor140.

Napoleon al III-lea se convinse de hotărîrea categorică a Austriei 
de-a nu accepta propunerea cedării Veneţiei în schimbul Principatelor 
Unite. Tulburările de la Bucureşti, atitudinea hotărîtă de care dădeau 
dovadă românii în acest timp, de a-şi realiza dorinţa lor, înfruntînd de
zaprobarea majorităţii marilor puteri în vederea alegerii unui domn 
străin şi tendinţa lor spre independenţă politică, nu erau în măsură să dea 
garanţii guvernului austriac că ar putea încorpora Principatele Unite 
la Imperiul său, încît cu toată dorinţa Austriei de-a păstra cît mai bune 
raporturi cu Franţa, când nori negri apăreau pe orizontul politic, ea ma
nifesta o constantă opoziţie faţă de această formulă politică, nu fiindcă
nu ar fi vrut să accepte compensaţia, dar fiindcă schimbul cu Principa
tele Unite nu îl vedea posibil. De altfel poate nici împăratul francez nu 
credea în mod sincer în posibilitatea realizării lui. Pentru el chestiunea 
principală era cîştigarea Veneţiei, urmînd ca schimbul Principatelor să 
aibă loc mai tîrziu. Napoleon al III-lea dăduse destule dovezi prin care 
susţinuse interesele Principatelor române, în progresul cărora el vedea 
creşterea influenţei franceze în Orient.

Ştirile care îi veneau de la celelalte curţi europene îi arătau nepu
tinţa concretizării acestei combinaţii. La 14 martie, Talleyrand comunica 
de la Petersburg că ţarul aflînd de la Viena despre existenţa acestui 
proiect ar fi declarat hotărât că este inadmisibil de realizat şi că Rusia se 
va opune chiar cu riscul unui război41.

Cam în acelaşi sens se exprimă cancelarul rus şi faţă de ministrul 
Italiei la Petersburg în legătură cu această combinaţie politică 42. Pentru 
a învrăjbi relaţiile dintre Rusia şi Austria, Bismarck încearcă tot felul 
de intrigi. El spune lui Oubril, ambasadorul rus la Berlin, că Austria este 
favorabilă acestui proiect, dar că s-a opus Napoleon *3.

39. In  leg ă tu ră  cu s itua ţia  politică din 1866, el a firm ă  în  lu c ra rea  sa că,,
dacă războiu l nu  pu tea  să fie evitat, s ă  fie făcu t a tunc i în  mod l o i a l ; de aceea
cîteva luni m ai tîrz iu  italienii au  p u tu t p ă tru n d e  în  San-M arco  fă ră  a atinge
chestiunea P rinc ipa te lo r D unărene  şi fă ră  a tu lb u ra  nici com prom ite situaţia  a lto r
populaţii de la  Dunăre. La M arm ora, op. cit., pp. 132— 133.

T. W. Riker, op. cit., p. 630.
41. T a lley rand  că tre  D rouyn de Lhuys, 14 m artie , P. H enry, op. cit., p. 241, 

N. 136 ; T a lley rand  către  Drouyn de Lhuys, 21 m artie, ibidcm, p. 255, N. 151. Ceva 
m ai tîrziu, la începutu l lui mai, Ignatiev  am basadorul Rusiei la Constantinopol, 
i-a spus agentu lu i rom ân, A.G. Golescu, că .,Rusia va vă rsa  m u lt  sînge înainte-
de-a consimţi ca P rincipatele  să fie încorporate  la  un s ta t oarecare", A.G. Golescu. 
către Ion Ghica, D.A. S turdza, Domnia regelui Carol I, Buc. 1906, p. 133.

T alleyrand  că tre  Drouyn de Lhuys, 21 m artie , Ibitlem, p. 255, N. 15L
43. A.J.P. Taylor, op. cit., p. 240.
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Deşi atitudinea oficială a guvernului rus manifesta intransigenţă 
cu privire la cedarea către Austria a Principatelor Unite, unele cercuri 
politice ruse, prin organul de presă al lui Katkof, erau de părere că Rusia 
ar putea consimţi la aceasta, numai în cazul dacă s-ar înlătura unele 
clauze, care i-au fost impuse prin tratatul de la Paris 44. Era evident că 
se făcea aluzie la punctul principal al tratatului prin care Rusiei i se 
impusese restricţii cu privire la comerţul pe Marea Neagră. Ori această 
eventualitate ar fi provocat opoziţia cea mai acerbă din partea Angliei 
şi a Turciei.

Astfel proiectul împăratului francez a mtîmpinat opoziţia catego
rică a celor două mari puteri, Anglia şi Rusia, determinate fiecare din 
interese deosebite. In anexarea tînărului stat român la Austria, guver
nul englez vedea slăbirea puterii Imperiului otoman, a cărui integritate 
forma baza politicii sale orientale. Mai mult decît atît, ea ar fi putut 
pune chestiunea împărţirii Turciei într-un moment foarte neprielnic, 
-cînd aveau loc complicaţii politice în Europa centrală.

Pentru guvernul rus anexarea Principatelor Unite însemna întări
rea puterii politice în Orient a rivalei sale ceea ce el nu putea admite. 
Politica rusă în această perioadă era de susţinere a popoarelor creştine 
din Imperiul otoman. Realizarea proiectului lui Napoleon al III-lea ar 
fi însemnat o deviere de la politica sa şi deschidea cale largă expansiu- 
.nii austriece în Peninsula Balcanică.

In ce priveşte Prusia, înfăptuirea acestei combinaţii politice putea 
duce la înlăturarea războiului pruso-austriac, pe care cancelarul prusian 
îl pregătea cu atîita grijă. Cedarea Veneţiei către Italia însemna să lip
sească Prusia de aliatul său, iar atitudinea ameninţătoare a Franţei putea 
duce la stingerea conflictului. Guvernul de la Berlin fusese informat 
încă de la 24 februarie despre acest proiect45. De aceea Bismarck căuta 
să-şi asigure avantagii şi în cazul succesului politicii de compensaţii a 
suveranului Franţei. Cînd află de proiectul francez, el comunică lui 
Goltz, reprezentantul prusian la Paris, că nu-şi poate da consimţămîn- 
tul decît dacă Prusia va căpăta în schimb ducatele Schleswig-Holstein 46. 
Zvonurile despre aceste pertractări diplomatice relativ la cedarea Vene
ţiei în schimbul Principatelor Unite ajunseră atît la Constantinopol cît 
şi la urechile oamenilor politici români. Diplomaţii otomani, în vederea 
întîmpinării acţiunilor românilor şi pentru a provoca îndoiala în ce pri
veşte sprijinul Franţei faţă de cauza românească, făceau tot felul de in
sinuări cu privire la tentativele iniţiate de Franţa în vederea compen

**. T a lleyrand  că tre  D rouyn de Lhuys, 14 m artie , P. H enry, op. cit., p. 241, 
N. 136.

4S. B enedetti că tre  Drouyn de Lhuys, 24 febr. Les orig ines . . .  vol. VII p. 
316, N. 1782.

46. B ism arck  că tre  Goltz, 20 m artie , Die gesammelte VVerke, vol. V, p. 267 ; M e-
ro u x  de Valois, agen tu l consular la Kiel, că tre  D rouyn, de Lhuys, 28 febr. 1866,
Les origines... vol. VII, N. 1816.
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sării Austriei cu Principatele Unite. Intr-o conversaţie pe care o avu Aii, 
ministrul de externe, cu A. G. Golescu, M. Costachi şi G. Costaforu cel 
dinţii le spuse confidenţial : „cutare Putere care ia în mînă apărarea 
cauzei române ar putea vorbi şi de oarecare compensaţiuni“ 47 A. G. Go
lescu la sfîrşitul lui aprilie era informat despre aceste tratative 4S.

Astfel soluţia cedării Principatelor Unite către Austria trebuia să 
provoace atîtea modificări pe harta Europei. Aproape fiecare mare putere 
căuta să profite de acest fapt, condiţionînd aprobarea lor de anumite 
cedări teritoriale. Italia trebuia să capete Veneţia, Franţa să aibă sub 
protectoratul său cîteva ducate germane de pe Rin, unele cercuri poli
tice din Rusia opinau să admită formula politică prin anularea clauzei 
din tratatul de la Paris referitor la drepturile Rusiei pe Marea Neagră, 
iar Prusia de soluţionarea definitivă în favoarea lor a chestiunii Schles- 
wig-Holstein, în care scop pregătea războiul contra Austriei.

Napoleon al III-lea spre sfîrşitul lui martie se convinse că planul 
său nu mai avea şanse de reuşită şi spuse lui Nigra că Austria nu va 
ceda Veneţia decît cu s i la 49. Guvernul italian trimisese în martie pe 
Arese da Paris, căruia i se repetă acelaşi lucru, adăugîndu-se că în caz 
de război cu Austria, Italia îl face pe riscul ei, Franţa nefiind dispusă 
să se angajeze la un nou război. Prinţul Napoleon într-o vizită pe care 
o făcu la Florenţa spuse că soluţionarea problemei Veneţiei rămînea să
fie făcută printr-un acord direct între Italia şi Austria 5o.

In urma insuccesului proiectului franco-italian de-a cîştiga Veneţia 
prin compensaţii, guvernul italian se hotărî să accepte propunerile gu
vernului prusian în caz de conflict cu Austria. Prin acest tratat, care se 
semnă la 6 aprilie dar fu ţinut secret, se asigura Italiei Veneţia, în caz 
de victorie.

Nu este exclus totuşi ca Napoleon al III-lea să fi îndemnat Italia 
la încheierea convenţiei pentru a exercita o presiune asupra guvernului 
austriac, în vederea acceptării propunerii franceze. împăratul francez 
nu a renunţat chiar după eşecul acestor tratative de-a încerca să cîştige 
Veneţia pe cale paşnică. Pînă în ultimul moment, guvernul italian a 
sperat că poate Austria va ceda Veneţia în schimbul unei compensaţii 
teritoriale în Orient, combinaţie în care şi Principatele Unite erau a- 
mestecate. La 6 aprilie, Arese şi Nigra sondau încă pe Metternich, dacă 
guvernul austriac ar fi favorabil acestei so lu ţii51. Această întîrziere pen
tru  încheierea convenţiei se datora atît faptului că unele cercuri poli
tice italiene preferau o soluţie paşnică decît calea războiului pentru a

4/. Scrisoarea  lui A.G. Golescu, M. Costache, G. Costaforu către  Ion G hica, 
.23 m artie  /  4 aprilie  1866, D.A. Sburdza, op. cit., p. 60.

4S. A.G. Golescu că tre  Ion G hica 20 aprilie  /  2 mai, ibidem, <p. 133 şi p. 142.
49. La M arm ora, op. cit., p. 136.
50. Ibidem , p. 156.
51. B aronul Wendlamd către  Ludovic al II- lea  al Bavariei, Paris , 16 ap ri

lie, H. Oncken, op. cit., voi. I, p. 137, N. 65.
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nexarea Veneţiei, cît şi neîncrederii faţă de Prusia, care putea să se 
folosească de această convenţie numai ca o intimidare faţă de Austria 
pentru a obţine toate concesiile cerute.

Creşterea tensiunii pruso-austriece îl făcu pe împăratul francez să 
încerce altă formulă politică, tot pe linia compensaţiilor, de data aceasta 
oferind provincii din Peninsula Balcanică, de pe valea Savei în schim
bul Veneţiei52. La 20 aprilie, ministrul de externe francez comunica lui 
Gramont o propunere de-a lui Metternioh că în cazul unui război 
fericit în Germania, Austria s-ar putea gîndi să soluţioneze dificultăţile
politice, care o jenează în Italia, acceptînd despăgubiri teritoriale 53. Se 
pare că această idee ar fi venit de la Metternich, fără să aibă aproba
rea guvernului său 54. Mensdorf, la 26 aprilie, respinge şi această pro
punere 5S.

Tendinţele din ce în ce mai agresive ale Prusiei faţă de Austria şi 
zvonurile despre un tratat între aceasta şi Italia, care se şi încheiase la 
8 aprilie, alarmă guvernul austriac, care se vedea izolat în faţa pericolu- 
]ui prusian. El îşi bază toate speranţele pe atitudinea binevoitoare a lui 
Napoleon al IlI-lea, care era însă obsedat de chestiunea Veneţiei.

Austria dacă respingea compensaţia Veneţiei cu provincii din 
Orient, mai tîrziu nu era contra cedării ei în schimbul altor provincii 
germane. Intr-o conversaţie a lui Mensdorf cu Gramont de la sfîrşitul 
lui aprilie, el declară că în cazul neutralităţii Italiei într-un eventual
război cu Prusia, Silezia ar putea deveni obiectul de schimb pentru Ve
neţia, care ar fi dată Italiei. In acest sens comunică Gramont lui Drouyn
la 7 m a i56. Guvernul austriac făcu cunoscută această propunere lui Na
poleon al IlI-lea şi prin ambasadorul său la Paris. Prin acest canal se
cerea ca în schimbul neutralităţii Franţei şi Italiei, Veneţia ar fi fost dată 
statului italian, care trebuia să dea o sumă de bani, ce urma să fie fixată
pentru construirea de fortăreţe austriece la noua frontieră austro-italiană. 
Veneţia ar fi fost dată, atunci cînd trupele austriece ar fi ocupat Si-

s2. Unele izvoare spun că Napoleon a r  fi o ferit Bosnia şi Herţegovina, altele- 
a r fi propus n um ai sch im bul Bosniei, pe care P rus ia  şi Ita lia  treb u iau  să le cum
pere de la Turcia. Les origines... voi. 8 , N. 2479, vezi şi A.J.P. Taylor, op. cit., p. 
245. T.W. Riker, re fe rindu-se  la in s truc ţiun ile  lui M ensdorf că tre  M etternich,. 
m enţionează Bosnia şi Herţegovina. Op. cit. p. 630.

„Domnul de M ettern ich  adaogă că guvernu l său ar cău ta  aceste com
pensaţii însă în  Principate. D orinţa cabinetu lu i din V iena a r  fi să le găsească în 
G erm an ia  şi, dacă a r  fi în s itua ţia  să v rea  o ex tindere  a  graniţe lor în alte- 
direcţii, ea ş i-a r  în d rep ta  'privirile m ai degrabă  spre m alul drept al Savei decît. 
sp re  D unăre" Drouyn de L huys că tre  G ram ont, 20 aprilie, Les origines... voi. 8,. 
p. 290, N. 2095

54 A.J.P. Taylor, op. cit., p. 245.
55 T.W. R iker, op. cit., p. 630.
56 Em ile Ollivier, op. cit., voi. 8, p. 135.
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lezia, care urma să fie anexată de Austria de la P ru s ia 57. Metternich 
spuse lui Persigny că guvernul de la Viena nu s-ar opune, dacă Franţa 
ar intra în posesia unui teritoriu german. împăratul francez ceru un 
timp de gîndire. Propunerea era cunoscută şi de Bismarck, care căuta 
să urgenteze deschiderea conflictului. Această compensaţie i se părea 
cancelarului german mult mai posibilă decît anexarea Principatelor 
române care ar fi provocat un război cu Rusia 58.

Se pare că în lumea diplomatică franceză erau mai multe puncte
de vedere cu privire la poziţia Franţei faţă de evenimentele care se 
desfăşurau în Europa. Grupul filo-italian, în frunte cu prinţul Napo
leon, era pentru acceptarea propunerii austriece, adică a cedării Ve
neţiei în schimbul Sileziei, dar se condiţiona ca ea să fie făcută înainte 
de-a intra" austriecii în posesia Sileziei. Grupul lui Fould şi al lui
Rouher, care reprezentau curentul ce se opunea politicii de aventuri 
şi adopta o atitudine mai realistă, era contra avansurilor Austriei. A- 
cest curent era de părere de-a se menţine prin rivalitatea ambelor pu
teri un echilibru care să asigure securitatea Franţei şi să nu se preteze
la nici o combinaţie. Acest grup nu era pentru soluţionarea imediată 
a chestiunii Veneţiei.

Un alt grup, condus de Drouyn de Lhuys şi susţinut de împără
teasa Eugenia şi Walewski, era pentru luarea în consideraţie a de
mersului austriac, în principiu, fără a se discuta detaliile 59.

Napoleon al III-lea răspunse că în orice caz cedarea Veneţiei tre
buia făcută înainte ca Austria să ocupe Silezia 60. Acest mod de-a vedea 
soiluţionarea din partea lui Napoleon al III-lea displăcu la V iena61.

Indiscreţiile făcute de ziarele franceze relativ la ultima combinaţie 
indispuseră cercurile politice austriece, care văzură în aceasta o ati
tudine neprietenoasă din partea guvernului francez ; prin divulgarea 
acestei propuneri se punea guvernul într-o poziţie neplăcută faţă de ce
lelalte guverne europene 62.

împăratul francez întrebă guvernul italian, dacă e dispus să se 
dezangajeze de aranjamentul făcut cu Prusia. Noua propunere nu era 
prea mult agreată la Florenţa. Dacă cîştigarea Veneţiei fără vărsare
de sînge prezenta avantaje faţă de cucerirea ei pe calea armelor, în
schimb procedura indirectă de încorporare prin intermediul Franţei dis
plăcea italienilor. Apoi se pretexta că în acest mod Austria rămînea pu

57 La M arm ora, op. cit., p. 220 ; E. Ollivier, Ib idem , p. 135.
58 B ism ark  către  Goltz, 6 mai, H. Oncken, op. cit., I, p. 163.
59 E. Ollivier, Ibidem, p. 140.
i0 La M arm ora, op. cit., p. 220.
61 M ensdorf către  M etternich , 8 mai, la H. Oncken, I, p. 178, N. 89 ; M ensdorf 

că tre  M etternich, 16 mai, Ibidem, p. 202, nota 1.
62 T elegram a lui M ensdorf că tre  M etternich, 15 mai, P. H enry, op. cit., p. 376, 

N. 273
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ternică şi putea deveni ameninţătoare pentru Italia. Unele din aceste 
argumente fuseseră prezentate de Bismarck în întrevederea cu Govone 
la Berlin în 12 martie, pentru a determina Italia la încheierea tratatu
lui de alianţă.

De aceea La Marmora răspunse telegrafic la 5 mai, nu în mod ca
tegoric, că după părerea lui este o chestiune de onoare şi de loialitate 
ca guvernul italian să-şi păstreze angajamentul faţă de Prusia, deşi,
eventual, lucrurile s-ar putea aranja, deoarece termenul tratatului expira 
la 8 iulie 63. Mai probabil că guvernul italian nu voia să primească Ve
neţia de la Franţa, de teamă de-a nu se angaja formal cu privire la 
chestiunea română 6\

La 6 mai Nigra telegrafia la Florenţa că Metternich a primit auto
rizaţia formală de la Viena de-a semna cedarea Veneţiei pe baza sim
plei promisiuni de neutra lita te i5. Aceste propuneri aveau drept scop
ieşirea cît mai grabnică a Italiei din alianţă, fiind încercarea cea mai 
eficace pentru a înlătura pericolul războiului cu Prusia. Napoleon al 
III-lea încearcă această soluţie recurgînd la calea convocării unui 
congres, cu scopul precizat de-a soluţiona conflictul pruso - austriac
în chestiunea ducatelor Sehleswig-Holstein dar cu care ocazie trebuia 
să se tranşeze şi chestiunea Veneţiei şi a Confederaţiei Germane 66. El 
presupunea că Franz Iosef ar considera că este mai puţin contrar dem
nităţii sale de-a ceda unei dorinţe unanime a Europei decît în faţa 
unei ameninţări de agresiune a celor doi vecini ai săi.

La congres trebuia să participe Austria, Prusia, Franţa, Anglia, 
Rusia, Italia şi un delegat din confederaţia germană. De la 7 mai 
Drouyn consultă guvernele rus şi englez cu privire la convocarea con
gresului. Cu toată dorinţa unora din marile puteri de-a evita un con
flict în Europa Centrală, care ar fi putut avea implicaţii şi în alte re
giuni ale continentului, totuşi datorită unor puncte care erau subîn
ţelese că vor fi tratate şi bănuiala cu privire la modul lor de rezol
vare făcea ca propunerea de convocare a congresului să fie primită 
cu destulă rezervă. Cele două mari puteri, Anglia şi Rusia, interesate

63 La M arm ora, op. cit., p. 217.
64 P. Renouvin, op. cit., p. 531.
65 La Marmora,, op. cit., p. 218.
65 Ibidem, p. 238. In  u rm a  in tervenţie i Rusiei, în tre  punctele ce treb u iau  de dez

b ă tu t în  congres, se înlocui te rm en u l cu p riv ire  la  chestiunea V eneţiei prin  fo rm u 
la d iferendul austro-ita lian . E. Ollivier, op. cit., voi. 8, p. 142.

67 îm p ă ra tu l  francez îşi ex p rim a  păre rea  fa ţă  de Goltz că s ingura  com pensare  
p e n tru  A ustr ia  nu  p u teau  fi decît P rinc ipa te le  U nite  sau  Bosnia şi Herţegovi-na. 
Goltz că tre  B ism arck, 8 mai, H. Oncken, voi. I, p. 180, N. 87. E posibil ca N apo
leon al III-lea  să fi insis ta t a su p ra  acestei com binaţii, p en tru  a nu  da im presia fa ţă  
de rep rezen tan tu l P rusie i la  B erlin  că a r  susţine şi v a r ia n ta  com pensării A ustrie i 
cu Silezia.
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la menţinerea păcii, nu vedeau cu ochi buni convocarea congresului dato
rită obiectivelor pe care voia să le impună Napoleon al III-lea. Clarendon 
era hotărît să nu participe, decît, dacă vor fi eliminate din discuţie ches
tiunea Veneţiei şi desmembrarea Imperiului otom an’58. Guvernele englez 
şi rus îşi dădeau bine seama că rezolvarea problemei Veneţiei prin 
compensaţie putea avea repercusiuni în Orient, afectînd astfel interesele 
lor. De aceea şi Gorceakov comunica ambasadorului francez la Peters
burg că punerea discutării chestiunii Veneţiei pe ordinea de zi a con
ferinţei însemna eşuarea e i 69. Guvernul rus înainte de convocarea con
ferinţei se declara adversarul oricărei combinaţii de-a se ceda Bosnia 
•sau Herţegovina Austriei în schimbul Veneţiei70.

Pe măsură ce trecea timpul creştea opoziţia guvernului rus pentru 
■convocarea conferinţei. Gorceakov ştia prea bine că scopul lui Napoleon 
al III-lea era de-a găsi compensaţii în Orient pentru Austria. Cancelarul 
rus îşi manifestă întreaga sa dezaprobare faţă de reprezentanţii Franţei, 
Angliei şi Austriei în acest sens 71.

Faţă de noua atitudine a guvernului austriac, împăratul francez se 
hotărî să convoace un congres pentru a salva Austria de la război cu 
Prusia. El îşi fixă obiectivele şi soluţiile pe care se gîndea să le propu
nă. Cele trei puncte care urmau să fie tratate erau : chestiunea ducate
lor Schleswig — Holstein, diferendul austro-italian şi confederaţia ger
mană. Cum înlăturarea războiului nu se putea face decît numai prin 
dezangajarea Italiei din alianţa cu Prusia, era absolut necesară cedarea 
Veneţiei. Deoarece războiul cu Prusia părea iminent, Austria trebuia să 
facă mari concesii. Ea trebuia să renunţe la Veneţia în schimbul Sileziei 
de la Prusia, iar aceasta din urmă trebuia să aibă ducatele Schleswig şi 
Holstein, precum şi alte principate germane. Unul din aceşti principi 
germani deposedaţi de către Prusia urma să meargă în Principatele Uni
te. Pe Rin trebuia ca trei sau patru ducate germane să intre sub pro
tecţia F ran ţe i72. împăratul francez nu excludea din combinaţiile sale, 
la această dată, nici cedarea către Austria în schimbul Veneţiei a Prin
cipatelor Unite sau a Bosniei73.

Astfel Principatele Unite urmau să intre din nou în combinaţiile 
politice artificiale ale împăratului francez.

In acest scop guvernul francez lansă pentru 8 iunie convocarea con-

68 P. H enry, op. cit., p. 371, N. 263 ; Ibidem, p. 376, N. 273.
69. T alley rand  că tre  Drouyn de Lhuys, l'O mai, ibidem .
/u R everte rá  către M ensdorf, 18 mai. Arh. St. Buc. Fond Casa Regală dosar

:23/1866, f. 1
71 T a lley rand  către Drouyn de Lhuys, 10 mai, P. Henry, op. cit., p. 371, N. 263 ; 

.R everterá că tre  M ensdorf 16/29 mai, Ibidem, p. 377, N. 275.
72 La M arm ora, op. cit., p. 239 ; M ettern ich  către  M ensdorf, 6 iunie, H. Oncken,

•op. cit., p. 250. N. 132.
73 Goltz că tre  B ism arck, 8 m ai, H. Oncken, vol. I, p. 180, N. 87 ; Goltz că tre  Bis

m arck, 15 mai, p. 199, N. 105 ; M ettern ich  către M ensdorf, Ibidem, p. 250, N. 132.



18 NICOLAE CORIVAN

greşului. Prusia era cea mai nemulţumită de această iniţiativă, întrucît 
vedea înlăturarea planului său, de-a ataca Austria. Ea era contrariată, 
mai ales că cunoştea intenţiile lui Napoleon al III-lea74. Italia accepta i- 
deea congresului dar fără să dezarmeze. Guvernul rus o accepta, numai 
dacă nu se făceau propuneri care să aibă implicaţii în Orient, iar guver
nul englez se îndoia de succes.

Austria care îşi punea speranţa în mediaţia Franţei pentru evitarea 
conflictului cu Prusia, nu a avut o atitudine consecventă. După ce pînă 
la sfîrşitul lui aprilie, guvernul austriac a refuzat orice combinaţie în 
vederea soluţionării conflictului care ar fi prevăzut cedarea Veneţiei, la 
începutul lui mai, în urma agravării situaţiei, era dispusă la această
concesie. Asupra liniei de urmat în politica externă se exercitau mai 
multe curente la Viena. Franz Iosef şi cercurile militariste erau pentru' 
o atitudine intransigentă în chestiunea Veneţiei, pe cînd unele cercuri
diplomatice, faţă de agravarea conflictului cu Prusia, erau pentru a se 
urma o linie mai elastică şi de a se folosi mediaţia Franţei. Metternich 
de la Paris raporta că Veneţia forma chestiunea principală care ar fi pu
tut duce la o soluţionare75. El arăta că Franţa accepta în schimb mărirea 
teritoriului Austriei cu provincii din Germania sau în Orient şi dădea să 
se înţeleagă că aceasta era singura şansă pentru înlăturarea pericolului
războiului76. Dar la Viena soluţionarea nu fu privită favorabil. Guvernul 
austriac era de părere că i se impunea să facă prea multe concesiuni di
nainte, fără ca el să obţină nimic pozitiv în schimb. I se cerea cedarea 
imediată a Veneţiei, urmînd ca după aceea să se negocieze cedarea teri
toriilor din Orient sau din Germania77.

Cercurile militarilor reuşiră să-l determine pe Franz Iosef la rezis
tenţă şi ministrul de externe reveni la vechiul punct de vedere. Guver
nul austriac bănuind că în conferinţă se va insista asupra cedării Vene
ţiei, trimise la 1 iunie o notă, prin care cerea ca să fie exclusă din deli
berări orice combinaţie politică care ar tinde să dea unuia din statele in

74 La 17 m ai D riquet de la Berlin, te legrafia  la Torino, în legă tu ră  cu o conver
sa ţie  p e  care o avusese cu M oltke. A cesta i-a spus că guvernu l p rusian  cunoaşte 
in ten ţiile  lui Napoleon, al IIT-lea. A ustria  va oferi F ran ţe i fro n tie ra  R inului p e n tru  
ca I ta lia  să n u  partic ipe  la  război şi în  schim b va  ob ţine  Veneţia. A ustr ia  se va- 
despăgubi cu Silezia. La M arm ora, op. cit., p. 250 ; B ism arck  către  Goltz, 6 mai, H. 
Oncken, op. cit., voi. I, p. 163, N. 82.

75 M ettern ich  către M ensdorf, 23 mai, Arh. Statului Bucureşti, Fond Casa Rega
lă, dosar 23/1866, fila  154

76 , Dacă v reoda tă  o în ţelegere rea lă  a r  puitea să se s tab ilească în tre  noi şi F ra n 
ţa, aceasta  nu  se va  pu tea  face, s în t aproape sigur, decît pe aceste baze, şi dacă 
v re ţi în tr-o  zi să negociaţi pe acest teren , v a  exista  mai m u ltă  şansă  decît pe o ri
care  a l tu l '1. M ettern ich  către  M ensdorf, confidenţial, 29 mai, Ib idem , dosar 23/1866s. 
p. 171.

77 M ensdorf că tre  M ettern ich , 16 mai, la H. Oncken, op. cit., p. 202.
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vitate o mărire teritorială73. In aceeaşi zi, au fost trimise instrucţiuni am
basadorilor austrieci de la Pc.ris, Londra şi Petersburg în care se expu
neau cauzele refuzului. Mensdorf explica plin de emfază neadeziunea 
Austriei, că deoarece deliberările trebuind să se ducă în jurul cedării Ve
neţiei în schimbul unei compensaţii teritoriale sau pecuniare, aceasta ar

;fi fost incompatibil cu onoarea guvernului austriac. Nici Principatele U- 
nite şi mai puţin Bosnia şi Herţegovina nu constituiau un echivalent 
pentru Veneţia. Apoi cu o demnitate patetică adăugă că dobîndirile de 

-teritorii pot fi rezultatul unui război, iar nu al unei deliberări din jurul 
■.mesei unui congres 79.

In urma condiţiilor atît de dificile puse de Austria, care înlăturau de 
fapt soluţia la care se gîndea Napoleon al III-lea, şi faţă de rezervele ma
nifestate de -celelalte puteri, guvernul francez la 7 iunie renunţă să mai 
convoace congresul. Bismarck profită îndată de această situaţie şi pentru
a nu da ocazie la alte acţiuni diplomatice care i-ar fi putut încurca pla
nurile, precipită evenimentele şi la 8 iunie începură ostilităţile pruso- 
austriece.

Napoleon al III-lea pînă în ultimul moment a încercat realizarea 
planului său de-a obţine Veneţia pe calea compensaţiilor. In acest scop 
el a recurs şi la mijlocirea marii finanţe franceze. La Marmora aminteşte 
că pe la începutul lui iunie, imediat după eşuarea convocării unui con
gres al marilor puteri, s-ar fi prezentat la el un mare bancher, cavalerul 
Landau, asociat al lui Rotschild, care spunînd că se duce la Viena, se 

.oferi să trateze cu guvernul austriac cedarea Veneţiei în schimbul unei 
compensaţii pecuniare80. La Marmora presupune că Landau îşi propunea
-să afle dacă italienii erau angajaţi printr-un tratat cu Prusia. In caz că 
primul ministru italian /espingea oferta, se putea trage concluzia că a- 

.cest tratat exista şi că el se opunea oricărui aranjament cu Austria. De
oarece La Marmora voia să păstreze secretul alianţei, se limită să-i mul
ţumească pentru oferta lui, spunîndu-i că este liber să o facă, dar din 
iniţiativă proprie. Landau a plecat la Viena dar nu obţinu nici un rezul
tat31. Desigur că bancherul Landau nu ar fi încercat o aşa importantă mi
siune, dacă nu ar fi fost pus la cale de cercurile înalte politice de la Pa
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78 Arehives diplomatiqucs, 1866, voi. III, p. 36.
79 ibidcm, p. 38. B ism arck cu sim ţul lui politic a in tu it cu două luni îna in te

• care va fi a titu d in ea  Austriei. La 14 aprilie, în ir-o  discuţie cu em isaru l ita lian  Go-
vone, ven it la B erlin  să discute încheierea  tra ta tu lu i  'pruso-italian, îi spuse : „Cît 
despre A ustria , să nu  vă înşelaţi asupra ei, ea va ceda cu a t ' t  m ai puţin, cu cît va 
fi m ai am eninţată ... ; ea p re fe ră  să fie înv insă  pe cim pul de băta ie  decît să cedeze 
în u rm a  in tim id ă rii“ . E. Ollivier. op. cit., voi. 8. p. 30.

60 A. Debidour spune că dem ersul lui L andau  a fost făcu t în sep tem brie  1865 la 
îndem nul guvernu lu i francez şi cu asen tim entu l celui italian. Vezi îlistoire diplo- 
.matique de l ’Europe, Paris, Tome II, p. 290.

31 La M arm ora, op. cit., p. 70, notă.
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ris, care trimiţîndu-1 la Florenţa, voiau să aibă şi asentimentul guvernu
lui italian82.

Tot în acest timp, are loc un alt demers al cercurilor financiare pa
riziene. Fuad, care tocmai fusese demis din funcţia de vizir, mărturisi lui 
Prokesch, internunţiul austriac, că înainte de schimbarea lui, bancherii 
din Paris i-au oferit să vină în ajutorul finanţelor turce cu 30.090.000
franci, dacă Poarta ar pune la dispoziţia Italiei Bosnia şi Herţegovina, 
care urmau să fie date Austriei în schimbul Veneţiei83. Cu alte cuvinte 
se propunea Turciei vînzarea celor două provincii balcanice. Oferta fu' 
respinsă84.

In rezumat, politica de compensaţii dusă de Napoleon al III-lea ur
mărea anexarea Veneţiei la Italia pe cale paşnică, evitînd războiul pru- 
so-austriac. Numai că aplicarea acestei politici, în care Principatele Uni
te au jucat un mare rol, provoca multe complicaţii, atingînd interese prea'
diverse de-ale marilor puteri. In special, ea putea declanşa redeschiderea 
chestiunii orientale într-un moment foarte neprielnic, cînd se aştepta iz
bucnirea unui conflict în Europa centrală.

