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ST U D II

POIANA -  O AŞEZARE DIN SECOLELE VIII-IX d. Chr.*

Mugur ANDRONIC
I. INTRODUCERE

Considerăm că este deja unanim recunoscută de către specialişti 
importanţa deosebită a cercetării arheologice a primului mileniu creştin, în care 
se include, în totalitate, perioada de formare a poporului român. Aşa cum s-a 
mai subliniat uneori, sintagma „mileniului întunecat” este dc domeniul 
trecutului, deoarece, pe acest drum al acumulării de informaţii de-a lungul 
generaţiilor de arheologi care s-au perindat în domeniul acestei perioade, s-au 
făcui numeroase progrese. Fireşte, căzând în capcana propriilor tentaţii şi sub 
ambientul unor politizări ale cercetării istorice, în general, dar şi arheologice, 
uneori, pasionaţi investigatori ai acestei perioade din România şi mai ales din 
ţările vecine ei, au pus accent deosebit pe clasificări şi delimitări etnicc. 
Fenomenul a fost aproape general şi, fiind binecunoscut, nu intrăm în amănunte. 
In această ordine dc idei, menţionăm doar opiniile lui Ferdinand Lot şi Lucien 
Musset, care atenţionau mai demult asupra faptului că numeroşi cercetători, 
chiar şi în Occident, nu au permanent în vedere limitele reale, cu adevărat 
modeste, ale posibilităţilor de delimitare etnică a bunurilor culturii materiale 
descoperite.

încă dc la început trebuie să precizăm că aşezarea de la Poiana, cu o 
suprafaţă de circa un hectar, prin numărul său deosebit de mare de complexe de 
locuire descoperite, este cea mai mare pentru perioada de sfârşit a primului 
mileniu creştin clin România şi Republica Moldova. De aceea, considerăm că ea 
este importantă pentru că poate deţine valoarea unui eşantion reprezentativ pe 
plan naţional, dar şi zonal, ţinând cont de raritatea deosebită a aşezărilor din 
aceste veacuri descoperite până acum la apus de Prut, mai ales în jumătatea 
nordică a Moldovei. Dc exemplu, din cauza rarităţii siturilor din acest interval 
cronologic, cercetarea perieghetică efectuată în ultimele decenii în judeţul 
Suceava a dus doar în cazuri rarisime la astfel de descoperiri (Cacica -  Dealul 
Troian1, sau Milişăuţi2.)

Identificarea aşezării dc la Poiana (circa 20 km N-NE de Suceava, în 
direcţia Dorohoiului) s-a tăcut de către autorul acestor rânduri în anul 1997, cu

* Lucrarea a fost tipărită în anuarul Complexului Muzeal Bucovina, nr. XXIX -  XXX/l 
(2002 -  2003), cât şi ca supliment al său (nr. VIII).
1 M. Andronic, Evoluţia Inibitaiului uman in bazinul hidrografic Solonef, din paleolitic 
până la sfârşitul secolului al XVIII-lea, Anuarul Muzeului Naţional al Bucovinei, 
Suceava, supliment VI, p. 66, pct. 116.
‘ Descoperire M. Andronic, 2004, inedită.
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ocazia cercetărilor realizării repertoriului arheologic al comunei Zvoriştea, din 
care face parte acest sat3. Cu acest prilej, parcurgerea terenului plat dintre 
şoseaua Suceava-Dorohoi şi satul Poiana, pe o distanţă de circa doi km, care, la 
prima vedere, nu promitea nimic concret arheologic, a avut şansa reperării, în 
locul numit „în Muci la Fedcu” (tarla „Sărâturi”), la o depărtare de peste 100 m 
de actuala lizieră a pădurii satului amintit, a existenţei unei modeste ridicături a 
solului, de formă alungită, caic prezenta la suprafaţă un material ceramic 
fragmentar, destul de bogat, aproape în întregime lucrat numai cu mâna 
(proprietar ogor prof. Gheorghe Orhei). Ţinând cont de importanţa descoperirii 
de aici. Complexul Muzeal Bucovina din Suceava, căruia îi aducem, cu acest 
prilej, toată gratitudinea noastră, a organizat, în anii 1998, 2000 şi 2001, 
săpături arheologice sistematice4. Drept urmare, s-a reuşit dezvelirea vestigiilor 
a 44 de locuinţe, un atelier meşteşugăresc şi a numeroase alte complexe 
arheologice. Suprafaţa totală excavată a fost de circa 1800 n r. Prezenta lucrare 
este cel dc-al doilea studiu monografic de aşezare în Bucovina, după cel 
binecunoscut realizat silului de la Botoşana, datorat lui Dan Gh. Teodor.

Sincere mulţumiri aducem cu această ocazie şi Universităţii „Ştefan cel 
Mare” din Suceava care a permis, în vara anului 2000. desfăşurarea aici a 
practicii de an a unei grupe dc studenţi. în fine, ne exprimăm deosebita noastră 
recunoştinţă faţă de Complexul Muzeal Bucovina pentru tipărirea acestei 
monografii utilă -  sperăm noi -  tuturor specialiştilor, deşi relativ puţin numeroşi 
dar pasionaţi, care se ocupă de această perioadă istorică, atât de dificilă şi săracă 
în surse informative scrise, cât şi graficienilor Irina Ţibulcă şi Lăcrămioara 
Duţuc de la aceeaşi instituţie.

3 Ccrcctarca s-a constituit ca parte integrantă din proicetul finanţat dc către fostul 
Minister al Cercetării şi Tehnologiei, având ca temă ccrcctarca arheologică de teren a 
unor sectoare din judeţul Suceava (coordonator M. Andronic). Cf. M. Andronic, P. V. 
Balariuc, I. Mareş, FI. Hău, Cercetări istoriogtaftce f i  de teren privind evoluţia 
habitatului uman in podişul Sucevei (sector central -  Podişul Dragomirnei), din 
paleolitic până la sfârşitul secolului al XVIII-lea, mss. 27698, Biblioteca Complexului 
Muzeal Bucovina, p. 4, pct. 17.
4 M. Andronic, Poiana -  Zvoriştea, jud. Suceava, în, Cronica cercetărilor arheologice, 
campania 1998, Buc., 1999, p. 89; idem, , Poiana -  Zvoriştea, jud. Suceava. Punct:în 
Huci la Fedcu, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, campania 2000, 
Buc., 2001, p. 198, nr. 157; idem, Poiana -  Zvoriştea, jud. Suceava. Punct in Huci la 
Fedcu, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, campania 2001, Buc., 2002. 
p. 246 -  247, nr. 173. Trebuie să menţionăm, dc asemenea, că din cauza unor culturi 
agricole şi lipsei acordurilor proprietarilor dispunerea secţiunilor dc-al lungul ccrcetării 
nu s-a putut face succcsiv în teren.
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II. CADRUL GEOGRAFIC AL AŞEZĂRII

Aşezarea de la Poiana-Zvoriştea, datând din secolele VIII -  IX, este 
ituată, din punct de vedere fizico-geografic, în zona estică a Podişului Succvei, 

acesta din urmă fiind una dintre cele mai bine evidenţiate subunităţi ale 
Podişului Moldovei, care la rându-i constituie, pe criterii taxonomice, principala 
unitate fizico-geografică şi geomorfologică a teritoriului românesc esl-carpatic1.

feritoriuI în zona căruia se află silul istoric şi arheologic de la Poiana- 
Zvoriştea, are cu puţin peste 4,2 kmp, dacă este să facem referire la suprafaţa 
unei foarte mici microzone care se diferenţiază în peisajul arealului strict cstic al 
Podişului Sucevei din partea bazinului mijlociu al râului Şiret, care curge între 
localităţile Zvoriştea -  Vârfu Câmpului (la nord) şi I lânţăşti - Bucecea (la sud).

Criteriul încadrării apartenenţei din punct dc vedere geomorfologic al 
silului de la Poiana-Zvoriştea în acest areal îl constituie, desigur, lărgirea 
sensibilă pc acest aliniament, a văii Şiretului, carc atinge aproape uniform aici o 
întindere de 3 până la 4 km, primind de pe malul drept doi afluenţi permanenţi 
cu bazine relativ mici, dar cu grad ridicat de fragmentare a reliefului -  este 
vorba despre văile pâraielor I lânţăşti şi Leahului, ambele, mărginind, atât la 
nord cât şi la sud, teritoriul care face obiectul aceslei analize.

Din punct de vedere strict hidrologic, aşezarea de la Poiana -  Zvoriştea 
SC încadrează în aria bazinului superior (segmentul nordic) al pârâului I lânţăşti, 
undeva între nordul aşezării -  reşedinţă de com ună'-Adâncata şi satele Poiana, 
Slobozia şi Călugăreni.

Dominant, din punct dc vedere allitudinal, în acecaşi zonă este Dealul 
Bereşti, situat la est de aşezarea datând din secolcle VIII -  IX, pantele domoale 
ale acestuia coborând ceva mai abrupt către terasele superioare ale Şiretului de 
la Bereşti şi -  incomparabil mai lent -  spre vest, în zona aşezării de la Poiana -  
Zvoriştea, de la altitudinea absolută de 435,6 m către altitudinea medie a 
microzonei fizico-geografice asupra căreia stăruim, care este dc circa 325 m.

Astăzi, terenul pe care a fost identificat şi cercetat situl de la Poiana- 
Zvoriştea este aproape în totalitate despădurit, şi dc asemenea, drenat prin destul 
de ample lucrări de această natură, lucrări efectuate în ultimele deccnii ale 
secolului trecut, pentru îmbunătăţiri funciare.