In abdicarea lui Alexandru Cuza şi evenimentele de la Bucureşti,. 
Napoleon al III-lea şi celelalte puteri interesate au crezut că pot vedea 
desfăşurarea unei crize politice, care să le poată permite ca Principatele-

82 O a ltă  încercare  de so lu ţionare  a chestiunii V eneţiei pe cale de com pensaţie  
pecun iară  d in  p a rtea  cercurilo r m ari financ ia re  a m ai fost făcu tă  in  aprilie, d a r  de 
d a ta  aceasta  din p a rtea  finan ţe i engleze.
C larendon  spuse la 6 aprilie  lui Apponyi că baronu l Jam es de Rotschild  socotea că
40.000.000 de lire  sterline  a r  fi sum a convenabilă  p en tru  cu m p ăra rea  Veneţiei de 
că tre  Italia. A pponyi că tre  M ensdorf, 7 aiprilie.Arh. Statului Bucureşti, Fond Casa- 
Regală, dosar 23/1866, p. 20

83 P rokesch  către M ensdorf, 12 iunie 1866, P. H enry, op. cit., p. 416, N. 336.
84 In această  perioadă se constată  astfel m ai m u lte  încercări de cu m părare  a V e

neţiei de la  A ustria  d irec t şi indirect. Iii octom brie 1865, guvernu l ita lian  p r in  em i
sa ru l său, M alaguzzi, a oferit guvernu lu i austriac  sum a de un m ilia rd  de franci. 
In  ap rilie  1866 s-au  făcut p ropuneri din  p a rtea  guvernu lu i francez de-a se ceda 
V eneţia  în schim bul unei com pensaţii pecuniare , fă ră  a se s pacifica suma. Tot în  
aceeaşi lună, f irm a  Rotschild, care avea rep rezen tan ţi a tît  la  L ondra  cît şi la  Paris, 
eva lua  cu m p ărarea  Veneţiei de că tre  I ta lia  la  sum a de 40.000.000 lire  sterline. La- 
începu tu l lui iunie, un  asociat al casei Rotschild, bancheru l Landau, cu consim ţă- 
m în tu l guvernu lu i francez, a făcu t ofertă  guvernu lu i austriac  în acelaşi sens.

D intre  încercările  de cum părare  în mod indirect a Veneţiei m enţionăm  p lanu l lui 
Russell din noiem brie  1864, care p ropunea  ca guvernu l ita lian  să d ea  o indem nizaţie  
de 50.000.000 lire  s terline  Porţii şi lui A lex an d ru  Cuza pen tru  P rinc ipa te le  Unite, 
ca re  u rm au  să fie date  A ustriei în  schim bul Veneţiei.

O altă  o fertă  pecuniară  ind irec tă  a fost aceea din urm a eşecului convocării con
ferin ţe i de către  N apoleon al III-lea, p rin  care bancherii parizieni puneau  la dispo
z iţia  guvernu lu i ita lian  sum a de 300.000.000 de franci, cu care să se cum pere  de la 
T u rc ia  Bosnia şi H erţegovina, care  u rm au  să fie date A ustrie i în. sch im bul Veneţiei.
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Unite să servească de compensaţii pentru concretizarea unei combinaţii 
diplomatice apusene. Dar desfăşurarea evenimentelor din ţară şi atitu
dinea hotărîtă a românilor de a-şi realiza ei singuri soarta lor, bravînd 
deciziile marilor puteri cu privire la Principatele Unite, au înlăturat 
orice proiect diplomatic, prin care tînărul stat român ar fi putut servi de 
compensaţie în diferite combinaţii politice.

NICOLAE CORIVAN

LES PRINCIPAUTÉS UNIES DANS LES COMBINAISONS POLITIQUES 

INTERNATIONALES DE NAPOLÉON III EN 1866

Résumé

Le m ilieu du  X lX -e  siècle a é té  pour l ’Europe une période dans laquelle  les 
peuples, ay an t pour bases le p rincipe  des nationalités, ont lu tté  pour une ém anci
pation  du joug é tranger e t ils asp ira ien t à  la  constitu tion  e t à l'un ification  dans des 
é ta ts  nationaux .

Les G rands Pouvoirs lu t ta ien t avec ach arn em en t en tre  eux  sur le te rrito ire  
d ip lom atique  dans leu r désir pour nouvelles annex ions te rr ito ria les  et dans leu r 
tendance  d ’avoir sous dom ination des peuples d’au tre  nationalité .

Les événem ents de l ’année 1866 confirm ent les tra its  caractéristiques de cette 
époque.

À la nouvelle q u ’A lexand ru  loan  Cuza a  renoncé au  trône  des P rinc ipau tés  
Unies et qu 'on  a élu un é tran g er comm e prince régnant, les gouvernem ents eu ro 
péens on t comm encé à s’ag iter et on en tra  dans in te rm inab les  conciliabules diplo
m atiques. À 10 m ars, à P a r is  a été ouverte  la  Conférence des Sept G rands Pouvoirs 
P ro tec teu rs  p o u r  délibérer à l’égard des événem ents passés dans les P rinc ipau tés  
Unies.

Mais, p a r  secret, pa ra llè lem en t à l 'ac tiv ité  de la  Conférence, on d iscu ta it avec 
insistance su r la  cession des P rinc ipau tés  Unies à l 'A utriche  en échange pou r V e
nise, qui deva it être après cela incorporée à l'Italie. L ’unification de l ’Ita lie  e t la 
lu tte  pour l ’abrogation  du tra ité  de 1815 é ta it en effet la pensée  politique de N a
poléon III.

Les fau x  bru its qui se rap p o rta ien t à la cession de Venise en échange pour 
les P rinc ipau tés  Unies son t arrivés à C onstantinople, de m êm e q u ’à Bucarest. 
L 'app lica tion  de cette politique, dans laquelle  les P rinc ipau tés  Unies joua ien t u n  
g rand  rôle, p rovoquait des g randes com plications, en a tte ig n an t des in té rê ts  très  
divers des G rands Pouvoirs. Spécialem ent, on pouvait, déclencher la ro u v e rtu re  de 
la  question o rien ta le  dans un m om ent très  défavorable, quand  on -attendait l ’éclat 
d ’u n  conflict dans l’Europe Centrale.

M ais su r to u t le dérou lem en t des événem ents dans les P rinc ipau tés  Unies et 
l 'a tt itu d e  fe rm e des roum ains, qui é ta ien t décidés de réa lise r p a r  leurs  p ro p res  
m oyens leu r avenir, ont évincé tout p ro je t des G rands Pouvoirs qui m enaçait leur 
existence nationale.
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DESCOPERITE LA SUCEAVA

La 20 mai 1963, cu prilejul săpăturilor ce se efectuau cu excavato- 
t u I în vederea construirii unei clădiri anexă la noul spital din Suceava, 
la numai cîteva zeci de metri spre nord de clădirea principală a spita
lului, a fost scos la iveală primul dintre cele două morminte despre care
se va vorbi în articolul de faţă \  Deplasîndu-ne la faţa locului, după 
informaţiile şefului de şantier, am putut constata că este vorba de un 
mormînt de inhumaţie, care fusese aproape în întregime distrus. Se mai
păstra doar puţin de la unul din capetele mormîntului, unde au putut 
fi descoperite puţine fragmente de la craniul celui îngropat aici 2, res
turi de la un vas inie cu ornamente imprimate şi cîteva fragmente de
ranjate de ia lespezile din piatră de gresie, care protejau partea supe
rioară a scheletului. După puţinele indicii pe care le-am avut, se poate 
aprecia că mormîntul era orientat est-vest. Date mai precise cu privire 
la dimensiunile sau forma mormîntului nu s-au putut obţine.

Cu patru ani mai tîrziu, la 5 mai 1967, cu prll-jul săpăturilor 
de construcţie pentru rezervorul de apă al spitalului, s-a descoperit cel 
de al doilea mormînt. El se afla la circa 30 m spre nord-vest de clădirea 
principală a acestei instituţii şi la o distanţă ceva mai mică spre sud-vest 
de primul mormînt. La aproximativ 0,45 m adîncime, s-a dat de o placă 
groasă de 0,08 m, din piatră de gresie, lungă de 1,38 m şi lată de 0,90

DOUA MORMINTE ALE CULTURII AMFORELOR SFERICE

1. O p r im ă  sem nala re  a  descoperirii a fost făcu tă  în Zori noi, nr. 5211 din
12.IX .1964, sub titlu l Cel mai vechi complex avheologic descoperit Ia Suceava. 
P en tru  am plasarea  m orm intelor, vezi artico lu l sem nat de N. U rsulescu, Aşezările 
omeneşti de pe teritoriul Sucevei pînă în sec. al Vl-îea, în p rezen tu l volum . pag. 53, 
planşa II.

2. R esturile  osteologice au  fost în c red in ţa te  labo ra to ru lu i de antropologie al 
U niversităţii „A lexandru  Poan C uza;‘ din Iaşi.
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2 GRIGORE F O IT '

m, care constituia o parte din capacul m orm întu lu i3. Pereţii acestuia 
erau formaţi din plăci de gresie, aşezate vertical peste alte 
cîteva plăci mai groase tot de gresie, lipite bine întreolaltă, care formau 
fundul mormîntului, depăşind mai mult sau mai puţin limitele laterale 
ale acestuia. Datorită procesului lent şi continuu de dezagregare la care 
au fost supuse în pămînt, plăcile se clivau foarte uşor. Mormîntul pro
priu zis se afla la 0,95 m adîncime de la nivelul actual al solului, avea 
1,50 m lungime, 0,65 m lăţime şi adâncimea de circa 0,40—0,50 m, fiind
orientat pe direcţia est-vest. Pereţii laterali de nord şi de sud, iniţial 
paraleli, formaţi din îmbinarea a cîte două plăci verticale din piatră, da
torită presiunii laterale şi condiţiilor de păstrare în pămînt, erau îm
pinşi spre interiorul mormîntului şi în cea mai mare parte desfăcuţi 
în foi subţiri de piatră, care se fărâmiţau cu uşurinţă. Mai bine s-au 
păstrat pereţii de la extremitatea de est şi de vest a mormîntului, şi 
aceştia paraleli între ei. In felul acesta, cei patru pereţi laterali ai mor- 
mintului încheiau iniţial un dreptunghi.

Din inventarul acestui mormînt, au putut fi recuperate cîteva frag
mente ceramice provenind de la mai multe vase de proporţii mici şi 
mijlocii, lucrate cu mîna, un topor de silex şi o parte din maxilarul in
ferior al unui animal mic, probabil un rozător (fig. 2/3). Resturile oste
ologice umane, foarte calcinate de altfel, fuseseră răvăşite şi aruncate 
de descoperitori, nemaiputînd fi colectat nimic de o oarecare valoare. 
Nu s-au găsit părţi de craniu, nici oase întregi de la schelet.

Cele două morminte au fost descoperite pe terasa superioară de pe 
malul drept al pîrîului Şcheia, la cîteva sute de metri spre sud-est de 
acest pîrîu, pe o suprafaţă cuprinsă între peretele de nord al clădirii 
principale a spitalului şi clădirile, anexe din imediata sa apropiere. La 
nici unul dintre mormintele cercetate nu s-au remarcat semne distinc
tive de nici un fel la suprafaţa solului (movilă, grupare de pietre etc.). 
De altfel, situaţii asemănătoare s-au găsit şi la alte morminte de acest 
fel din Moldova.4 Menţionăm şi faptul că, în zona descoperirilor noas
tre, nu se remarcă suprapuneri de straturi de cultură, ceea ce a elimi
nat posibilitatea unei încadrări cronologice în funcţie de un anumit alt 
facies cultural.

După cum am amintit, din inventarul primului mormînt s-au păs
trat cîteva fragmente de.la un vas din ceramică de mici dimensiuni, lu
crat cu mîna (fig. 1). In pasta vasului, care este de culoare brun-cără- 
mizie, se foloseşte ca degresant un nisip fin cu rare boabe mai mari.

■s. C ercetarea arheologică s-a făcu t la 6 m ai — cînd s-a adus la  cunoştin ţă , 
după ce lucră to rii răvăşiseră  o m are  parte  din m ateria le le  descoperite aici sau, 
p u r şi simplu, le-au  aruncat.

4. M. Dinu, Contribuţii Ia problema culturii amforelor sferice pe teritoriul 
Moldovei, în  Arh. Mold., I, 1961, pag. 45 şi u rm . ; V. Spinei şi M. N istor, Un mor
mînt din lespezi de piatră în nordul Moldovei, în  SCIV, tom. X IX , 1968, nr. 4. 
pag. 621.
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MORMrNTE ALE CULTURII AMFORELOR SFERICE 3

Dintr-un lut de calitate inferioară, deşi egal şi bine arsă, pasta este sfă
râmicioasă. Reconstituit în parte, folosindu-se fragmentele păstrate, s-a 
putut aprecia că vasul avea diametrul maxim de 0,10 m şi era prevăzut, 
pe umeri cu 4 tortiţe aplicate, late de circa 0,01 m, perforate de o gaură

*

Fi,g. 1. — 1. F rag m en t de vas descoperit în  p r im u l m orm înt.

2. Decorul desfăşu ra t al vasului.

orizontală de aproximativ 0,003 m în diametru, dintre care s-au p ă s tra t  
numai două. Diametrul vasului se îngustează puţin spre partea gîtului, 
după care se lărgeşte uşor la gură.

Vasul prezintă ornamente realizate prin imprimare pe pasta cru
dă şi feţuită cu lut pentru înlesnirea acestei operaţiuni. Ornamentele
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4 GRIGORE FOIT

sînt de două fe lu r i5. Unele au forma de semicerc puţin alungit sau cu 
oarecare neregularităţi de imprimare, cu deschiderea maximă de 0,003 
m. orientată spre partea inferioară-a vasului. Celelalte sînt liniare, pla
sate puţin oblic în trei şi patru benzi orizontale. Ele leagă torţile întreo- 
laltă şi limitează cele două registre de ornamentare, unul deasupra tor-
ţilor şi celălalt dedesubtul lor. Lăţimea acestor benzi este de 0,001 m, de
păşind uneori cu una sau mai multe zecimi de mm dimensiunea res
pectivă. De remarcat că spaţiile între liniuţe nu sînt întru totul egale, 
egal distanţate şi nici nu prezintă aceeaşi încdinare tot timpul.

Registrul superior de ornamentare este format din grupări de cîte 
patru şiruri de semicercuri plasate pe verticală, fiecare grupare avînd 
0,012 m lăţime şi — atît cît s-a păstrat — 0,040 m lungime, spaţiul neor
namentat dintre grupări fiind de maximum 0,010 m, dar uneori şi mai
mic. Intre aceste grupări ornamentale, pe zona neornamentată, deasupra 
benzii superioare de liniuţe imprimate şi alipit de ea, se observă un or
nament adîncit de formă circulară cu diametrul de 0,004 m.

Registrul inferior de ornamentare este format din trei şiruri de 
semicercuri adîncite şi mai rar din unul sau două asemenea şiruri, cu 
aceeaşi orientare şi dimensiune a deschizăturilor. Partea inferioară a 
grupărilor de trei şiruri de semicercuri se termină prin reducerea aces
tor şiruri la două şi apoi la unul singur, formînd astfel un vîrf ascuţit, 
cu izbutit efect ornamental, folosind, pentru reuşită mai deplină, une
ori şi semicercuri suplimentare (fig. 1). Distanţele între şirurile sau gru
pările ornamentale nu sînt egale, ele fiind de obicei mai mici de 0,010 
m, iar grupările respective, cînd sînt constituite din trei şiruri de semi
cercuri, ating cel mult 0,010 m în lăţime şi 0,030 m în lungime.

Urmele materiale descoperite aici, deşi puţine, au putut permite,
pe bază de analogii, încadrarea culturală şi cronologică a acestora. Este 
vorba de un mormînt în cutie de piatră (Steinkistengrab) provenind de 
la populaţia purtătoare a culturii amforelor sferice (Kugelamphoren- 
kultur).

Aşa cum s-a putut remarca, de la cel de al doilea mormînt s-au 
obţinut date mai numeroase, scoţîndu-se la iveală şi un număr mai mare 
de piese, care au fost enumerate la începutul articolului de faţă 6.

Dintre acestea, toporul de silex, de tipul celor cu ceafă groasă, de 
culoare alb -vineţie, are axa longitudinală de 0,08 m, grosimea maximă
de 0,02 m şi lama de 0,04 m lăţime, este bine şlefuit şi lustruit la mu
chea superioară şi pe aproximativ o treime a ambelor feţe late spre tăiş, 
care este uşor arcuit şi prezintă la un colţ o ştirbitură făcută în timpul

5. A sem ănări în  execuţia  tehnică se rem arcă  şi la a lte  vase descoperite pe 
te rito riu l Moldovei. In tre  ele. m enţionez pe cel p rezen ta t de M. Dinu, op. cit., pag. 
48, fig. 3, nr. 6.

6. Vezi pag. 218.
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MORMINTE ALE CULTURII AMFORELOR SFERICE 5'

folosirii. Feţele înguste, ca şi partea superioară a feţelor late, au rămas 
doar cioplite, ou mici urme de şlefuire (fig. 2/2).

Fragmentele ceramice recoltate aici par a aparţine la trei vase di
ferite, dintre care unul de dimensiuni mijlocii şi două mici.

Fig. 2. — O biecte din in v en ta ru l celui de al doilea m orm în t. 2. Topor de sileîr.

3. P a r te  din m ax ila ru l in ferio r al u n u i anim al. I.4.5.6. F ragm en te  de la  al doilea-

vas (4. F rag m en t de fund  ; 5. M arg ine cu decor im prim at).

De la vasul cel mai mare — cel de dimensiuni mijlocii — (fig. 3 /
4) s-a păstrat un fragment din partea inferioară a corpului şi de la fund-
Pasta, de culoare brun •— cărămizie şi avînd miezul de o nuanţă mai 
întunecată, conţine ca degresant nisip de bob variat. Bine arşi, pereţii-
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6 GRIGORE FO IT

şi fundul vasului au grosimea de 0,005 — 0,006 m, fiind mai mult în
groşată zona de îmbinare dintre părţile menţionate. Fundul vasului 
este plat la partea inferioară şi are marginea ieşită în relief, formînd o 
şănţuire despărţitoare între fund şi corpul vasului. Lipsit de elemente 
decorative, fragmentul prezintă la exterior slabe urme de la instrumen
tul cu care s-a făcut lutuirea.

De la primul dintre cele două vase mai mici, s-au păstrat un frag
ment de buză cu ornament adîncit, mai multe fragmente de la corpul 
şi unul de la fundul acestuia, toate de mici proporţii (fig. 2/1, 4, 5, 6). 
De culoare brun - cărămizie, vasul are un slip de culoare mai întune
cată, bătînd în negru, la interior şi exterior. In compoziţia pastei, care 
este mai puţin consistentă şi inegal arsă, apar ca degresant — în afară 
de nisip — microprundişurile, în procent mai mare la fragmentul de 
fund. Acesta prezintă, ca şi cel de la vasul descris anterior, o şănţuire 
în relief care îl desparte de corpul vasului. De la acest vas s-a păstrat 
şi un fragment de buză cu ornamente adîncite. Se pot observa pe frag
mentul menţionat două şiruri orizontale de impresiuni cu şnurul răsucit 
la depărtare de 0,004 m unul de celălalt, iar deasupra şirului superior 
ornamente în arc de cerc cu deschidere spre stînga, grupate cîte trei, 
dintre care cel din mijloc ceva mai ridicat decît cele laterale. Cu alte
cuvinte, la acelaşi vas se constată ornamentarea în cele două tehnici 
principale folosite de popoarele culturii amforelor sferice, prin folosirea 
unor motive stampilate sau a şnurului răsucit.7 Aceasta ar putea con
stitui, la un moment dat, un argument pentru a nu se delimita două 
grupări culturale diferite, în opoziţie cu ceea ce au încercat să demon
streze unii cercetători 8.

Fragmentele de la al treilea vas, de o grosime ce variază între 0,003 
şi 0,004 m, dintr-o pastă mai fină, bine şi uniform arsă, conţin ca degre
sant nisip mărunt şi sint de aceeaşi culoare brun-cărămizie, într-o nuanţă 
mai deschisă. La fragmentul de fund, puţin mai îngroşat decît cele de la 
corpul vasului, se observă o şănţuire mai puţin pronunţată decît la pri
mele două vase aparţinînd aceluiaşi mormînt (fig. 3/3). Ornamentarea
este obţinută prin imprimarea unui şnur răsucit9 Ea constă din trei 
rînduri orizontale de impresiuni, plasate începînd de la 0,007 m sub 
buză, distanţate cu 0,004 m unul de altul. Dedesubtul acestora, apar 
grupări de cîte 4 sau 5 ghirlande concentrice, formate prin impresiuni 
în aceeaşi tehnică (fig. 3/1 şi 2).

O analiză a inventarului mormintelor prezentate şi studiul com
parativ cu descoperiri similare din Moldova ne permit să tragem con
cluzia că aici este vorba de cultura unei populaţii seminomade care a

7. M. Dinu, op. cit., pag. 51
8 . M. Dinu, op. cit., pag. 49, 53 şi urm.,
9. Vezi şi C. M ătasă, Descoperiri arheologice în raionul Piatra Neamţ, îr

Materiale, V. pag. 726 şi fig. 5 ; M. Dinu, op. cit., pag. 55.
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"Fig. 3. — Obiecte din in v en ta ru l celui de al doilea m orm in t. 4. F rag m en t de la  

.prim ul vas. 1.2.3. F ragm en te  de la  cel de al tre ilea  vas (1.2. P ă r ţ i  de vas cu

decor im p rim a t cu şn u ru l răsucit).
Va- 4 — m
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8 GRIGORE FOIT

pătruns din podişul volino-podolic pe teritoriul ţării noastre între pe
rioada de sfîrşit a mileniului al III-lea şi cea de început a celui de al 
II-lea mileniu î.e.n. 10.

Cele două morminte în cutie de piatră de la Suceava întregesc in
formaţiile cu privire la purtătorii culturii amforelor sferice de pe teri
toriul României, populaţie răspîndită pe o zonă întinsă, 11 cu deosebire 
în Germania, Polonia, Volinia şi Podolia.

Contemporani cu purtătorii culturii mormintelor cu ocru, 12 care se
răspîndiseră în regiunile de stepă pe o zonă întinsă spre răsărit;__de
Carpaţi, purtătorii culturii amforelor sferice au pătruns în Moldova 
coborînd de-a lungul Carpaţilor Răsăriteni, pe valea Şiretului şi pe 
văile altor ape din regiunea de deal, pînă în bazinul Bistriţei şi în Po
dişul central moldovenesc,13 urme ale culturii acestora fiind descoperite 
la Cut, l4, Piatra Neamţ, 15 Dolheştii Mari, 16 Basarabi-Preuteşti,17 la 
care se adaugă în prezent mormintele în cutie de piatră de la Suceava,13 
semnalate curînd după descoperirea lor, pe lîngă alte descoperiri date 
anterior publicităţii de diferiţi cercetători19.

Prin caracteristicile lor, urmele culturii materiale păstrate de_la 
această populaţie în zona Sucevei prezintă asemănări care permit să le 
considerăm de aceeaşi factură cu cele din regiunea volino-podoliană, 
fapt ce ne determină să tragem concluzia că populaţia ajunsă în zona 
noastră provine din regiunea volino-podoliană, aşa cum se poate afirma 
şi cu privire la unele materiale similare descoperite în celelalte locali
tăţi din Moldova.20

GRIGORE FOIT

10. M. Dinu, op. cit-, pag. 56.
11. V. Spinei şi M. N istor, op. cit., pag. 625—626 ; M. Dinu, op. cit., pag. 53-
u . M. Dinu, op. cit., pag. 55—56.
13. V. Spinei şi M. Nistor, op. cit., pag. 625—626.
u'. C. MaUisă, op. cit., pag. 723 şi urm .
ls. C. M atasă, op. cit., pag. 723—729.
16. M. Dinu. Sondajul arheologic de la Dolheştii Mari, în Materiale, VI, 1959, 

pag. 213—220 ; Idem, Şantierul arheologic Dolheştii Mari, în  Materiale, VII, 1961,
pag. 121—129; Idem , op. cit., în Arh Mold., I, pag. 43—64.

1/. V. Spinei şi M. Nistor, op. cit., pag. 621—627.
18. Gr. Foit, art. cit., în Zori noi , nr. 5211 d in  12.1X1964, pag. 2 ; Idem , Urme

ale culturii amforelor sferice, în Zori noi , nr. 6156 d in  1.X.1967, la rubrica
Arheologie.

19. M. Dinu, op. cit., în  Arh Mold., I, pag. 45.
20. M. Dinu, op. cit., în  Arh Mold., I, pag. 55—56.
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ZWEI KUGEL AMPHORENKULTURGRÄBER AUS SUCEAVA

Zusammenfassung

c~
Am 20. M ai 1963, b rach ten  die B auausgrabungen  fü r  eine A nlage des neuen

K ran k en h au ses  von Suceava ein S te ink is tengrab , im groössten Teil w äh re n d  die
A rbe it zerstört, zum Vorschein. Im  G rab in v en ta r  befanden  sich einige Schä
delüberreste , B ruchstücke eines Gefässes und m ehrere  dem  eigentlichen G rabe
gehörend, m ergelige Sandsteinstücke.

Das Gefäss, gu t ausgebrann t, ziegelrot — braun, aus e iner m inderw ertigen  
Erde, b rau ch t als en tfe ttungsm itte l einen fe inen  Sand. Die O rnam en te  sind durch  
gereih te  H albkre isen  — und  B indestricheneinprägung  v e r w i r k l i c h t  (Fig. 1).

A m  5. M ai 1967, b rach ten  einige neue  B auausgrabungen , w elche in der N ähe 
von dem  ersten  F undorte  s ta ttfanden , das zw eite S te ink is tengrab  zum  Vorschein. 
A uch dieses G rab  w u rd e  grösstenteils von den A rbe ite rn  zerstört. T ro tzdem  konn te  
m an  eine A nzahl von B em erkungen  über Zeit und  k u ltu re lle  Z ugehörigkeitbes
tim m ung  des O bjektivs m achen. Aus dem  In v en ta r  dieses G rabes, von den schlecht 
e rh a lten e  P la t ten  m ergeliger Sandsteine de r G rabste ink is te  sind b e w a h r t  (1,50 m 
lang  und  0,65 m  b re it in  Ausm ass) : ein w eiss — v io le ttb laues Beil aus K ieselstein  
(Fig. 2. Nr. 2), B ruchstücke von drei versch iedene Töpfen (Fig. 3, Nr. 4 — erste r
Topf ; Fig. 2, Nr. 1.4.5.6. — zw eiter Topf ; Fig. 3, Nr. 1.2.3. — d ritte r  Topf) un d  der 
A nteil eines U nterk iefers  eines kleinen, T ieres (Fig. 2, Nr. 3), neben  m enschliche,
grösstenteils kalzin ierte , K nochenüberres te  zu erw ähnen .

M an k an n  durch  das S tud ium  der en tdeck ten  M ateria lien  d ie  Schlussfolge
rung  ziehen dass es die Rede ü b e r e ine ha lbum herz iehende  B evölkerung ist, die 
in der Periode des Schlusses des III- ten  Jah rtau sen d s  und  dem  A nfang  des II- ten  
Jah rtau sen d s  v.u.Z. aus d e r w olhyno — podolischen Gegend in die M oldau e in 
gedrungen ist.

E in G efässbruchstück  (Fig. 2, Nr. 5) b ring t e inen neuen  Bew eis dass m an  n icht 
über eine k u ltu re lle  A use inanderen tw ick lung  zw ischen den zwei G ruppen — die 
w olhynische und  die podolische — , sondern  ü b e r ein gem einsam es ku ltu re lles  
Leben dieser B evölkerung reden  kann . Die Bevölkerung, w elche die B egrabung 
in S teinkisten  benützt, ist der T räg er  der sogenannten  K ugelam phorenku ltu r.

Die anw esende E ntdeckung  v e rm eh rt die m oldauischen  F undpunk te  in w el
chen das Dasein dieser B evölkerung  gem eldet ist.
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FIGURENERKLÄRUNG

Fig. 1. — 1. G efässb ruchstück  en tdeck t im  e rs ten  G rab.

2. Die D ekoren tw ick lung  dés Gefässes.

Fig. 2. — Inven ta rd inge  des zw eiten  Grabes.

3. A nteil eines U nterk iefers  eines k le inen  Tieres.

2. Beil aus K ieselstein.

1.4.5.6. B ruchstücke  des zw eiten Gefässes (4. B odenfragm ent ; 5. R and  
m it eingeprägtem  Dekor).

Fig. 3. — In v en ta rd in g e  des zw eiten  Grabes.

4. B ruchstücke des ersten  Gefässes.

1.2.3. B i'uchstücke des d rit ten  Gefässes (1. 2. A nteile  des Gefässes m it 
gew undener S chnur eingeprägt).
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— Cercetările din anii 1967 şi 1969 —

ŞANTIERUL ARHEOLOGIC DE LA RUS-MĂNASTIOARA

La ieşirea din satul Rus-Mănăstioara, spre Udeşti, în partea dreaptă 
a şoselei, în locul cunoscut sub denumirile de : ,,Podul Rusului“ sau 
„Podul Popii“, se află o bogată staţiune arheologică. Locul amintit, o
terasă inferioară a rîului Suceava, este mărginit de vechea albie a Su
cevei şi de un mic afluent al ei, prezentînd o uşoară pantă de la vest spre
est, ce se accentuează spre malurile celor două ape. Cercetările de su
prafaţă 1 au arătat că urmele de locuire sînt mai numeroase între şosea
şi micul afluent al Sucevei, răsfirîndu-se mai ales de-a lungul acestuia 
pe o distanţă de aproximativ 900 m.

In acest loc s-au întreprins, în anii 1967 şi 1969, săpături arheolo
gice, care, faţă de întinderea aşezării, au avut proporţiile unor sondaje.
In cele două campanii de cercetări s-au trasat 5 secţiuni şi 6 casete în- 
sumînd o suprafaţă cercetată de 284 m p Intrucît terenul este acoperit
de culturi agricole tîrzii, trasarea secţiunilor s-a făcut în funcţie de eli
berarea unor parcele, ceea ce nu ne-a permis respectarea unui plan sis
tematic de dispunere a secţiunilor şi nici deschiderea unor casete pen
tru  a dezveli în întregime unele complexe de locuire. La aceasta trebuie 
să adăugăm că lucrările agricole, şi mai ales săpăturile făcute pentru 
scurgerea apei, necesară irigării terenului, au împiedicat uneori obser
vaţiile stratigrafice, întrucît stratul de cultură este situat de obicei Ia 
o adîncime de numai 0,20 — 0,45 m.

1- Semnalarea aşezării se datoreşte învăţătorului I. Căpitan din Udeşti,
; sprijinitor activ al cercetărilor arheologice de pe raza comunei, căruia îi mulţu
mim şi cu acest prilej. Probabil, la această aşezare face referire şi N. Zaharia, 
M. Petrescu - Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări din Moldova de la paleolitic 
pînă în secolul al XVIII-lea, Bucureşti, 1970, p. 294, nota. 251. Cercetările s-au des
făşurat în cadrul şantierului Udeşti — responsabil M. D. Matei, căruia îi mul
ţum im  şi cu acest prilej pentru sprijinul acordat.
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Cu toate acestea, cercetarea unor parcele mai puţin  afectate de lu
crările amintite ne-a permis găsirea unor complexe in situ, iar dispune
rea secţiunilor la intervale mari ne-a uşurat cunoaşterea mai m ultor 
urm e de locuire datînd din epoci diferite. In ceea ce priveşte urmele de 
locuire, pe care le-am grupat în patru  niveluri, menţionăm că nu este 
vorba de o suprapunere pe verticală a acestora, deoarece stra tu l de cul
tu ră  este foarte subţire, prezentîndu-se în profil sub formă de lentile. 
Astfel, într-o zonă sau alta din perim etrul locului amintit, un nivel este 
mai m ult sau mai puţin conturat. Suprapuneri şi întretăieri de locuinţe 
s-au constatat numai în două cazuri. Este vorba de două bordeie, da
tate în sec. VI—VII e.n., care întretaie în primul caz o locuinţă de supra
faţă neolitică, iar în al doilea caz o locuinţă de suprafaţă aparţinînd celei 
de-a doua epoci a fierului.

Avînd în vedere rezultatele ultimei campanii de săpături, care au 
permis şi încadrarea cronologică şi culturală a materialelor găsite izolat 
sau în s tra turi deranajate în anul 1967, putem  schiţa urm ătoarea succe
siune a urmelor de locuire de la Rus-Mănăstioara :

— neoliticul mijlociu — cultura Precucuteni,

— Latene II,

— secolele II—III e.n.,

— secolele VI—VII e.n.

In cele ce urmează, vom prezenta pe rînd fiecare nivel de locuire 
cu m aterialul arheologic corespunzător.

★* -¥■

Locuirea neolitică a fost sesizată încă în tim pul cercetărilor din anul 
1967, prin  găsirea cîtorva silexuri şi fragm ente ceramice de culoare ce
nuşie şi mai ales a unui topor asemănător cu cele de tip calapod, ceea 
ce ne-a determ inat să credem că aceste urme datează din neoliticul tim 
puriu  2.

Descoperirea unei locuinţe de suprafaţă şi a unui variat m aterial 
arheologic, ca urm are a cercetărilor din anul 1969, ne-a permis însă în
cadrarea sigură a urmelor de viaţă neolitică de la Rus-M ănăstioara în. 
rîndul aşezărilor precucuteniene.

Locuinţa, dezvelită numai în parte, a fost construită direct pe su
prafaţa  solului, fără o amenajare prealabilă de platformă. Ca m ateriale  
de construcţie s-au folosit parii şi nuielele peste care s-a ridicat o lipi
tu ră  de lu t amestecat cu pleavă şi paie. Chirpicul, rezu lta t din arderea, 
acestei lipituri, este răspîndit pe o mare suprafaţă, reprezentînd un strat 
nu  prea gros, ce se găseşte la o adîncime de num ai 0,25— 0,35 m. Cu 
toate că nu  a fost dezvelită în întregime, iar colţul de sud a fost stră.-

2. SCIV, 19, 4, 1968, p. 684.
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MIRCEA IGNAT'

puns de un bordei din sec. VI—VII e.n., forma rectangulară a locuinţei 
este uşor de determinat (fig. 1).

Materialul arheologic descoperit în locuinţă şi în preajma ei cu
prinde : unelte de silex şi piatră, o cantitate apreciabilă de ceramică,, 
cît şi alte obiecte.

Uneltele din silex, care în general este translucid-fumuriu şi mult 
mai rar opac, reduse ca număr, sînt în cea mai mare parte de tradiţie 
microlitică, arătînd o persistenţă a unei tehnici mai vechi, ceea ce pare 
a fi o caracteristică a inventarului litic al culturii Precucuteni3. S-au 
putut deosebi următoarele tipuri de unelte din silex :

— fragmente de nuclee de diferite mărimi (fig. 2/4),
— lame cu două tăişuri paralele, cu o faţă plată şi cu alta care cul

minează printr-o muchie mediană (fig. 3/3),
— lame de formă triunghiulară-lunguiaţă, cu vîrful ascuţit şi cu 

două tăişuri (fig. 2/6,8),
— lame cu două tăişuri paralele, cu secţiunea trapezoidală (fig. 2/7),
— răzuitoare cu tăiş semicircular şi latura opusă îngroşată (fig. 2/1),
— aşchii cu forme neregulate şi de diferite mărimi.
Alături de silex, într-o măsură mult mai mică, s-a utilizat şi bazal

tul pentru confecţionarea lamelor lungi, cu două tăişuri paralele şi cu 
o faţă plată (fig. 2/2).

Pe lîngă uneltele de silex şi cele din bazalt, inventarul litic al locui
rii precucuteniene de la Rus-Mănăstioara mai cuprinde şi cîteva topoare 
din roci diferite. O primă categorie a topoarelor din piatră este forma
tă de topoarele neperforate. Astfel, menţionăm un topor fragmentar, 
dintr-o rocă dură, de culoare neagră, bine şlefuit (fig. 2/10) şi un alt topor 
plat, de formă trapezoidală, cu tăişul lat şi ceafa semicirculară (fig.
2/11), care îşi găseşte bune analogii între descoperirile precucuteniene 
din aşezarea de la Traian — Dealul Fîntînilor 4. Altă categorie a topoa
relor din piatră o formează topoarele plate, din rocă dură, lustruite şi. 
perforate, care au ceafa patrulateră, vîrful îngust şi tăişul vertical (fig. 
2/5 şi 9).

Ceramica precucuteniană găsită la Rus-Mănăstioara, după tehnica 
de lucru, poate fi împărţită în două categorii : ceramică de uz comun şi 
ceramică fină. ,

Ceramica de uz comun, lucrată dintr-o pastă sfărîmicioasă, cu cio
buri în compoziţie, arsă inegal, este de culoare gălbuie sau cenuşie. In 
general, această categorie ceramică este reprezentată prin puţine frag
mente, care arată că provin din vase mari, cu pereţii groşi (fig. 4/1). Or-

3. Al. Păunescu , Evoluţia uneltelor şi armelor din piatră cioplită descope
rite pe teritoriul României, Bucureşti, 1970, p. 46.

\  H ortensia  D um itrescu  şi V lad im ir D um itrescu, Săpăturile de la Traian 
— Dealul Fîntînilor, în  Materiale, VI, p. 167, fig. 5/1.
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10 11
Fiţf. 2. .Unelte neolitice din. silex  şi p ia tră
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namentul cel mai frecvent al acestei specii ceramice este barbotina. 
Uneori prin purtarea degetelor sau a unei spatule pe suprafaţa barbo- 
tinată a vaselor s-au realizat semicaneluri orizontale (fig. 3/3). Alături 
de barbotină se întîlnesc şi alte motive ornamentale ca : proeminenţele, 
alveolele (fig. 4/1) şi impresiunile realizate cu unghiile în pasta crudă
a vaselor (fig. 3/2).

Ceramica fină, din pastă bine frământată şi arsă, este de culoare 
cenuşie, brun-roşcată şi mai rar cărămizie. Cu toate că această categorie 
ceramică este cantitativ bine reprezentată, din cauza excesivei frag
mentări, fapt constatat şi în alte aşezări precucutenienes, s-au putut 
reconstitui puţine vase, dintre care deosebim următoarele forme :

— cupe de dimensiuni mici, avînd corpul bombat, buza evazată şi
fundul plat (fig. 4/6) sau concav (fig. 3/9 şi 4/3),

— străchini şi castroane de diferite dimensiuni (fig. 4/7),
— pahare mici de formă tronconică (fig. 3/8),
— vase bombate cu gîtul înalt şi fundul plat (fig. 3/11 şi 4/2),
— capace (fig. 3/1).
In ceea ce priveşte repertoriul decorului ceramicii precucuteniene 

din pastă fină se poate remarca varietatea motivelor ornamentale, care, 
în general, apar combinate cîte două sau chiar cîte trei pe acelaşi vas. 
S-au putut deosebi următoarele elemente ornamentale :

— liniile incise (orizontale simple sau duble, cercuri, ovaluri, motive 
spiralice, haşuri paralele) sînt cele mai frecvente mijloace de ornamen
tare a vaselor, apărînd singure sau în combinaţie cu altele (fig. 3/11 şi 
4/2,4,5,7,).

— punctele incise realizate în pasta crudă a vaselor cu un instru
ment ascuţit sînt dispuse pe buză, pe corpul şi chiar pe fundul vaselor 
(fig. 3/8 şi 10). Forma punctelor este variată, deosebindu-se puncte ro
tunde, semicirculare, triunghiulare mai mult sau mai puţin adîncite,

— proeminenţele sînt dispuse pe diametrul maxim al vaselor fiind 
uneori încadrate de alte categorii de ornamente, cum sînt liniile incise 
şi caneluriie (fig. 4/4,6,7). Unele proeminenţe sînt perforate, în acest 
caz căpătînd o utilizare practică (fig. 3/4),

— caneluriie brăzdează suprafaţa vaselor în sens orizontal, oblic, 
circular sau semicircular (fig. 3/8 şi 4/3, 5—8).

— liniile de impresiuni realizate cu un instrument dinţat, probabil 
pieptene, sînt combinate cu liniile incise şi caneluriie (fig. 3/9, 12 şi 
4/6).

Subliniem în încheierea prezentării materialului ceramic precucute- 
nian, că nu a apărut o ceramică, care să indice cu siguranţă folosirea 
atît a picturii înainte de arderea vaselor, cît şi a picturii crude, aşter
nute după ardere, aceasta din urmă datorită, probabil, condiţiilor de ză
cere în sol.

5. Radu Vulpe, Izvoare — săpă tu rile  din 1936— 19-48. B ucureşti, 1957, o 55.
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12

Fig. 3. — C eram ică precucuteniană.
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Plastica este reprezentată prin cîteva fragmente de figurine an 
tropomorfe şi zoomorfe, lucrate din pastă cenuşie sau cenuşiu-roşiatică,. 
modelate şi lustruite îngrijit (fig. 5/4). Pe lîngă figurine, menţionăm şi 
fragmente de vase, în special de linguri sau polonice, ale căror mînere 
sînt formate din reprezentări antropomorfe (fig. 5/1) sau zoomorfe (fig.
5/5). Din aceeaşi categorie a obiectelor de lut ars mai amintim nume
roase greutăţi fragmentate, un con de lut (fig. 5/3), rupt la partea su
perioară, cît şi alte obiecte mărunte.

Din întregul inventar al locuinţei precucuteniene specia ceramică 
fină, preponderentă cantitativ, prin caracteristicile decorului (folosirea 
cu precădere a inciziilor, canelurilor şi mai ales a liniilor de impresiuni 
realizate cu un instrument dinţat) permite încadrarea întregului material 
neolitic în etapa a III-a a evoluţiei culturii Precucuteni6, avînd cele mai
bune analogii cu materialele descoperite la Izvoare 1-27, Traian-Dealul 
F în tîn ilor", Andrieşeni9 şi T îrpeşti10. Atît modul de construire a locuin
ţei, direct pe suprafaţa solului, caracteristic acestei fa z e 1l, cît şi lipsa 
ceramicii cu decor excis sau cu pictură bicromă, susţine această înca
drare culturală.

*

Avînd în vedere proporţiile cercetării noastre, nu este lipsit de in
teres, totuşi, să subliniem cîteva constatări legate de analiza materialului 
ceramic. In primul rînd, remarcăm ca o reminiscenţă a etapei anterioare
prezenţa a cîtorva fragmente ceramice ornamentate într-o manieră care- 
aminteşte tehnica exciziei cu motive triunghiulare (fig. 3/6), fapt con
statat şi în alte aşezări aparţinînd acestei etape, ca de exemplu la An
drieşeni 12. In al doilea rînd, în dărîmăturile locuinţei au apărut cîteva
fragmente de vase care, prin tehnica superioară de lucru şi mai ales de 
ardere, fac parte din categoria ceramicii cucuteniene propriu-zise. A-
ceasta, alături de cea care are urme de pictură în alb, diluat sub formă 
de „smear“, aplicată înainte de ardere, întîlnită în staţiunile contempo-

■s. V lad im ir D um itrescu, Complexul cultural Cucutcni, în Istoria Româ
niei, vol. I, B ucureşti, I960,, pp. 60—61.

I . R adu  Vulpe, op. cit., pp. 57— 120.
3 V lad im ir Dumitrescu, La station préhistorique de Traijan (dép. de

JNeamţ, Moldavie), fouilles des années 1936, 1938 et 1940, în  Dacia, I X —X, 1941—
1944, pp. 26—34, vezi în  con tinuare  rapoarte le  din SCIV (1952— 1955) şi d in  Mate
riale (vol. VI—VIII).

ÿ. A drian  C. Floresou, Săpăturile de salvare de la Andrieşeni, în Materiale,
V. pp. 330—331 ; Idem , Săpăturile de la Andrişeni, în  Materiale, VI, p. 121.

10. S ilv ia  M arinescu  — Bîlcu, Unele probleme ale neoliticului m oldove
nesc în lumina săpăturilor de la Tîrpeşti, în  SCIV, 19, 3, 1968, pp. 401—410.

II. Totuşi este docum enta t şi tipul de locu in ţă  cu p la tfo rm ă  ; cf. V lad im ir 
D um itrescu, Originea şi evoluţia culturii Cucuteni — Tripolie, II, în SCIV, 14, 2^ 
1963, p. 300.

12. A drian  C. Florescu, op. cit., în  Materiale, VI, p. 123,. fig. 4/2..
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Fig. 4. — C eram ică p recucu ten iană .

rane de la Traian — Dealul F în tîn ilor13, Andrieşeni 14 şi Tg. Ne
greşti 's, reprezintă probabil elementele care, împreună cu unele influ-

13. H ortensia  Dum itrescu, Contribuţii Ia problema originii culturii Precu- 
cuteni, în  SCIV, V III, 1—4, 1957, p. 69.

,4. A drian  C. Florescu, op. cit., în  Materiale, VI, p. 121.
15. A nton Niţu, Aşezarea cu ceramică de factură precucuteniană de la Tg. 

Negreşti, în  SCS — Iaşi, VI, 1—2, 1955, p. 4.
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enţe străine, aveau să ducă la apariţia strălucitei ceramici pictate cucu- 
ieniene l6.

y ' V

t, V . V * '
f / \  ’Vj

Fig. 5. — Obiecte de lu t  ars. 1, 4, 5 
fe  ; 2 — disc de lu t ; 3- con de lut.

—  r e p r e z e n t ă r i  antropom oi'fe şi z o o iu o î

Desigur, cercetarea parţială a unei singure locuinţe şi a unui mate 
rial nu prea numeros, nu ne oferă posibilitatea unei analize mai ampl 
şi implicit a unor concluzii. Cu toate acestea, materialele arheologic 
prezentate contribuie la cunoaşterea culturii Precucuteni din nord-ve:

-:6. V lad im ir D um itrescu, op. cit., în  SCIV, 14, 1, 1963, pp. 58—67 şi note 
] —3 de la p. 61.
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tul Moldovei, unde asemenea urme nu au fost încă semnalate sau cerce
tate 17.

★* *

Locuirea din cea de a doua epocă a fierului ne este cunoscută atît 
prin locuinţe de suprafaţă sau adîncite puţin, cît şi prin alte urme (gropi, 
ceramică) apărute în cursul cercetărilor.

Locuinţele de suprafaţă ale căror forme nu au putut fi observate, 
întrucît nu s-au surprins urme de pari sau alte detalii de construcţie, 
se găsesc la adîncimea de 0,30 — 0,45 m, faţă de nivelul actual. La a- 
ceastă adîncime s-au găsit împrăştiate bucăţi mici de chirpic, pietre de
rîu şi multe fragmente ceramice. Aceste materiale răvăşite pe o supra
faţă mare nu au lăsat posibilitatea reconstituirii măcar ipotetice a for
mei locuinţelor. La una din acestea chirpicul mai numeros, pietrele, cît.
şi unele fragmente ceramice poartă urme de ardere, ceea ce arată că a~ 
cestea au fost distruse printr-un incendiu. Se pare că locuinţele au fost 
construite din pari şi nuiele, folosindu-se mult material inflamabil şi
într-o măsură mai mică lipitura de lut. Nu s-a observat nici o amena
jare care să indice podeaua locuinţelor.

Vetrele celojudouă locuinţe de suprafaţă, distruse în mare parte, erau 
construite pe o mică platformă din piatră de rîu şi din pămînt amestecat 
cu lut galben, pe care era aplicată o lipitură foarte subţire şi puţin arsă.

Pe lîngă locuinţele de suprafaţă, este foarte probabil că au existat 
şi locuinţe adîncite puţin în sol (semibordeie), ale căror forme nu au 
putut fi delimitate, prezenţa lor fiind mai mult sesizată pe baza con
centrării materialului arheologic, care este asemănător cu cel din lo
cuinţele de suprafaţă, dovedind că aceste două tipuri de locuinţă au fost 
contemporane 18 Tot acestei perioade îi aparţin şi două gropi, cu forme 
diferite, mult adîncite în solul galben (una pînă la 1,90 m), ce conţineau 
un material arheologic foarte sărăcăcios, constînd doar din cîteva frag
mente ceramice. Se pare că erau folosite pentru scoaterea lutului.

Inventarul acestui nivel de locuire, avînd în vedere şi proporţiile 
săpăturii, este modest. In cursul cercetărilor s-au găsit cîteva fusaiole, 
un ac de os (fig. 9/2) şi o cantitate apreciabilă de ceramică, care con
stituie materialul cel mai numeros şi totodată cel mai concludent pentru

17. P e n tru  răsp înd irea  aşezărilor cu lturii P recucu ten i din faza a IlI-a , cf. 
Radu Vulpe, Problemele neoliticului carpato-niprovian în lumina săpăturilor de 
Ia Izvoare, în. SCIV, VII, 1—2, 1956, fig. 1. C ercetările  noi, efectuate  în anu l 1971, 
pe valea  Sucevei, a u  su rp rin s  încă cîteva aşezări ap a rţin în d  cu lturii P recucu ten i 
ir i la Bosanci şi M ihoveni.

18. S. Teodor,, Unele date cu privire la cultura geto-dacică din nordul Mol
dovei în lumina săpăturilor de la Botoşana, în SCIV, 20, 1, 1969, p. 35 ; cf. şi A ttila  
Lâszlo, Aşezarea geto-dacică de la Băiceni (secolele IV—II î.e.n.), în Arh. Mold.,
VI, p. 87.
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încadrarea cronologică şi culturală. Cu toate că indică o mare varietate 
în ceea ce priveşte pasta, formele şi decorul vaselor, materialul ceramic 
•este, din păcate, fragmentar oferind, în general, posibilitatea unor re
constituiri ipotetice.

Ceramica, după tehnica preparării pastei, se poate împărţi în două 
categorii, cărora le corespund vase diferite ca formă şi destinaţie. Prima 

Sy şl cea mai numeroasă este ceramica grosieră, cu cioburi pisate în com-
' poziţie şi cu aspect sfărîmicios. Deşi se pot remarca unele deosebiri, în

^  ceea ce priveşte tehnica de execuţie a vaselor, în majoritate fragmen-
'tele se înscriu îmtr-o categorie comună, poroasă, cu ardere inegală şi 
incompletă, avînd o culoare brun-roşcată. Repertoriul formelor este să
răcăcios, predominînd vasele borcan de diferite dimensiuni, alături de 
care, dintr-o pastă mai buna, s-au mai lucrat şi alte forme ceramice, do
cumentate numai prin cîteva fragmente, dintre care cităm : tipsii cu 
marginea puţin îngroşată, strecurători (fig. 6/2), căni, indicate prin pre
zenţa unor fragmente de torţi (fig. 6/3, 6) etc.

Borcanele constituie formele cele mai frecvente. Pereţii acestora 
sînt curbaţi, iar fundurile de obicei cu diametrul mai mic decît al gurii, 
•sînt relativ îngroşate. Atît la vasele borcan, cît şi la vasele cu pereţii 
aproape drepţi este caracteristică buza îngroşată, uşor evazată, dreaptă
sau puţin rotunjită, prezentînd de cele mai multe ori o slabă faţetare 
(fig. 6/5 ; 7/1 ; 8/1—3, 5, 8 şi 9). Profilul acestor margini, care imită pe 
cel al ceramicii negre lustruite din necropole, ne dă certitudinea că ce
ramica în discuţie este un produs al culturii Poieneşti-Lukaşovka 19

Ornamentarea vaselor se limitează la folosirea proeminenţelor şi a 
brîielor alveolate, care uneori sînt scurte şi dispuse în ghirlande pe par
tea superioara a vaselor (fig. 7/6, 7). Tot ca decor a fost folosită şi bar
botina aplicată pe corpul vaselor, sub brîul alveolat sau, cînd lipseşte 
acesta, pe porţiunea dintre umăr şi fund. La unele vase barbotinate, in
teriorul era de culoare negricioasă, observînd-u-se tendinţe pentru o oa
recare lustruire.

A doua categorie, prezentă într-un procentaj re d u s20, cuprinde ce- 
ramica cu pastă densă, amestecată cu nisip, cu suprafeţele vaselor aco
perite cu un slip lustruit, avînd o culoare roz-gălbuie sau neagră-cenu-

1?. A cest n um e este m ai corect, fie ch iar n um ai din două m otive, în  pri
m ul r în d  a ra tă  locul unde  a fost iden tif ica tă  p en tru  p rim a d a tă  această cu ltu ră  şi
în. al doilea r în d  a ria  ei de răspândire.

Aceeaşi s ituaţie  în toa te  aşezările  din M oldova cercetate p înă acum, ci.
S. Teodor, op. cit., în  SCIV, 20, 1, 1969, p. 39. P e n tru  R.S.S. M oldovenească, cf. G.
B. Fedorov. Descoperirile arheologice din R.S.S. Moldovenească privind mileniul
I. e.n., în  SCS — Iaşi, Istorie, VII, fasc. 1, 1958, p. 160 ; Tdem, Hacenemie IIpyTCKO- 

/^HecTpoBCKoro Me Kfţype'ibfi, în  MIA, 89, p. 37.
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Fig. 6 . — C eram ică aparţinând cu ltu rii Poieneşti-Lukaşovka.

■sie, cu diverse nuanţe, pină la negru-lucios. Formele preponderente sînt 
străchinile şi castroanele înalte, cu umărul rotunjit, buza scurtă şi răs- 
frîntă în exterior, de obicei îngroşată şi faţeta tă. In majoritate,
aceste vase îşi găsesc analogii printre urnele din necropolele bastarnice 21 j
Din aceeaşi pastă fină s-au mai lucrat căni şi vase de dimensiuni mici
<fig. 7/5, 8’, 12).

- 1. R adu Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti, în Materiale, I, pp. 429—430.
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14 MIRCEA IGNAT

Materialele arheologice din această perioadă au fost atribuite, în 
mod curent, populaţiei dacice, la care s-a adăugat într-o proporţie re
dusă şi neamul bastarnilor 22. Studierea unui variat material arheologic, 
inclusiv a celui ceramic, a oferit posibilitatea definirii unui aspect cul
tural nou şi specific pentru nordul şi centrul spaţiului est-carpatic, deo
sebit de cultura dacică23.

Fără a intra în detalii, ceea ce ne propunem să facem cu altă oca
zie, remarcăm că pe lîngă ceramica fină, lustruită şi ceramica grosieră, 
mai ales cea cu marginile îngroşate, cu tendinţe de faţetare, şi cea bar- 
botinată aparţine unei populaţii de origine străină, eterogenă, pe care 
izvoarele literare antice o amintesc cu numele generic de bastarn i24. 
Evident, atribuirea unor forme de vase bastarnilor sau dacilor pre
zintă încă dificultăţi ; ceramica barbotinată se găseşte, e drept, într-o 
măsură foarte redusă, şi în unele aşezări dacice chiar şi unele profile de 
vase sînt asemănătoare. De asemenea, în aşezarea de la Rus Mănăstioa- 
ra, ca şi în alte aşezări contemporane, ceramica dacică este prezentă 
atît prin forme ce păstrează o tradiţie mai veche, cît şi prin elemente 
specifice Latene-ului (de exp. fig. 6/3 ; 7/6 ; 10/1, 2 şi 4). Dar din cauza 
fragmentării materialului, cît şi prezenţei unor forme şi ornamente 
comune este greu să stabilim o proporţie cantitativă, exprimată în pro
cente, între ceramica de factură bastarnică şi cea dacică, îngrădind po
sibilitatea cunoaşterii unor aspecte ale convieţuirii dintre bastarni şi 
daci. Cu toate acestea, materialul ceramic pe care l-au oferit săpăturile 
arheologice aparţine în mare parte bastarnilor, dovedind rolul lor pre
ponderent, aşa cum arată pentru un anumit timp şi izvoarele literare 
antice.

22. lî B. Fedorov, op. cit., în MIA, 89, pp. 20—21 ; Silvia. Teodor, Contribu
ţii la cunoaşterea ceramicii din sec. III—II î.e.n. din Moldova, în SCIV, 18, 1, 1967, 
pp. 39—43.

ri. M ircea Babeş, Noi date privind istoria şi arheologia bastarnilor (O „fi- 
bulă pomeraniană" descoperită în România), în  SCIV, 20, 2, 1969, pp. 209—213 ; 
Idem, Dacii şi bastarnii, com unicare la C onferin ţa  n a ţio n a lă  de arheologie de la 
C raiova din 17—20 dec. 1969. M ulţum im  şi pe această  cale au toru lu i p en tru  b u n ă 
voin ţa  de a ne pune la îndem înă  tex tu l com unicării.

24. P e n tru  analiza  izvoarelor literare , cf. E ca terina  D unăreanu  — Vulpe,. 
Chestiunea bastarnilor, în BCMI, X V III, fasc. 42, 1925, pp. 180—193 şi Radu Vulpe, 
Le problème des Bastarnos à la lumière des découvertes archéologiques en Mol
davie, în  Nouvelles Études d'Histoire, vol. I, Bucureşti, 1955, pp. 110— 111.

25. La P iscul Crăsani, vezi I. Andrieşescu, Piscu Crăsani — descoperirile 
din vara anului 1923, în Analele Academiei Române — Memoriile secţiunii istorice,
seria  HI, tom. III, Bucureşti, 1926, p. 43, fig. 57.
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Fig. 7. — C eram ică ap arţin în d  cu ltu rii Poieneşti-Lukaşovka.
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Aşezări asemănătoare au fost descoperite în numeroase puncte din 
M o l d o v a ş i  din R.S.S. Moldovenească27, care au fost datate, pe baza 
amforelor elenistice şi a fibulelor în sec. III—II î.e.n. 28. In ceea ce pri
veşte aşezarea de la Rus Mănăstioara ne lipseşte posibilitatea unor pre
cizări de_ordin cronologic, întrucît elemente- sigure- dezldatare—nu au
fost găsite. Pînă acum nu avem fragmente care să fie atribuite cu certi
tudine amforelor elenistice. Singurul reper cronologic îl dă stratul de 
depunere arheologică, care este foarte subţire, de altfel ca şi în alte 
aşezări contemporane, ceea ce arată că aşezarea a avut numai cîteva 
decenii de existenţă, încadrate în perioada amintită (sec. III—II î.e.n.).

O ultimă problemă care ne reţine atenţia este descoperirea cîtorva 
fragmente ceramice de culoare închisă, cu mult grafit în compoziţia
pastei, care prin factura lor pot fi puse pe seama unor elemente celtice 
(nu s-a putut da un desen al fragmentelor în discuţie deoarece sînt ati
pice ca formă). Descoperiri asemănătoare, chiar în ceea ce priveşte nu
mărul redus de piese, ne sînt cunoscute şi în alte aşezări din această 
epocă 2r. In general, urmele de factură celtică sînt puţine şi nu reflectă 
o influenţă asupra ceramicii din aşezare, din care cauză pot fi socotite 
obiecte de import. 1

Despărţind presiunea celtică de migraţia bastarnilor, aceasta din 
urmă fiind un fenomen de durată şi intern al lumii germanice3o, tre
buie să subliniem că bastarnii îşi fac debutul în acţiunile războinice, 
cunoscute de izvoarele literare şi epigrafice, în tovărăşia celţilor 31.

Relatînd primele acţiuni războinice ale bastarnilor desfăşurate în 
sudui Dunării, izvoarele antice 32 precizează alături de aceştia şi pe celţi 
şi nu numai atît, unii autori chiar îi confundă. După războaiele mace
donene (este vorba de episodul alianţelor nord-dunărene ale lui Perseu 5Î), 
în urma unor evenimente necunoscute, celţii nu mai sînt amintiţi în re
giunile est-carpatice. Vor rămîne ca amintire a prezenţei lor în această

-6. O listă  a aşezărilor şi necropolelor din această  perioadă la Silvia Teodor,
Bastarnii pe teritoriul Moldovei, în  p rezentu l volum .

27. G. B. Fedorov, op. cit., în  MIA, 89, p, 16 ; M.A. Rom anovskaia. 0 6  g t -  

H iF ie c K o i i  np in iaA -noK H O C T ii  H a c e n e i n i H ,  oCTaBUBiiţero  naMHTHHKH T u n a  J iy K a m e B K a ,  

în  MIA, 150 pp. 81—95.
2B. R adu  Vulpe, op. cit., în  Nouvelles Etudes d’Histoire, voi I, Bucureşti,

1955, p. 105 ; A. N iţu, în  SCIV, VI, 1—2, 1955, p. 187.
29. Silvia Teodor, op. cit., în  SCIV, 20, 1, 1969, pp. 39—40.
30. M ir cea. Babeş, op. cit., în  SCIV, 20, 2, 1969, pp. 195—217.
31. Vasile P ârvan , Getica, Bucureşti, 1926, pp. 66—73.
32. Vezi no ta  24.
33. In fo rm aţiile  p riv ind  acest episod s în t foarte  num eroase  ; Polibius, X X IX

9, 12 ; Diodor, X X X , 99 ; Apian, Macedonia. 8 ; şi m ai ales T itus Livius,, XL, 57
2—9 ;  XL, 58, 1—9 ;  X LI, 19, 4—8 ;  XLI, 23, 12; XLrV, 27, 1—3. F ragm ente le  sîn
c ita te  şi com enta te  de Vasile P ârvan , op. cit., pp. 66—73.
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■zona numai cîteva toponime pe Nistrul Superior şi în zona gurilor Du- 
n ă r i34.

Avînd în vedere cele de mai sus, nu este exclus ca elementele de 
cultură celtică descoperite în aşezările de tipul Poieneşti-Lukaşovka să
reflecte relaţiile celto-bastarne, mai ales că majoritatea descoperirilor
■celtice din Moldova, care se datează la sfîrşitul sec. III î.e.n. şi pe tot 
parcursul sec. II î.e.n., se leagă de medii bastarnice 3S.

In această situaţie elementele celtice din faza mijlocie a Latene-lui, 
ar putea oferi un reper cronologic în studierea culturii Poieneşti-Luka
şovka, întrucît se poate presupune că prezenţa lor este posibilă numai 
pînă la mijlocul sec. al II-lea î.e.n., pînă cînd sînt şi celţii amintiţi de 
izvoarele lîterare în zona învecinată ariei culturii Poienesti-Lukasovka.

j >

In ultima vreme, pe baza unui număr din ce în ce mai mare de des
coperiri, s-a schiţat o cronologie a aşezărilor şi necropolelor aparţinînd 
•culturii Poieneşti-Lukaşovka. Astfel, cele mai timpurii monumente ale 
acestei culturi sînt indicate atît de colierul de la Davideni35, cît şi de 
torţile de amfore ştampilate de la Lunca Ciurei,37 iar data finală de fi- 
bula pomeraniană din aşezarea de la Ghelăieşti şi mai ales de unele 
fibule din necropola de la Poieneşti38. Situate între aceste două limite, 
majoritatea aşezărilor de tipul Poieneşti-Lukaşovka, care au un strat 
de depunere arheologică foarte subţire, inexplicabil pentru o existenţă

"4. Ptolem eu, III, 5, 15 (Carrodunum, Maetonium, Vibantavarium şi Erac-
tum). P e n tru  D unărea de Jos am in tim  localită ţile  : Aliobrix, Arubium, Noviodunum  
(V. P â rv an , op. cit., pp. 65—66).

A ttila  Läszlö. Elemente keltischen Ursprungs in der BaMsch-Getischcn
Siedlung von Băiceni, în Analele ştiinţifice ale Universităţii ,,AI. I. Cuza“ — Iaşi,
seria  nouă, i-'ecţ. III, a, Istorie, tom. XV. 1969 fase. 1. pp. 92—96 şi fig. 3 Sublin iem  
că n u  trebu ie  puse pe scam a b as ta rn ilo r  toate descoperirile  celtice din Moldova. 
Se rem arcă , m ai ales, o categorie de descoperiri, an te r io a re  sfîrş itu lu i sec. al H I— 
lea î.e.n., cum  este cazul la  Zvoriştea  unde, p r in tre  restu rile  unei aşezări au toh 
tone, da ta te  în  p r im a  ju m ă ta te  a secolului al III-lea  î.e.n.. au a p ă ru t num eroase 
fragm en te  ceram ice celtice (m ateria l ined it în colecţia M uzeului jude ţean  Suceava^. 
Aceeaşi situaţie  o au  şi descoperirile  de la Băiceni — M lada, cf. A ttila  Läszlö, 
Aşezarea geto-dacicä de la Băiceni (secolele IV—II î.e.n.), în  Arh. Mold., VI, 
pp. 79 şi 82.

, yi. Mdrcea Babeş şi Ilie U ntaru , Der früheste latenezeitliche germanische
Fund aus der Moldau. Der Kronenhalsring von Davideni, în Dacia, N.S., X III, 1969,
pp. 283—290.

37. A. Niţu, în  SCIV, VI, 1—2, 1955, p. 187, D. Tudor, Răspîndirea amfore
lor greceşti ştampilate în Moldova, Muntenia şi Oltenia, în  Arh. Mold., V. pp. 
52—53.

3a. M ircea Babeş, op. cit., în SCIV, 20, 2, 1969, p. 215.
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18 MIRCEA IGNAT'

de două secole, ar putea fi grupate în două tipuri : aşezări timpurii — ca
racterizate prin elemente celtice şi aşezări tîrzii. Astfel, descoperirile de- 
la Ichimeni39, aşezările cu urme celtice de la Lunca C iurei40, Botoşana 4V

Fig. 8. — P rofile  de vase aparlin înd  culturii Poieneşti-Lukaşovka.

«i altele 'l±, la care se poate adăuga şi cea cercetată de noi la Rus Mănăs- 
tioara, reprezintă probabil faza timpurie a culturii Poieneşti-Lukaşovka 
a cărei datare poate fi cuprinsă ipotetic între sfîrşitul sec. al III-lea î.e.n.

35\  Vasile P ârvan , op. cit., p. 511 şi 515 ; cf. şi R. Vulpe, op. cit., p. 106,
nota 2.

40. N. Zaharia , M. P etrescu-D îm bovita  şi Em. Zaharia , op. cit., pp. 178—179,. 
pl. X X V I/l  şi CLXI1/14.

4t. Silvia Teodor, op. cit., în SCIV, 20, 1, 1969, pp, 39—40.
*2. D escoperiri asem ănătoare  s -au  făcut, p rin  cercetări de suprafa ţă , la 

Iaşi — C iurchi şi Boroseşti (corn. Scînteia, jud. I a ş i ) ; vezi N. Zaharia . M. Pe- 
trescu  - D îm boviţa şi Em. Zaharia , op. cit., nr. 49, p. 205 (pl. L X X X I/12  şi 18) şi 
n. 319 a, pp. 314—315.
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— epoca venirii primului val bastarnic şi mijlocul sec. II î.e.n. — data 
.dispariţiei celţilor din regiunile învecinate.

Această ipoteză de lucru, evident, trebuie verificată printr-un nu
măr mai mare de descoperiri, mai ales după publicarea integrală a ma
terialelor arheologice. In sprijinul acestei păreri vin descoperirile făcute 
în aşezările care au putut fi datate cu piese de import sau fibule. Astfel, 
în aşezarea de la Lunca Ciurei datată, prin torţi ştampilate de amfore e- 
lenistice, la sfîrşitul sec. III şi începutul sec. II î.e.n., au fost găsite frag-

r

1

ii

I

P 7 a
6

,1

Fig. — 9. Obiecte din os, fier şi lu t ars, 1, 3-8- sec. II—III e.n. 2 
tene II.