Prezenţa la zi a apelor freatice, mult mai mare ca suprafaţă în trecut, dar 
destul de evidentă şi astăzi, se facc remarcată prin existenţa solurilor cu

1 V. Băcăuanii, N. Barbu, M. Pantazică, Al. Ungurcanu, D. Chiriac, Podişul Moldovei -  
natură, om, economie, (coordonator V. Băcăuanii), Bucurcşti, 1980, p. 9.
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vegetaţie spontană de tip lăcovişte cu profilul puţin dezvoltat, nivelul argilos- 
nisipos (steril din punct de vedere arheologic), situându-se adesea la mai puţin 
de un metru adâncime. în acest fel se explică aspectul uşor vălurit al terenului, 
atât în arealul împădurit cât şi în cel neîmpădurit din zonă. în acelaşi timp însă, 
tocmai datorită acestor caracteristici, se poate menţiona faptul că, în vechime, 
sursele de apă potabilă din zona imediat apropiată, cât şi acelea din hinterlandul 
aşezării, trebuie să fi fost abundente şi de bună calitate (cum sunt dc fapt şi 
astăzi).

Apropierea culoarului cu aspect depresionar al râului Şiret, situat în 
medie la 2,5 -  3 km spre est, trebuie de asemenea apreciat ca fiind, în perioada 
cât a funcţionat aşezarea de la Poiana-Zvoriştea, mult mai bine reprezentat de 
formele de evoluţie geomorfologică şi biogeografică spontane, de unde 
concluzia că lunca propriu-zisă a râului, cât şi fondul forestier şi de vegetaţie 
aparţinând (atunci !) acesteia, trebuie să fi fost incomparabil mai complexe 
decât astăzi, când întreg arealul în discuţie a fost complet defrişat şi drenat în 
vederea folosirii terenului pentru culturile intensive de cereale.

Se poate aprecia astfel că resursele în materie de fond piscicol şi fond 
faunistic trebuie, de asemenea, să 11 fost mult mai ample decât astăzi, sub 
aspectul concentrării lor în aceleaşi suprafeţe de teren, în cate au vieţuit, cu 
peste o mie de ani în urmă, oamenii care au fondat şi dezvoltat aşezarea de la 
Poiana-Zvoriştea.

Valea Şiretului, desigur, a rămas şi în acea epocă o importantă arteră de 
comunicaţie din toate punctele de vedere, numai că, totodată, trebuie ţinut cont 
de aspectele sociale şi politice ale intervalului cronologic la care ne referim, 
dominate de manifestările nu lipsite de agresivitate ale principalelor momente 
ale fenomenului marilor migraţii din a doua jumătate a mileniului I d. Chr."

Se poate aprecia, fără accentuate reţineri, că drumurile de legătură între 
aşezările destul de rarefiate din zonă erau cunoscute cu multă pricepere de către 
autohtoni, în conformitate cu suficiente oportunităţi dc comunicare sub aspect 
economic, social şi implicit cultural, chiar dacă nivelul de dezvoltare al 
evoluţiei principalelor caracteristici ale civilizaţiei, pe care aceştia erau în stare 
să o creeze şi să o întreţină, va fi fost destul dc scăzut, aşa cum se ştie şi din 
rezultatele atâtor cercetări arheologice care au demonstrat, pentru acest interval 
cronologic, asemenea realităţi.

Solurile predominant cernoziomice, situate peste tot în zonă la altitudini 
convenabile (în special pe podurile largilor terase dc pe malul drept al Şiretului,

'  Cf. Şt. Olteanu, Societatea românească la cumpănă de milenii (secolele VIII -  XI), 
Bucureşti, 1983, p. 30; a sc vedea şi harta de la p. 24-25, cu nomenclatorul localităţilor 
din anexa I, p. 223.
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dar şi pe acelea ale afluenţilor mai sus menţionaţi), au fost intens folosite pentru 
cultivarea cerealelor, în urma desţelenirilor şi defrişărilor cc se vor fi practicat 
mi zonă şi de către locuitorii aşezării dc la Poiana-Zvoriştea, la vremea vieţuirii 
lor în aşezarea cercetată.3

Regimul climatic al aceloraşi teritorii nu comportă, desigur, nici o 
deosebire majoră în suprafaţă, fie că ne referim strict la teritoriul în care s-a 
împământenit aşezarea propriu-zisă de la Poiana-Zvoriştea şi la hinterlandul ei, 
Iie. la întreaga subunitate fizico-geografică a Podişului Sucevei.

Datele culese şi sintetizate în secolul trecut -  singurul care are 
asemenea date prelucrate din punct dc vedere ştiinţific -  ne demonstrează 
existenţa unor cantităţi dc precipitaţii (medii anuale) cuprinse între 655 mm în 
/oua Rădăuţi (circa 30 km vest de arealui care ne interesează) şi 538 mm în 
/ona Suceava. Maximele în materie de precipitaţii (medii. lunare, multianualc) 

înregistrează în lunile mai şi iunie, iar minima în luna februarie.
Temperaturile pozitive (medii, lunare, multianuale) se înregistrează 

începând cu prima jumătate a lunii martie, iar cele negative, din prima decadă a 
lunii decembrie. Sezonul cald, specific benzii latitudinale în care se situează 
Podişul Sucevei, este ca atare cantonat pe parcursul celor aproximativ 160 -  170 
ik- zile/an, în care media temperaturilor diurne depăşeşte 10° C.

Acest interval calendaristic debutează pe la sfârşitul lunii aprilie şi se 
încheie pe la începutul lunii octombrie.

Excesele climatice nu lipsesc, dar acestea, fie înlr-un sens fie într-altul, 
•unt accidentale şi prezintă mai degrabă un caracter insular, manifestându-se cc! 
mai adesea pe arii restrânse.

De cealaltă parte, îngheţul la sol durează în medie 115 -  135 de zile pe 
in. corespunzător sezonului rece, care, în Podişul Sucevei, din cauza circulaţiei 

dominante a maselor de aer dinspre nord-vest, este unul dintre cele mai lungi,
> omparativ cu alte regiuni geografice existente în spaţiul ponto-carpato- 
ilanubian. Trebuie însă menţionat şi faptul că densitatea mai mare şi suprafeţele 
ni.ii întinse ale fondului forestier existent în zonă au putut atenua şi estompa 
totodată, efectul posibilelor perioade dc secetă şi. de asemenea, având un rol 
pozitiv în reglarea debitului principalelor cursuri de apă .4

Sintetic, acestea sunt aspectele definitorii ale climatului de factură 
(omperat-continentală, caracteristice în general întregului teritoriu românesc, ce 
m i  vor fi fost în mod fundamental deosebite spre sfârşitul mileniului I d. Chr., 
perioadă în care a funcţionat şi aşezarea de la Poiana-Zvoriştea.

’ V. Băcăuanu şi colab.. op. cit., p. 161.
1 Ihidem., p 80 -  97 (cap. 4.2, Caracteristicile generale ale climei).
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Cunoaşterea actualei alcătuiri a biodiversităţii fondului forestier din 
Podişul Sucevei, care este apreciabil mai mare în suprafaţă decât accia al altor 
subregiuni ale Podişului Moldovenesc, semnalează inclusiv şi faptul că, spre 
sfârşitul aceluiaşi mileniu I d. Chr., fagul, în asociaţie cu gorunul, frasinul şi 
stejarul, au fost principalele esenţe din codrii microzonei ce ne interesează în 
acest studiu.

în mod cert, pădurea, nelipsită, ba chiar dominantă în peisajul cpocii 
istorice din care face parte şi habitatul aşezării de la Poiana-Zvoriştea, a fost una 
dintre principalele resurse naturale ale comunităţii străvechi româneşti acolo şi 
atunci locuitoare, prin varietatea şi diversitatea deosebită a plantelor, arbuştilor, 
fâncţelor, fructelor de pădure şi ciupercilor, specifică sezonului cald.

Sunt -  şi acestea -  datele esenţiale ale unui habitat ce vor fi permis 
comunităţii de la Poiana-Zvoriştea, pe parcursul a mai multor decenii, să 
vieţuiască neîntrerupt în aria aşezării iniţiale, în forma în care cercetările 
arheologice efectuate în zonă au recuperat urmele ei, mai mult sau mai puţin 
consistente, de civilizaţie.

12
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III. REPERE ALE EVOLUŢIEI VIEŢUIRII UMANE ÎN MICROZONĂ; 
ETAPE DE LOCUIRE LA POIANA; STRATIGRAFIA ŞI METODA DE

SĂPĂTURĂ

Deoarece locul mai înalt al viitoarei aşezări oferea reale avantaje, de-a 
lungul timpului, aici a poposit şi omul preistoric, a cărui prezenţă, în arealul 
actualei comune Zvoriştea a fost semnalată prin mai multe descoperiri. în 
această ordine de idei nu trebuie uitată importanţa cursului şi văii Şiretului, ca 
ofertă de hrană şi cale de circulaţie pentru acesta, mult timp (ară o viaţă 
sedentară.

Cu ocazia săpăturilor arheologice clin punctul „în Huci la Fedcu” s-au 
descoperit mai multe aşchii de prelucrare din silex, de culoare cenuşie, cu patină 
mai mult sau mai puţin albicioasă (pl. 23/1-3), care ar putea aparţine perioadei 
de sfârşit a paleoliticului. Este vorba despre trei aşchii cu unele decroşări, 
suficiente pentru a putea fi folosite la unele activităţi. O piesă cu totul unică, 
aparţinând cel mai probabil neoliticului, nepatinată, este un vârf de lance (pl. 
23/5).

Urme ale vieţuirii omului preistoric, în conexiune poate cu cele dc mai 
sus, sunt cele câteva aşchii din silex şi un vârf de lamă, descoperite pe terenul 
ile la S şi E de Balta Neagră1.

Alte piese care nu aparţin secolelor de sfârşit ale primului mileniu 
creştin sunt şase fragmente ceramice, cenuşii, din pastă fină, aparţinând 
complexului cultural Sântana de Mureş-Cernjahov, (pl. 23/6-7), cât şi o fibulă 
de tipul „cu piciorul întors pe dedesubt” (pl. 23/4), din bronz, fară ac şi resort, 
dc un tip comun complexului cultural amintit, ceea ce nu impune analogii.

Prezenţa acestor piese din secolele lll-IV d. Chr. în aşezare nu poate fi 
explicată logic decât prin recuperarea unor vase (sau părţi de vase) de 
tehnologie superioară şi a fibulei din cuprinsul unei aşezări din aceste secole. în 
acest sens, cel mai probabil în cauză sit de tip Sântana de Mureş, se află nu prea 
departe de aşezarea noastră, la circa 2 km N-V, pe terasa înaltă a pârâului 
Slobozia (pl. 2 /punct 2)2.

în cadrul problemei evoluţiei locuirii omeneşti în microzonă, trebuie de 
asemenea să amintim existenţa unor descoperiri din secolul al Vl-lea nu departe 
de aşezarea noastră. Este vorba despre terenul numit sugestiv „La Comoară”,

1 M. Andronic, P.V. Batariuc, I. Mareş, FI. Hău, Cercetări istoriografice şi de teren 
privind evoluţia habitatului uman in Podişul Sucevei (sector central -  Podişul 
Dragomirnei), din paleolitic până la sfârşitul secolului a! XVlU-lea, mss. 27698, 
biblioteca Complexului Muzeal Bucovina, p. 4, pct. 13.

Ibidem , p. 5, pct. 18.
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unde au fost construite, în perioada postbelică grajdurile C.A.P. din satul 
Şerbăneşti (corn. Zvoriştea).

Din păcate, cercetarea noastră repetată aici nu a dus decât la 
descoperirea unor fragmente ceramice aparţinând cert atât culturii Poieneşti- 
Lucaşenca cât şi secolelor 11-111 d. Chr.’

Deosebit de importantă este descoperirea întâmplătoare aici, în două 
momente deosebite, a două monede bizantine. Una este un follis de la Justinian 
emis în anul 527'’. Ulterior învăţătorul Vasile Siminiuc a semnalat descoperirea 
aici a încă unei monede de bronz asemănătoare, ambele fiind în cele din urmă 
pierdute5.

Prin urmare, este foarte plauzibil ca acea comunitate de „La Comoară”, 
din secolele VI-VII să-şi fi mutat vatra în locul cercetat la Poiana, fie într-un 
moment de mare pericol, într-un loc mai retras şi mai greu de găsit de duşmani, 
fie în căutarea unor noi terenuri agricole.

*

în lipsa unor posibilităţi de departajare cronologică a locuinţelor de la 
Poiana, suntem nevoiţi să apelăm la o astfel de încercare, ipotetică, realizată pe 
baza gradului de distrugere a instalaţiilor de foc din ele şi a faptului că în multe 
dintre aceste complexe de locuire s-a observat că piatra fusese luată pentru 
refolosire într-o etapă mai nouă.

De asemenea, nu trebuie uitată şi posibilitatea ca, după distrugerea 
definitivă a aşezării, o serie de reveniri umane în căutare de obiecte 
recuperabile au dus la distrugerea şi împrăştierea, pe o rază mică, a pietrelor. 
Dovezi în acest sens stă împrăştierea de pietre în apropierea unor cuptoare, 
aparţinând etapei secunde de locuire (ex: L2, Ln, Lu, L |9(u)Ş.a.).

Din totalul celor 44 de complexe considerăm că este nimerit să 
excludem pe L6, a cărei utilitate certă nu poate fi cunoscută şi cinci adăposturi 
presupuse ca sezoniere (colibe), care, după toate probabilităţile, nu au fost 
înzestrate cu vetre sau cuptoare (Lio, L15, L19, L39 şi L.i0).

Primei etape de locuire, cu totul ipotetic, suntem de părere că i-au 
aparţinut mai sigur 19 locuinţe (plus trei incerte): L|, L5, L9, L12, Lk„ L 17, L2.i, 
L25̂ 1-26̂  L27, Lţo, L32, L34, L35, L37, Lţg, L.ti, L.13 şi L.i.j (incerte - L7, L23, şi primul 
nivel de construcţie de la L 1 9 ) .

Pentru etapa secundă de amenajare a locuinţelor, amintim 13 complexe

’ Ibidem , p. 6.
1 D. Gh. Teodor, Descoperiri arheologice şi numismatice la est de Car pa  ţi in secolele 
V -  XI, Buc., 1997, p. 151, pct. 656.
5 Informaţie V. Siminiuc din Suceava.
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(plus patru incerte): L2, L.,, Ln, L]3, LiS, nivel II de amenajare L!9, L20, L22, L2X,
I ji, L33, L36 şi L.12 (incerte - L3, Ls, L,.|, L2|. Alăturăm aici şi presupusul atelierul 
de olărie.

O întrebare la care 1111 se poate răspunde cu precizie este cea a duratei 
celor două etape de locuire, probabil de ordinul a câteva decenii.

Un aspect important al repartiţiei locuinţelor în aşezare îl reprezintă 
posibilitatea existenţei unor mici cuiburi, fenomen, de altfel, cunoscut în epocă, 
despre care adesea s-au făcut referiri6. Putem să presupunem, fără a exagera, că 
şi la Poiana au existat astfel de aglomerări de locuinţe (pl.3). care ar putea 
reprezenta grupări familiale.

Din punct de vedere al stratigrafiei, la Poiana, lucrurile sunt cât se poate 
de simple. Sub stratul vegetal, arabil, brun, pământul se deschide la culoare pe 
următorii 20-30 cm, mai jos apărând culoarea gălbuie, a solurilor tipice de 
pădure din zonă. Ţinând cont şi de faptul că multe din complexele arheologice 
descoperite aici nu sunt prea adânci şi că nu există şi alte niveluri dc locuire, din 
.iile epoci, săpăturile au fost deosebit de spornice. Ele au urmărit în principal 
forma de teren supraînălţată cu circa 1-1,5 metri faţă de suprafaţa 
înconjurătoare, pe care se putea sesiza în arătură proaspătă multă cenuşă de la 
incendierea fostelor construcţii din lemn. Aceeaşi nuanţă s-a constatat pe 
suprafeţe mai restrânse şi în poziţii excentrice, precum în locul descoperirii 
locuinţelor 27-29, 40-41 sau 42-43 (pl.3).

în ceea ce priveşte metoda de săpătură, ea nu a prezentat nimic 
deosebit. Succesiunea celor 55 de secţiuni, însă, s-a desfăşurat uneori 
independent de voinţa noastră, în funcţie de o seric dc culturi agricole, pc 
ogoarele lui Gheorghe Orhei, Stelian Şperlea şi Hârtopeanu Eugen (dc la S-E 
spre N-V).

în ceea ce priveşte prezentarea în desen a locuinţelor, precizăm că, în 
cazul celor de suprafaţă, care nu aveau în profil nimic definitoriu, nu a mai avut 
rost să fie redate grafic.

* *
*

__________ Poiana -  o aşezare din secolele VIII -  IX d. Chr.___________

6 Pentru o informare generală cf. Şt. Olteanu, Societatea carpato-danubiano-pontică in 
secolele IV-XI. Structuri demo-economice şi social-politice. Bucureşti, 1997, p. 218 — 
223; idem. Societatea românească la cumpăna de milenii. Secolele VIII -  XI. 
Bucurcşti, 1983, p. 148 -  179; D. Gh. Teodor, Contribuţii la cunoaşterea obştii săteşti 
din mileniu! marilor migraţii, în Carpica, XXVIII, 1999, p. 103 -1 0 8  (cu bibliografic).
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I
V. DESCRIEREA LOCUINŢELOR ŞI A CELORLALTE COMPLEXE

GOSPODĂREŞTI

a. Locuinţe

Locuinţa nr. 1 (pl. 17/1) a fost descoperită în secţiunea nr. 1, în timpul 
primei campanii de săpătură (1998), spre limita dc S-V a sitului.

Locuinţa era de formă patrulateră, cu laturi inegale, relativ drepte (2,30 
m x 2,10 m, x 2,30 ni x 1,90 m) şi colţurile rotunjite. Intrarea se lăcea probabil 
pe latura sudică. Orientarea complexului era N-V/S-E. Podeaua, aproape 
orizontală, bătătorită, sc află în zona sa centrală, la adâncimea dc aproximativ 
52 cm faţă de nivelul actual dc călcare, fapt care include locuinţa între cclc de 
suprafaţă.1. Marginile gropii sale erau ceva mai puţin adâncite, cu circa 10-15 
cm spre margini. Nu au apărut resturi ale instalaţiei de foc, ccca ce ne face să 
presupunem că accst complex a fost mai timpuriu, piatra fostei vetre (sau 
cuptorului) fiind ulterior refolosită de locuitorii aşezării.