— La-

mente ceramice celtice /l3 ; pe cînd la Ghelăieşti, aşezare datată prin fibula 
pomeraniană la începutul sec. I î.e.n., o ceramică de factură celtică nu 
a fost găsită, după cum reiese din prezentarea materialului arheologic
publicat. 4/1 Acecaşi situaţie o întîlnim şi în aşezarea de la Şorogari — Iaşi, 
unde autoarea săpăturii sesizează că o anumită categorie a materialului 
ceramic este deosebită, pus pe seama „unui aspect latenoid oarecum izo-

■,3. Vezi nota 40.
4'‘. M ircea Babeş op. cit., în SCIV, 20, 2, 1969, pp. 209—212.
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20 MTRCEA IGNAT

la t '‘ 4", după noi mai degrabă datorită unor diferenţe cronologice. Lipsa 
ceramicii celtice în aşezările tîrzii ale culturii Poieneşti — Lukaşovka,. 
cum este cazul la Ghelăieşti, este o dovadă în sprijinul ipotezei noastre.

Urmele de locuire din secolele II — III e.n. sînt concentrate în zona 
de sud-vest a aşezării.

Din această perioadă s-a găsit o locuinţă de suprafaţă ale cărei di
mensiuni nu au putut fi precizate, întrucît se prezenta sub forma unei 
împrăştieri de fragmente ceramice, de pietre şi de bucăţi mici de chirpic. 
Aproximativ în mijlocul suprafeţei punctate de acest material arheologic- 
a fost dezvelită lipitura unei vetre cu o formă rectangulară, cu laturile 
de 0,80 x 0,90 m. Faptul că urmele de locuire din această perioadă, ca 
şi cele din Latene II, sînt situate la mică adîncime, nu ne-a permis sur
prinderea şi altor locuinţe, cu toate că existenţa lor era indicată de aglo
merări răvăşite de chirpic şi fragmente ceramice.

Pe lîngă cuie şi alte cîteva obiecte de fier, materialul cel mai abun
dent aparţinînd acestei perioade îl constituie ceramica, care poate fi gru
pată^ în două categorii : ceramică lucrată cu mîna şi ceramică lucrată la 
roată. Prima categorie este confecţionată dintr-o pastă amestecată cu 
nisip, cioburi pisate şi uneori cu pietriş mărunt cu aspect poros şi arde
re inegală, însă nesfărîmicioasă. Atît pasta, cît şi formele se leagă ne
mijlocit de ceramica dacică din epoca clasică. Ca forme s-au reconstituit 
două ceşti dacice, din care una are pereţii oblici şi o toartă plină, aplica- 
cată aproape de fund (fig. 10/5). Celelalte fragmente arată că provin din 
vase borcan sau vase de formă uşor bitronconică. Ca şi în etapa ante
rioară, această categorie ceramică este ornamentată cu butoni şi brîuri 
crestate sau alveolate (fig. 10/7).

Cea de a doua categorie ceramică, reprezentată prin fragmente mai 
numeroase, este lucrată dintr-o pastă densă, cu un degresant foarte fin.
După culoarea pastei s-au putut deosebi trei specii : ceramică cenuşie, 
negricioasă şi cărămizie.

A Ceramica cenuşie, avînd diferite nuanţe de la cenuşiu închis pînă la o 
culoare gălbui-roşiatică este cea mai numeroasă. Pe baza fragmentelor, 
se pot reconstitui următoarele forme de vase : străchini şi castroane cu. 
suport inelar (fig. 11/3, 6, 11), oale de diferite mărimi (fig. 11/8), fruc
tiere cu buza trasă mai mult sau mai puţin în afară şi cu piciorul scund, 
(fig. 11/10). Aceleaşi forme au avut şi vasele lucrate dintr-o pastă__ne- 
gricioasă (fig. 11/7), folosindu-se ca şi la prima specie ceramică, orna
mente care constau numai din linii lustruite simple, frînte sau haşu
rate, dispuse deobicei pe umărul vaselor.

4S. S ilvia Teodor, Aşezarea din secolele III—II î.e.n. de la Sorogari — Iaşi, 
în Arh. Mold., VI, p. 325.
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Ceramica cărămizie este lucrată într-o tehnică superioară, imitînd 
ceramica romană (fig. 11/12). In unele cazuri, fragmentele de vase cu 
pereţii subţiri, cu slip roşu, care poartă urmele unei roţi de factură

Fig. Io. — C eram ică dacică lu c ra tă  cu m ina. 1, 2 şi 4 —■ sec. I I I—II î.e.n,; 
3, 5—7 — sec. I I—III e.n.

superioară par a fi o ceramică romană provincială, de import (fig. 11/1). 
In acest sens, amintim prezenţa a numeroase fragmente de amfore ro
mane, cunoscute de altfel în aşezările din Moldova, corespunzătoare
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22 MIRCEA IGNAT

acestei perioade Acestea sînt de culoare galben-albicioasă sau cără
mizie, cu suprafaţa mai mult sau mai puţin zgrunţuroasă, în funcţie 
de cantitatea de nisip şi de particule minerale aflate în compoziţia pas
tei şi cu dungi adîncite orizontal vizibile pe partea interioară, rămase 
din timpul lucrului la roată. Torţile, cu secţiune ovală, sînt străbătute
de două sau trei şănţuiri paralele, care reliefează una sau două creste 
longitudinale (fig. 11/4—5). Cu toate că, fragmentele de amfore sînt 
mici şi nu ne lasă posibilitatea reconstituirii formei, totuşi după carac
teristicile pastei şi ale tehnicii de lucru, acestea au analogii cu amforele 
din depozitul de la Holboca, datat la sfîrşitul secolului al II-lea şi în
ceputul secolului al III-lea e .n .47.

Alături de materialul amintit mai sus, acestei perioade îi mai apar
ţin cîteva fusaiole (fig. 9/7—8) şi unele obiecte de fier, dintre care
cităm : fragmente de cuie (fig. 9/1, 6), unele găsite în preajma locuinţei, 
un cîrlig asemănător cu o ancoră (fig. 9/3) si un obiect în forma lite
rei T (fig. 9 /5)4#.

Urmele de locuire din sec. II—III e.n. indică prezenţa unei aşezări 
modeste cu un material arheologic sărăcăcios, ce poate fi datată, pe
baza analogiei ceramicii şi după fragmentele de amfore romane, în mod 
larg în sec. II—III e.n., lipsindu-ne deocamdată posibilitatea unor pre
cizări de ordin cronologic. Cele mai bune analogii pentru ceramica 
aparţinînd acestui nivel se găsesc în ceramica descoperită in aşezarea
dacică de la Siliştea Şcheii, foarte probabil, cu urmele mai vechi de 
locuire 49

46. N. Zcuharia, M. P e trescu  — D îm boviţa  Şi Em. Zaharia , op. cit., pp. 72—73.
47. Şeiva Sanie, Două mici depozite de amfore romane descoperite în Mol

dova, în SCIV, 19, 2, 1968, pp. 348—349.
4B. P iese asem ănătoare  (in terpreta te  ca chei) au  fost găsite : în sudu l 

Moldovei (M. Petrescu-D îm boviţa , Archäologische Forschungsreise im Bezirk Co- 
vurlui (Untere Moldau), în. Dacia, V II—V III, 1937—1940, S. 434, Abb. 9/10), în 
cadru l cu lturii L ipita (M. Smiszko, Kultury wczesnego okresu epoki cesarstwa 
rzymskiego w  Malopolsce Wschodniej, Lwow, 1932, p. 90 şi pl. XII/56) şi în
t u m u l i  s u b c a r p a t i c i  (Idem, K a p n a T C b k l  k y p r a n n  n e p i u o î  nojiOBHHH î t h c h m o j i Ii t h  H a m o

epn, Kiev, 1960, p. 53, 112 şi notele  273—274, pl. XVII/13).
“9. Gr. Foit, Aşezarea dacică de la Siliştea Şcheii (sec. II—III e.n.), în

Studii şi materiale, I. 1969, pp. 23—35. Sublin iem  că a tît m a te r ia lu l arheologic, cit 
şi s itua ţia  stra tigrafică, sesizată de au to ru l săpăturii („groapa celui de al doilea
c u p to r . . .  se în tre ru p e  la  un m om ent dat. fiind tă ia tă  de groapa unu i al treilea
cuptor" — cf. Gr. Foit, op. cit., p. 27), ne im pune să adm item  ex is ten ţa  a două 
nivele de locuire. Din păcate, nu  este publicat to t m a te ria lu l ce aparţine  acestei 
aşezări. Cf. şi consideraţiile, privind această  aşezare la Ion lon iţă , Contribuţii cu 
privire la cultura Sîntana de Mureş — Cerneahov pe teritoriul Republicii Socia
liste România, în ArhMold., IV, p. 247.
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Fig. 11. — C eram ică dacică lu c ra tă  la  ro a tă  — sec. H —III  e.n.
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Ultimul nivel de locuire de la Rus Mănăstioara se datează, în ge
neral, pe baza analogiei materialului ceramic, în sec. VI—VII e.n. Din 
această perioadă, alături de materialul apărut izolat în cursul cerce
tărilor, au fost dezvelite trei locuinţe de tipul bordeielor, un cuptor şi 
o groapă.

Dintre bordeie, mai bine păstrat şi totodată avînd şi două anexe 
contemporane lui, este Bx, cercetat în anul 1969 (fig. 1). Bordeiul era 
de formă rectangulară, cu colţurile rotunjite, avînd laturile de 2,5 x 2,7 
m. Pămîntul de umplutură a bordeiului nu conţinea urme de chirpic,
ci»o cantitate de cenuşă care devenea mai uşor de constatat către po
deaua acestuia. Pe podeaua de pămînt bătătorit, care se găseşte la o 
adîncime de 0,75 m faţă de nivelul actual, erau împrăştiate fragmente 
ceramice, oase arse de animale şi bucăţi mici de cărbune. Vatra, situată în 
colţul de nord-est al bordeiului, se prezenta sub forma unei grămezi de-
pietre^ arse puternic, fără urme de lipitură, între care era un strat de 
cenuşă. Ca şi la celelalte bordeie prefeudale de la Rus Mănăstioara, la 
dezvelirea vetrelor nu s-au observat pietre aşezate pe muchie. Pe su
prafaţa vetrei erau amestecate oase arse şi mai ales fragmente ceramice.

In apropierea bordeiului, la numai 0,90 m, s-a descoperit lipitura 
ovală a unui cuptor din lut cu boltă. Lipitura cuptorului, groasă în 
medie de 5 cm, era aşezată fără o amenajare specială pe solul negru, 
Marginile lipiturii ridicate, de jur împrejur, cu aproximativ 7—9 cm
indicau pereţii boltiţi ai cuptorului. In mijlocul lipiturii s-a găsit o pia
tră arsă, de formă pătrată, cu laturile de 16 om. Cuptoare de acest tip, 
construite în interiorul, dar şi în afara perimetrului locuinţei, sînt de
seori întîlnite în aşezările din Moldova, aparţinîncl acestei perioade 5o. Tot
în apropierea acestui bordei s-a descoperit şi o groapă a cărei formă nu 
a putut fi precizată, în care s-a aflat un vas întreg (fig. 12/8) de dimen
siuni mari aşezat în poziţie verticală, probabil, folosit ea vas de păstrat
provizii.

Deoarece celelalte două bordeie sînt diferite numai ca dimensiuni
faţă de bordeiul descris mai sus, nu vom insista la descrierea acestora^1, 
întrucît se încadrează într-un tip de locuinţă binecunoscut prin cercetă
rile arheologice întreprinse în Moldova5- şi mai ales prin descoperirile- 
de la Suceava — Ş ipo t53.

so. Dan Gh. Teodor, Unele probleme privind evoluţia culturii materiale din 
Moldova în secolele VI—X, în Carpica, II, 1969, p. 263.

51. Celelalte două bordeie aveau u rm ătoare le  d im ensiun i :4 x  3,20 m  şi
2,,30 x 2,70 m.

52. D an Gh. Teodor, op. cit., pp. 258—262 şi fig. 2.
si. M.D. Matei, Contribuţii la cunoaşterea ceramicii slave de la Suceava, în

SCIV, X, 2, 1959, pp. 410—411.
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Inventarul bordeielor se compune numai din ceramică care, în. 
funcţie de tehnica de execuţie, poate fi grupată în trei categorii, repre
zentate cantitativ inegal.

1

....

Fig. 12. — C eram ică din sec. V I—V II e.n.

Prima categorie o formează ceramica lucrată cu mîna din pastă 
grosieră, de culoare neagră- cenuşie la interior şi brun-gălbuie la exte-
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20 MIRCEA IGNAT

rior, conţinînd în compoziţie o cantitate mare de cioburi pisate şi mai 
rar microprundişuri. Datorită acestei compoziţii a pastei pereţii vaselor 
prezintă numeroase proeminenţe care le dau un aspect neregulat, iar 
arderea s-a făcut inegal. In mare majoritate, fragmentele ceramice din 
această pastă indică faptul că făceau parte din oale de dimensiuni mici
sau mijlocii, cu umerii prelinşi, cu fundul îngust şi îngroşat. Forma 
caracteristică este borcanul cu pereţii groşi, avînd în interior urme de 
•netezire cu degetele de jos în sus şi cu buza puţin răsfrîntă în afară care 
nu apare întotdeauna cu evidentă ca element component în arhitectura 
vaselor (fig. 12/6 ; 13/2, 4,7).

Predominantă cantitativ, această categorie ceramică încadrează, din 
punct de vedere cultural şi cronologic, locuirea prefeudală de la Rus 
Mâhastioara în rîndul aşezărilor de tip Şipot — Nezvisko 54. Analogiile 
-cele mai caracteristice ale ceramicii amintite mai sus, atribuită triburi
lor slave timpurii, se găsesc în descoperirile de la Şipot — Suceava,
etapa Suceava I a, după periodizarea stabilită de M. D. M ate i55, etapă 
datată, pe baza ceramicii şi îndeosebi a unei fibule digitate, la sfîrşitul 
sec. al Vl-iea şi în prima jumătate a sec. al VH-lea 55.

A doua categorie ceramică, lucrată la mînă din pastă mai bine 
frămîntată, cu o ardere uniformă, avînd în compoziţie un degresant 
mai fin (cioburi pisate mărunt, nisip şi rar pietricele), este reprezen
tată prin fragmente, ce provin din vase borcan. Vasele sînt lucrate mai 
îngrijit prin rotirea mîinii în interiorul lor, iar la exterior prezentînd 
urme clare de netezire. Cu toate că nu s-au putut reconstitui forme în
tregi arhitectura vaselor din această categorie e relativ precisă. Vasele, 
după fragmentele pe care le avem, au o formă bitronconică rotunjită, 
constatîndu-se o creştere a umerilor sugerînd apariţia unui gît slab con
turat, care este scos în evidenţă şi de buzele ce se detaşează uşor, răs- 
frînte oblic (fig. 13/5) sau puţin’ îngroşate şi foarte slab şănţuite de
jur împrejur (fig. 12/2). Ca şi ia prima specie ceramică, semnalăm ab
senta încercărilor de a ornamenta vasele, cu o smgură excepţie 
(fig’ 12/9).

In fine, a treia ^ategorie ceramică căreia îi aparţin cîteva frag
mente de fund urFHe~ vase, este lucrată dintr-o pastă de calitate mai
bună, de culoare cărămizie în interior şi cenuşiu deschisă în exterior, 
conţinînd în compoziţie nisip şi o cantitate mai mare de microprundi- 
şuri, care îi dau un aspect zgrunţuros. Vasele din această categorie, lu
crate ia o roată înceată, de mînă au pereţii neteziţi şi mai subţiri, fundurile 
rămînînd tot masive şi profilate (fig. 12/5 ; 13/8—9). Din punct de vedere

s4. D enum ire propusă de Dan Gh. Teodor, cf. M. Petrescu-D îm boviţa , 
C onsidérations s u r  le problème d e s  périodes de la c u l t u r e  m atérie lle  en M o l d a 

vie du VI-e a u  X -e siècle, in BRII, VI, 2, 1967, pp. 188—191. 
ss. M. D. M atei, o p .  c i t . ,  p. 429.
M I. Nestor. L ’é t a b l i s s e m e n t  d e s  Slaves en R oum anie à la l u m i è r e  de 

quelques d é c o u v e r t e s  a r c h é o l o g i q u e s  r é c e n t e s ,  în  Dacia, N. S., V. 1961, pp- 435—436.
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al tehnicii preparării pastei, nu este exclus ca această specie să conti- 
nuie tradiţia ceramicii de aspect zgrunţuros, lucrată la roată, din sec.

Fig. 13. — Profile  de vase din sec. VI—VII e.n.

V—V I 57. In acest sens, subliniem prezenţa unor fragmente ceramice- 
care prin maniera execuţiei sugerează forma unor vase^cu suport inp- 
lar (fig. 12/4). Această ultimă categorie ceramică, care păstrează încă

S7. N. Zaharia , M. P etrescu-D îm boviţa  şi Em. Z aharia , op. cit., p. 11CL 
Probabil, această  categorie ceram ică se poate pune în  legă tu ră  cu cea găsită  în 
ultimul orizont cu ltu ra l de la  M ănioaia-Costişa, cf. Dan Gh. Teodor, V. C ăpitanii 
Şi I. M itrea, Cercetările arheologice de Ia Mănioaia-Costişa şi contribuţia lor la 
cunoaşterea culturii materiale locale din sec. V—VI din Moldova, în  Carpica, r, 
Bacău, 1968, p. 243.
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o tradiţie din secolele anterioare, poate fi legată de prezenţa populaţiei 
autohtone care a intrat în contact cu triburile slave tim purii58.

Prezenţa unei ceramici de aspect zgrunţuros, de tradiţie mai veche, 
Qîtj şi a alteia mai fine, alături de una ce se integrează, după toate 
caracteristicile ei, în tipul Jitomir — Korceak, nu este lipsită de in
teres, documentînd, aşa cum s-a arătat mai sus, primele contacte între 
slavi şi autohtoni încă din etapa Şipot — Nezvisko. In acest sens, ma
terialul ceramic de la Rus Mănăstioara ne sugerează punerea în dis
cuţie a influenţelor factorului local asupra celui alogen în preluarea
unor procedee tehnice superioare folosite în confecţionarea ceramicii. 
Dacă prima specie ceramică, de factură, grosieră, la baza căreia stă 
.aspectul Jitomir - Korceak, este atribuită £ără dubiu slavilor timpurii, 
cea de a doua specie ceramică, nu numai prin Tehnica de lucru, ci şi prin 
formele vaselor, pare a fi un rod al influenţelor autohtone, fiind unul 
dintre primele rezultate ale contactului slavilor cu populaţia locală, cînd 
noii veniţi imită unele produse ceramice indigene.

Alături de descoperirile mai vechi de la Şipot - Suceava, cît şi 
din alte aşezări materialul ceramic găsit la Rus Mănăstioara contri
buie la cunoaşterea unor aspecte ale culturii materiale din această pe
rioadă, dovedind că, alături de elementele culturale alogene, sînt pre
zente materiale, care se leagă de epoca anterioară, aparţinînd populaţiei 
autohtone.

Oferind condiţii prielnice, terasa de pe malul Sucevei a fost locuită, 
cu o intensitate variabilă, în patru perioade (neolitic, Latene II, sec. 
II—III e.n. şi epoca prefeudală) arătînd preferinţa locuitorilor ei pentru 
locurile joase şi aşezările de tip deschis. In preajma acestui loc, pe valea 
Sucevei, au mai fost identificate, prin cercetări de suprafaţă, sondaje, 
sau săpături arheologice, şi alte aşezări (la numai 2 km este aşezarea 
prefeudală de la Udeşti, în curs de cercetare). Identificarea acestora 
oferă posibilitatea înţelegerii unor probleme legate de topografia, crono
logia şi dinamica aşezărilor (atragem atenţia asupra aşezărilor prefeu- 
dale de la Rus Mănăstioara şi de la Udeşti apropiate nu numai topogra
fic, ci şi cronologic).

Rîndurile de mai sus, nedepăşind limitele unui raport de săpătu
ră, prezintă materialul scos la iveală în cele două campanii de cercetări, 
urmînd ca după acumularea unor observaţii mai detaliate, prin cerce
tările viitoare, să aducem unele precizări necesare interpretării mai

s3. Ion Nestor, A rheologia perioadei de trecere  Ia feudalism  pe teritoriul
R.P.K., în  Studii, XV, 6, 1962, p. 1435 ; Idem , Les données archéologiques et le 
problèm e de la fo rm ation  du peuple roum ain, în  RRH, III, 3, 1964, pp. 402—403 ;
M. P e treso u  Dîmboviţa, op. cit., pp. 190—191 şi notele 54 şi 55.

59. M. Petresou-D îm boviţa, op. cit., pp. 184— 191.
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aprofundate a unor probleme amintite anterior, aceasta cu atît mai mult 
cu cît, aşa după cum se poate observa, sînt numeroase aspectele pe 
care nu le-am putut lămuri.

Chiar dacă materialul arheologic de la . Rus Mănăstioara nu aduce 
note specifice deosebite, considerăm totuşi că cercetarea şi publicarea 
acestuia este de un real folos, întrucît această zonă este, pentru anumite 
perioade istorice, mai puţin studiată din punct de vedere arheologic.

MIRCEA IGNAT

LE C H A N TiEE ARCHÉOLOGIQUE DE RUS-M ĂNĂ 5TIO A RA

— Les recherches des années 1967 et 1969 —

Résumé

On p résen te  les p rinc ipaux  résu lta ts  des recherches archéologiques, effectu
é e s  en 1967 et 1969 à R us-M ânâstioara , com m une de Udeçti, d is tric t de Suceava, 
au lieu  connu sous le nom  de ..Podul Rusului“ ou „Podul Popii“. On y a décou
v e r t  des restes d 'hab ita tion  d a ta n t  de qua tre  époques diverses q u ’on p résen te  en 
succession chronologique.

L 'hab ita tion  néolith ique rep résen tée  p a r  un logement de surface (fig. 1) et 
un  in té ressan t m atérie l archéologique. On peu t g rouper la céram ique en deux ca
tégories : céram ique  d 'usage com m un (fig. 3/2, 3 e t  4/1) et céram ique fine. Celle-ci, 
par les caractéristiques d u  décor (l’em ploi p référen tie l des incisions, des can 
nelures e t  su rtou t des lignes im prim ées), fa it  possible l ’in tég ra tion  de to u t  le 
m atérie l néolith ique dans la  I l l -e  é tape de rév o lu tio n  de la civilisation P recucu- 
teni, ayan t des analogies avec les découvertes de Izvoare L, T ra ian-D ealu l F în tî- 
nilor, A ndrisen i et Tîrpesti.

De l 'époque Latène II on a découvert deux  logem ents de surface et au tres  
peu creusés dans la  terre. Le m atérie l archéologique est constitué particu liè rem en t 
pa r la céram ique  qu 'on peut grouper en  céram ique grossière, quelquefois couverte 
•de barbo tine  (fig. 7/1, 4 , 6. 7, 11) e t céram ique fine (fig. 7/3, 5, 8, 12). Toutes les 
deux espèces de céram ique m arquen t, p lus ou moins, la préoccupation de re n fo r
cer et de face tte r les rebords. Ce m atérie l ap p a rt ien t à la  civilisation de Poiene?ti 
— Lukaçovka et on peut l'associer avec la  p résence  dans l ’espace est-carpath ique 
des B asta rnes  m entionnés par les sources li tté ra ires  antiques.

Des II—Il l - e  siècles de n. è. on a découvert un  seuil logem ent de surface 
fo rt d é tru it  p a r  les tra v a u x  agricoles. Le m até rie l archéologique qui correspond 
•à cette période est form é p a r  quelques obje ts  en fer (fig. 9), de la céram ique 
travaillée à la  m ain  (fig. 10/3,5-7) e t  de la céram ique trava illée  au  to u r (fig. 11).
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30 MIRCEA IGNAT

En u tilisan t des analogies pou r le m atérie l céram ique e t spécia lem ent après 
les am phores rom aines (fig, 11/4,5), les restes d ’hab ita tion  on t é té  
a ttribués, en m an ière  large, aux  II—Ill-e  siècles de n. è. sans pouvoir fa ire  
des précisions d ’ordre chronologique. L ’inven ta ire  de l 'hab ita tion  a des solides 
analogies avec les découvertes de l 'hab ita tion  dace de Siliştea Şcheii.

Le dérn ier n iveau  d 'habita tion , représen té  p a r  tro is hu ttes  et un four à 
coupole (fig. 1) peut ê tre  englobé dans l 'é tape  Ş ipot — Nezvisko, étape datée  à 
la  fin  du V l-e  et au com m encem ent du VH-e siècle de n.è. Le m atérie l céram ique  
com prend une catégorie du type J itom ir — K orkeak  (fig. 12/6,8) et une céram ique 
au toch tone (fig. 12/4), re f lé tan t l’influence de la population locale sur les tr ib u s  
slaves p rém aturés.

E X PLIC A TIO N  DES FIG U RES

Fig. 1. — P lan  de l 'hab ita tion  néo litih ique  et de la h u tte  préféodale- 
(B j—1969).

Fig. 2. — O utils néolith iques en silex et en pierre.
Fifg. 3. — C éram ique Precucuteni.
Fig. 4. — C éram ique Precucuteni.
Fig. 5. —  O bjets en  te r re  cuite. 1, 3, 5 — rep résen ta tions anthropom orphes, 

et zoom orphes ; 2-disque en te rre  cuite ; 3- cône en terre .
Fig. 6. — Céram ique, ap p a r ten a n t à  la  civilisation Poieneçti — Lukaçovka.
Fig 7. — C éram ique ap p arten an t à la civilisation Poieneçti — Lukaçovka.
Fig. 8. — Profils de vases ap p a rten an t à la civilisation Poiene§ti-Luka?ovka.
Fig. 9. — O bjets en os, fe r  e t te rre  cuite. 1, 3- 8- siècles IT-III- de n.è. ; 2- 

L a tène  II.
Fig. 10. — C éram ique dace trava illée  à la main. 1, 2 e t 4— siècles III-II-e  

av. n. è ; 3, 5- 7- siècles I l- I I I -e  de n.è.
Fig. 11. — C éram ique dace trava illée  au tour, siècles II-III-e  de n.è.
Fig. 12. — C éram ique des V l-V II-e  siècles de n.è.
Fig. 13. — Profils  de vases des V f-V II-e  siècles de n.è.
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CIMITIRUL DE INCINERAŢIE DACIC DIN SECOLELE II—III E.N
DE LA SUCEAVA

In toamna anului 1962, s-au executat de către o unitate a Trustului 
de construcţii din Suceava săpături de fundaţie în vederea construirii 
mai multor blocuri de locuinţe în cartierul Ana Ipătescu, între fostele 
străzi Sturza Vodă şi Alexandru cel Bun, la cîteva zeci de metri spre 
vest şi nord-vest de sediul întreprinderii poligrafice din oraşul Suceava1. 
Săpăturile au scos la iveală, răspîndite pe o suprafaţă de circa 2 ha2, 
mai multe urne de incineraţie şi alte resturi de cultură omenească.

In urma cercetărilor întreprinse la faţa locului3, s-au efectuat, în 
condiţiile ce pot fi oferite de un şantier de construcţii edilitare, unele 
observaţii în legătură cu descoperirea în discuţie. Au putut fi găsite 
nouă urne întregi şi mai multe fragmente de la altele 4. Ele sînt de două 
facturi — lucrate la roată şi cu mîna. Cele mai multe sînt lucrate la 
roata de picior, sînt de culoare cenuşie sau roşie şi au înălţimea variind 
între 0,052 şi 0,235 m. Din numărul acestora fac parte cinci vase cu corp

1. In ceea ce priveşte am plasarea  locului descoperirii, vezi p lanu l de la a r t i 
colul sem nat de N. Ursulescu, Aşezările omeneşti de pe teritoriul Sucevei pînă în 
secolul al Vl-lea, în prezentul volum, pag. 58, planşa III.

2. Date fiind condiţiile de şantier, nu  s-au pu tu t  face sondaje în scopul deli
mitării cu exac ti ta te  a cimitirului, t rebu ind  să ne m ulţum im  cu o am plasare  des
tul de aproxim ativă , în funcţie de observaţiile  şi descoperirile făcute  pe zona să
pată de constructori.

i . Observaţiile  pe te ren  au fost făcute  de sem nataru l  acestor rînduri, a ju ta t  
de Tam ara  Constantiniuc de la M uzeul din Suceava.

4. In truc ît  o b u n ă  pa r te  din urne  au fost scoase la  iveală de lucră tori i  de pe 
Şantierul de construcţii, a fost necesară  solicitarea unor  informaţii  de la  cei ce 
făcuseră descoperirea. îm p re ju ră r i le  acestea ca şi necesitatea de a respecta  planul 
(!e lucrări al şan tieru lu i respectiv  au  făcut să nu  se poată obţine decît da te  incom
p l e t ,  in tervenţia  noastră  p rezentînd  îndeobşte  carac teru l unor lucră r i  de salvare.
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2 GRIGORE FOIT

sferic, cu oarecare diferenţieri între ele, un castron, partea superioară de 
la o fructieră (de la care lipseşte piciorul) şi un alt vas de mici dimen
siuni — o căniţă de formă sferică, puţin turtită. O singură urnă, cea 
mai mare de altfel, de 0,482 m înălţime şi de formă bitronconic-ă, este 
lucrată cu mîna. La acestea se adaugă şi fragmente de la mai multe_ urne, 
toate lucrate la roată. Menţionăm, apoi, că nu s-au găsit capace, frag
mente de vas sau lespezi de piatră, care să fi putut servi la acoperirea 
vreuneia dintre urne.

Pe baza observaţiilor făcute aici şi a informaţiilor p rim ites, s-a 
putut preciza că urnele de incineraţie au fost introduse în gropi 
simple, săpate la adîncimi ce variau între 0,60—0,70 m de la nivelul de 
călcare din acea vreme. Datorită unor intervenţii ulterioare, a adăugiri
lor de straturi de moloz şi pămînt, unele dintre urne au ajuns la adîn
cimi ce depăşeau cu mult 1 m. Gropile, de formă tronconică mai mult 
sau mai puţin regulată, aveau cu 0,05 — 0,10 m mai mare diametrul 
gurii decît cel al fundului.

Au putut fi observate şi înmormîntări cinerare în gropi simple, 
fără urne, dintre care cîteva protejate la partea inferioară cu pietre de 
gresie de diferite dimensiuni. Nu s-a remarcat întărirea nici uneia dintre 
acestea prin ardere 6.

In inventarul mormintelor nu au fost descoperite şi alte obiecte în 
afară de cenuşă şi fragmente mici de oase în cea mai mare parte calci
nate şi făcînd masă comună cu pămîntul infiltrat în interiorul urnelor 
sau în gropi. A fost interceptată şi o arsură de suprafaţă, pe mai bine de 
2 m întindere, cu urme de cenuşă, care putea avea rolul de rug de in
cinerare, dar nu a putut fi cercetată mai amănunţit.

Este important să se facă precizarea că în cimitir nu au fost desco
perite şi morminte de inhumaţie.

Dintre cele cinci vase cu corp sferic menţionate mai înainte, două 
■— de culoare cenuşie — nu au torţi (fig. 1/4 şi fig. 2/2), iar celelalte 
trei (fig. 1/3, 6 şi fig. 2/1) — dintre care numai una de culoare roşie 
(fig. 1/3) — au una (fig. 1/3 şi fig. 2/1) sau două torţi (fig. 1/6). Toate 
sînt prevăzute cu un fund inelar, mai uşor sau mai pronunţat arcuit 
spre exterior, cu boltă în partea inferioară şi cu o şănţuire adîncită la 
partea de îmbinare cu corpul vasului. Se pare că cele patru vase de cu
loare cenuşie erau acoperite la exterior cu un slip de culoare mai întu
necată. Acesta s-a păstrat mai bine la unul dintre ele (fig. 1/6). La va
sul de culoare roşie nu se observă urme de slip. La piesele în discuţie nu 
se observă urme de ornamentare prin incizare sau stampilare. Dintre 
vasele fără toartă, unul singur (fig. 1/4) prezintă — desigur cu scop or
namental — un umăr în relief, la circa 0,01 m sub arcuirea buzei. Din-

s. U rnele  c inerare  se află  în colecţia Muzeului clin Suceava.
J. O sem nalare  a acestor descoperiri s-a făcu t  de către  subsem natu l în arti

colul Un cimitir de incineraţie dacic la Suceava, publicat în ziarul Zori noi, nr. 
5122 din  31 m ai 1964, la  rub r ica  Descoperiri arheologice.
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arderea, culoarea este neuniformă, prezentînd diverse nuanţe ^cle la
• brun la roşu cărămiziu.

Acestea sînt cele mai însemnate date ce s-au putut obţine în legă
tu r ă  cu descoperirea din cartierul Ana Ipătescu. Cu toate lacunele de 
•informaţie şi imposibilitatea de a se găsi şi alte materiale care să de
termine o mai deplină şi precisă încadrare culturală, stabilirea unor mai 

-bogate relaţii de ordin istoric şi determinarea cu o mai mare precizie a 
-epocii de folosire a cimitirului şi a ariei de extindere a acestuia, se pot 
-trage, totuşi, cîteva importante concluzii, folosind ca element de bază 
.urnele descoperite şi observaţiile de pe teren.

•■Fig. 2. — U rne  din cimitirul de incinera ţie  din cartierul A na  Ipătescu din 
Suceava : 1. Cană cu o to a r tă  2. Vas fă ră  torţi.

Este 'Vorba de un cimitir de incineraţie. Nu s-au putut determina 
•complexe sau măcar obţine indicii că ar fi existat pe o porţiune a spa
ţiului săpat urme de locuire — ateliere, locuinţe, gropi menajere, cup- 
.toare etc. — din aceeaşi epocă sau dintr-o perioadă diferită.