Dovezi că nu a existat o anexă sunt cantitatea marc de material lemnos 
ars aici demonstrat prin culoarea neagră a pământului dc umplutură, dar mai 
ales materialul ceramic descoperit şi abundenţa de oase dc animale domestice, 
în special de vită, grupate spic colţul nordic, unde ar 11 putut exista iniţial şi 
instalaţia de foc. Pământul de umplutură dcci s-a remarcat a fi deosebit de 
negru, dovadă a cantităţii mari de lemn, folosită iniţial la construcţie -  bogat 
fiind în cenuşă şi resturi de cărbuni.

în faţa complexului, la cca. 2.5 in, s-au identificat urmele dc la un foc în 
groapă, notat V |, la care ne vom referi mai târziu.

Locuinţa nr. 2 (pl. 5/4) a fost descoperită în secţiunea nr. 3 (1998), spre 
limita estică a aşezării.

Complexul de locuire, de formă patrulateră, avea laturile aproape toate 
egale (3 ni x 2,90 m x 2,90 m x 2,90 m), cu toate colţurile rotunjite. Intrarea 
putea fi practicată pe latura sudică, iar orientarea complexului era aproximativ 
nord-sud. Adâncimea faţă de nivelul actual a fost dc circa 60 cm (-30 cm faţă dc 
cel de epocă), ceea ce denotă existenţa aici doar a unei locuinţe de suprafaţă. în 
colţul de N-V se găseau urmele fostei instalaţii de foc. Cantitatea relativ mare 
de piatră dezafectată în vechime ne sugerează posibilitatea existenţei unui 
cuptor, existând deci boltă, ipoteză susţinută şi de prezenţa, undeva pe mijlocul 
suprafeţei de ardere a lemnului, a unor lespezi dispuse pe cant, probabil cu rol

1 M. Andronic, Regiunile nord-est carpatice in secolele V -  X  d. Chr., teză dc doctorat, 
în mss., p. 100.
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de stâlp median al accstei bolţi. în această situaţie, cuptorul ar 11 putut fi 
bicameral. Vatra sa a fost constituită din mai multe lespezi nisipoase, arse spre 
cărămiziu şi cu suprafaţa plină de crevase. Podeaua a fost amenajată simplu, 
prin bătătorirc. Pe două dintre colţuri, ca şi pe mijlocul laturii de vest, s-au 
descoperit lespezi de gresie, poate folosite pentru poziţionarea mai bună a unor 
■tălpi de susţinere ai locuinţei. Pământul dc umplutură conţinea mici volume de 
pământ galben, care ar fi putut proveni de la lutul folosit la amenajarea 
acoperişului. Spre colţul de S-V s-a remarcat şi prezenţa unei grupări de 
fragmente ceramice provenind de la un vas dc mari dimensiuni.

Inventarul arheologic a constat din ceramică fragmentară şi material 
osteologic.

Locuinţa nr. 3 (pl. 5/1) a fost identificată în secţiunea nr. 3 (1998), spic 
limita sudică a sitului.

Locuinţa fusese relativ dreptunghiulară, cu laturile de circa 3,10 in x 
.85 ni, cu toate colţurile rotunjite. Intrarea fusese probabil pe latura sudică. 

Orientarea lui Li era destul de apropiată axei N-S. Podeaua albiată, simplă, 
bătătorită, se adâncea maxim în zona centrală până la 65/80 cm, în funcţie de 
panta terenului. Laturile acestei locuinţe, parţial adâncite în sol, destul de 
drepte, aveau pe partea dc est şi nord câte o laviţă cruţată (lungime 1,75 m 
respectiv 2,40 m; lăţime ambele circa 50 cm; înălţime, ambele aproximativ 30 
cm). în colţul de N-E au lost descoperite resturi de la o vatră (numeroase pietre 
împrăştiate, bucăţi de cărbune) care fusese amenajată cu câţiva centimetri mai 
jos laţă de nivelul laviţelor. în podea, amenajată prin simpla bătătorirc, iui au 
apărut gropi de pari. în pământul de umplutură, negru la culoare, s-a observat 
prezenţa unor mici lentile de lut galben, provenite probabil din prăbuşirea 
acoperişului.

Pe lângă ceramică fragmentară şi oase de animale, a fost găsită o coastă 
de bovină (?), cu urme clare de lustruire, folosită probabil la prelucratul pieilor 
(pl. 27/12).

Locuinţa nr. 4 (pl. 4) a fost descoperită pe traseul secţiunii nr. 4 (1998), 
suprapunând un complex mai mare (Lo).

Ea a avut forma unui patrulater cu laturi inegale (2,90 m x 3,30 m x 3,10 m 
x 3,10 m). Colţul de S-E fusese mult rotunjit. Intrarea ar fi putut fi amenajată pe 
latura sudică a complexului iar orientarea ar fi fost aproximativ N-S.

! inând cont de adâncimea superficială a podelei sale (30/35 cm) faţă de 
nivelul actual de călcare, complexul aparţine tipului dc locuinţe de suprafaţă.

O caracteristică a sa este cantitatea deosebit de mare de pietre de pe 
podea. Unele lespezi, au avut culoarea cărămizie, datorată probabil incendierii
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locuinţei sau fostei lor apartenenţe la instalaţia de foc, vatră sau cuptor, care se 
afla în colţul de N-E. Pe suprafaţa de ardere a acestei instalaţii, ovală (40 cm x
50 cm), au fost descoperite câteva fragmente ceramice şi oase. Deasupra sa, la 
adâncimea de numai 20/25 cm s-a găsit corpul unei fibule din bronz, de tipul 
,.cu piciorul întors pe dedesubt” (pl. 23/4). Notabilă este şi dispunerea de-a 
lungul pereţilor de nord şi vest a unui şir de lespezi, aşezate iniţial la baza 
pereţilor pentru a-i căptuşi, dintre care unele puse pe cant, altele suprapuse, dar 
într-o succesiune continuă.

Alături de ceramică şi oase, s-a descoperit un metatars de cal, şlefuit, 
folosit ca patină (pl. 27/11), un segment de corn de cerb retezat (pl. 27/4) şi o 
fusaiolă.

Locuinţa nr. 5, (pl. 6) identificată în secţiunea nr. 10 (1998), de formă 
neregulată (laturi de circa 4 m x 3 m x 3,60 m x 3.15 m), a avut colţurile mult 
rotunjite.

Se plasa la limita de S-E a aşezării, fiind suprapusă parţial de Ls. 
Intrarea putea fi practicată pe laturile de sud sau vest. Orientarea complexului 
era cu aproximaţie N-S. Podeaua (-75 cm), albiată, la margini se ridica cu cca.
15 cm. în interior nu s-au descoperit vestigii care să ateste existenţa vreunei 
instalaţii de foc. Structura complexului a fost realizată dintr-o mare cantitate de 
lemn, de vreme ce pământul său de umplutură era deosebit de negru, având în 
compoziţie multe bucăţi de cărbune şi oase. In contact direct cu latura nordică, 
în exterior, la circa -35 cm adâncime faţă de nivelul actual de călcare se găsea 
un mic grupaj de lespezi de piatră, rămase, probabil, dc la o modestă vatră în aer 
liber, ulterioară distrugerii locuinţei, care a aparţinut lui Ls sau poate provenind 
de la fosta instalaţie de foc a acestui complex de locuire.

Inventarul descoperit aici constă în material ceramic şi osteologic.

Locuinţa nr. 6 (pl. 16/1) a fost identificată în secţiunea 8 (1998), în 
partea perimetrală dc S-SE a sitului.

Axul lung al complexului era aproximativ orientat N-S.
Lungimea maximă a gropii sale era de circa 3,75 m, iar lăţimea medie 

dc 1.70 m.
Prin caracteristicile sale putem presupune că aici a existat un adăpost de 

tipul colibei, cu un contur deosebit de asimetric, redând o formă cu totul 
neregulată. Adâncimea în spaţiul central măsura 45 cm, în circumferinţa adosată 
conturului său fiind de 60 cm. Cavitatea relativ circulară la care ne referim cu 
diametru de circa un metru, deşi nu sunt dovezi clare în acest sens, poate a 
adăpostit o vatră sau un cuptor. în această situaţie, vestigiile ar aparţine mai 
degrabă unui atelier meşteşugăresc. La circa patru metri depărtare s-a descoperit
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o aglomerare de pietre, probabil o fostă vatră.
Pământul de umplutură, deosebit de negru, conţinea foarte multe bucăţi 

de cărbuni, oase, ceramică fragmentară, bucăţi de lut ars şi pietre de mici 
dimensiuni. Alăturăm aici şi un împungător din os (pl. 27/14).

Locuinţa nr. 7 (pl. 5/3) a fost descoperită în secţiunea 13 (1998), spre 
marginea de S-E a aşezării.

Complexul avea formă relativ pătrată, cu laturi de aproximativ 2,90 m 
şi colţurile rotunjite. Intrarea ar fi putut să existe, cel mai plauzibil, pe latura de 
S-E. Orientarea era apropiată axului N-E/S-V. Podeaua era uşor albiată spre 
centru (45 cm), unde se afla şi o densitate mai mare de cărbuni şi cenuşă. Pe 
latura de N-V spre colţul nordic s-a constatat existenţa unei grupări de lespezi 
mici de piatră nisipoasă, fără urme evidente de foc, ceea ce pare să indice -  dacă 
acesta s-a făcut pe pietre, pe durată redusă şi de intensitate mai mică -  
posibilitatea existenţei aici a unei vetre.

Inventarul arheologic este modest: ceramică fragmentară şi oase, unde 
includem şi o bucată de corn de cerb cu urme de cioplire (pl. 29/3-7) şi un 
împungător (pl. 27/9).

Locuinţa nr. 8 (pl. 6) a fost surprinsă iniţial în secţiunea nr. 9 (1998) 
spre limita dc S/S-E a aşezării. Ea beneficiat, după toate probabilităţile, de vatra 
nr. 7 din apropiere.

Complexul, care a suprapus parţial L5, a avut ca notă distinctă existenţa 
probabil a unui gârlici pentru acces, lung de 60 cm şi lat de 90 cm, adâncit cu 
circa 7-8 cm faţă de nivelul vechi de călcare. Î11 rest, forma sa era apropiată 
pătratului (laturi de 3,20 111 x 3 in), colţul estic fiind rotunjit mai mult. Locuinţa 
era orientată aproximativ N-E/S-V. Intrarea prin gârlici, dinspre N-V. se poate 
explica după opinia noastră, prin faptul că locuinţa era orientată spre spaţiul 
liber, aflat în centrul aşezării (toloaca). Podeaua, amenajată simplu, în lutul 
galben (sol de pădure), ca în cazul tuturor locuinţelor dc la Poiana, se adâncea 
cel mai mult în spaţiul central (55cm). Spre colţul de vest exista un conglomerat 
de pietre de mici dimensiuni (circa 100 cm x 80 cm), unde 1111 s-au găsit urme 
sigure dc ardere, cu excepţia bucăţilor dc cărbuni, care, însă, puteau proveni şi 
de Ia prăbuşirea suprastructurii locuinţei.

Alături de ceramică s-a descoperit un material osteologic, între care se 
remarcă un os care a devenit prin prelucrare împungător (pl. 27/8).

Locuinţa nr. 9 (pl. 4) a fost identificată datorită secţiunii nr. 5 (1998), în 
partea de S-E a sitului.

Forma sa, relativ dreptunghiulară (aproximativ 4,85 111 x 3 111), a fost
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imposibil dc stabilit cu maximă precizie din cauza faptului că amenajarea s-a 
făcut direct la nivelul vechi dc călcare (adâncimea -27/35 cm). Colţurile erau 
rotunjite, latura nordică fiind suprapusă dc cea sudică de la Lt, dovada 
succesiunii în timp a acestora. Intrarea se putea face pe laturile de vest sau de
est. Orientarea aproximativă era N-S. în delimitarea spaţiului locativ a trebuit să
se ţină cont şi de repartizarea urmelor de natură arheologică (bucăţi de lut ars şi 
dc cărbune, pete de cenuşă, mici pietre, ceramică şi oase). Spre latura lungă, 
vestică, s-au observai două grupări de lespezi de mici dimensiuni, fără urme 
evidente, pe podea, de ardere, care însă ar putea reprezenta resturile de la două 
mici vetre, în situaţia în care s-a făcut foc de mică intensitate pe un pat de pietre. 
Demn dc sesizat este şi faptul că alături de acestea se găseau cele mai multe 
resturi ceramice şi oase. Fără să le putem explica cu exactitate, menţionăm şi 
două gropi, una pe colţul de N-E (adâncimea dc 60 cm) şi alta în partea sudică a 
locuinţei (adâncimea de 50 cm), în a căror pământ dc umplutură s-au găsit 
destul de multe fragmente ceramice şi oase de animale.

Notabil, în apropierea complexului a fost amenajată şi o vatră (V6).

Locuinţa nr. 10 a fost descoperită în secţiunea nr. 10 (1998), spre 
marginea de S/S-E a aşezării. Fiind vorba despre o construcţie de suprafaţă 
modestă, probabil simplă colibă, (la adâncimea de circa 30 cm faţă de nivelul 
actual de călcare), delimitarea cu exactitate a suprafeţei sale dc locuire a fost 
practic imposibilă. Prin observarea densităţii repartiţiei de material arheologic 
(mici bucăţi de cărbune şi de lut ars, ceramică, oase, pietre de dimnensiuni 
reduse), se poate aprecia ipotetic că suprafaţa locuită era de ccl puţin 9 n r  (3 m 
x 3 m). Nu au apărut urme ale instalaţie de foc.

Slaba pigmentare a solului cu cenuşă şi cărbuni denotă faptul că în
construcţia acestei locuinţe nu a fost folosit mult material lemnos.

Locuin ţa  nr. 11 (pl. 10/3) a fost identificată pc traseul secţiunii nr. 15 
(2000). în partea răsăriteană a sitului.

Complexul de locuit avea formă relativ dreptunghiulară (circa 3,90 m x
2,70 m). Din cauza adâncimii sale superficiale, nu a putut fi delimitat cu 
precizie. Colţurile erau rotunjite, iar intrarea putea fi practicată pe latura sudică. 
Orientarea era aproximativ pe axa N-S. Colţul estic al locuinţei lusese afectai cu 
câteva decenii înainte de amplasarea unei conducte ceramice pentru drenarea 
apei. Podeaua, relativ orizontală, se afla la adâncimea de 40 cm, ceea cc duce la 
includerea locuinţei în categoria celor de suprafaţă. Spre colţul dc N-V fusese 
amenajată instalaţia pentru foc. După cantitatea mare de lespezi de piatră 
împrăştiată la nivelul podelei, se pare că era vorba despre un cuptor de 
dimensiuni considerabile cu laturi peste un metru (pl. 22/ 1). în interiorul sau
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însă nu se regăseau un strat de pământ ars sau o cantitate considerabilă de 
cărbune.

Alături de ceramică şi oase a fost descoperită şi o fusaiolă de culoare 
cenuşie bitronconică (pl. 25/10), un împungător (pl. 27/10) şi o bucată de corn 
de cerb tăiat. De asemenea, în apropierea locuinţei, în nivelul de călcare dc 
epocă a apărut o lamă fragmentară de cuţit din fier (pl. 24/2).

Locuinţa nr. 12 (pl. 7/2) a fost descoperită în secţiunile 15 şi 16 (2000), 
la aproximativ 12 m N/N-V de cea anterioară. De formă rectangulară, avea 
laturile de circa 3,20 m x 2,70 m. Pe latura sudică era practicată probabil 
intrarea. Orientarea era aproximativ N-S. Podeaua, amenajată prin bătătorirc, se 
găsea doar la circa 35 cm adâncime, ceea ce a făcut ca delimitarea spaţiului 
locuit să se facă cu relativitate, după stratul superficial de pământ cenuşos. Doar 
în zona centrală podeaua se mai adâncea cu 10 cm. Este posibil ca acest 
complex să 11 fost o construcţie uşoară, fără mult material lemnos. Nu a posedat, 
în mod cert, vatră, deşi în colţul de N-V s-au descoperit câteva mici grupări de 
pietre.

Ca inventar s-a descoperit doar o cantitate mică dc fragmente ceramice 
şi oase de animale domestice, cât şi o fusaiolă bitronconică (pl. 25/6) şi un 
împungător din os (pl. 27/3).

Locuinţa nr. 13 (pl. 8/1) a fost identificată în secţiunea 17 (2000), în 
zona relativ centrală a aşezării.

Ea avea forma rectangulară (2,50 m x 2,20 m) şi colţurile uşor rotunjite. 
Intrarea putea 11 pe latura sudică. Orientarea sa era apropiată axei N-S. Podeaua, 
simpla, se găsea la adâncimea de 60/70 cm, în zona centrală înregistrându-se 
cota maximă. Nici în acest caz nu au fost identificate gropi de pari. în colţul dc 
N-V s-au descoperit resturile unui cuptor ale cărui pietre au ajuns împrăştiate în 
jur. Vatra, de formă rectangulară (40 cm x 40 cm), s-a păstrat printr-un strat de 
lut cărămiziu, gros de 2-3 cm, acoperii de o pojghiţă alburie zgurificată.

Pc lângă inventarul obişnuit, aici au fost găsite o fusaiolă şi alte două 
jumătăţi, din care una, modelată prin rotire pe un ax; cea întreagă are pe partea 
sa inferioară, destul de vizibile, mai multe faţetări succesive (pl. 25 / 1 1, 12 - pl 
26/15).

Locuinţa nr. 14 (pl. 7/1) a fost surprinsă în secţiunile 17 şi 18 (2000), Ia 
circa 5 m E de cea anterioară. De formă rectangulară (3,20 m x 2,90 m), avea 
colţurile rotunjite, iar intrarea probabil pe latura de S-V. Orientarea complexului 
urmărea aproximativ axa NE-SV. Podeaua, simplă, se adâncea ccl mai mult 
spre centru (-55 cm). Spre colţul nordic s-a păstrat o grupare destul de modestă
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de pietre, ceramică fragmentară şi oase. Deşi nu a fost descoperită nici o 
porţiune de lut ars la cărămiziu, considerăm că aici a existat o mică vatră, focul 
făcându-se pc o suprafaţă placată cu lespezi de piatră. Alte câteva mai mici 
grupări de pietre, inclusiv aceea din afara perimetrului locuinţei (adâncimea de 
40 cm), provin probabil de la dezafectarea ulterioară a instalaţiei dc foc 
amintite.