Cimitirul aparţine populaţiei autohtone, în speţă dacilor liberi. Pe
• baze tipologice — referindu-ne la urnele descoperite în săpătură — 
acesta aparţine secolelor II—III e.n.

Un fapt demn de menţionat este că nu au fost găsite materiale de 
provenienţă sau cel puţin de influenţă sarmatică. Aceasta ne poate duce 
spre concluzia că descoperirea noastră este anterioară pătrunderii sar-
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maţilor in regiunea de nord a Moldovei, dar aceeaşi situaţie a fost re
marcată şi la aşezarea dacică de la Siliştea Scheii — Suceava 8.

In plus, tot la Siliştea Scheii, s-a descoperit un fragment ceramic 
cu ornamente obţinute prin stampilare 9. Aceasta ar putea fi interpre
tată ca o imitaţie locală a unei ceramici de provenienţă străină, probabil 
germanică. Totodată, însă. aici s-a găsit şi un nivel de locuire din seco
lul al IV-lea e.n. \°.

Datele acestea, ca şi altele în legătură cu unele tipuri de vase11 din 
cimitirul în discuţie, care amintesc de cele aparţinînd purtătorilor cul
turii Lipiţa 12 ridică întrebarea dacă cei incineraţi aici nu aparţin ace
lei ramuri a populaţiei dacice purtătoare a culturii Lipiţa, costobocii13.

Insuficienţa informaţiilor, dar mai ales faptul că cimitirul nu a 
putut fi în întregime cercetat, nu ne îngăduie să tragem concluzii defi
nitive. Dată fiind împrejurarea că materialele de factură carpică par — 
atît cît a putut fi cercetat — dominante 14 (să nu uităm că la Siliştea

8. Grigore Foit, Cîteva observaţii cu privire Ia aşezarea dacică de Ia Şcheia,.
com unicare  ţ inu tă  cu prilejul Conferinţei Naţionale de Arheologie din  m ai 1961, 
organizată  de Ins ti tu tu l  de Arheologie al Academiei R.S.R. la  Bucureşti ; idem, 
Consideraţii pe marginea unor cercetări arheologice privind populaţia dacică de 
pe teritoriul regiunii Suceava, com unicare  p rezen ta tă  la  p r im a  sesiune organizată 
de Consiliul Muzeelor din G.S.C.A. în decem brie  1964 ; idem, Date noi cu privire 
Ia populaţia dacică pe teritoriul regiunii Suceava, în Revista muzeelor, anul II, 
1965, n u m ă r  special, pag. 441—442 ; idem, Descoperiri arheologice privind mileniul
I pe teritoriul regiunii Suceava, com unicare  ţ inu tă  la a tre ia  sesiune organizată 
de Consiliul Muzeelor în decembrie! 1966 ; idem, Aşezarea dacică de la Siliştea. 
Şcheii (sec. II—m  e.n.), în Studii şi materiale, volum  ed ita t  de Muzeul Suceava,
a p ă ru t  în Suceava, în anu l 1969 — pag. 23 şi urm. ; Gr. Foit şi M. Ignat, Orizon
turi noi de cercetare istorică la Siliştea Şcheii, în  Zori Noi, nr. 6894 din  15 febru
arie 1970 ; Idem, Siliştea Şcheii - Suceava (1960—1961), în Raportul şantierului ar
heologic Suceava, în Materiale, TX, 1970, pag. 390—398.

9. Grigore Foit, Aşezarea dacică de la Siliştea Şcheii (sec. II—III e.n.), în
Studii şi materiale, Suceava, 1969, pag. 31—34.

10. Grigore Foit şi Mircea Ignat, art. cit*
11. In prezentul articol, fig. 1/4, 6
1z. M. Ignat, Necropola de la Zvorîştea, în  SCIV, tom. 21, nr. 4, 1970, fig. 1/2 ; 

I. K. Sveşnicov, MoriuiHHKH ¿ninimKOii KyjibTypti b JlbBOBCKOii oSjiacTii, în KS, 1957,. 
fasc, 68, pag. 63—75 pl. 22/1, 10, 19.

1J. M ircea Ignat, op. cit. P e n tru  informaţiile  prim ite  îi aducem şi pe această 
cale m ulţum ir i le  noastre  ; Nicolae Ursulescu, op. cit., în  prezentul volum, la pag. 58.

'4. Din cimitirul de incineraţie  de la  Suceava num ai două t ipu ri  de vase (fig. 
1 /4 ,6) s în t  caracteristice culturii  Lipiţa» celelalte  avînd o la rgă  răspîndire la 
populaţia  caipică. Referitor la ceramica de provenienţă  carpică, vezi şi studiile 
sem nate  de Ion Ioniţă, Necropola daco-carpică de Ia Dumitreştii Gălăţii (jude
ţul Iaşi), în ArhMold., VI, 1969, fig. 3—5 ;  Iu lian  Antonescu, Săpăturile arheolo
gice de la Gabăra, în  Materiale, VII, 1960, fig. 2/3—6.
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Scheii s-au găsit trei cuptoare de ars ceramică, dintre care unul aparţine 
cu siguranţă secolului al II-lea e.n. 15), considerăm că atît aşezarea de la 
Siliştea Scheii, cît şi cimitirul de incineraţie, aparţine populaţiei carpice . > 
de cultură Poieneşti, încadrîndu-se în grupul Pădureni-Vîrteşcoiu 16, că 
această populaţie a avut unele contacte culturale cu costobocii şi că nu 
este posibilă stabilirea unui hotar în sensul modern al cuvîntului între 
purtătorii a două culturi dacice pe un spaţiu redus la circa 2 km (distan- °
ţa ce separă cimitirul de incineraţie din Suceava de aşezarea de la Si
liştea Şcheii 17) — fără  a mai aminti că nu poate fi vorba de o delimitare 
în timp între aceste culturi pe acelaşi teritoriu.

Tot aşa, este greu, în baza informaţiilor din prezent, să presupunem 
că în zona Suceava şi Siliştea Scheii s-ar fi petrecut la un moment dat
— în secolul al II-lea e.n. —- o retragere spre nord a unei ramuri a costo- 
boeilor, al cărei loc să-l fi luat carpii, după cum nu poate fi presupusă 
nici o deplasare a altei populaţii în aceeaşi epocă.

Este foarte plauzibilă existenţa unei zone de interferenţă în regiu
nea Suceava — Siliştea Scheii a culturii Lipiţa cu cea carpică, pentru 
că este indiscutabil că în cimitirul de la Suceava există vase caracteris
tice culturii carpice, după cum nu este exclus ca unele tipuri de vase 
aparţinînd aşezării de la Siliştea Scheii sau amintitul fragment de ce
ramică stampilată să constituie indicii măcar pentru unele contacte car- 
po-costobocice.

Ţinînd seama de stadiul la care au ajuns cercetările arheologice în 
privinţa ariei de răspîndire a populaţiei carpice pe teritoriul Moldovei f  
ca şi de cele date publicităţii referitoare la cultura Lipiţa pe teritoriul 
ţării noastre, apreciem că limita de nord a răspîndirii carpilor în Moldo
va o formează localităţile Şcheia, Suceava 18 şi Medeleni, linie care ar 
putea suferi unele corectări, în funcţie de descoperirile arheologice vii
toare. Nu este exclus ca elemente de cultură carpică să apară şi în une
le localităţi mai la nord de această linie, după cum acest fenomen se 
poate petrece şi în sensul opus, putîndu-se găsi elemente de cultură 
Lipiţa spre sud de localităţile menţionate, aceasta ca efect al unor re
laţii de ordin economic sau al unor mişcări de populaţie de importanţă 
locală.

t
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15. Grigore Foit, Aşezarea dacică de la Siliştea Şcheii (sec. II—III e.n.). în 
Studii şi materiale, Suceava, 1969, pag. 26—29.

16. Gh. Bichir, Unele observaţii cu privire la necropolele de tip Poieneşti din 
Moldova şi relaţiile acestor necropole cu lumea sarmată, în SCIV, tom. 12, nr. 2, 
1961, pag. 267.

17. P e n tru  am plasarea  locului descoperirii de la Siliştea Şcheii, vezi N. Ursu- 
lescu, op. cit., în prezentul volum, pag. 59, pd. III.

,B. Gh. Bichir, Noi contribuţii la cunoaşterea culturii materiale a carpilor, în 
SCIV, tom. 16, nr. 4, 1965, pag. 676, fiig. 1.
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LE CIMETIÈRE DACE D’INCINÉRATION DES II—III SIÈCLES DE

N.È. DE LA VILLE DE SUCEAVA

Résumé

Dans le qua r t ie r  A na  Ipătescu de Suceava (page 58, pl. III) en tre  les an
ciennes rues S tu rza  Vodă et A lexand ru  cel Bun, on a entrepris  des excavations 
dans le bu t  de construire  des ensembles de logement. À cette occasion, on a mis 
au jour  un cimetière dace d ’inc inéra tion  des r i —III siècles de n.è.

On a découvert neuf urnes d ’incinération, des fragments ap p a r ten an t  à que l
ques au tres  urnes et des restes cinéraires dans des fosses simples ou plaquées à 
la base p a r  pierres. Une seule urne, la plus grande, de forme bitronconique (fig. 
1/7) est façonnée à la main, les au tres  hu it  sont exécutées aiu tour rapide. Dans 
la  pâte  de l ’urne, façonnée à la main, on utilise comme dégraissant des tessons 
pilés, à cause desquels la  vase présente une  surface très irrégulière. Incom plète
m en t  et sans uniform ité  brûlée, elle n 'a  pas une couleur omogène, celle-ci va r ian t  
en tre  des nuances de b run  et de rouge-brique.

Les urnes ti’availlées au to'ur ont une  pâte fine ; elles sont bien et un ifor
m ém en t brûlées. Six d ’entre  elles sont de couleur grisâ tre  (fig. 1/ 2, 4— 6 e t 2/ 1, 2) 
e t seu lem ent deux  de couleur rouge (fig. 1/1,3).

Deux d 'en tre  les u rnes  travaillées au tour (fig. 1/4,6) p résentent des caractères 
tipologiques de la cu ltu re  de Lipita (appartenan t aux  Cosioboces, une branche  de 
la population dace l ib re  de la région du  nord), les au tres  é tan t  familières pour la 
cu ltu re  des Carpes (une au tre  bi’anche de la  population dace l ib re  de la Moldavie),

L 'au teu r  considère que le cimetière appart ien t aux  Carpes, é tan t  contem po
ra in  avec l 'hab ita t ion  de Siliştea Şcheii (page 59 pl. III). Siliştea Şcheii. Su
ceava et Medeleni, comme objéctifs étudiés ju sq u ’à présent, peuvent constituer la 
lim ite  nord ique de dispersion de la population carp ique en Moldavie. La présence 
des vases appar tenan t  à la culture  de Lipila dans le cimetière présenté ici dénote 
l ’apparition  de certains phénomènes d ’in terférence de la cu ltu re  des Carpes avec 
celle des Costoboces au x  II—Il l - e  siècles de n.è.

EXPLICA TIO N  DES FIGURES

Fig. 1. — Urnes du cimetière d ’incinération du  q u a r t ie r  Ana Ipătescu de
Suceava :
1. Cruchon (couleur rouge) 2. P a tè re  3. Cruche à  une  anse (couleur 
rouge) 4. Vase sans anses  5. F ragm en t d ’une vase à  fru its  6. Vase à 
deux  anses 7. Vase bitronconique travaillée  à la main.

Fig. 2. — U rnes du cimetière d 'incinéra tion  du q u a r t ie r  Ana Ipătescu
Suceava : 1. Cruche à une anse 2. Vase sans anses.
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ŞANTIERUL ARHEOLOGIC UDEŞTI (JUD. SUCEAVAJ

La o depărtare de 14 km de oraşul Suceava, spre est de vechea capi
tală a Moldovei şi situat tot pe malul drept al apei Sucevei, se află satul 
Udeşti, cel mai important dintr-un număr de opt aşezări care compun 
comuna cu acelaşi nume. Situat parţial pe a doua terasă a rîului Suceava 
şi în cea mai mare parte pe pantele unor coline ce se succed pe direcţia 
nord-vest — sud-est satul Udeşti nu pare a ocupa actuala suprafaţă de
teren decît începînd cel mai devreme din secolul al XVII-lea. Observa
ţii arheologice, izvoare scrise sau elemente de tradiţie orală par a oferi 
suficiente temeiuri opniei că, în lunga sa existenţă, satul Udeşti şi-a
schimbat de mai multe ori vatra şi dintre toate explicaţiile ce s-ar putea 
aduce fenomenului amintit singura în măsură să satisfacă integral ar
trebui să fie legată de căutarea de către locuitori a unor locuri care să 
nu fie ameninţate de eventualele revărsări ale Sucevei.

La mai puţin de 500 m nord de marginea satului, cu prilejul efec
tuării unor lucrări de construcţii de către membrii C.A.P. din Udeşti 
au apărut urme de locuire, fapt ce ne-a fost semnalat de către regretatul 
Euseblu Camilar, original din satul amintit. O recunoaştere de teren
care a urmat acelei sesizări a indicat existenţa, pe o suprafaţă de mai 
multe hectare şi mai ales pe malul drept al unui pîrîiaş cu debit varia
bil ce tranversează satul actual şi se varsă în apa Sucevei, a unei aşe
zări medievale, ulterioară aceleia din primul mileniu al erei noastre a
cărei existenţă păreau a o proba fragmentele ceramice descoperite în 
condiţiile arătate mai înainte. 1 In funcţie de aceste constatări şi por
nind de la nevoia şi acum departe de o împlinire satisfăcătoare de a 
cunoaşte realităţi rurale din preajma fostei capitale a Moldovei s-a ho-

1). După descrierea făcu tă  de către  sătenii care lucraseră  în locul respectiv, 
pai'e să fi fost vo rba  despre o groapă de bucate (?) um plută , după abandonare ,  
cu resturi m enajere .  Cu privire  la  formă, n u  ne-am  p u tu t  form a o opinie de oa
recare fe rm ita te  dacă groapa era  p ir iform ă sau num ai în fo rm ă de snc.
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2 M. D. MATEI şi AL. RÁDULESCIT

tărît începerea la Udeşti a unor săpături arheologice sistematice 2, ceea 
ce s-a şi întîmplat în vara anului 1965.

In campaniile de săpături (de o durată cu totul inegală) din anii 
1965, 1967, 1969 şi 1970, la Udeşti au fost deschise în total zece sec
ţiuni (vezi planul general) dispuse astfel încît, în funcţie de formele de 
teren, dar şi de posibilităţile reale de lucru, să se obţină cît mai multe 
date şi observaţii privind aşezarea medievală de aici. Intrucît prezen
tarea fiecărei secţiuni în parte nu ni se pare indicată de această dată, 
credem că este mai oportun şi în orice caz mai de folos să ne oprim, 
pe rînd, asupra observaţiilor stratigrafice şi mai ales asupra complexe
lor şi materialelor arheologice descoperite aici în cele patru campanii 
de săpături de pînă acum.

Stratigrafia locului pe care l-au cuprins cercetările noastre de pînă 
acum de la Udeşti este relativ necomplicată. Baza săpăturii este, fără 
excepţie, reprezentată de solul viu de culoare castanie deschisă, în care 
apar, cu relativă stăruinţă, concreţiuni calcaroase de dimensiuni Iniei. 
La partea superioară a solului viu şi fără ca pînă în prezent să fi aflat 
un complex anume căruia să-i aparţină sau să se înscrie într-un strat 
continuu de cultură, au apărut în cîteva rînduri fragmente ceramice 
neolitice atipice, fragmente de unelte de piatră (dintre care reţinem 
mai ales un splendid vîrf de seceră)3 şi extrem de rare fragmente de 
plastică antropomorfă. Toate aceste descoperiri se repartizează de obicei 
(atunci cînd apar, evident) pe o grosime de circa 0,40 m a cafeniului de 
care aminteam mai sus şi care îşi schimbă treptat culoarea spre limita sa 
superioară. Aceasta este marcată de un strat continuu de culoare în
chisă, a cărui grosime depăşeşte numai rare ori 0,20 m.

Stratul amintit constituie ceea ce numim în general hum us-u l p re fu -  
dai şi conţine exclusiv în imediata apropiere a unor locuinţe sau gropi 
cu resturi menajere urme de viaţă din primul mileniu al erei noastre 
răspândite, de obicei, pe o grosime de 5—8 cm în partea superioară a 
stratului amintit. In legătură cu acest strat mai trebuiesc făcute însă 
cîteva precizări importante şi anume : a). De la limita lui superioară 
pornesc toate bordeiele şi gropile ou resturi menajere aparţinînd pe
rioadei prefeudale, cercetate pînă în prezent la Udeşti ; b). la limita sa 
superioară apar, sub formă de boabe de cărbune de dimensiuni variabile, 
destul de consistente urme de arsură ; c). Limita superioară a stratului 
nu poartă întotdeauna urme de cultură, ceea ce dovedeşte aceasta — îm
preună cu observaţia că pînă în prezent nu s-au aflat complexe prefeu
dale întretăindu-se — o locuire de durată relativ scurtă.

2). La săpătu ri  au part ic ipa t : M. D. Matei (responsabil), O. M onoraru  (numai 
în  1965 şi 1967) şi Al. Rădulescu. Colectivul nostru  s-a bucura t  în to t  timpul de 
rem arcab ilu l  concurs al învă ţă to ru lu i  Ion Căpitan (de la Şcoala generală din 
Udeşti), fap t pen tru  care, şi pe această  cale, îi exp r im ăm  m ulţum ir i  călduroase.

3). L ucra t  din  silex de Pru t,  v îrfu l are lungim ea de 10,5 cm, lă ţim ea maxima 
de 4,6 cm iar grosimea de 1,2 cm (fig. 2).
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4 M. D. MATEI şi AL. RÂDULESCU

Stratul imediat următor este şi cel care ridică cele mai numeroase 
•semne cfe întrebare, în primul rînd pentru că nu apare pe toată supra
faţa cercetată iar în al doilea rînd pentru că nu dispunem de suficiente 
date şi observaţii pentru încadrarea lui cronologică. Este vorba de un 
strat de te rţiar  pu rta t  de culoare verzuie şi cu numeroase concreţiuni 
calcaroase, strat ce suprapune direct nivelul de locuire prefeudală, inclu
siv unele din locuinţele şi gropile cu resturi menajere. Avînd o grosime
ce variază între 0,50—0,08 m stratul se subţiază de la est spre vest şi 
nu încape nici o îndoială că provenienţa sa trebuie pusă în legătură cu 
un şanţ ce traversează de la nord la sud suprafaţa cercetată de noi şi 
părînd a l.'mita spre est aşezarea prefeudală (vom reveni mai tîrziu a- 
■supra acestui şanţ).

Aşezării medievale de la Udeşti îi corespunde un strat de cultură 
destul de gros uneori (el putînd ajunge pînă la circa 0.35 m) reprezen
tat de un pămînt cu nuanţe cenuşii, puţin compact şi pe alocuri destul 
de bogat în materiale arheologice. Ca şi în cazul aşezării prefeudale, 
•satul medieval de la Udeşti nu pare să fi cunoscut o dispoziţie foarte 
strînsă a locuinţelor şi nici o vieţuire intensă şi de lungă durată şi a- 
ceasta deoarece stratul de cultură devine sărac în materiale la o dis- 
'Stanţă de numai cîţiva metri de complexele descoperite pînă acum.

In sfîrşit, deasupra acestui strat, în care numai la bază apare un 
material arheologic unitar (sec. XV) în rest el fiind destul de ames
tecat (probabil din cauza lucrărilor agricole, care au ajuns uneori pînă 
la circa 0,40 m adîncime), se găseşte stratul arabil actual.

Urmele de viaţă omenească

I. Arătam mai înainte că cele mai vechi urme de viaţă omenească 
descoperite pînă acum prin săpăturile noastre de la Udeşti aparţin orîn- 
duirii comunei primitive, mai exact epocii neolitice. Datorită faptului 
că pînă acum nu s-a descoperit nici un complex arheologic prin a cărui 
cercetare să se poată stabili cu exactitate momentul unei locuiri neoliti
ce aici (şi aceasta în ciuda faptului că suprafaţa sondată în cele patru 
campanii de săpături este destul de întinsă) sîntem înclinaţi a crede că
aici este vorba de o zonă sensibil periferică a unei aşezări încă neiden
tificată De altfel n-ar fi exclus ca în jurul Udeştilor să se afle nu 
una. ci mai multe aşezări din comuna primitivă, drept indicii în acest 
sens putînd sluji numeroasele puncte în care s-au descoperit în lungul 
anilor ceramică şi mai ales unelte de piatră neolitice.

*). N um ai în S. V II  a apărut, la aclîncimea de circa 1,65 m, un gnup de pietre 
şi o sup rafa ţă  arsă  (podea ?) aparţin înd , foarte  probabil, unei locuinţe neolitice. 
Cum, însă, nu  am  dispus de posibilitatea de a încerca  o desvelire a complexului, 
aceasta rămâne o sarc ină  de viitor.
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“1

II. In cuprinsul secţiunii X (caroul 14) a fost sesizată, ca o apariţie 
singulară, o groapă cu contur neregulat, care se adîncea pînă la 1,60 m. 
In cuprinsul gropii s-a găsit un număr relativ mare de fragmente cera
mice dacice, provenind de la vase de forme şi dimensiuni variate. Cele 
mai multe dintre fragmente aparţin unor vase de dimensiuni mari,.
lucrate cu mîna, dintr-o pastă relativ compactă, de calitate mijlocie. 
Prezenţa cîtorva fragmente care poartă un brîu alveolar proeminent, 
ca şi a altora la care ornamentul este reprezentat de un şir de împun
sături ce se succed la intervale de 2 — 2,5 cm înlătură orice dubiu în.
legătură cu atribuirea etnică a aces
tei ceramici şi îndreptăţeşte datarea 
ei în sec. I — II e.n. Chiar dacă *2, 
pînă în momentul de faţă săpăturile '  
arheologice de la Udeşti n-au mai 
scos la lumină şi alte complexe ar
heologice dacice datînd din primele 
secole ale erei noastre, nu încape 
nici o îndoială că această regiune 
este deosebit de bogată în urme de 
viaţă aparţinînd acestei populaţii.
Un indiciu sigur în acest sens îl 
vor oferi cu siguranţă rezultatele 
cercetărilor pe care cercetătorul Mir- 
cea Ignat de la Muzeul din Suceava 
le întreprinde de mai mulţi ani la 
mică distanţă de marginea satului 
Udeşti în preajma satului Rus-Mă- 
năstioara.

III. Unul din cele mai impor
tante rezultate ale cercetărilor ar
heologice de la Udeşti îl constituie 
semnalarea unui nivel de locuire 
din perioada prefeudală. Chiar şi în 
condiţiile de pronunţată incertitu
dine în ceea ce priveşte atribuirea 
etnică şi datarea complexelor apar
ţinînd acestui nivel, considerăm că 
interesul pe care îl prezintă desco
perire la care ne vom referi mai 
jos este deosebit.

Arătam mai înainte că deasupra solului cafeniu în care apar rare 
descoperiri neolitice se găseşte un strat de culoare închisă, a cărui gro
sime oscilează în jurul a 0,20 m. La nivelul superior al acestuia se gă
sesc răspîndite, cu o densitate care sporeşte în apropierea unor locuinţe
sau gropi cu resturi menajere, diferite materiale arheologice, mai ales 
fragmente ceramice şi lupe provenind din cuptoare de redus minereu de 
fier. In afara acestor materiale, în nivelul respectiv nu s-au mai găsit

Fig. 2.

-  i

Vîrf de seceră luc ra t  
din  silex.
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6 M. D. MATEI şi AL. RÄDULESCU

pînă acum decît o parte dintr-o fibulă miniaturală de bronz 5 de tipul
celor cu piciorul întors pe dedesupt (fig. 3), descoperită în capătul de est
al S. IX şi, în condiţii de numai relativă certitudine, în S. X, la o a-
dîncime de circa 0,45 m, un cercel de sîrmă de a rg in t5 (fig. 4).

Din nivelul arătat se adîncesc gropile a trei semibordeie şi a două
gropi cu resturi menajere descoperite pînă în pre
zent 7 după cum urmează :

Locuinţa nr. 1 Distrusă în cea mai mare parte 
de un mare şanţ anti-tane săpat în anii celui de 
al doilea război mondial, din locuinţă nu se mai
păstra decît latura de nord, pe o lăţime de circa 0,30
m din podea. In colţul care trebuia să fie cel de
nord-est al locuinţei au apărut resturile unei vetre 
cu puternice urme de arsură şi care fusese amena
jată (probabil înconjurată) cu ajutorul unor pietre 
de dimensiuni relativ reduse, arse puternic. Podeaua 
locuinţei nu prezintă urme de amenajare specială, 
deşi era destul de puternic bătătorită şi avea o su
prafaţă orizontală. Latura de nord a locuinţei era de
2,75 m.

5). In p rea jm a  acesteia, ch iar  pe o su p ra fa ţă  mai largă, n u  s_a>u mai aflat 
resturi  m ateria le  cu care să poată  fi pusă în legătură.

6). Zona în care s-a făcu t descoperirea a fost m u l t  afectată  de lucră r i  agricole 
■ adînci.

7) Este necesar să se facă aici precizarea că în marginea aşezării prefeudale 
(mai exact, la  o d is tan tă  de circa 50 m nord-vest de locuinţa prefeudală  nr. 2), 
s-a descoperit u n  complex a căru i s i tuare  s tra tig rafică  şi cronologică nu a fost 
posibilă. S i tua t  în t r -u n  loc înclinat,, spă la t  de apele ploilor, complexul este re
p rezen ta t  de o groapă de fo rm ă  ovoidală (fig. 5) cu d iam etre le  de 1,20 m  şi res
pectiv 0,60 m  şi adîncim ea păs tra tă  de 0,50 m. Pereţii  gropii e rau  drepţi, îngri
j i t  săpaţi, ia r  fu n d u l  acesteia este uşor adîncit  spre mijloc. A tît  pereţii cît şi fun
du l gropii e rau  'puternic arşi pe o grosime de circa 5—6 cm. Pe  în treaga  sa adîn- 
cime, groapa era  p lină  cu cenuşă, cărbune  şi foarte  mici f ragm ente  de oase, dar
n u  s-au găsit nici un fel de m ater ia le  arheologice. In  capetele  gropii (pe diametrul 
m are) s-au găsit bucăţi carbonizate clintr_un lem n care  fusese, probabil, aşezat în 
lungul acesteia, d a r  care  d ispăruse  în reg iunea  sa de mijloc.

Dacă in terioru l gropii era  plin cu cenuşă şi cărbuni, în afara ei, La o distanţă 
de circa 0,20 m, s-au a f la t  res tu ri  ale unui c ran iu  u m a n  şi un  c ran iu  de pasăre 
răpitoare , nici în t r -u n  caz, nici în celălalt  neexistîncl u rm e de incinerare. Dacă
groapa respectivă este a  unu i  m o rm în t  ( in terpretare  sugera tă  de colectivul şan
tieru lu i arheologic Bratei, condus de prof. I. Néstor) el nu  poate fi clecît mai vechi 
■decît aşezarea prefeudală , cu care nu  îşi găseşte o a l tă  relaţie  cronologică.

Fig. 3. — F ibu lă  de 
bronz din nivelul
prefeudal.
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Locuinţa Nr. 2. (fig. 6). Aflată în secţiunea III, locuinţa avea o for
mă aproape pătrată, datorită laturilor care măsurau 2,50 m şi respectiv
2,75 m. ca şi locuinţa nr. 1. Aceasta avea podeaua situată la 0,70 m de 
la nivelul de săpare şi, tot ca în cazul precedent, în colţul de nord-est 
al ei, la o distanţă de circa 0,40 m de una din laturi, 
era prevăzută cu o vatră. De data aceasta a fost 
posibil să se constate că vatra era delimitată de 
cîteva pietre mai mari şi că în jurul acestora (evi
dent numai pe trei laturi, a patra rămînînd des
chisă) se găseau, fără o ordine anumită, alte pietre 
mai mici, aşezate una peste alta.

Sub raportul tehnicii de amenajare, această lo
cuinţă părea destul de îngrijit lucrată, podeaua pre- 
zentînd o suprafaţă relativ orizontală fără să fi fost 
însă lutuită. In ciuda prezenţei unor gropi de pari 
pe mijlocul laturilor, nu avem elemente care să sugereze eventualitatea 
căptuşirii pereţilor locuinţei cu scânduri, existenţa acestor pari putînd fi
pusă mai curînd în legătură cu funcţia de susţinere a acoperişului. A- 
dăugînd că nu s-au putut face observaţii care să permită stabilirea in
trării în locuinţă, credem că explicaţia trebuie căutată în împrejurarea 
că treptele de acces, dispuse în afara locuinţei, nu erau nici ele amena
jate special şi eventual acoperite cu piatră.

In ceea ce priveşte acoperişul locuinţei, pe lîngă faptul că îi presupu
nem o formă în două ape, ni se pare mai uşor de admis că el era con
struit din stuf şi aceasta pentru că în interiorul locuinţei (distrusă de un 
incendiu) se găsea o cantitate relativ însemnată de cenuşă foarte fină, 
răspîndită pe aproape întreaga suprafaţă a podelei.

Dacă în locuinţa nr. 1, dată fiind conservarea ei parţială, nu s-au
aflat decît cîteva fragmente ceramice 8, în aceasta la care ne referim 
acum, cantitatea de ceramică descoperită a fost cu mult mai mare. 
Aflată numai în stare fragmentară, ceramica era răspîndită pe întreaga 
suprafaţă a podelei, numărul cel mai mare de fragmente aflîndu-se însă
în interiorul vetrei şi în preajma acesteia.

B). In mod special, ne-a re ţ in u t  a ten ţia  un  f rag m en t  din gu ra  unui vas, lu
crat din pastă  de calitate bună, ars la. roşu. F ragm en tu l  dovedeşte că vasul fusese 
împodobit cu o bandă  în val, t ra sa tă  cu destu lă  acurateţă . P o tr iv i t  caracteris tic i
lor sale, vasul nu  poate fi d a ta t  îna in te  de sec. VIII. Descoperit la  lim ita  supe
rioară a um p lu tu r i i  locuinţei, f ragm entu l n u  poate, desigur, contr ibui la  da ta rea  
acesteia, el avînd, în schimb, daru l de a sugera  existenţa  î n  a p r o p i e r e  a unei 
locuiri d in  perioada  a ră ta tă ,  care însă nu  a fost identif icată  pînă în prezent. De 
•altfel, un  f ragm en t cu caracteristici s im ilare  s-a a f la t  şi în u m p l u t u r a  locuinţei 
nr. 3, ceea ce pare  a confirm a ipoteza de mai sus.

Fig. 4. — Cercel 
de a rg in t  din aşe
zarea prefeudală.
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Locuinţa nr. 3. Situată chiar în capătul de vest al secţiunii IX, lo
cuinţa nr. 3 nu a putut fi cercetată decît în mică parte, condiţii obiective 
împiedicînd desvoltarea săpăturii aici. Din această cauză nu s-a putut

*
w

Fragmente /<? craniu uman 

Bîm a arsa (in  s/tuj

-Q.*t3rn

1est t/r/ de lemn ars

S îrn ă 2rsă (in  s itu j

Perete ars

Conturul in teri or al gropii 

Craniu de răpitoare

________  BBS

Perete ars

0

f ig .  5. — G roapă reprezentând, probabil, un  m orm în t  de incineraţie • 1 — plan
2 — profil longitudinal.

dezveli decît colţul de nord-est al locuinţei, în regiunea vetrei, făcîn- 
du-se cu acest prilej observaţii că vatra amenajată din pietre mici era 
foarte puternic arsă. In ciuda situaţiei semnalate, s-a putut observa că 
şi în acest caz era vorba de o construcţie simplă, nici pereţii, nici po~
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11 1 2m

Cârâvne 
Pietre 

®  Lac do pari 
Q  Groapă

l-'ig. 6. — P lan u l  locuinţei prefeudale  nr. 2.
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deaua locuinţei neprezentînd urme de lipitură sau, în cazul pereţilor, de
căptuşire cu scîndură.

Dacă, din punct de vedere cantitativ, materialele arheologice des
coperite în cele trei locuinţe descrise mai sus, ca şi în două gropi cu 
resturi menajere (descoperite în S.IV şi S.V) reprezintă un volum des
tul de însemnat, sub raportul varietăţii situaţia este incomparabil mai

« .

Fig. 7. — Ceramică luc ra tă  cu mina, descoperită  la  Udeşti în aşezarea prefeu- 
dală  ; 1,3,4, — groapa din S. V 2,5,6, — locuinţa nr. 2

modestă. Desigur, categoria cea mai bogată de descoperiri o constitu ie  
ceramica. Lucrată, într-o proporţie covîrşitoare, cu mîna, ceramica aflată 
în complexele amintite, ca şi în nivelul de călcare contemporan lor, 
poate fi paracterizată, din punctul de vedere al compoziţiei pastei, al 
gradului de frămîntare, al aspectului pereţilor şi al arderii ca fiind de 
calitate inferioară. Excepţie de la această caracterizare nu face decit
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un mic număr de descoperiri care, în plus, prezintă şi o serie de parti
cularităţi, după cum se va vedea mai jos.