La nivelul podelei, notabil, s-au găsit două bucăţi de cărbune, lungi dc 
circa 45 cm şi groase dc 4-5 cm, provenind probabil dc la structura acoperişului, 
cât şi ceramică fragmentară şi oase de animale.

Pământul de umplutură al gropii locuinţei, ca şi podeaua sa, s-au 
remarcat printr-o densitate deosebită dc cenuşă şi bucăţi de cărbune.

Locuinţa nr. 15 (pl. 5/2) a fost descoperită în secţiunea nr. 18 (2000) la 
aproximativ 3 m N dc Ln.

Rectangulară, cu laturile ipotetice dc 2.40 m x 2,20 m, avea intrarea 
amenajată probabil pe latura sudică.

Orientarea locuinţei era aproximativ N-S. Suprafaţa locuită a fost 
imposibil de delimitat cu maximă certitudine, ţinând cont de faptul că se găseau 
numai la 40 cm adâncime. Complexul a putut fi o locuinţă simplă, de tipul 
colibei. Nu a prezentat dovezi sigure ale unei instalaţii dc foc, ci doar unele mici 
lespezi de piatră, împrăştiate ici-colo, mai grupat spre un colţ.

Materialul osteologic şi ceramic descoperit aici a fost sărac.

Locuinţa nr. 16 (pl. 11/2) a fost identificată pe traseul secţiunii 20 
(2000), pe marginea de S-V a sitului.

De formă patrulateră, cu laturi inegale (3,10 m x 3,00 m x 3,40 m x
2,70 m), putea avea intrarea pe latura de S-V, dc altfel, cea mai scurtă. 
Orientarea locuinţei era aproximativ NE-SV. Podeaua simplă era puternic 
albiată spre centru unde se adâncea până la 75 cm, pe margine aflându-se la -40 
cm. Nu s-au păstrat dovezi certe ale existenţei unei instalaţii dc foc. Cu toate 
acestea, spre colţul dinspre N-NE, s-au descoperit câteva pietre şi o densitate 
deosebită de material osteologic şi ceramic fragmentar.

Dincolo dc perimetrul locuinţei, lângă laturile dc N-NE şi S-SV. la 
nivelul dc călcare în epocă, au fost observate pete negricioase cauzate, după 
opinia noastră, dc prăbuşirea unor părţi din pereţii incendiaţi.

Locuinţa nr. 17 (pl. 7/3) a fost surprinsă în secţiunea 23 (2000), pc 
latura răsăriteană a sitului.

Aproximativ pătrată (3,30 m x 3,20 ni), avea probabil intrarea pc latura 
de S-V. Orientarea complexului era aproximativ NE-SV. Podeaua, simplă, se
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i’ăsea la adâncimi variind între 80 cm (latura vestică, unde terenul era şi mai 
înalt) şi 55 cm. în apropierea laturii de S-E, spre mijloc, au apărut câteva mici 
iţrupări de pietre, tară să prezinte însă urme evidente de arsură.

Alături dc obişnuitul inventar arheologic, constând din cioburi de vase 
,-i oase dc animale, au mai fost descoperite o pastilă de lut, cu zona dc mijloc 
scobită (pl. 26/9).

Locuinţa nr. 18 (pl. 16/2) a fost descoperită în secţiunile 25 şi 26 
(2000), la numai câţiva metri N-V de L7.

Acest complex a ridicat cele mai mari probleme dintre toate cele 
descoperite la Poiana. Din cauza adâncimii superficiale actuale (respectiv 
nivelul vechi de călcare), observaţiile au căpătat un pronunţat caracter de 
incertitudine. Suprafaţa sa locuită se caracteriza doar printr-o slabă pigmentare 
cu cărbuni şi mici bucăţi de chirpici dispusă neuniform. Delimitarea nu s-a putut 
realiza decât cu mare aproximaţie, mai ales pe latura estică, conturul rezultat 
fiind neregulat. La N-NE de complex, s-au observat destul dc clar urme de 
săpătură antropică (la adâncimea de 30/40 cm), poate în conexiune cu 
prelungirea spre S-SV a petelor de pământ mai negricios, care ar fi putut 
deranja urmele locuinţei. în extremitatea de N-NV au fost descoperite resturile 
unui cuptor din pietre cotlonit, de formă tipică (pl. 22/2 ), cu o vatră relativ 
ovală, cu axe dc circa 50/60 cm.

Ca inventar, au fost descoperite doar câteva fragmente ceramice, dintre 
care unul, semnificativ, fusese decorat prin tehnica împunsăturilor cu mai multe 
cruci (pl. 37/4) şi un fund de vas cc fusese perforat (pl. 36/10).

Locuinţa nr. 19 (pl. 9) a fost identificată de traseul secţiunilor 29 şi 30 
(2000), în partea de S-V a aşezării. Ea a avut două niveluri, succesive, de 
amenajări:

I -  locuinţă uşor adâncită (-75/80 cm), rectangulară (3,10 m x 3.00 m). 
cu orientarea aproximativ N-S. Intrarea fusese practicată probabil pe latura 
sudică, ln colţul de S-E a fost construit un cuptor, ulterior răvăşit (lungime 1,40 
m, lăţime 1,30 m). în plan central fusese folosită o placă mai mare (55 cm x 45 
cm). Sub placă se găseau un strat gros de cărbuni şi pământ ars la cărămiziu 
(circa 4 cm, respectiv 2-4 cm), ceea cc demonstrează faptul că fusese montată 
in bolta cuptorului. Vatra cuptorului, albiată, era relativ circulară (diametru dc 
56 cm).

II -  locuinţă dc suprafaţă (adâncimea de 45 cm), cu laturi inegale 
(aproximativ 3,20 m x 3,50 m x 3,75 m x 3,05 m) şi orientare apropiată. Intrarea 
putuse să fie pc latura sudică. Spre mijlocul laturii vesticc se găsea o vatră (70 
cm x 60 cm) amenajată din lespezi de piatră. Aici nu s-a observat nici un nivel
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dc pământ ars. Lângă vatră zăceau mai multe oase de animale şi un fragment 
mai mare de tăviţă (pl. 22/4).

Ca inventar, alături de cel obişnuit, menţionăm pentru faza ultimă de 
locuire mai multe fragmente ceramice lucrate cu roata (pl. 36/1-2) şi patru 
fusaiole, dintre care una arsă la Cărămiziu (pl. 25/4, 5, 13, 18).

Locuinţa nr. 20 (pl. 9) a fost construită în relaţie de strictă vecinătate cu 
L 19(S ;o -2 0 0 0 ).'

Rectangulară (3,70 m x 3,30 m), cu orientarea aproximativ N-S, avea 
probabil intrarea pe latura vestică. Podeaua se afla la adâncimi variind între 50 
şi 75 cm. In câteva locuri, de-a lungul laturilor, s-au putut observa câteva pete 
de pământ mai întunecat şi adâncimi superficiale de doar câţiva centimetri, care 
iui pot (1 interpretate cu certitudine drept gropi de pari. în colţul de S-E fusese 
construit un cuptor de mari dimensiuni, cu părţile laterale prelungite anormal de 
mult şi dispuse în unghi drept. Vatra sa, de formă ovală (75 cm x 65 cm), fusese 
amenajată prin suprapunerea a două rânduri de lespezi subţiri, sub care, prin 
folosire îndelungată la temperaturi mari, pământul devenise cărămiziu (2-4 cm 
grosime). Pe podea s-a descoperit urma rotunjită a unei bârne de Ia acoperişul 
construcţiei. Alături de nelipsitul material osteologic şi ceramic, menţionăm şi 
fragmentul masiv reconstituit, al unei oale borcan modelată cu roata şi decorată 
cu strun i liniare şi „în val” (pl. 36/12).

Ca inventar arheologic se mai remarcă o jumătate de cute, în secţiune 
aproape pătrată, cu şanţuri create de ascuţirea repetată a unor unelte de os şi fier 
(pl. 28/7) şi o fusaiolă (pl. 25/16).

Locuinţa nr. 21 (pl. 12/1), a fost surprinsă pe traseul secţiunii 20
(2000), în zona relativ centrală a aşezării.

Complexul locativ, de suprafaţă (adâncime 35 cm), nu a putut fi 
delimitat cu exactitate. în zona unei pete masive dc pământ pigmentat (lut ars, 
cenuşă, cărbune), au fost descoperite urmele de la o vatră dezafectată, constând 
din două grupări de lespezi de piatră şi o suprafaţă (vatră propriu-zisă) ovală (40 
cm x 35 cm), prezentând o pojghiţă zgurificată, sub care. pe o profunzime de 2-
3 cm. pământul devenise cărămiziu.

Materialul ceramic şi osteologic descoperit în această locuinţă a fost
modest.

La circa 3,5 m N-E se aflau urmele unei vetre exterioare (Vn), la care 
ne vom referi ulterior.

Locuinţa nr. 22 (pl. 8/2) a fost identificată în secţiunea 29 (2000). în 
zona relativ centrală a sitului.
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De formă patrulateră (3,40 m x 3,70 m x 4,15 m x 3,50 m), a putut avea 
intrarea pe latura sudică. Orientarea sa se apropia de axa NV-SE. Adâncimea sa 
deosebită (100/125 cm) o încadrează în rândul bordeielor. Podeaua, albiată, în 
lutul galben, fusese doar bătătorită. în colţul nordic zăceau împrăştiate resturile 
uimi cuptor (150 cm x 135 cm), realizat iniţial dintr-o cantitate destul dc mare 
«lin pietre. La adâncimea de 110 cm se găsea nivelul vetrei (70 cm x 50 cm). 
Ucali/ată puţin albiat, patrulateră, vatra era acoperită cu un strat dc cărbuni sub 
i are lutul era ars la cărămiziu pe o profunzime de 2-5 cm.

Inventarul a constat în fragmente ceramice şi oase de animale.

Locuinţa nr. 23 (pl. 12/1) a fost descoperită în vecinătatea locuinţei nr. 
J I (S.->7- 2000), ambele fiind de suprafaţă.

Forma sa, pătrată, şi mărimea au fost determinate doar ipotetic (laturi de 
aproximativ 3 m). Orientarea a putut fi cea firească, aproximativ N-S. 
Adâncimea maximă de păstrare a urmelor şi vestigiilor arheologice era de circa 
>5 cm, exceptând unele obiecte care au alunecat de-a lungul timpului la 
adâncimi ceva mai mari. Spre colţul de S-E se găseaui resturile unei modeste 
vetre (70 cm x 40 cm), constând din pietre, mici bucăţi de cărbuni şi din câteva 
oase de animale.

Pe podeaua locuinţei au mai apărut doar câteva fragmente ceramice şi o 
fusaiolă cenuşie, de formă mult aplatizată (pl. 25/9).

Locuinţa nr. 2*/ (pl. 11/1) a fost descoperită în capătul secţiunii 23
(2000). spre marginea de S-V a sitului.

Dc formă relativ pătrată (laturi dc circa 3 ni), avea colţurile mult 
rotunjite şi intrarea probabil pe latura dc S-E. Orientarea complexului era 
aproximativ pe axa N-NE/S-SV.

Datorită adâncimii (-70 cm la margini şi -100 cm in zona centrală), 
putem afirma că locuinţa L24 se încadrează in categoria celor adâncite.

Spre colţul estic a fost observată existenţa unei lentile de pământ uşor 
albiat (diametru circa 50 cm), dc formă ovală, gros de 4-5 cm, cu pigmentări de 
lut ars la cărămiziu, moale lotuşi, care reprezintă, după opinia noastră, o fostă 
vatră. Pietre disparate s-au găsit însă doar în pământul de umplutură al locuinţei.

în umplutura şi pe fundul locuinţei s-au descoperit fragmente ceramice, 
oase de animale, o fusaiolă (pl. 25/14).

Locuinţa nr. 25 (pl. 10/2) a fost surprinsă în secţiunca 31 (2000), în 
zona relativ centrală a sitului.

De formă neregulată (3,10 m x 2,95 m x 2.65 m x 2,85 m), avea 
colţurile rotunjite şi intrarea probabil pe latura sudică. Orientarea urmărea cu
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aproximaţie axa N-S. Ca locuinţă de suprafaţă avea podeaua Ia o adâncime 
variind între 35 şi 40 cm. Spre laturile de N şi S au apărut pietre răzleţe dc 
dimensiuni mici şi mijlocii, care au aparţinut probabil unei vetre. Deoarece 
focul nu s-a tăcut direct pe pământ, nu s-au păstrat urme evidente de pământ 
ars.

Alături de material ceramic şi osteologic, aici s-a descoperit o fusaiolă 
decorată cu incizii circulare, dispuse succesiv pe corpul piesei (pl. 26/12) şi un 
fragment dc vas, modelat cu roata din pastă fină şi decorat cu incizii (pl. 37/2).

Locuinţa nr. 26 (pl. 10/4) a fost identificată pe traseul aceleiaşi secţiuni, 
pe latura vestică a aşezării.

Dc formă neregulată, cu laturile de 3,20 m x 2,85 m x 3,13 m x 3,05 m, 
avea colţurile mult rotunjite şi intrarea probabil pc latura dc E-SE. Orientarea sa 
era aproximativ N-E/S-V. Podeaua simplă se afla la adâncimea 55/60 cm, ceca 
ce face ca acest complex să fie inclus în categoria locuinţelor uşor adâncite. 
Spre colţul sudic, fusese amenajată iniţial o instalaţie de foc, din carc a rămas 
vatra constituită dintr-un strat subţire de lut ars la cărămiziu, de formă relativ 
circulară (diametru circa 40 cm).

Ca inventar deosebit, alături de materialul osteologic şi ceramic, 
menţionăm trei fragmente dc zgură cu cert conţinut de fier, dintre care unul dc 
circa lOOg, de formă circulară (diametru 9 cm), cu partea de jos concavă. 
Sugerând fundul unei oale sau cuptor de redus minereul de fier, de mici 
dimensiuni, cât şi un împungător din os (pl. 27/13) şi o lamă de cuţit (pl. 24/6).

Locuinţa nr. 27 a fost descoperită pe traseul secţiunilor 37 şi 38 (2000), 
aparţinând unui grupaj de locuinţe aflate la NV de aşezare, într-un sector unde 
pământul proaspăt arat are o nuanţă deosebit de închisă, datorită unei mari 
cantităţi de cenuşă şi cărbune dezagregat cu timpul.

De formă aproximativ pătrată (3,50 m x 3,55 m), avea probabil intrarea 
pe latura sudică. Orientarea urmărea aproximativ axa N-S. Podeaua albiată, 
amenajată simplu, prin bătătorirc, se afla la adâncimi variind între -85/100 cm. 
cu maximum în zona centrală. Spre colţul de N-E s-a descopcrit vatra unei foste 
instalaţii dc foc, dezafectată, carc se prezenta sub forma unei lentile dc pământ 
cărămiziu (grosime 3-4 cm. albiată uşor, cu axele 70 cm x 75 cm), suprapusă de
o depunere consistentă de cărbune dc lemn. Piatra instalaţiei de foc a fost 
probabil refolosită la o locuinţă din apropiere.

Alături de material ceramic şi osteologic, în pământul de umplutură 
s-au descoperit vârful unei lame de cuţit din fier (pl. 24/7). o fusaiolă mai mare 
bitronconică (pl. 25/15) şi una discoidală (pl. 25/17).
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Locuinţa nr. 28 (pl. 12/2) a fost surprinsă de secţiunile 37 şi 38/2000, 
ilnar la circa un metru depărtare de complexul anterior. Parţial a fost deranjată 
tic un canal de drenare a apei realizat de fosta întreprindere IEELIF-Suceava în 
urmă cu circa 25 de ani.

Rectangulară, de mari dimensiuni, avea laturile de 4,50 m x 3,20 m. 
Intrarea putea să existe pe latura sudică. Ţinând cont de distanţa deosebit de 
mică dintre cele două locuinţe (L27 şi Ljx). considerăm că cele două complexe 
mi au fost contemporane. Orientarea sa aproximativă era N-NE/S-SV. Podeaua, 
uşor albiată, se afla la adâncimea de 80/100 cm, definind astfel complexul ca o 
locuinţă adâncită parţial în pământ. In interior au fost amenajate două instalaţii 
tic foc (se parc cuptoare). Nu putem şti dacă ele au funcţionat sincron; probabil 
că nu. Prima a funcţionat mai mult timp, deoarece vatra a avut trei lipituri 
aplicate succesiv, în alternanţă cu straturi dense dc cărbuni şi cenuşă. Toate 
aceste niveluri de lut şi lemn ars aveau grosimi fiecare de 2-3 cm, fiind albiate. 
Ultimele două lipituri au la suprafaţă şi un strat subţire, gălbui, zguri ficat, 
dovadă a unor temperaturi mai înalte. Cea de-a doua vatră (V2 în desen) era tot 
albiată, avea un singur strat de lut ars la cărămiziu, era ovală, cu diametrul 
maxim de 80 cm, ca şi prima.

Inventarul a constat în ceramică fragmentară, material osteologic şi 
două fusaiole, dintre care una frumos ornamentată cu şase protuberanţe (pl. 
25/7; 26/14).

Locuinţa nr. 29 a fost descoperită datorită secţiunilor 40 şi 41 (2000). la
o distanţă dc peste şapte metri N de cea L2s-

Forma sa nu a putut fi delimitată cu precizie (circa 3,00 111 x 3,10 111) şi 
nici orientarea, fiind vorba despre o locuinţă amenajată direct pc nivelul vechi 
de călcare (colibă?). Nu a avut, după toate probabilităţile, instalaţie de foc.

în zona stratului superficial de pământ cu cenuşă şi cărbuni, s-a 
descoperit destul de mult material ceramic fragmentar şi osteologic.

Locuinţa nr. 30 a fost identificată în partea de N-NE a sitului, Î11 strictă 
apropiere de Li»-

Locuinţă dc suprafaţă (aflată la adâncimea de 35 cm), de mici 
dimensiuni (1,80 111 x 2,10 111 x I, 80 m x 2,00 m), avea spre colţul estic o mică 
grupare de pietre, rămase probabil de la o vatră amenajată pe un pat de lespezi. 
Intrarea se găsea în mod normal pe latura de S-V. Orientarea era aproximativ 
NE/SV.

Pe podea s-a descoperit un material osteologic şi ceramic destul de 
bogat. O parte dintre lespezile sale fuseseră aruncate în partea opusă a podelei.
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Locuinţa nr. 31 (pl. 10/1) a fost surprinsă în secţiunea 44 (2001), în 
marginea estică a aşezării.