Menţionînd, în primul rînd, ceramica de factură inferioară datorită 
procentului ridicat pe care îl reprezintă la Udeşti, ni se pare oportun 
să adăugăm că ea ne apare, în acelaşi timp, într-o relativ mare varie
ta te  de profile, de la cele mai simple şi greoaie (ca de pildă vasele cu 
buza scundă şi abia profilată, uşor răsfrîntă în afară) pînă la cele care 
sugerează un aspect de oarecare svelteţă a vaselor, inclusiv o mai 
mare înălţime a lor (buză înaltă, răsfrîntă în afară, gît bine conturat 
şi apariţia umărului ca element distinct al profilului vasului). Deşi nu 
dispunem, pînă în momentul de faţă, decît de posibilităţi cu totul res- 
trînse de stabilire a dimensiunilor şi formelor vaselor, considerăm că

>Fig. 8. — P ro f i l^  de vase din aşezarea pi’e fe u d a lă î ; 1,2. — creuzete 3 — 5 — vase* 
borcan.

putem presupune cu suficientă îndreptăţire ca formă dominantă în ce
ramica de uz casnic de la Udeşti oala-borcan (nu s-a descoperit pînă acum 
nici un fragment de toartă). Alături de această formă se mai cunoaşte în 
producţia de ceramică de aici şi un tip de recipiente de dimensiuni 
foarte mici (înălţimea de circa 4.5 cm, diametrul interior de cel mult 
3,5 cm) (fig. 8/1—2), a cărui destinaţie avem serioase rezerve în a o su
gera. împrejurarea că fragmente ale unor astfel de recipiente au apărut 
atît într-o locuinţă (locuinţa nr. 3), cît şi într-o groapă cu resturi mena
jere (in S.V.) pare a sugera că produsul respectiv era destul de răspîn- 
dit în aşezarea de aici. Iar în ce priveşte destinaţia lui, mai curînd am 
înclina să o vedem legată de practicarea unui meşteşug (ceea ce ar în
semna că este vorba de mici creuzete) decît să-i atribuim funcţia de 
pahar formă destul de greu de admis pentru această vreme.

In sfîrşit o ultimă formă în care apare ceramica inferioară prefeu- 
■dală de la Udeşti este tigaia, cu margine puţin înaltă (circa 3,5 cm) dia
metrul de peste 15 cm şi fundul destul de gros (circa 1,5 cm) (fig. 7/2).
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O categorie cu totul deosebită de ceramică o constituie cîteva frag
mente descoperite în locuinţa Nr. 3 (împreună cu ceramica inferioară, 
lucrată cu mîna) care se disting atît prin compoziţia şi densitatea pastei 
(bogată în nisip fin, spre deosebire de pasta vaselor amintite mai sus,

Fig. 9. — Fragm en te  ceramice lucrate  la roată, descoperite în v a tra  locuinţei nr; 
3 (prefeudală).

în amestecul căreia intră cioburi pisate), cît şi prin arderea uniformă 
şi îngrijită (la roşu). In plus, pe lîngă profilul mult mai atent realizat 
(fig. 8/3) pe care îl sugerează fragmentele în discuţie, ele sînt şi orna
mentate cu o bandă lată în v a l ,9 element care lipseşte ceramicii infe
rioare (fig 9/1—2).

9). Deosebită a t î t  ca tehnică  de realizare  — este lucra tă  la roată  destul de 
bună  — cît şi ca aspect general de fragm entele  ceramice am in ti te  la  no ta  7, a-
ceastă ceram ică pare puţin probabil să fi fost realizată  de locuitorii aşezării de 
la  UdeşLi. In ceea ce ne priveşte, s 'n tem  înclinaţi a o considera adusă  aici dintr-un 
cen tru  de producţie bine dezvoltat, în care tehnica  superioară  e ra  stăpânită în 
bune condiţiuni şi unde, foarte  probabil, o lăria  avea carac ter  de meşteşug spe
cializat. P r in  s implă impresie, pen tru  m om ent credem  că un astfel de centru  ar 
trebu i cău ta t  m ai curîncl în spre vest. în Transilvania , dar  nu  excludem  even
tua l i ta tea  ca noi descoperiri să în lă tu re  ipoteza noastră. Credem că în legătură  cu 
această  problem ă a r  pu tea  fi invocată şi existenţa, am in ti tă  mai înainte, a acelui
even tua l  m o rm în t  rep rezen tan t  de groapa ovoidală plină cu cărbune şi cenuşă 
(vezi no ta  7) a cărui pă trundere  în Moldova (ca tip de înm orm întare)  are  toate
şansele  să se fi petrecut din Transilvania . Acesta a r  pu tea  constitui un  indiciu
că şi aducerea u n o r  m ater ia le  din  T rans i lvan ia  în Moldova, în tr-o  e tapă  ulterioara
m o rm în tu lu i  (?) desigur, era  posibilă.

I
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Locuirii prefeudale de la Udeşti îi aparţin de asemenea şi alte cate
gorii de descoperiri. Astfel, în groapa cu resturi menajere din S.V., îm
preună cu numeroase fragmente ceramice şi oase de animale, s-a găsit
o împungătoare de os, lucrată dintr-un corn probabil de capră. Prevă
zută cu un orificiu plasat cam la jumătatea ei, împungătoarea (cu lun
gimea de 0,117 m) are partea terminală împodobită cu o bandă de linii 
Incrustate destul de adînc şi nu de o regularitate deosebită.

Dacă prezenţa şi aspectul acestui obiect ar putea sugera existenţa 
în cadrul aşezării şi a unui meşteşug al prelucrării osului, cantitatea des
tul de mare de lupe provenind de la cuptoare de redus minereu, ca şi 
a unor bucăţi de zgură 10 cu aceeaşi provenienţă face absolut certă, 
practicarea la Udeşti a respectivului meşteşug. Mai mult încă, observa
ţia că astfel de descoperiri se fac literalmente pe toată suprafaţa cerce
tată pînă acum ar putea duce chiar la convingerea că reducerea mine
reului de fier era o ocupaţie aproape specifică locuitorilor aşezării.

Abandonarea aşezării prefeudale de la Udeşti a avut loc în condi
cii pentru a căror justă înţelegere cercetările de pînă acum n-au oferit 
suficiente date şi observaţii. Chiar dacă am. fi tentaţi să vedem în 
faptul că locuinţele nr. 1 şi 2 au fost incendiate explicaţia pentru a- 
bandonarea întregii aşezări, interpretare în sprijinul căreia ar părea că 
vine şi prezenţa obişnuită a cărbunilor şi cenuşii în nivelul contempo
ran aşezării, o prudenţă ştiinţifică elementară ne obligă să mai aştep
tăm noi date şi observaţii pentru formularea unei concluzii. Indiferent 
însă în ce condiţii se va fi petrecut abandonarea aşezării se pare că lo
cuirea nu a fost reluată aici decît destul de tîrziu. In primul rînd, atra
ge atenţia faptul că materialele arheologice din nivelul de călcare al a- 
şezării sînt suficient de unitare sub raport cronologic şi dacă amintim 
observaţia făcută mai înainte că pînă acum nu au apărut complexe pre
feudale care să se întretaie, credem că se poate vedea în aceasta un 
argument în sprijinul opiniei că aşezarea a avut o singură fază de exis
tenţă şi aceasta nu de foarte lungă durată.

Descoperirile arheologice de pînă în prezent sînt încă departe de a 
asigura elementele necesare unei datări de oarecare exactitate şi, de ce 
să n-o spunem, avem încă rezerve serioase chiar şi în privinţa atribui
rii etnice a aşezării. Pentru moment ni se pare că la datarea aşezării n-ar 
putea servi, în oarecare măsură, decît cercelul de argint, a cărui în
cadrare în secolul al Vl-lea şi chiar în prima parte a celui următor
o socotim posibilă.

In ceea ce priveşte însă atribuirea etnică a aşezării, lucrurile sînt 
încă şi mai nesigure şi aceasta în primul rînd datorită prezenţei conco
mitente în aşezare a unor elemente poate nu numai aparent contradic

lu). Judecind  după unele descoperiri s im ilare  din s t ra tu l  medieval, s-ar  părea  
că practica respectivă nai le era  s t ră ină  nici locuitorilor aşezării din sec. XV. 
Sa fie aceasta  de explicat prin  existenta, în apropiere, a unei surse de minereu, 
cunoscute din generaţie în generaţie  ?
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torii. Astfel, prezenţa în locuinţa nr. 2 a unei vetre dreptunghiulare, 
marcată de pietre mai mari, ar putea fi î n t r e r u p t ă  drept un element 
d e  apropiere de locuinţele slave, al căror prototip pentru Moldova, 
rămîn în continuare, cele de la Sipot-Suceava. Unei atare interpretări
i se opun însă două elemente, ţinînd de amenajarea aceleiaşi locuinţe, 
şi anume : în perioada în care foloseau încă „pietrarul“ locuitorii Şipo- 
tului aveau locuinţe de dimensiuni mult mai mici decît cele de la U- 
deşti, î n  plus aceste locuinţe nedispunînd de pari interiori pentru spri
jinirea acoperişului. (Aceasta fără să mai vorbim de faptul că şi adîn-
cimea locuinţelor de la Şipot, măsurată de la nivelul săpării lor, era' 
mai mare). Adăugind că la celelalte două locuinţe vatra era altfel ame
najată (pietre mici, aşezate în rînduri suprapuse, dispuse în semicerc) 
să încercăm a vedea în ce măsură restul materialului arheologic sprijină 
în vreun fel încercarea de atribuire etnică a aşezării de la Udeşti.

Materialul ceramic din aşezarea prefeudală de la Udeşti este lucrat, 
în proporţie de peste 99%, cu mîna. Dar dacă, din punctul de vedere 
al compoziţiei pastei şi al tehnicii de lucru el ar putea fi atribuit unei 
populaţii slave, varietatea profilelor de vase este mai puţin caracteris
tică pentru o aşezare ca cea de la Şipot, de pildă. Şi cum numai cu a- 
ceastă aşezare se pot încerca paralele, în cele de mai tîrziu apărînd deja:
ceramica ornamentată cu alveole, crestături pe buze sau valul — ceeace 
nu se întîmplă la U deşti11 atribuim observaţiei de mai sus valoare de 
argument în această discuţie. In sfîrşit, prezenţa celor cîtorva fragmente 
de creuzete la Udeşti, ca şi a lupelor de metal n-ar face decît să întă
rească opinia că aici trăia o populaţie sedentară, care cunoştea de multă
vreme resursele regiunii şi păstra încă cunoştinţe speciale într-un do
meniu de importanţa metalurgiei fierului. De aceea, cu toată prudenţa 
ce se impune în astfel de cazuri şi sub rezerva îmbogăţirii absolut nece
sare a documentării arheologice, avansăm cu titlu  de ipoteză atribuirea 
aşezării prefeudale de la Udeşti populaţiei autohtone. Elementele de
cultură care ar putea aparţine slavilor ar fi de explicat aici prin contac
tele ce începeau a se stabili între aceştia şi populaţia autohtonă, o dată 
cu finele secolului al Vl-lea. Şi n-ar fi deloc exclus ca chiar abandonarea
aşezării de aici să fie urmarea vecinătăţii acesteia cu o populaţie nou ve
nită şi cu deprinderi războinice.

v

IV. La un moment dat, după abandonarea aşezării de la Udeşti, su
prafaţa acesteia a fost parţial afectată de o lucrare de mari proporţii,.
pentru moment greu de explicat. După un interval în care cel puţin o 
parte din locuinţele aşezării părăsite se umpluseră în bună măsură, aici
s-a săpat un şant de proporţii impunătoare (fig. 10), cu orientarea nord- 
sud şi care uneşte cursul unui pîrîiaş ce mărginea aşezarea prefeudală

11). Excepţie de la  aceasta face, la  Udeşti, u n  singur fund  de vas, care este 
o rnam enta t ,  la  baza peretelui, cu un şir de îm punsături.  M ateria lu l s-a aflat în tr -0 
groapă din S. V.
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cu lunca apei Sucevei. Pămîntul scos din şanţ a fost aşezat pe ambele ma
luri ale acestuia, cu deosebirea că spre vest el se întinde sub forma unui 
strat de grosime tot mai mică pe măsură ce se îndepărtează de şanţ, în 
timp ce pe latura opusă pămîntul pare a fi constituit un mic val (în 
momentul de faţă aplatisat din cauza lucrărilor agricole). Dacă pentru 
încadrarea cronologică a şanţului în discuţie avem un singur reper, ne
voile cărora trebuia să le răspundă el ne rămîn necunoscute. In orice 
caz, în stadiul de acum al cunoaşterii aşezării prefeudale de la Udeşti 
ar fi cel puţin ciudat ca el să fi fost săpat de locuitorii acesteia şi a- 
ceasta în primul rînd pentru că pămîntul scos din şanţ se întinde pe o
bună parte din aşezare, suprapunînd cel puţin locuinţa nr. 3. In acelaşi 
timp, însă, o altă observaţie vine să sporească semnele de întrebare. Aşa 
cum arătam la prezentarea stratigrafiei, pămîntul scos din şanţul men
ţionat aici suprapune direct nivelul de călcare al aşezării prefeudale şi 
nicăieri pînă acum nu am surprins vre-un strat de depunere care să 
separe terţiarul purtat de nivelul prefeudal. Această observaţie nu face
decît să o confirme pe cealaltă, şi anume că chiar dacă, aşa ca în cazul 
locuinţei nr. 3 de pildă, locuinţele abandonate erau în curs de umplere 
înainte de săparea şanţului, umplutura nu ajunsese la orizontala locu
lui. In acest fel terţiarul înregistrează, în limitele locuinţei, o alveolare.
In sfîrşit o ultimă precizare : în stratul de depunere care s-a format pe 
pantele şanţului puţinele materiale arheologice descoperite pînă în pre
zent sînt exclusiv prefeudale (ceramică şi lupe de metal).

In aceste condiţii, nu credem că mai există dubii în legătură cu 
faptul că săparea şanţului s-a petrecut în cursul mileniului I. e.n. şi, 
pînă la obţinerea unor date mai complete, două ipoteze ne reţin atenţia 
mai ales în legătură cu rosturile lui : fie că şanţul a fost săpat de chiar lo
cuitorii aşezării prefeudale (ceea ce ar explica amenajarea valului pe 
latura şanţului opusă aşezării) şi atunci locuinţa nr. 3 fusese abondo- 
nată mai înainte, alte locuinţe nefiind acoperite cu terţiarul purtat, fie 
că el datează dintr-o etapă imediat următoare şi este de atribuit locui
torilor altei aşezări încă nedescoperite pînă acu m 12. Fără să uităm 

^ vre-un moment caracterul ipotetic al interpretărilor propuse, ni se pare
că în sprijinul primei ipoteze s-ar putea adăuga că : a / Pericolul imi- 

/  nent care determinase săparea şanţului putea să fi fost suficient de
i pgrav pentru a-i determina pe locuitorii aşezării să renunţe la o parte 
V din suprafaţa acesteia numai pentru a-şi asigura apărarea şi b / După
• săparea şanţului încă s-a mai produs un incendiu (de pe urma căruia să 

fi dispărut şi restul aşezării) devreme ce deasupra terţiarului purtat şi 
pe marginea şanţului apar, din loc în loc, cărbuni şi cenuşă. In acest caz

12). A lternativa  nu  ni se pare  de respins în lum ina  existenţei chiar şi a unor 
slabe (pentru moment) indicii p r iv ind  o locuire omenească s i tua tă  în apropiere  şi 
dutînd din sec. VIII (Vezi nota 8).
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şanţul nu poate fi decît unul de apărare al aşezării prefeudale, el do- 
vedindu-se, în ultima instanţă, de o eficienţă discutabilă.

★* +
V. După o întrerupere de multe secole, locul respectiv cunoaşte o 

nouă etapă de locuire, dar nici de data aceasta aşezarea formată aici nu 
pare a fi avut o durată prea lungă. Intr-adevăr, deşi în timpul săpătu
rilor au fost găsite materiale arheologice aparţinînd secolelor XV-XVII, 
complexele descoperite aparţin numai secolului al XV-lea, existînd chiar 
suficiente temeiuri să credem că aşezarea a fost abandonată în a doua 
jumătate a acestui secol.

Prima observaţie prilejuită de cercetarea aşezării medievale de la 
Udeşti este aceea că locuinţele sînt dispuse la distanţe destul de mari 
una de cealaltă. In ceea ce priveşte tipul acestora, sînt deja atestate atît 
locuinţele de suprafaţă, cît şi bordeiul.

Locuinţa Nr. 1 : descoperită în S.V, locuinţa se află la adîncimea 
de numai 0,40 m. Din această cauză şi fiind locuinţă de suprafaţă între
gul complex a avut de suferit, o bună parte din chirpicul pereţilor fiind 
împrăştiată de fierul plugului şi chiar colţul de sud — vest al construc
ţiei fiind în parte distrus.

Avînd laturile de circa 4,50 m. locuinţa era delimitată cu destulă 
claritate de bîrna-talpă a fiecărui perete, deasupra căreia se ridică pe
retele de chirpic cu nuiele. Deoarece locuinţa a fost distrusă de un pu
ternic incendiu, întreaga suprafaţă era acoperită cu chirpic ars, Podeaua, 
destul de îngrijit lucrată, prezenta pe alocuri urme de refacere, ca de 
pildă pe latura de sud.

Sub masa de chirpic ce acoperea locuinţa, s-a descoperit un număr 
de patru vase de lut (în stare fragmentară, desigur), concentrate în
colţul de sud-vest al locuinţei, împreună cu un capac de lut, toate mate
rialele fiind caracteristice celei de-a doua jumătate a secolului al XV-lea. 
Dar dacă aceste materiale, ca şi resturile unei săpăligi de fier pot fi con
siderate apariţii comune, mai puţin obişnuită ni se pare a fi într-o locu
inţă din a doua jumătate a secolului al XV-lea o vatră portativă, din care 
s-au descoperit cîteva fragmente în chiar centrul locuinţei.

Locuinţa Nr. 2 : situată la circa 30 m sud-vest de prima locuinţă, 
aceasta este de tip bordei (descoperită în S. VI). Săpat de la nivelul mar
cat prin fragmente ceramice din sec. XV, bordeiul străpunge stratul de 
terţiar purtat şi se adînceşte pînă la circa 0,90 m. de la nivelul de săpare. 
Întrucât nu au existat posibilităţi de desvelire integrală a bordeiului, nu 
cunoaştem decît una din laturi, care era de 3,30 m. Din aceleaşi motive 
nu putem şti nici dacă o masă mai compactă de arsură care se contura
înspre colţul de nord-est al locuinţei provine de la vatra acesteia sau are 
altă explicaţie.
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şanţul nu poate fi decît unul de apărare al aşezării prefeudale, el do- 
vedindu-se, în ultima instanţă, de o eficienţă discutabilă.

★*
V. După o întrerupere de multe secole, locul respectiv cunoaşte o 

nouă etapă de locuire, dar nici de data aceasta aşezarea formată aici nu 
pare a fi avut o durată prea lungă. Intr-adevăr, deşi în timpul săpătu
rilor au fost găsite materiale arheologice aparţinînd secolelor XV-XVII, 
complexele descoperite aparţin numai secolului al XV-lea, existînd chiar
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aceasta este de tip bordei (descoperită în S. VI). Săpat de la nivelul mar
cat prin fragmente ceramice din sec. XV, bordeiul străpunge stratul de 
terţiar purtat şi se adînceşte pînă la circa 0,90 m. de la nivelul de săpare, 
lntrucît nu au existat posibilităţi de desvelire integrală a bordeiului, nu 
cunoaştem decît una din laturi, care era de 3,30 m. Din aceleaşi motive 
nu putem şti nici dacă o masă mai compactă de arsură care se contura
înspre colţul de nord-est al locuinţei provine de la vatra acesteia sau are 
altă explicaţie.
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Fig. 11. — Ceramică din. a doua ju m ă ta te  a secolului al XV-lea.

Judecind după bucăţile de cărbune din umplutura bordeiului, se pare 
că acesta avusese pereţii căptuşiţi cu lemn, aproape în întregime ars în 
incendiul care a distrus locuinţa. Mai mult încă, se pare că însăşi podeaua 
bordeului era, cel puţin în parte, acoperită cu scîndură.

\
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In ceea ce priveste inventarul bordeiului, el s-a dovedit pe cit de sărac,, 
pe atît de preţios. Intr-adevăr, în locuinţă nu s-a găsit decît cîteva frag
mente ceramice datînd din a doua jumătate a sec. XV şi, lîngă peretele

l'ig. 12. — Ceramică din a doua ju m ă ta te  a secolului al XV-Iea.

de sud, două mici grămăjoare de ghindă. In schimb, în cuprinsul borde
iului s-a descoperit o monedă de argint de la Matei Corvin, dintr-o emi
siune datînd din 1476.

La distanţa de circa 5 m. nord-est de bordei s-a descoperit un cup
tor de întrebuinţare casnică, a cărui contemporaneitate cu locuinţa nu o<
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punem la îndoială. Avînd o adîncime de circa 0,50 m de la nivelul de 
săpare şi diametrul de 1,10 m, la nivelul vetrei, cuptorul avea în faţă o 
groapă de deservire cu o formă neregulată, lungă de peste 3 m. Două 
observaţii par să sugereze că folosirea cuptorului n-a durat pînă la dis
trugerea prin foc a locuinţei. Astfel, arsura vetrei cuptorului nu părea 
să dovedească o întrebuinţare îndelungată a acestuia, iar, pe de altă parte, 
după dezafectarea lui, atît cuptorul cît şi groapa din faţă au servit drept 
groapă pentru resturi menajere. Or, tocmai pentru că perioada de 
umplere a lor a fost de scurtă durată, cuptorul şi groapa aferentă con
ţin materiale de o excepţională importanţă documentară.

Lăsînd la o parte cîteva obiecte de metal (vîrf de săgeată, fragmente 
de cuţite etc) ne vom referi numai la ceramica aflată în complexul 
amintit şi vom începe prin a face observaţia că aceasta este de o mare 
varietate sub raportul realizării tehnice. Astfel, o primă şi bogat repre
zentată categorie de ceramică o constituie vasele-borcan de dimensiuni 
variate, lucrate dintr-o pastă bogată în nisip. In ciuda faptului că aceste 
vase sînt unele de culoare roşie, altele cenuşii, sub raportul profilului 
sau al ornamentării apar ca un tot unitar. împreună însă cu această ce
ramică, lucrată fără excepţie la roata rapidă, prezentînd toate caracte
risticile ceramicii de uz casnic de la mijlocul sau din a doua jumătate a 
secolului al XV-lea, s-au găsit şi destul de numeroase fragmente pro
venind de la vase cu totul deosebite. Acestea ar putea fi împărţite în 
cel puţin două categorii, şi anume : vase lucrate cu mîna (fig. 13/1 şi 
14/5) (dintr-o pastă de calitate inferioară) şi vase lucrate la roată, dar 
avînd pereţii groşi (aproape 0,01 m) şi ornamentate cu linii vălurite, 
într-o manieră specifică ultimei treimi a secolului al XIV-lea (fig. 13/4 
şi 14/8).

Oricît ar părea de neobişnuită, situaţia semnalată se repetă într-o 
altă groapă aflată la numai cîţiva metri de cuptorul descris mai sus ; 
aici s^au "cfescoperit împreună materiale ceramice de facturi deosebite, 
începînd de la fragmente de străchini sau ulcioare smălţuite, pînă la
vase aproape identice cu produsele specifice celei de a doua jumătăţi a 
secolului XIV. Dacă fragmentele de vase smălţuite au o neîndoielnică 
provenienţă urbană, ele găsindu-şi cu uşurinţă analogii printre desco
peririle de la Suceava, ceramica amintind vase din secolul precedent nu
lasă nici un dubiu asupra originii sale rurale. Din această ultimă cate
gorie atrag în mod special atenţia două vase care au putut fi întregite 
şi care înmănunchează elemente aparţinînd unor etape deosebite. Lu
crate dintr-o pastă de calitate inferioară, bogată în pietricele din cauza 
cărora pereţii prezintă numeroase şi supărătoare neregularităţi, cele 
două vase au, în general, un aspect disgraţios, pe care îl aceentuiază şi
ornamentul trasat neregulat pe umăr (fig 15). Dacă toate aceste elemente 
apropie mult cele două vase de ceramică secolului al XIV-lea, profilul
buzei, prevăzut în interior cu o şănţuire impusă de folosirea capacului,
permite datarea vaselor în secolul al XV-lea. Pe temeiul coexistenţei
acestor elemente credem posibil să exprimăm opinia că cele două vase
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au fost executate de meşteşugari din sat sub influenţa ceramicii din se
colul al XV-lea, păstrîndu-se însă şi elemente specifice unor produse 
mai vechi. De altfel, acesta nu este singurul domeniu în care se poate 
surprinde cu certitudine activitatea olarilor udeşteni, dar problema me
rită o analiză specială şi mai amplă, eu neputinţă de făcut aici, pro- 
punîndu-ne să-i rezervăm un studiu special.

Fig. 13. — Ceramică din a doua jum ăta te  a secolului al XV-lea, lucra tă  cu mina 
(l) sau la roa ta  rapidă.

Deşi în suprafaţa cercetată pînă acum la Udeşti au fost d e s c o p e r i t e  
şi materiale mai tîrzii decît cele prezentate în rîndurile precedente, rari
tatea lor, ca şi împrejurarea că nu s-a aflat nici un complex ulterior se
colului al XV-lea ne fac să credem că în acest loc nu a existat o aşezare
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Fig. 14. — Ceramică a rha izan tă  din aşezarea medievală  de la Udeşti (a doua. 
ju m ă ta te  a sec. XV).

• yi

*-v
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omenească stabilă decît în cursul veacului arătat. 1\  Această situaţie pre
zintă, desigur, un oarecare avantaj din punct de vedere ştiinţific deoa

rece, după cum am încercat să o sugerăm mai înainte, prin descoperiri 
făcute în astfel de complexe devine posibilă cunoaşterea, cu un grad 
■sporit de exactitate, a gamei produselor ce au circulat la un moment dat. 
Dacă aşezarea a fost distrusă de un incendiu, aşa cum par a dovedi cele 
două locuinţe descoperite de noi, credem că moneda de argint aflată în 

umplutura bordeiului şi datînd din 1476 ar putea constitui un indiciu

srx-:*

Fig. 15. — Vase din a doua ju m ă ta te  a secolului al XV-lea, lucra te  cu mina.

valoros pentru stabilirea momentului cînd s-a petrecut abandonarea, im
pusă de evenimente, a satului. Indiferent de natura acestor evenimente, 
importantă este certitudinea că moneda arătată stabileşte un preţios ter
men ante quem pentru toate descoperirile amintite, uşurîndu-se astfel 
înţelegerea mai justă a unor fapte care ţin de istoria economică a seco
lului al XV-lea. Dintre acestea unul ni se pare mai demn de reţinut 
acum, şi anume modul şi măsura în care o anumită categorie de desco
periri, în cazul de faţă ceramica, ilustrează procesul de pătrundere în 
mediul sătesc a produselor orăşeneşti şi influenţa exercitată de acestea 
asupra meşteşugului similar rural. Desigur, este încă prea devreme să

13). A dăugăm  că în S. X  s-au m ai descoperit resturile  a două cuptoare de uz 
casnic, d a r  num ai d a ta rea  unu ia  (în sec. XV) a fost posibilă pe baza câtorva frag
m en te  ceramice descoperite ân u m p lu tu ra  lui. Dealtfel, cel de al doilea a fost în 
cea mai m a re  parte  d is trus  de lucrările  agricole, din el păstrându-se numai 
.parte m ai adâncită a vetrei.
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formulăm opinii ferme numai pe temeiul a ceea ce cunoaştem la Udeşti, 
dar chiar şi aşa nu ni se pare hazardat să avansăm ipoteza că, concomi
tent cu încercările reuşite de a imita ceramica orăşenească olarii săteşti 
vădesc încă un spirit tradiţionalist. La acesta se adaugă încă o observaţie 
de cel mai mare interes, care nu se face acum pentru prima dată, şi 
anume persistenţa în a doua jum ătate  a secolului al XV-lea în mediul 
ru ra l  a ceramicii lucrate cu mîna 14. Semnalată şi cu alt prilej 1s, această 
realitate, prin însuşi faptul că se repetă, capătă o importanţă particulară 
tocmai pentru că se manifestă într-o perioadă de real avînt al produc
ţiei meşteşugăreşti în Moldova. Cît de profund se manifestă fenome
nul amintit nu o vom putea judeca decît cînd vom dispune de un nu
măr suficient de observaţii, ceea ce acum sîntem încă departe de a fi 
obţinut. Pînă atunci, însă, problema trebuie să rămînă în atenţia specia
liştilor şi mai ales trebuie sporit consistent numărul săpăturilor arheolo
gice din aşezări săteşti medievale. înainte de a încheia, ni se pare opor
tun să adăugăm doar că pentru a putea obţine date cît mai concludente 
în problemele schiţate aici, va trebui ca, în viitor, să se ţină seama 

-şi de distanţa care separă satele ce urmează a se cerceta de aşezările 
■urbane din regiunea respectivă, de nivelul ansamblului economic repre
zentat de o anume regiune, ca şi de gradul de dezvoltare a oraşului la 
■care raportăm judecăţile noastre.

MIRCEA D. MATEI si ALEXANDRU RĂDULESCU
t

LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DE UDEÇTI (DÉP. DE SUCEAVA)

Résum é

Udeçti est une  localité située su r  la  rive droite  de la  riv ière  d3 Suceava, à 
14 km. sud-est de l’ancienne capitale de l ’É ta t  féodal Moldave. A quelques centa i
nes de m ètres  de la  limite nord  du village on a découvert, grâce à quelques t r a 
v au x  de construction, une assez g rande  q u an ti té  de fragm ents  céramiques. En

14). N u  este imposibil ca locuitorii satelor să fi p re fe ra t  vasele  luc ra te  cu
m îna n u m ai  p en tru  anum ite  domenii de ac tiv ita te  gospodărească : f ie rberea
hranei (unele din vase pu r t înd  crusta  obişnuită  în asem enea cazuri) sau păstra rea  
laptelui (Această idee ne-a  fost sugera tă  de ex is ten ţa  la am bele  vase din fig. 15 
a cîte unui orificiu, larg  de circa 0,5 cm., s i tua t în pa r tea  de jos a acestora, o r i
ficiu prin  care  se putea scurge cu uşu r in ţă  zerul).

15).Printre  descoperirile din ceta tea  de păm în t  de la Bîrlacl (cf. M. D. Matei, 
Studii de istorie orăşenească m edievală  (Moldova sec. X IV —XVI), Suceava, 1970, 
,pp 94—95).
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su ivan t les indications offertes par une recherche  spéciale du terra in , nous avons 
commencé, dès 1965, dans les environs m êm es des trouvailles  rappelées ci-desssus, 
des fouille? archéologiques à une assez g rande  échelle.

Le résu lta t  essentiel des fouilles qui s'y sont développées en 1965, 1967, 1969, 
1970 a été la découverte  des deux  sites, dont la data tion  reste encore provisoire (au 
moins en ce qui concerne le plus ancien, qui appar t ien t  au premier m illénaire  
de no tre  ère).

Les plus anciens vestiges de cu ltu re  m atérie l le  qu'on a pu sésisser à Udeçti 
appart iennen t au néolithique, mais il faut a jou ter  que nous n 'avons pas découvert, 
ju squ 'à  cette date, aucune trace de construction ap p a r ten an t  à cette époque-ci.
U ltér ieurem ent, la place a été habitée  par  une population dace, à laquelle  ap p a r
t iennen t  de nom breux  fragm ents  céramiques, trouvés dans une  fosse à restes m é
nagères, qui est d ’ailleurs l 'un ique  trouvaille  de ce genre qu 'on  pourra i t  lu i a t t r i 
bu e r

En nous con ten tan t seulem ent de rappeler  la découverte  d ’une tom ber? )  
d 'incinération  d a ta n t  p robablem ent du  V-a siècle de no tre  ère et dont la  fosse est 
pleine un iquem ent de charbon et cendre  (et dont l ' in te rp ré ta t io n  et datation  res ten t  
encore à ê tre  confirmées), nous devons nous a r rê te r  spécialem ent sur le plus
ancien site sésissé par  les fouilles de Udeçti. Représenté  par trois huttes, le site 
reste encore à être  fouillé amplement. Sauf les hu ttes  rappelées ci-dessus (et 
dont la principale  part icu lar ité  est leu r  form e rectangula ire)  au  m êm e site ap
part iennen t encore quelques fosses à restes ménagères. Du point de vue de la
cu ltu re  matérielle, le site se caractérise par la  p rédom inance de la céram ique t r a 
vaillée à la m ain  et les seuls fragm ents  (découverts dans  la hu tte  no. 3) travaillés 
au  tour rap ide  ne nous sem blent pas apparten ir  à la population qui hab ite  le 
site, cette céram ique é tan t  p lu tô t importée de Transylvanie.

Bien que nous ne disposons pas  encore d 'une  découverte  assez sûre, qui 
pourra it  nous serv ir  à la datation du site, grâce à une boucle d ’oreille en argent 
trouvée  dans le n iveau  correspondant au site et aux  particu lar ités  techniques de
la céramique, considérons très possible d 'a t t r ib u e r  le site aux  V l-e  — VH-e 
siècles de no tre  ère.

Les possibilités dont nous disposons a u jo u rd ’hui pour é tab lir  le m om ent et
les conditions de l 'abandon du  site sont très  minces et nous pouvons avancer 
seu lem ent à t i tre  d ’hypothèse l'idée d 'une  a t taque  violente, de la p a r t  d 'une 
population guerrière  qui l ’au ra i t  provoquée. D'ailleurs, m êm e l 'existence d ’un fossé 
(de défense ?) qui sépare, de son côté est, le site du terr i to ire  env ironnan t  reste
encore d ’être  expliquée et nous ne croyons pas dans l ’impossibilité que le fossé 
soit a t t r ibué  aux  efforts désespérés des hab itan ts  de s’assurer  la défense contre un 
ennemi qui les menaçait. (Aussi est-il possible que le fossé soit mis en rapport
avec un au tre  site, plus tardif, dont l ’existence nous est suggérée par quelques 
f ragm en ts  céram iques d a tan t  du VITI-e siècle, trouvés dans des conditions stra- 
tig raphiques incertaines).

La deuxièm e site que les fouilles archéologiques ont sésissé à Udeçti appartient 
à la deuxièm e moitié du XV-e siècle. L’espace qui sépare  les maisons de ce petit 
village m édiéval est assez grand  et nous supposons que ça pourra i t  offrir  l’une
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des explications de l’absence d ’un  n iveau  archéologique in in terrom pu à l ’in té r ieu r  
du  site (Une au tre  pourra it  ê tre  m êm e par l 'observation que le village y ait existé 
d u ra n t  quelques décénnies seulement).

P a rm i les trouvailles de Udesti qui p résen ten t le plus grand in té rê t  scienti
fique pour l ’é tude  du village médiéval Moldave nous considérons pleinement jus
tifié de si tuer la céramique su r  le p rem ie r  plan. Le fa i t  m êm e que dans un village
situé pas loin d’une ville comme Suceava, a lors  capitale de l 'É ta t Moldave,
on trava il la i t  encore à la m ain  une partie  de la céram ique d ’usage m énager
offre  des possibilités ina ttendues  pour l 'é tude des problèmes concernan t les rap
ports économiques en tre  ville e t village au  moyen-âge. Certainement, une  étude
pareille ne nous semble pas possible avan t  que les fouilles de Udesti ne donnassent
des résu lta ts  encore plus riches e t sans que celles-ci ne soient pas confirmés par
des recherchés organisée dans un nom bre  toujours croissant de villages m édiévaux.

EXPLICATIO N DES FIGURES

Fig. 1. — P lan  général des fouilles de Ude§ti (sauf la section IV. située à 50 m 
sud du fessé moderne).

Fig. 2. — F ragm en t de faucille en pierre.
Fig. 3. — F ibule  en bronze, trouvée dans le n iveau  préîéodal.
Fig. 4. — Boucle d 'oreille en argent, trouvée  dans le niveau du  I-er site.
Fig. 5. — Fosse ovale représen tan t,  probablem ent, une  tom be d ’incinération.
F,ig. 6. — H utte  nr. 3 du p rem ier  site.
Fig. 7.— C éram ique travail lée  à la main, découverte  dans le p rem ier  site de 

Udeçti : 1,3,4 : Fosse à restes ménagères, située dans  la S.V. 2,5,6 : 
H u tte  nr. 2.

Fig. 8. — Profils de vases céram iques du p rem ier  site : 1,2 : Creusets. 3,4,5 : Pots-
Fig. 9. — Fragm ents  céramiques travaillés  au tour (hutte nr. 3 du p rem ier  site).
Fig. 10. — F ragm ent de la  paroi sud de la  S.IV dans la région du fossé (de

- défense ?)
Fig. i l .  — C éram ique da tan t  de la  deux ièm e moitié du  XV-e siècle (travaillée au 

tour rapide).
Fig. 12. — Idem.

Fig. 13. — C éram ique da tan t  de la deuxièm e moitié du  XV-e siècle, travaillée  à 
la m ain  (nr. 1) ou au  tour  rapide.

Fig. 14. — Céram ique à profils a rcha isan ts  da tan t  de la deuxièm e moitié du 
X V -e  siècle.

Fig. 15. — Pots travaillés à la  m ain  (deuxième moitié du XV-a siècle).
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ASPECTE ALE RELAŢIILOR MOLDOVEI CU VENEŢIA LA
»  j

"SFÎRŞITUL SECOLULUI AL XV-lea ÎN LUMINA CERCETĂRILOR
RECENTE

A doua jumătate a secolului al XV-lea reprezintă pentru istoria 
Veneţiei cea mai strălucită epocă din trecutul medieval al acestei repu
blici italiene. In ciuda insucceselor politico-militare care au dus la în
semnate pierderi teritoriale, a numeroaselor războaie care au provocat 
nenumărate greutăţi financiare mai cu seamă, Veneţia a cunoscut în
acea vreme o remarcabilă epocă de dezvoltare cultural-artistică, unul 
din componentele fundamentale ale înfloritoarei civilizaţii veneţiene.

Amplele relaţii economice şi politice pe care republica italiană le-a 
întreţinut în deosebi cu statele din răsăritul Europei, zonă de mari inte
rese economice şi în acelaşi timp de vechi tradiţii pentru republicile
italiene (Genova şi Veneţia), au constituit principala modalitate de con
tact a unor elemente cultural-artistice ale patrimoniului veneţian cu
societatea din părţile Europei răsăritene.

Ţinuturile româneşti de la Dunărea de Jos cuprinse în zona de in
terese economice şi politice ale comunei veneţiene şi, în general, ale 

•oraşelor-republici italiene, au întreţinut cu oraşele citate numeroase ra
porturi care au cunoscut, mai cu seamă la sfîrşitul secolului al XV-lea, 
forme diferite şi o apreciabilă intensitate, fecundate într-o mare măsură 
de ameninţarea externă a cuceririi turceşti. Linia comună de acţiune îm
potriva pericolului otoman a făcut ca între Moldova lui Ştefan cel Mare 
şi senatul Veneţiei să se poarte o vie activitate diplomatică şi politică 
prin intermediul ambasadorilor ţărilor respective. Se cunoaşte impor
tanta solie a lui Ştefan cel Mare către veneţieni la 1477 condusă de în
suşi unchiul voievodului moldovean, Ioan Ţamblac, care-i asigura pe ve
neţieni că menţinerea independenţei Moldovei cu cele două oraşe-por- 
turi Chilia şi Cetatea Albă, face posibilă redobîndirea Caffei de la turci;
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era nevoie pentru aceasta de susţinerea materială din partea Veneţiei a 
campaniilor moldoveneşti antiotomane 1.

O mare însemnătate pentru înţelegerea contactelor, în general, 
moldo-veneţiene în a doua jumătate a secolului al XV-lea o prezintă, 
extinderea în acea vreme a relaţiilor economice dintre Moldova şi re
publica italiană, favorizate, în bună măsură, de existenţa unor puncte 
de vedere comune în principalele probleme ale politicii externe care in
teresau în egală măsură ambele state. Prin intermediul Cetăţii Albe şi 
al Chiliei, adevărate schele comerciale (caricatoria frumenti), veneţienii 
făceau cunoştinţă cu produse moldoveneşti, în special cu grîne şi vite- 
atît de mult solicitate de republica italiană. Din Veneţia luau calea spre 
ţinuturile româneşti o serie de produse meşteşugăreşti mai cu seamă : 
obiecte de lux, ţesături de calitate ca : „brocartul de aur“ şi mătasa, ju- 
vaeruri etc. Documentele noastre menţionează adeseori ca obiect de im
port postavul „frîncesc“, denumire acordată în acea vreme postavului, 
confecţionat pe teritoriile republicii veneţiene 2.

Un aspect mai puţin cunoscut îl constituie folosirea de către vo
ievozi moldoveni, a unor meşteri veneţieni trimişi la cerere ; uneori 
erau folosiţi temporar meşterii trimişi din Veneţia (prin Moldova) să 
lucreze în diferite ţări din părţile nordice ale Mării Negre. Pe la 1484, 
de pildă, lucrau în Moldova lui Ştefan cel Mare un meşter turnător de 
tunuri şi un zidar trimişi din „ţara frîncească“ la cererea lui Ivan al 
111-lea, ţarul Rusiei ; în drum spre Rusia meşterii se opriseră o vreme 
şi în Moldova 3. O situaţie asemănătoare se constată şi la începutul sec. 
XVI cînd e semnalată prezenţa în Moldova a unor meşteri zugravi ve
neţieni. Ei fuseseră solicitaţi de marele cneaz al Moscovei ; în drum
spre Moscova ei s-au oprit în Moldova la curtea din Suceava lui Ştefan 
cel Mare unde vor fi stat o vreme destul de îndelungată, deoarece cnea
zul Moscovei se plîngea în 1592 veneţienilor că zugravii trimişi au fost 
opriţi de voievodul moldovean 4.

Alături de creaţia artistică, domeniul cultural a reprezentat un te
ren fertil pentru contactele moldo-veneţiene, prilej cu care societatea', 
moldovenească a receptat la sfîrşitul secolului ai XV-lea o serie de ele
mente din patrimoniul civilizaţiei veneţiene.

Pomenim în treacăt folosirea în repetate rînduri de către Ştefan cel 
Mare a unor medici veneţieni care i-au acordat îngrijirile necesare, pen

1. P a r te  din corespondenţa diplomatică în t re  cancelaria  moldovenească şi 
senatul veneţian la C. Esarcu, Ştefan cel Mare. Documente descoperite în arhivele- 
Veneţiei, Bucureşti, 1874.

2. I. Bogdan, R ela ţii le . . . ,  p. 4—5, 12, 16, 18, 19.
3 ricTopiiMeckue cbhsh napojţoB CCCP h PyMUHun b XV-Haiia.ne XVIII b, 

Moscova. 1965, p. 61 ; vezi şj meşterii (meşteri de aram ă, zidari şi pictori) trimişi 
de Veneţia în 1480, turcilor (N. Iorga, Veneţia în Marea Neagră, III, 1914, p. 27),

4. Ulianiţki, Materiali..., p. 206—207 ; cf., L. Reău, L'art russe, I, p. 238 ; V. 
Vătăşianu, Istoria artei feudale, I, p. 822.
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tru boala de care suferea, pînă în momentul dispariţiei sale din viaţă. 
Amintim dintre ei pe Matei de Murano, Ieronim de Cesena, Leonardo 
-de Massari. Matei de Murano, acest vestit medic italian, de la care se 
aşteptau rezultate satisfăcătoare în tratarea bolii voievodului moldo
vean, a decedat, din nefericire.

Cercetările arheologice efectuate în oraşul Suceava vechea capitală 
a Moldovei lui Ştefan cel Mare, au dat la iveală noi mărturii ale influ- 
ienţei civilizaţiei oraşelor italiene în această parte a Europei5. Săpătu
rile arheologice efectuate în partea de nord a oraşului medieval au 
scos la iveală ruinele unei bisericii de rit catolic construită în a doua 
jumătate a secolului al XV-lea, în jurul căreia a existat un cimitir al 
populaţiei catolice din oraş. Biserica a dăinuit pînă către mijlocul seco
lului al XVI-lea, cînd se constată căderea ei în ruină 's. Cercetarea cimi
tirului catolic a ocazionat descoperirea a două pietre funerare cu inscrip
ţii în limba latină. După cum s-a constatat în urma săpăturilor efectuate 
pe locul unde ele s-au descoperit, pietrele au fost mişcate din poziţia 
lor iniţială, prilej cu care una din ele a fost deteriorată. Ambele pietre 
au fost lucrate din blocuri de gresie sarmaţiană locală 7.

La prima piatră a fost sculptat în cîmpul ei un arc de luptă, iar 
de jur împrejur a fost excizată legenda în caractere latine majuscule, 
descifrîndu-se următorul text :

HIC IA C E T ............ 8 UMBRA PETRUS ARCUFEX D O M ................
................8 U S ...............L I L O .......................8 FERFIDOS [SI TATHA-

ROS. 1513.
Legenda celei de a doua pietre funerare, de o deosebită însemnă

ta te  pentru problema asupra căreia stăruim, este scrisă de asemenea în 
limba latină medievală, dar în caractere gotice minuscule ; are următo
rul text :

— ,.ANNO DOMINI 1512 OBIIT HONESTUS DOMINUS BABTIS- 
TA ITALUS DE VESENTINO, MAGISTER IN DIVERSIS ARTIBUS, RE- 
QUIESCAT IN PACE“.

Particularitatea acestei pietre constă în cele 8 găuri plasate în par
tea superioară a cîmpului rezervat de inscripţie, cu diametrul de 2 cm. 
şi adîncimea de 1 cm. ; dispunerea acestor găuri executate după exciza- 
rea legendei pare să indice constelaţia săgetătorului.

St. Olteanu, Sectorul oraş, în Materiale, V. 9 . 007 şi urm. ; idem. Săpătu
rile din punctul „Drumul naţional" din Suceava, în Materiale, VI, p. 637 şi urm.

4. La sfîrşitul secolului al X VI-lea şi la începutul secolului u rm ător, în apro- 
pierea vechii biserici ru in a te  a fost r id icată  o a l tă  biserică de r i t  catolic ale cărei 
funda ţ i i  se păstrează, în parte, pînă astăzi (Materiale, V, p. 603, 611).

Dimensiunile lor erau  : 1,35 m lungime. 0 60 m lăţime, circa 15 cm gro
sime la prima ; 1,68 m  lungime, 0,65 m  lă ţim e şi 15 cm grosime la a doua (Gh. 
Diaconu, Contribuţii la cunoaşterea culturii medievale de la Suceava în veacurile  
X V —XVI, în Materiale, VI, p. 913 şi urm.).

8. Text nelizibil din cauza deter io rări i  pietrei.

293



4 ŞTEFAN OLTEANU*

Dacă în prima inscripţie este vorba de un oarecare Petru arcarul 
căzut («occis» us sau «mort» uus) în lupta cu tătarii din 1513 9 despre 
a cărui orginie etnică nu ştim nimic, în schimb despre decedatul din 1512
textul arată că era un italian, Babtista de Vesentino 10.

Textul inscripţiei îi acordă titlul de „magister in diversis artibus“..
In legătură cu semnificaţia acestui titlu s-au făcut mai multe ipo

teze. S-a presupus, de pildă, că „magister in diversis artibus“ se referă 
la o calificare în domeniul producţiei meşteşugăreşti, fenomen întîlnit
la membrii corporaţiilor medievale şi că, deci, Babtista de Vesentino ar 
fi fost un maistru, un om priceput în diferite meserii 11, chemat la Su
ceava de voievodul Ştefan.

O alta ipoteză care ni se pare mai plauzibilă, deoarece ţine cont de 
toate detaliile pe care le prezintă inscripţia în cauză (vezi, de pildă, 
constelaţia săgetătorului de pe piatră), sugerează faptul că Babtista ita
lianul „magister in diversis artibus“ ar putea fi mai degrabă un om de 
litere decît un meşter, chemat la reşedinţa domnească din Suceava în
scopul organizării unei_şcoli în capitala statului moldovean 12.

Nu putem intra aici în detalii pentru susţinerea uneia sau alteia din 
ipotezele amintite. Considerăm însă că prezenţa la Suceava a unui „ma
gister in diverisis artibus“, învăţat sau maistru, de origine italiană la 
sfîrşitul secolului al XV-lea şi la începutul secolului următor subliniază
o dată mai mult, strînsele raporturi care au existat în acea vreme între 
oraşele italiene şi ţările române, în speţă Moldova.

Din cele prezentate mai sus a reieşit frecvenţa şi intensitatea rela
ţiilor economice, politice, artistice şi culturale dintre Ştefan cel Mare şi
republica veneţiană, în raport cu alte oraşe italiene. Acest lucru ne obli
gă la presupunerea de a acorda veneţienilor, şi în cazul în care Bab-

9. L up ta  a avu t  loc la 22 august 1513 (I. Bogdan, Vechile cronici, p. 229).
10. In legă tu ră  cu originea lui B abtis ta  se pot face u rm ătoare le  presupuneri. 

In cazul în  care indicativul „de V esentino“ se referă  la  localitatea de origine, 
aceasta poate fi, după cunoştinţele noastre, localitatea Bisentino de pe insula la
cului Bolsena din provincia Viterbo din Ita lia  ; to t acolo ex is tă  şi localita tea  Visen- 
zio (Visentum, Visentium, Visentia) al cărei num e poate de asemenea, sugerea o 
oarecare  apropiere de locul de origine a lui Babtista . Este posibil, însă, ca indica
tivul .V esen tino '1 să se refere la num ele  de familie al decedatului de la 1512. Se 
cunosc m ai multe familii m edievale  cu num ele  Visentini, unele d in tre  ele de ori
gine veneţiană. Antonio Visentini, de pildă, unul din m em brii  acestei familii (ur
m aş al celor din secodul al XV-lea) era  născu t la Veneţia  (era pictor şi arhitect) 
şi a t ră i t  în p r im a  ju m ă ta te  a secolului al XVII-lea.

Şt. Birsănescu, Ce-nseamnă „Magister în diversis artibus“ ? Cu prilejul 
unor importante descoperiri arheologice recente Ia Suceava, în laşul literar, 1958,-
nr. 4, pp. 100— 103.

12. Gh. Diaconu, op. cit, în Materiale, VI, 1959, p. 921.
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tista de Vesentino nu aparţinea teritoriilor republicii, rolul de interme
diari în trimiterea învăţatului pomenit la curtea lui Ştefan cel Mare.

Iar dacă aceasta rămîne totuşi o presupunere, este indiscutabil fap
tul că rolul hotărîtor în promovarea în mediul moldovenesc a unor ele
mente ale civilizaţiei veneţiene (sau italiene în general) a revenit glo
rioasei figuri a marelui nostru voievod Ştefan care s-a dovedit un înno
itor şi în acest domeniu.

ŞTEFAN OLTEANU

ASPECTS DES RELATIONS DE LA MOLDAVIE AVEC VENISE À LA FIN 

DU XV-e SIÈCLE DANS LA LUMIÈRE DES RECHERCHES LES PLUS

RÉCENTES

Résumé

L 'au teu r  présente quelques aspects des relations politiques, économiques et 
culturelles établies entre  Venise et la M oldavie pendan t  le règne du voïvode Eti
enne le G rand. À côté des documents, pour souligner les rapports  en tre  les deux  
états, on p ren d  pour tém oins deux inscriptions latines, découvertes à Sticeava et 
exposées dans la section d ’histoire  médiévale du Museé de Suceava et du Musée 
d’histoire de la R.S. de Roumania. Il est question de la p ierre  tombale de Babtista 
de Vesentino, magister in diversis artibus, m ort en 1512 et de celle de Petrus
arcuiex, m ort  en 1513.

295



NOI DESCOPERIRI MONETARE LA SUCEAVA

In toamna anului 1967, s-au început săpături arheologice în in- 
-cinta bisericii Sf. Dumitru din oraşul Suceava. Lucrările erau determi
na te  de un proiect de consolidare a turnului clopotniţă construit de A- 
lexandru Lăpuşneanu. Direcţia Monumentelor Istorice, care iniţiase lu
crările de consolidare, făcînd unele săpături în interiorul turnului, a 
descoperit o zidărie medievală pe alt plan decît cel al turnului, motiv 
pentru care a intervenit la Muzeul judeţean Suceava pentru efectuarea 
unui sondaj de verificare în preajma obiectivului 1. Sondajul efectuat 
a dovedit că este nevoie de săpături sistematice, întrucît s-au scos la i- 
veală urmele unor zidării de piatră, ceea ce necesita organizarea unor 
săpături sistematice în anii următori.

Programîndu-se asemenea lucrări, în 1968 şi 1969 s-au extins să
păturile pe o zonă mai largă în jumătatea de est a Curţii ansamblului 
bisericesc \

Cercetările efectuate au permis descoperirea a două biserici din 
sec. XIV şi X V I3, cît şi a unui cimitir medieval din sec. XV—XVIII.

In lucrarea de faţă, ne propunem să prezentăm descoperirile mone
tare făcute cu prilejul săpăturilor întreprinse aici în campania anului 
1969 4.

Pentru o uşurare a urmăririi fondului monetar descoperit, ne pro
punem să prezentăm separat monedele moldoveneşti de cele străine şi

\  P r im e le  cercetări au fost efectuate în 1967 de A lexandru  A rtim on de la
Muzeul din Suceava.

R eluarea  cercetărilor, în anii 19G8 şi 1969, s-a făcut de către  un  colectiv 
fo rm at din M.D. Matei (responsabil de şantier), Al. A rtim on şi Al. Rădulescu.

3. M.D. Matei, Al. Rădulescu, Al. Artimon, Bisericile de piatră de la Sf Du
mitru din Suceava, în  S O V ,  20, 4, 1969, pp 541—565.

4. Referitor la descoperirile  m oneta re  din 1967 şi 1968, cf. Al. Artimon, 
■Cronologia mormintelor şi descoperirilor monetare din complexul arheologic de la 
biserica Sf. Dumitru din Suceava, în prezentul volum.
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în cadrul fiecăruia din aceste grupări tezaurele monetare. Nu vom intra. 
în amănunte la tezaurul de monede străine (singurul, de altfel, desco
perit aici), întrucît aceasta s-a făcut într-un alt articol5.

A. Descoperiri de monede moldoveneşti.

Cel mai mare număr de monede provin din emisiuni ale lui Alexan
dru cel Bun. Sînt tipuri obişnuite, dar există şi unele variante mai puţin 
cunoscute. De asemenea, cîte o monedă de la Iliaş, Ştefan al II-lea, A- 
lexandru al II-lea şi Ştefăniţă.

Din descoperiri izolate, au provenit un număr de 9 monede anepi- 
grafe (jumătăţi de groşi) şi o piesă avînd valoarea de 1 gros, cea mai 
mare parte dintre ele mult uzate, din emisiuni de la Alexandru cel Bun.

De o mai mare valoare numismatică sînt numai cîteva dintre ele.
Astfel, menţionăm o monedă anepigrafă de argint de la Alexandru 

cel Bun, descoperită în secţiunea III deasupra capului unui mort. Aceasta 
are pe avers atributele obişnuite : capul de bour cu steaua cu cinci raze 
între coarne, în dreapta rozeta şi în stînga semiluna conturnată. Pe
revers este înfăţişat un scut despicat avînd în primul cartier trei fascii, 
iar în cel de al doilea cinci flori de crin. Deasupra scutului, capul de 
bour, în dreapta cu rozeta şi în stînga cu semiluna (pl. 1/1).

Un alt exemplar, din aramă, descoperit la un mormînt din secţiunea
III, are aversul identic cu primul şi pe revers scutul are în cîmpul din 
stînga şapte flori de crin, iar în partea dreaptă a scutului se distinge 
sigla A (pl. 1/2).

Ultima monedă anepigrafă de la Alexandru cel Bun, pe care o men
ţionăm aici, este cea descoperită în secţiunea I la un mormînt. Este o 
piesă din aramă, rar întîlnită, avînd pe avers capul de bour cu steaua 
între coarne, cu rozeta în stînga şi luna conturnată în dreapta, pe re
vers, se distinge o cruce cu braţele egale, avînd în cantoanele superioa
re cîte o coroană, iar în cele inferioare o stea cu cinci raze şi semiluna
conturnată (pl. 1/3). Moneda a fost rebătută, ceea ce face să se distingă
pe alocuri şi unele semne de la prima batere (mai slabă). Această monedă 
prezintă tipul descris de Octavian Iliescu'5.

Un gros de armă de la acelaşi voievod, uzat prin circulaţie îndelun
gată, are asemănări cu alte piese descrise de Octavian Iliescu7.

5. Al. Artimon, Un tezaur m oneta r  din sec. X V —XVI, descoperit la  Suceava, 
în Carpica, II, 1969, pp. 343—348.

5. Oct. Iliescu, îndreptări şi întregiri mărunte cu privire la unele emisiuni 
monetare feudale ale ţărilor române, în SCN, I, 1957, p. 233 şi pl. IV/4.

7. Idem, op. cit. pl. II/7.
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De la Iliaş Voievod, merită o menţiune specială o monedă anepigra- 
fă de aramă, descoperită în secţiunea II. Aversul are atributele obişnui
te — capul de bour cu steaua între coarne, în dreapta rozeta şi în stin
gă semiluna conturnată. Pe revers, apare un scut, în interiorul căruia se 
află litera M cu o cruce deasupra. Braţul din stînga al literei M este în 
pante tocit. Scutul este timbrat de o rozetă (pl. 1/11).

O monedă foarte uzată, din argint, provine dintr-o emisiune de la 
Ştefan al II-lea şi a fost descoperită în secţiunea III.

Un frumos exemplar şi totodată destul de rar întîlnit este un gros 
de aramă, emis de Alexandru al II-lea, descoperit în secţiunea III la un 
mormînt. Pe avers apare capul de bour cu steaua între coarne, în dreapta 
cu rozeta şi în stînga cu semiluna conturnată. Intre două cercuri de 
perle, găsim legenda în slavonă : gros al lui Alexandru. Pe revers, apare 
scutul împărţit în două, în partea dreaptă cu trei fascii şi în stînga cu 
cinci flori de crin. Deasupra scutului se distinge litera M. Legenda 
VOIEVOD A se află între două cercuri de perle (pl. 1/12).

Un gros de la Ştefăniţă Vodă, descoperit în secţiunea III, a fost ar
gintat şi are pe avers, încadrat într-un scut, capul de bour cu steaua 
între coarne, în stînga semiluna şi în dreapta rozeta cu cinci petale. Le
genda IO ŞTEFANA VOEVODA GOSPO este încadrată între două 
cercuri de perle. Pe revers, se observă crucea dublă încadrată într-un scut 
cu două rozete în stînga şi în dreapta. Legenda DAR ZEMLI MOL- 
DAVSKOI este încadrată între două cercuri de perle (pl. 1/14).

Intre descoperirile monetare moldoveneşti, un loc deosebit rezer
văm tezaurului găsit în secţiunea III, într-un bordei medieval, care a 
fost distrus de înmormîntările care au avut loc aici în decursul veacu
rilor. In afara acestui tezaur, în inventarul bordeiului si în materialul 
antrenat ulterior în umplutura lui s-au mai găsit fragmente ceramice, 
oase de animale, cărbuni, fragmente de cărămizi, creuzete de metal etc. 
Tezaurul este format din 33 piese, din aliaj de argint şi din aramă, din
tre care 28 anepigrafe şi 5 dubligrosi. Majoritatea pieselor sînt de la 
Alexandru cel Bun — 23 exemplare/Dintre acestea, 20 sînt jumătăţi de 
gros — anepigrafe — şi 3 dubligrosi, 2 dubligrosi aparţin lui Iliaş, fiul 
şi urmaşul lui Alexandru cel Bun, iar 8 jumătăţi de gros sînt nedeter
minabile, ele fiind mult circulate. După unele semne păstrate pe avers sau 
pe revers, pot fi determinate pentru prima jumătate a sec. al XV-lea. 
Dintre aceste monede, prezentăm cîteva mai bine păstrate.

O monedă anepigrafă, care are pe avers capul de bour cu steaua cu 
cinci raze între coarne, cu o rozetă în dreapta şi semiluna conturnată în 
stînga. Pe revers, este înfăţişat un scut avînd în dreapta fasciile, iar în 
stînga 7 flori de crin (pl. II/l).

•#

O altă anepigrafă, asemănătoare cu prima, are pe revers, în dreap
ta scutului, o siglă, care, din cauza unei rupturi, nu poate fi descifrată 
(pl. II/2).

O anepigrafă de argint are pe avers capul de bour cu steaua între 
coarne, cu rozeta în dreapta şi semiluna conturnată în stînga. Pe revers,
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deasupra scutului cu trei fascii în dreapta şi şapte flori de crin în stin
gă, se vec!e capul de bour cu rozeta si semiluna în dreapta si stînga (pl.
II, 3).

De asemenea, o altă monedă anepigrafică, avînd accleaşi atribute pc 
âveio, prezintă modificări pe revers şi anume : scutul este t.mbrat în 
stînga de trei fascii şi în dreapta de şapte flori de crin (Planşa II, 4).

Un gros de aramă de la Alexandru cel Bun are pe avers între două 
cercuri de perle legenda MONE ALEXANDRI, iar în cîmp capul de bour 
•cu steaua între coarne, în dreapta rozeta şi în stînga semiluna conturnată-

P lanşa  I. — M onede moldoveneşti descoperite la biserica
Sf. D um itru  din Suceava.

Pe revers, între două cercuri de perle, legenda WD MOLDAVI. . . .  în 
cîmp scutul în dreapta cu trei fascii şi în stînga cu flori de crin (se dis
ting patru flori), timbrat de un cap de bour (pl. II/5).

Unul dintre ceilalţi doi groşi de la Alexandru are pe revers, în afara
de celelalte atribute comune cu primul, şi sigla T în stînga scutului. Pe
avers n se disting caractere deosebite.

Dintre cele două monede emise de Iliaş Voievod, prima este un
dublu gros de argint, care prezintă pe avers, între două cercuri de pei- 
le, legenda ELIA . . W , ... , în mijloc capul de bour cu steaua cu cinci raze
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între coarne, în dreapta semiluna conturnată şi în stînga rozeta. Pe re
vers, între două cercuri de perle, legenda . . . .LIA.. . în cîmp scutul cu' 
trei fascii în dreapta şi flori de crin, timbrat în partea superioară de un 
cap de bour (pl. II/6).

Aceste monede sînt la fel cu groşii lui Alexandru cel Bun descope
riţi în acelaşi tezaur, ceea ce ne face să credem că emisiunile sînt foarte 
apropiate în timp, fiind între ultimele bateri de monedă de pe vremea 
lui Alexandru cel Bun şi primele de pe vremea lui Iliaş. Singura schim
bare ce se remarcă este legenda cu numele voievodului.

Ultima monedă din tezaur la care ne vom referi este un gros de 
aramă, emis tot de Iliaş Voievod, avînd aceleaşi atribute ca prima mone
dă descrisă (pl. II/7).

In ceea ce priveşte condiţiile de găsire a prezentului tezaur, se pot 
face următoarele precizări : Piesele s-au aflat răspîndite pe o rază de 
circa 4 m lungime într-o locuinţă bordei ; locuinţa fusese părăsită, pro
babil, încă în timpul domniei lui Iliaş Voievod, în urma unui incendiu,, 
fapt ce se poate afirma prin existenţa în interiorul locuinţei a puternice 
urme de arsură, cenuşă şi cărbuni. împrejurarea că piesele descoperite 
aici au o valoare modestă a făcut ca fostul proprietar al acestor bunuri 
să nu încerce a le recupera, fără însă a se exclude şi alte cauze, nede
terminabile însă.

Tezaurul prezintă şi o valoare în plus prin faptul că emisiunile mo
netare de aici sînt cuprinse într-o perioadă restrînsă de timp, ele avînd 
putere circulatorie la momentul părăsirii locuinţei respective şi nefiind 
nici una cu valoare prea ridicată pentru a tenta să fie tezaurizată pentru 
mai lungă vreme. In felul acesta, creşte şi mai mult valoarea numismatică 
a pieselor din tezaur, ele dînd posibilitatea cercetătorilor de a cunoaşte- 
diverse tipuri şi variante de monede de la Alexandru cel Bun pentru O' 
perioadă limitată.

B. Descoperiri de monede străine

Intre monedele străine, un loc principal ocupă cei 21 denari de a r 
gint emişi de regii Ungariei, între care amintim monedele provenite de-
la Matei Corvin, emise între anii 1468— 1488. De la acest suveran provin'
2 denari de argint emişi între anii 1468—1481 8 şi 3 denari de arginte- 
mişi între anii 1482—1488 9.

De asemenea, de la Ferdinand I provin 4 denari de argint emişi între- 
anii 1533—1558 şi 2 denari cu data ştearsă.

a. L. Huszar, Mâthyâs penzei (Monedele lui Matei Corvir), în Mâthyâs; 
Kraly Emlekkonyv (Matei Corvin, vo lum  comemorativ), voi. ir, Budapesta. 1907.

9. Ibidem
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De la Vladislav al II-lea provine un denar de argint emis în anul 
1516.

De la Maximilian al II-lea avem 2 denari, unul din anul 1572 şi al 
doilea din 1575.

De la Rudolf al II-lea avem 7 denari de argint, dintre care 5 emişi 
între anii 1589—1602 şi 2 păstraţi fragmentar, la care nu s-a păstrat 
şi anul emiterii.

Planşa  II. — Cîteva piese clin tezauru l m o n e ta r  descoperit
la biserica Sf. D um itru  din Suceava.

De remarcat este şi faptul că toate monedele au fost bătute în mo- 
netăria de la Kremnitz, astăzi Kremnika, în R. S. Cehoslovacă.

Dintre cele 3 monede poloneze, una este un solidus, din aliaj de argint, 
de la Sigismund al III-lea Wasa din anul 1612, emisiune pentru Riga, cea
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de a doua este tot un solidus, de data aceasta de aramă, emis în 1664 
de Ioan ai II-lea Cazmir şi un gros de argint, nedeterminat, la care se 
poate distinge pe revers stema Poloniei.

Din cei 6 aspri turceşti de argint, 2 datează din sec. XV—XVI (în
'Cea mai mare parte tociţi, păstrînd doar puţine elemente care ne-au aju
tat la stabilirea epocii), iar ceilalţi 4 sînt emisi de Mahmud I (1730—1754) 
>un exemplar şi de Mustafa al III-lea (1757—1774) — trei exemplare.

Mai putem menţiona descoperirea unor monede emise pentru Aus
tria de Iosif I şi Francisc al II-lea, a 2 monede emise de Ana Ivanovna 
'(1730—1740) pentru Rusia şi a unei monede imperiale germane de la 
Frederic, emisă în anul 1783. Printre acestea, amintim şi un solidus emis 
de regina Christina a Suediei. Din acelaşi grup de monede mai face parte 
şi o piesă de argint pe care, datorită uzurii, nu am putut-o determina.

Pe marginea descoperirilor făcute în campania 1969, precum şi a ce
lor anterioare — din 1967 şi 1968 — sînt necesare unele consideraţii 
referitoare la prezenţa acestor monede în complexul cercetat, cît şi unele 
aspecte privind circulaţia monetară în secolele XV—XVIII.

S-a constatat că marea majoritate a monedelor de aici au avut un 
caracter de inventar funerar. Ele erau de valori nominale reduse, ceea
ce denotă, la fel cu celelalte observaţii făcute asupra mormintelor cer
cetate 10, la care nu s-au găsit obiecte de o valoare materială deosebită, 
că cei înmormîntaţi aici erau de o stare materială modestă.

In afara acestui grup de monede, au existat şi altele, care au avut 
o contribuţie de seamă la datarea construcţiilor religioase descoperite 
.aici11. Intrucît referitor la monedele moldoveneşti din tezaurul inter
ceptat în săpăturile c’e la acest obiectiv s-a amintit mai înainte, făcîn- 
du-se şi cnsideraţiile 12 necesare, nu socotim că mai este de trebuinţă să 
revenim.

Ca o observaţie de ordin general referitor la circulaţia monetară, se 
poate constata că monedele din emisiunile voievozilor Moldovei se gă
sesc în mod frecvent pentru sec. al XV-lea. In sec. al XVI-lea şi în cele 
următoare, predomină monedele străine. Acest fenomen economic poate 
fi pus în legătură cu afirmarea independenţei Moldovei pe toate planu
rile, deci şi pe cel economic, în sec. al XV-lea şi cu situaţia de depen
denţă tot mai accentuată a ţării în sec. al XVI-lea şi cele următoare, 
■care, în ultimă instanţă, a dus şi la întreruperea emisiunilor regulate de 
monedă moldovenească şi la pătrunderea monedelor străine de toate va
lorile în cantităţi din ce în ce mai mari.

Socotim că nu este lipsit de interes să dăm şi cîteva cifre privind 
monedele descoperite în cele trei campanii de săpături de la biserica Sf.

IU. Referitor la studierea  m orm in te lo r  d in  complexul cercetat a fost întocmit 
un s tud iu  de către  Al. A rtim on  şi Al. Rădulescu. 

n . M.D. Matei şi colab., op. cit., p.  545 şi 551.
1-. Vezi p rezen tu l articol.
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Dumitru din Suceava. Astfel, pentru sec. al XV-lea, sînt consemnate 59 
monede moldoveneşti (inclusiv tezaurul) şi numai 13 monede străine — 
16 ungureşti şi 2 turceşti —, pe cînd în sec. al XVI—lea numărul mone
delor moldoveneşti se reduce la 3, iar cel al monedelor străine se ridică 
la 38 de piese — 33 ungureşti, 3 turceşti şi 2 poloneze. Pentru celelalte 
secole se constată un număr redus de monede, după cum urmează : 9
bucăţi pentru sec. al XVII-lea şi 18 bucăţi pentru sec. al XVIII-lea, 
probabil şi din cauza faptului că spaţiul respectiv a fost mai puţin folo
sit în aceste secole.

Intre monedele străine descoperite aici, numărul cel mai mare este 
deţinut de emisiunile ungureşti — 50 bucăţi —, fără să lipsească însă 
şi monede turceşti, poloneze, ruseşti, suedeze -şi din diverse emisiuni ale 
unor state germane. Prezenţa a numeroase monede străine descoperite 
la biserica Sf. Dumitru poate fi pusă în legătură cu relaţiile comerciale 
dintre Moldova şi statele vecine, care. cu toată dominaţia turcească, nu 
au încetat, iar documentele ne semnalează chiar o extindere a acestor 
relaţii 13.

Necesitatea schimburilor comerciale impunea folosirea monedei şi, 
întrucît emisiuni monetare moldoveneşti nu se mai băteau decît spora
dic, au pătruns monedele străine, fără a produce oarecare tulburări în 
economia Moldovei.

Nu putem să nu amintim şi cu această ocazie că monedele scoase la 
iveală din complexul arheologic de la biserica Sf. Dumitru se integrează 
intr-un ansamblu de descoperiri de acest fel din oraşul Suceava 14 şi din 
alte localităţi ale Moldovei15. Concluziile ce se desprind din aceste desco
periri de la complexul sucevean amintit confirmă constatări făcute în 
studii anterioare de către diferiţi cercetători.

GRIGORE FOIT si ALEXANDRU ARTIMON

1J. N. Iorga, Istoria comerţului românesc, Bucureşti, 1925, p. 268.
u. Octavian Iliescu şi Grigore Foit, Un tezaur de monede moldoveneşti din 

prima jumătate a secolului al XV-lea descoperit la Suceava în ArhMold., V, 1967, 
pp. 145 şi urm. ; Grigore Foit, Un tezaur monetar din sec. X V —XVII, descoperit 
la Suceava, în SCN, Il'l 1960, pp. 511 şi urm .

Oct. Iliescu, Emisiunile monetare ale Moldovei în timpul domniei lui 
Ştefan cel Mare, în Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare, Bucu
reşti, 1964 ; Idem, însemnări privitoare la descoperiri monetare, în SCN, II, 1958, 
p. 447 şi u rm . ; C. Moisil, Monede şi tezaure monetare descoperite în România 
Mare, în BSNR, nr. 41—42, p. 58—62 ; Eugenia Neamţu, Tezaur de monede anepi- 
grafe de aramă de la Alexandru cel Bun descoperit la Iaşi, în ArhMold., voi.
II—n i ,  p. 495 şi urm. ; V. Căpitanu şi C. Buzdugan, Un tezaur de monede turceşti 
din sec. XVIII descoperit la Copăceşti (jud. Vrancea), în Carpica, II, 1969, PP- 
349 şi urm. ; Grigore Foit, Noi tezaure monetare medievale descoperite în r e g i u n e a  

Suceava, 1967 ; Al. Artimon, Cîteva consideraţii asupra tezaurului monetar de la 
Cetatea Neamţului (sec. al XVII-lea), în Carpica, I, 1968, p. 265 şi urm.
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TABEL NR. I

Monede emise pentru Moldova 

descoperite la biserica Sf. Dumitru în campania de săpături a anului 1969

Nr. Em iten t 
crt.

Tip de Din ce 
m onedă  m etal

Locul
descoperirii

Nr. de 
exempl.

1. A lexand ru  cel Bun anepigrafă  
(jum. gros)

arg in t Secţ. IIP

2. 99 f » a ram ă Secţ. III
3. 9» 9 9 a ram ă M orm întu l 10
4. >> J J a ram ă Secţiunea III
5,- 6 . 9 9 a ram ă Secţiunea II
7. • 9 9  > aram ă Secţiunea II
8. anepigrafă

(fragm.)
a ram ă Secţiunea III

9. y i anepigrafă a ram ă Secţiunea III
1 0 . gros a ram ă Secţiunea III
1 1 . Iliaş Voievod anepigrafă aram ă Secţiunea II
12. A lexandru  II gros argint M orm întu l 22
13. Ştefan II nedeterm . arg in t Secţiunea III
14. Ştefăniţă gros arg in tat Secţiunea TII

Total 14

Tezaurul m onetar

15— 18 A lexandru  cel Bun anepigrafe a ra m ă  +  
argint

Locuinţă -bordei 
în secţiunea III

4

19— 34 A lexandru  cel Bun anepigrafe a ram ă  +  
a rg in t

97 16

35 A lexandru  cel Bun dublugros argint » ) 1
36—37 A lexandru  cel Bun dublugros argint 19 2
38—45 ILiaş Voievod anepigrafe aram ă 19 8
46—47 Iliaş Voievod dublugros argint •9 2

TOTAL GENERAL 47
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TABEL nr. II

Monede străine

descoperite în săpăturile arheologice de la Sf. Dumitru-Suceava

în campania anului 1969

Nr. T ara LocuiTip de Amul
crt. em iten tă  S uveran  monedă M etalu l emisiimii M onetăria  descoperirii

2v —

3. —

4. —
5. —

6 . —

7. —

8. —  

9. —

10. —  

11 . —  

12. —

13.

14. —

15. —

16. —

17. —

18. —

19. —

20. —

1. U ngar ia  Matei Corvin denar  a rg in t 1468—1481 K rem nitz  Secţiunea III

jr

>»

îî

>»

ii

y

— Rudolf II

* f

»■>

fo

Vladislav II — „ — —
Jagelk)

F erd inand  I — — —

1)

(fragment)

— M axim ilian  II d en a r  —

r*

d e n a r  — 
(fragm ent)

: J

— 1482— 1488 — „ —

Mormântul 32

M orm în tu l 7

— — — „ — M orm în tu l  40

— ., — — „ — M orm în tu l 15

1516 — M— M orm în tu l 7

1533

1554

1555 

1558 

15. .

1580

1581 

1592 

1594 

1602

— ,, — Mormîntuâ 34

— ,, — M orm întu l 44

— ,, — Secţiunea II

— Secţiunea Iir

— „ — Secţiunea II 

nedeterm . M ormîntul 3

1572 K rem nitz  M orm întu l 36

Secţiunea II 

M o rm în tu l 30

— M orm în tu l 39

— Secţiunea II

— M ormîntul 5

M orm în tu l 2 

M orm în tu l 44
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Nr. Ţ a ra  Tip de A nul Locul
crt.  em iten tă  S uveran  mQn£di  M eta lu l emlsiunii M onetăria  descoperirii

21. Ungaria Rudolf II denar  a rg in t 
(fragm.)

nedet. nedet. Secţiunea TII

22. Polonia Sigismund III solidius argin t 
(aliaj)

1612 — M orm în tu l 18

"23. J ) loan II Casimir — ,, — a ra m ă 1664 — Secţiunea I

24. " >» nedeterm . gros a rg in t nedet. — M orm în tu l  13

25. Turcia nedeterm . aspru  — ,, — sec. X V-XVI — Secţiunea TI

26. >1 nedeterm . » >1 ' î i Secţiunea TI

27. >1 " M ahm ud I >•) i i sec. X V III  — M orm în tu l 41

28. if> M ustafa  III r >  '  > i J » Secţiunea TI

29. 3 1 >1 n  n Î F  ’ M orm în tu l  27

30. n I ) M >1 î l  ' M orm în tu l  17

31. A ustr ia Iosif I 3 K reuzer  a rg in t 1711 — Secţiunea III

32. Francisc II 1 K reuzer  a ra m ă 1800 — Secţiunea II

33. Prusia Frederic nedeterm . a rg in t 1783 — M orm în tu l 31

34. Rusia Ana Ivanova denga  a ram ă 1734 — M orm în tu l 42

35. >? n *’" >> f y  ' 1734 — M orm în tu l 42

36. Suedia Chris tina solidus a rg in ta t nedeterm . — Secţiunea I I I

37. Nedeterm. Nedeterm. nedeterm . a rg in t Sec. X V II — M orm în tu l  1

Total 37 exemplare dintre care
4 de aramă şi 

33 de argint şi aliaj de argint

l
307



12 Gr. FOIT şi AL. ARTIMON

NEUE MUNZFUNDE IN SUCEAVA

Zusammenfassung -

Die archäologischen A usgrabungen  von der Sf. Dumitru — K irche aus Su- 
eava, die in den J a h re n  1967 — 1969 sta ttfanden, haben  den Anlass fü r  anziehende ' 
M ünzfunde gegeben. Die Verfasser w erden  im folgenden, die M ünzen welche im 
J a h re  1969 en tdeck t w u rd en  im anw esenden  Beitrag angeben. Sie e rw ähnen  auch 
einige numismatische, w irtschaftliche  und  sozial-politische Berücksichtigungen am 
Rand der in den J a h re n  1967 — 1969 en tdeckten  M ünzen des e rw äh n ten  Objektivs.

U nter  den moldauischen M ünzen — in G räb ern  oder in. verschiedenen D urch
schnitten auf der Baustelle  en th ü l l t  — sind 10 Anepigraphen A lexanders  des Guten 
(1400—1432, • 8 kupferne  und ein s i lberner  Halbgroschen und ein ku p fe rn e r  Gros
chen, daneben  eine kup fe rne  Anepigraphe des W ojewoden Ilia? (1432— 1433,) ein 
s i lberner Groschen A lexanders II (1449), eine unbest im m te  M ünze Stefans II 
(1443— 1447) u nd  ein s i lberner  Groschen Stefans V r (1517— 1527) — Tafel I, 1—6
— zu e rw ähnen .

Man best im m t fü r  den aus 33 moldauischen M ünzen bestehenden, in der F ü l .  
lerde  e iner  W ohnung des X V -ten  Jah rh u n d e r ts  entdeckten, Schatz eine besondere 
Stelle. Dazwischen belinden sich 20 kupferne  und  silberne Anepigraphen und  3 sil
berne  verdoppelte Groschen A lexanders  des Guten  neben  8 kupferne  und  silber
ne Anepigraphen und  2 silberne verdoppelte Groschen des W ojewoden Ilia§ — T a
fel II.

Es sind, zwischen den ausländischen Münzen, 21 silberne ungarische Denaren
— 5 von M athias Corvin, 1 von Vladislav II Jagello, 6 von F erd inand  I, 2 von 
M aximilian II und 7 von Rudolf II — ; 3 polnische M ünzen — 1 s i lberner  solidus 
von Sigismund III  Wasa, 1 kupferner  solidus von Ioan IT Casimir und  1 s ilberner 
Groschen m it unbestim m ten  H errscher  und Datum  — , 6 silberne türkische aspri —
2 aspri m it unbest im m ten  H errscher  vom XV — X V I-ten  Jah rh u n d e r t ,  1 asper 

von M ahm ud I und  3 aspri von M ustafa  III — , 2 österreichische Stücke — 1 
s i lberner  3 Kreuzer von Iosif I und  ein kupferner  1 Kreuzer von Francisc II, — 
eine preussische M ünze von Frederic, geprägt in 1783, 2 russische kup fe rne  denga 
von A na Ivanovna, 1 vers i lber ter  schwedischer solidus von Chris tina  und eine ganz 
unbestim m liche  Münze, ziu verzeichnen.

M an k a n n  zu diesen einen Schatz, aus 15 M ünzen bestehend, von Alex. 
A rtim on  in Carpica, II — Bacäu, 1969 — s. 343—348 veröffentlicht, hinzufügen.

Eine Übersicht der M ünzfunde der  d re ijäh r igen  A usgrabungen (1967—1969) 
von der Sf. Dumitru — K irche  ergibt fü r  das XV-te J a h rh u n d e r t  59 moldauische 
und  n u r  18 ausländische (dazwischen 16 ungarische und  2 türkische) Münzen, für 
das X V I-te  J a h rh u n d e r t  3 moldauische und  38 ausländische (darun ter  33 u n g a r is c h e ,
3 türk ische  und 2 polnische) Münzen. M an muss für die  folgenden J a h r h u n d e r t e  
eine ve rm inder te  A nzahl M ünzen (9 S tücke für das X V II- te  und 18 S tücke fü r  das- 
X V III- te  Jah rh u n d e r t)  feststellen.
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Wie bemerkt, sind im XV-ten J a h rh u n d e r t  die M ünzen m oldauischer P r ä 
gung und im X VI-ten  und  den folgenden J a h rh u n d e r te n  die ausländischen  M ünzen 
vorherrschend . Man k a n n  diese Sachlage im XV-ten J a h rh u n d e r t  in V erb indung 
mit der in allen Gebieten, also auch in der Wirtschaft, au ftre tenden  U nabhäng ig 
ke itsbehauptung  der Moldau, abe r  im XVT-ten und  in den folgenden J a h rh u n 
derten  m it der fortschreitenden A bhängigkeit  des moldauischen S taates in V er
b indung setzen. Diese Lage führte , schliesslich, zum A ufhören der eigenen P rä 
gungen der moldauischen Wojewoden. Die A ustauschsnotw endigkeit  und  im allge
m einen  die w irtschaft l ichen  Bedürfnisse begünstigten das D urchdringen der aus
ländischen Münzen.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

Tafel I. — Moldauische M ünzen bei de r  Sf, D um itru-K irche  in Suceava en t
deckt.

Tafel II. — Einige S tücke aus dem moldauischen M ünzschatz bei der SL 
D u m itru  — K irche  in Suceava entdeckt.
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DOUA INSCRIPŢII MEDIEVALE INEDITE, DESCOPERITE
9  7

ÏN VECHEA CAPITALĂ A MOLDOVEI, SUCEAVA

Cu prilejul lucrărilor de restaurare efectuate în anii 1956—1957 la 
mănăstirea Adormirea Maicii Domnului (mănăstirea lui Iaţco) şi la bise
rica Sf. Nicolae, ambele din oraşul Suceava, s-au descoperit două pietre 
de mormînt frumos ornamentate, cîmpul ornamental fiind încadrat de 
inscripţii în limba slavă.

★* *
Prima piatră de mormînt, cea descoperită la mănăstirea Adormirii 

Maicii Domnului sau mănăstirea lui Iaţco, fusese folosită ca prag între 
exonartex şi pronaos cu ocazia refacerii bisericii din cursul sccolului al 
XVII-lea \  Fiind aşezată cu faţa în jos, inscripţia de pe ea a fost, în 
parte, ferită de distrugere.

Piatra are forma uşor trapezoidală, cu lungimea de 1,70 m, lăţimea 
0,60 şi respectiv 0,50 m, iar grosimea de 0,25 m  (fig. 1 a). Este spartă în 
două, spărtura afectând o mică parte din inscripţie. Cadrul rezervat de 
incripţie prezintă, ca ornament, motive florale cum e, de pildă, lujerul 
simetric.

Inscripţia, ale cărei caractere au o înălţime de 10 cm, se află de 
jur împrejurul feţei superioare a pietrei. In cele patru colţuri se găseşte 
cîte o rozetă. Deşi, în parte, tocită, lucru care a împiedicat citirea în 
întregime a textului, inscripţia are următorul cuprins :

+ KflMGHb CT»TBOÎ>H <H 8> K<P(l>GH.... 
H M m *  fM>t>Bb3AH)BAeN'M M flTQ P ti G B06H 
M O H flX M  flB P flM H A  M m < G > 6  MPIiGTfiiEHKj»3 
< « v  BÎ.HHH COEHTfc/ve BÎ.'iHHIi [ÎSM«<T>
s3 P  M f l P T < i e > . . . .

1. P en tru  refacerea bisericii în cursul secolului al XVII-lea, vezi Gh. Balş, 
Bisericile moldoveneşti din sec. XVII—XVIII, Bucureşti,  1933, p. 82—83.

¡2. P ro b ab i l  H  2 A O / K H / I H  adică »,şi a pus-o“ .

3. Gorect I l f l i C T / l E I i C A  j
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Traducerea :
Această piatră a făcut-o şi a înfrumuseţat-o  şi a pus-o prea iubitei 

sale mame monahia Avramia care a răposat către veşnice lăcaşuri. Ves-
4  » * »

nică pomenire. 7100 (1592), martie...
Menţionăm folosirea în text a prescurtărilor şi a ligaturilor ; de

asemenea unele erori de scriere ca, de pildă: i i P f e C T f l B H K f i

în loc de ( I P fc C T / lB H C A
Piatra de mormînt descrisă mai sus, pusă în 1592 pe mormîntul că

lugăritei Avramia de la mănăstirea de m aici4 din Suceava, îmbogăţeşte 
numărul pietrelor de mormînt cunoscute pînă acum la mănăstirea res
pectivă 5.

A doua piatră de mormînt, descoperită la biserica Sf. Nicolae din 
Suceava, era îngropată în pămînt la adîncimea de 0,40 m, la o depărtare
de cca 3 m faţă de zidul de vest al bisericii. Fusese cîndva deranjată din 
poziţia ei iniţială şi probabil utilizată, deoarece jumătate din partea ei 
superioară e tocită, caracterele inscripţiei de pe această parte fiind dis
truse în întregime. Ca şi la prima piatră, forma iniţială a fost uşor tra- 
pezoidală cu următoarele dimensiuni : lungimea 1,46 m, baza mare de
0,63 m, baza mică de 0,54 m, iar grosimea de 0,20 m. (fig. 1 b) Inscrip
ţia este săpată pe marginea feţei superioare a pietrei, iar cîmpul cruţat
este ornamentat ou motive florale săpate în piatră, constînd din vrejuri 
şi frunze bine reliefate pe porţiunea păstrată ; pe linia centrală frunzele 
au cîte patru lobi. In colţurile inscripţiei sînt păstrate rozete : două cu 
cîte şase petale, iar celelalte două cu cîte opt petale.

Caracterele inscripţiei sînt slave, avind o înălţime de 8 cm. Textul 
păstrat este următorul :

•fr C h  K<flMOHb>...... ASHOMb &% JKHTCA-
HHKX <5B0®«ls IOH3UÎKO «K6 IIPÎ.GT/!EHG<A>
e  ă s t  3 p o  M < * > © < e > t t « i >  H o e < M B P i e >  r  . ..

4. M ănăstirea  lui Iaţco din Suceava, cu h ram u l Adormirii  Maicii Domnului, a 
fost m ănăs t i re  de călugăriţe. Pen tru  aceasta vezi : D^R, A. sec. X IV —XV, voi. I, 
p. 206—261 (23 feb ru a r ie  1453) şi DIR, A. sec. XVI, voi. IV. p. 180 (19 septembrie 
1597).

5. E. Kozak, Die Inschriften  aus der Bukovina, Viena. 1903, p. 144— 147 ; St. 
Olteanu, Inscripţia de pe p ia tra  de m orm înt de Ia m ănăstirea  iui la 'co  din Suceava, 
în  Studii şi m ateria le  de istorie medie, voi. I, p. 367.
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Traducerea :
Această piatră . . . . . .  cu soţul ei Ionaşco care a răposat

în anul 7170 (1661) luna noiembrie 3 6.

a

i
Fig. l. — a) P ia t ra  de m orm în t  de la m ănăstirea  A dorm irea  Maicii D omnului din 

Suceava.
b) P ia t ra  de m orm în t  de la biserica Sf. Nicolac din Suceava.

6. R im 'n e  neclară  ziua ; ea ar pu tea  ii 3, dacă literele, care  desigur u rm au, dar

care n u  s-au păstrat- ar indica p rescurta rea  cuvîntulu i slavon 
adică „zile“ .

Această ipoteză ni se pare  cea m ai plauzibilă. Ponaşco, m entionat  în inscripţie, ar  
putea fi identificat cu fiul lui Nicoară Prăjescu, c ti tcru l bisericii Sf. Nicolae.
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Ca şi la inscripţia anterioară, meşterul a folosit în text prescurtă
rile şi ligaturile, iar uneori scrierea cuvintelor în două sau chiar trei 
registre, utilizînd în acest fel la maximum spaţiul rezervat inscripţiei.

Cu această descoperire, numărul pietrelor de mormînt din biserica 
Sf. Nicolae din Suceava, cunoscut pînă acum, se ridică la 5 7.

Cele două pietre de mormînt recent descoperite vin să se adaoge 
la numărul celorlalte pietre de mormînt cunoscute pînă acum din bise
ricile respective. Pînza de motive florale care acoperă suprafaţa celor 
două pietre îţi încîntă privirea si-ţi aduc în faţă imaginea meşterului, 
care, printr-o muncă migăloasă cu dăltiţa şi ciocanul a realizat opere de 
o reală valoare artistică.

ŞTEFAN OLTEANU şi GRIGORE FOIT

ZWEI UNVERÖFFENTLICHTE MITTELALTERLICHE INSCHRIFTEN 

IN DER ALTEN HAUPTSTADT DER MOLDAU, SUCEAVA, ENTDECKT

Zussammenfassung

Bei den Restaurationsarbeiten, die in den Ja h re n  1956 — 1957 an dem 
Adormirea Maicii Domnului — K loster (auch des Ia^co - K loster genannt) und an 
der  Sf. Nicolae - K irche  von Suceava d u rc h g e fü h r t  w urden , h a t  m an zwei schön 
verzierte  Grabsteine, m it  dem  Verzierungsfeld von e ine r  in slavischer Sprache 
geschriebenen Inschrif t  e ingerahm t, gefunden.

Der ers te  Grabstein, den m an  an  dem  Adormirea Maicii Domnului — Klos
ter  entdeckt hatte, w u rd e  im M ärz 7100 ( =  1592) auf das G rab  der monahia Avra-
mia a u f  gestellt (Abb. I a). N ach d e r  W iederherste l lung der  Kirche, die im XVII- 
ten  Ja h rh u n d e r t  sta ttfand , w urde  der G rabste in  als Schwelle zwischen dem Exo-
n a r te x  und dem  Pronaos benützt. Er ist trapezförmig, 1,70 m  lang, 0,60 m  —

7. Ele datează din a n i i :
a) 1511 — octombrie 15 ;
b) 1540 ;
c) 1596 — m ar t ie  24 ; ,
d) 1661 noiem brie  3 ;
e) 1665 decem brie  28 (cf. E. Kozak, op. cit., p. 144—147)..
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beziehungsweise 0,50 m  — bre i t  und 0,25 m dick. Als ornam enta les  Motiv w urde  
zwischen andere, der sym m etrische Stengel gebracht.

Die Inschrift, teilweise abgestum pft oder zersprungen, m it  den 10 cm langen 
Buchstaben, mit seinen A bkürzungen  und Ligaturen, m it  vier Rosetten an den 
vier Ecken, w urde  r ingsherum  an der oberen Seite des Steines ausgemeisselt.

Der zweite Grabstein., den m an  an der Sf. Nicoiae — K irche entdeckt hatte, 
w urde  am 3. N ovem ber 7170 ( =  1660) aufgelegt. Dieser w u rd e  3 m weit von der
w estl ichen M auer der K irche  — 0,40 m tief — ausgegraben. Die Hälfte der oberen
Seite des Steines ist abgestumpft. Leicht trapezförmig, ist der  Stein 1,46 m  lang,.
0,63 m  — bezienhungsweise 0,54 m  — bre i t  und  0,20 m  dick (Abb. I b).

Die Inschrift, im grössten Teil abgestumpft, m it  den 8 cm langen Buchstaben,, 
häufige A bkürzungen und Ligaturen, benützend, m it je  e iner Rosette in den vier 
Ecken, ist am  Rand der  oberen Seite des Steines ausgemeisselt worden. Die frei
gebliebene Fläche w urde  m it  Stengeln  und  B lä t te rn  verziert.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

Abb. 1. — a) Der Grabstein von dem Adormirea Maicii Domnului — Kloster in  
Suceava.

b) Der G rabste in  von der Sf. Nicoiae — K irche  in. Suceava..
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ALEXANDRU AL. VASILESCU

(1921—1970)

La 30 septembrie 1970, o grea şi necruţătoare suferinţă l-a smuls 
din rîndurile colaboratorilor săi, de la o multiplă şi rodnică activitate. 
Studenţii, cărora le-a dedicat ultimii săi ani de muncă la Institutul peda
gogic din Suceava, ca şi cei cu care a lucrat împreună, cei ce l-au cu
noscut şi apreciat de-a lungul unei activităţi ce se înscrie într-un sfert, 
de veac, au primit cu profundă durere această lovitură.

★

S-a născut la 17 iulie 1921 la Tirgovişte, ca al doilea şi totodată ul
timul vlăstar al profesorului de istorie Alexandru Vasilescu, intelectual 
care şi-a dedicat cei 31 ani de activitate (1914—1945) plină de abnegaţie
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educării a numeroase promoţii de elevi din vechea Cetate de Scaun a 
Ţării Româneşti — Tîrgovişte ce i s-au încredinţat.

Intre anii 1928—1932, urmează cursurile Şcolii primare nr. 1 de 
băieţi şi între anii 1932—1940 cele ale Liceului teoretic de băieţi „Enă- 
chiţă Văcărescu“ — azi „Nicolae Bălcescu“ — din oraşul natal.

Intre anii 1940 — 1944, urmează cursurile Facultăţii de litere, sec
ţia istorie, a Universităţii din Bucureşti. Este încorporat în toamna ace
luiaşi an şi urmează Şcoala de ofiţeri şi subofiţeri tehnici auto din 
Bucureşti. In intervalul de timp cît satisface serviciul militar (1945-1946), 
obţinînd concediul din partea Unităţii din care făcea parte, şi-a luat 
examenul de licenţă în vara anului 1945 şi definitivatul pentru învăţă
mântul mediu în 1946.

De la 1 septembrie 1946 este repartizat ca profesor de istorie şi 
geografie la Liceul de construcţii civile şi edilitare din Cîmpulungul 
Moldovenesc. In această localitate, timp de 16 ani va desfăşura o acti
vitate intensă şi complexă, fie ca profesor, fie ca director al Muzeului 
regional II (1 iunie 1953 — 1 mai 1959) sau ca inspector în învăţămîn- 
tul mediu, şef al secţiei de învăţămînt-cul'tură şi vicepreşedinte al Con
siliului popular raional.

Ineepînd cu data de 1 septembrie 1962, este transferat la Suceava, 
unde va desfăşura o neobosită activitate ştiinţifică şi culturală, ducîn- 
du-şi la îndeplinire cu un spirit de dăruire inegalabil toate însărcină
rile ce i s-au încredinţat. Timp de un an a desfăşurat o frumoasă acti
vitate ca director al Muzeului regional Suceava. Numit la 1 octombrie 
1963 lector, iar mai tîrziu, conferenţiar pentru cursul de istoria medie 
a României şi de istorie universală medie la Institutul Pedagogic nou 
înfiinţat în Suceava şi totodată şef de catedră şi primind sarcini de cea 
mai mare răspundere ca prorector şi în ultimii doi ani de învăţămînt 
(1969— 1970) ca rector al acestei noi, valoroase şi în plină ascensiune 
instituţie de învăţămînt superior din nordul ţării, Alexandru Al. Vasi- 
lescu a desfăşurat o multilaterală activitate de cercetare ştiinţifică şi 
o muncă organizatorică vastă — încununate de satisfacţia unor mari 
realizări —, a dovedit o viziune clară a perspectivelor, punînd baze 
trainice învăţămîntului universitar în străvechea şi glorioasa capitală 
a voievozilor Moldovei — Suceava.

Incredinţîndu-i-se numeroase funcţiuni politice şi obşteşti, Alexan
dru Al. Vasilescu s-a impus ca un factor dinamic în cele mai diverse 
domenii de activitate. Imaginea lui pilduitoare va rămîne neştearsă în 
amintirea celor care l-au cunoscut şi cu care a conlucrat.

Grigore Foit
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TEODOR BALAN 

(1885 — 19 72)

Teodor Balan s-a născut la 26 iulie 1885, la Gura Humorului, într-o 
familie de modeşti funcţionari, de origine ardeleană. Clasele primare 
(1892— 1896), liceul (1896— 1904) şi apoi studiile universitare (1904—1908), 
respectiv Facultatea de litere şi filozofie, secţia istorie-geografie, le 
urmează la Cernăuţi, şi la Viena, unde s-a specializat în paleografie 
latină şi germană. In aceşti ani, alături de o vastă cultură generală şi 
de specialitate, dobîndeşte mai cu seamă o temeinică pregătire arhi
vistică, care se va recunoaşte în toate lucrările sale istorice, fidele do
cumentelor, izvorîte nemijlocit din interpretarea acestora.

In anul 1930, Teodor Balan şi-a trecut doctoratul în istorie cu o 
teză despre revoluţia românilor din Transilvania, din anul 1848, temă 
la care va reveni deseori în studiile sale-

Din septembrie 1908 şi pînă la 1 august 1946, cînd se pensionează,
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a funcţionat neîntrerupt fie in învăţămîntul secundar şi apoi în cel 
superior, fie la conducerea unor instituţii ştiinţifice de prestigiu. Pen
tru munca depusă la diverse catedre, pe care împrejurările l-au deter
minat să le onoreze şi unde cu pricepere şi pasiune a contribuit la 
formarea multor generaţii de elevi şi studenţi, cit şi pentru activitatea 
ştiinţifică a fost decorat cu înalte ordine şi medalii ale Republicii So
cialiste România şi distins cu titlul de .,profesor emerit“ .

Alături de un model de viaţă închinată muncii perseverente şi
creatoare, Teodor Balan ne-a lăsat o operă ştiinţifică impresionantă 
prin varietatea şi calitatea sa, deosebită prin volumul ei, cuprinzînd 
peste o sută de lucrări publicate, pe lîngă multe altele rămase în ma
nuscris.

Un loc deosebit, prin constanţa preocupărilor şi totodată prin rea
lizările obţinute, îl ocupă editarea izvoarelor istorice, fie în culegeri,
dintre care numai cele şase volume de documente bucovinene însu
mează peste 2.000 de pagini, fie în cadrul a numeroase lucrări care, în 
general, sînt însoţite de documente de cele mai multe ori inedite sau 
puţin cunoscute.

Preocupat de rezolvarea unor teme de un deosebit interes pentru 
istoria patriei, Teodor Balan, a contribuit substanţial la cunoaşterea e- 
venimentelor din anii 1821, 1848—1849, 1871, 1914—1918. Alături de 
investigaţiile sale privind istoria Moldovei sau a Transilvaniei, în sfera 
cercetărilor şi-a înscris, ca nimeni altul, studierea istoriei meleagurilor 
sucevene. Valoarea şi varietatea lucrărilor publicate sau rămase în ma
nuscris ne obligă să subliniem faptul, pe deplin verificat, că pentru 
studierea istoriei acestor locuri nimeni nu se va putea lipsi de lucră
rile sale, riguros şi competent alcătuite.

Retras în ultimii ani la Gura Humorului, Teodor Balan a conti
nuat cu perseverenţă cercetarea trecutului istoric, prelucrînd imensul 
material documentar pe care l-a adunat în decursul deceniilor. Pre
gătise riguros şi metodic încă două volume de noi documente buco
vinene, cît şi alte culegeri de documente, cum sînt cele privitoare la 
istoria Cîmpulungului, la familia Hurmuzaohi, sau la mănăstirile din 
nordul Moldovei. La acestea se adaugă numeroase lucrări, unele repre- 
zentînd erudite şi originale sinteze, dintre care cităm : Sistemul fiscal 
din Moldova pînă în secolul al XlX-lea, Bucovina în anii 1848—1849, 
ca să amintim numai cîteva.

Opera ştiinţifică edită sau inedită a lui Teodor Balan, izvorîtă din- 
tr-o nestăvilită pasiune de cercetare a trecutului Moldovei şi, în spe
cial, a meleagurilor sucevene, reprezintă, prin fidelitatea sa faţă de 
documente, un permanent şi viu izvor al adevărului istoric, o contribu
ţie valoroasă la dezvoltarea ştiinţei istorice româneşti, pentru care îi 
aducem prinosul de cea mai aleasă preţuire şi de recunoştinţă.

A încetat din viaţă, în plină activitate creatoare, la 24 noiembrie 
1972, în oraşul Gura Humorului. Prin dispariţia sa ştiinţa istorică a 
suferit o grea pierdere.

M. Ignat
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