Locuinţă uşor adâncită, de formă neregulată (2.90 m x 3,90 m x 3,45 m 
x 4,20 m), a avut intrarea probabil pe latura sa sudică. Un colţ era mult rotunjit. 
Orientarea sa era destul de apropiată de axa N-S. Podeaua, albiată, ajungea la - 
70 cm în zona centrală. în colţul de N-L fusese amenajat un cuptor (90 cm x 75 
cm), a cărui bază constructivă se adâncea până la 80 de cm. Vatra (40 cm x 35 
cm) se prezenta sub forma unui strat de lut ars de 3 cm. Marc parte din pietre 
fuseseră luate sau aruncate spre capătul opus al podelei.

Alături dc material osteologic şi ceramic amintim aici şi un împungător 
de os (pl. 28/4).

Locuinţa nr. 32 (pl. 13) a fost descoperită datorită secţiunilor 46 şi 47
(2001) în vecinătatea lui L31.

De Ibrmă neregulată, cu laturi Ic de 4,30 m x 4,00 m x 3,45 m x 3.70 111. 
avea 1111 colţ mai mult rotunjit şi intrarea, probabil, pc latura dc S-V. Orientarea 
locuinţei era N-N'L/S-SV. Adâncimea maximă a podelei, albiată, era de circa 90 
cm. în colţul de N-V existase cândva un cuptor sau vatră, din carc s-a păstrat 
doar suprafaţa dc ardere, ovală (90 cm x 65 cm), constând dintr-un strat dc lut 
cărămiziu, lat de 3-4 cm.

Inventarul său a constat doar din material ceramic şi osteologic.

Locuinţa nr. 33 (pl. 13) a apărut 111 secţiunile nr. 47 şi 48 (2001). în 
aceeaşi zonă a aşezării.

Si aceasta avea o formă neregulată (laturi de 2.50 111 x 4,00 111 x 3,40 111 
x 4,15 m). cu un colţ mult rotunjit. Intrarea fusese practicată pc latura de S-V. 
Complexul era orientat probabil NE-SV. Podeaua, conţinând mici bucăţi dc 
cărbuni, cenuşă şi de chirpici, fusese amenajată la o adâncime maximă de 70 
cm. în colţul nordic se păstrau numeroase pietre, dc la o vatră (sau cuptor cu 
diametrul de circa 80 cm), fără ca pământul să poarte urme dc ardere evidentă.

Inventarul a constat doar în ceramică fragmentară şi oase.

Locuinţa nr. 34 (pl. 14) a fost identificată datorită secţiunii 49 (2001), 
în aceeaşi parte a aşezării.

Dc formă rectangulară (3,20 111 x 3,00 m), a fost suprapusă de locuinţa 
Ljf,. A putut avea intrarea pe latura sa de S-SV. Orientarea aproximativă a fost 
NE-SV. Podeaua, uşor albiată, se adâncea până la -65 cm. Paralel cu latura de 
NV a existat o înşiruire de mici lespezi. în schimb, pe partea nedistrusă a 
podelei sale i u i  au apărut resturi de la vreo instalaţie de foc.

Alături de obişnuitul material ccramic şi osteologic, aici s-a mai
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descoperit o fusaiolă (pl. 25/2) 1111 fragment de lut ars semănând cu partea 
inferioară a unui picior de statuetă umană (?) - pl. 26/6 şi o seceră cu vârful rupt 
(pl. 24/4).

Locuinţa nr. 3S (pl. 14) se găsea Î11 strictă vecinătate cu cea precedentă,
l-.vi

De formă neregulată (2,90 111 x 2,00 111 x 3,20 111 x 2 ,15 111) avea colţuri Ic 
mult rotunjite. Pe latura sa de S-V putea să existe intrarea. Orientarea sa era 
.iproximativ NE-SV. Podeaua sa, albiată (-65/85 cm) se adâncea cel mai mult in 
/ona centrală. Nu a avut urme ccrte de instalaţie de foc, ci doar mici pietre 
u/.lcţe. Pământul dc umplutură conţinea o mare cantitate dc cenuşă şi cărbuni, 
ilc la carc a căpătat o nuanţă închisă.

Alături dc nelipsitul material arheologic fragmentar, aici au fost 
descoperite o defensă dc mistreţ matur, cu vârful pilit pentru a lî ascuţit (pl.
'S I ) şi un fragment de cute (pl. 28/8).

Locuinţa nr. 36 (pl. 14) suprapunea pe L-u, fiind deci mai nouă (S.,9 -

2001).
Forma sa era rectangulară (3,00 111 x 3,50 m x 3,00 111 x 3,50 111), cu 

două colţuri mai rotunjite. Intrarea putea 11 practicată pe latura sa de S-V. 
Orientarea sa era aproximativ NE-SV. Podeaua (-60/75 cm), uşor albiată, se 
adâncea maxim în zona centrală. Î11 colţul dc N-E s-au conservat urmele dc la 
un mic cuptor din pietre (70 cm x 55 cm), cu vatra slab conturată prin lut ars 
insuficient. Î11 dreptul colţului de S-E s-a păstrat o suprafaţă de ardere (de la o 
vatră sau cuptor dezafectat), de mici dimensiuni (50 cm x 40 cm), având 
duritate şi culoare caracteristice.

Notabil este şi faptul că Lk, sau L34 au beneficiat la un moment dat de o 
modestă instalaţie de foc exterioară, situată la o mică depărtare în spatele lor 
(-35/40 cm), parţial dezafectată şi ca, după cum o demonstrează o mică grupare 
dc lespezi, aflată la circa un metru depărtare de ele (pl. 14).

Pe lângă ceramică şi oase, s-a găsit şi 1111 fragment dintr-o fusaiolă 
cărămizie, de mici dimensiuni (pl. 25/3).

Locuinţa nr. 37 (pl. 14) se afla la extremitatea sudică a grupării ce 
cuprinde ultimele locuinţe descrise.

De formă relativ pătrată, avea laturile dc 2,40 111, 2.45 111, 2,20 111 şi 2,20 
111. Intrarea putea 11 amenajată pc latura de S-V. Orientarea complexului locativ 
era aproximativ N-NE/S-SV. Podeaua, simplă, se găsea la adâncimea de circa 
45 cm, ceea cc permite încadrarea acesteia în categoria celor de suprafaţă. 
Complexul nu a păstrat urme evidente de instalaţie dc foc, doar spre colţul de S-
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V existau câteva pietre răvăşite.
Inventarul său arheologic se rezumă la material ceramic fragmentar şi 

osteologic.

Locuinţa nr. 38 (pl. 14) se găsea Ia o distanţă dc circa patru metri N-E 
de cca precedentă.

Forma sa, patrulateră, nu a putut fi cu exactitatc delimitată din cauza 
faptului că a fost amenajată direct pc nivelul vechi de călcare, situat, faţă dc cel 
actual la adâncimea de circa 40 cm. în plus, podeaua nu prezenta o densitate 
prea mare de cărbuni şi mici bucăţi de lut ars. Totuşi, se poate aprecia că laturile 
sale măsurau în ju r dc trei metri fiecare. Intrarea putuse să existe pe latura de S- 
SV. în aceste condiţii apreciem că orientarea complexului era aproximativ N- 
NE/S-SV. Spre colţul nordic s-a identificat locul unei foste instalaţii dc foc 
(cuptor sau vatră), constând intr-o suprafaţă, arsă, relativ ovală (40-50 cm), 
cărămizie, cu grosime de 2-3 cm.

Inventarul său a constat din oase dc animale şi ceramică, unde adăugăm 
şi o mică pastilă de lut, ars la cărămiziu, cu 2,4 cm diametrul ( pl. 26/7).

Locuinţa nr. 39 (pl. 14), aflată şi ea în apropierea precedentei, a 
reprezentat probabil mai degrabă un adăpost de tipul colibei. (S.l9) De formă 
relativ rectangulară, avea laturile de circa 2,65 m x 1,34 m. Intrarea probabil se 
găsea pe latura de N-E, în direcţia locuinţei nr. 38. Orientarea sa putea fi NE- 
SV. Podeaua era situată la nivelul vechi de călcare la adâncimea dc35/40 cm, 
caracterizat prin numeroase bucăţi de cărbune şi o anumită componenţă de 
cenuşă. Nu a posedat urme evidente ale instalaţie de foc, şi, în mod normal, 
probabil, nici nu a avut.

în perimetrul său, de adăpost sezonier, au fost descoperite mai multe 
fragmente ceramice şi osoase.

Locuinţa nr. 40 a fost identificată de traseul secţiunii 49 (2001), spre 
partea de N-E a grupării ultimelor complexe descrise.

Forma sa era relativ pătrată, cu laturile dc circa 3,50 m. Intrarea putea 11 
practicată pe latura sudică. Orientarea complexului se apropia de axa NE-SV. 
Podeaua, simplă, a fost descoperită la adâncimea dc circa 40 cm, ccca ce a 
îngreunat destul de mult delimitarea cât mai exactă a conturului acestci locuinţe. 
Pc suprafaţa sa, însă, exista o abundenţă destul dc mare de fragmente de cărbuni 
şi dc lut ars. Locuinţa nu a păstrat urme evidente de instalaţie de foc ci doar 
câteva pietre răzleţe de dimensiuni modeste, răzleţe.

Inventarul său se rezumă doar la material ceramic fragmentar şi 
osteologic.
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Locuinţa nr. 41 (pl. 15/3) a fost descoperită în secţiunea 50 (2001), în 
extremitatea nordică a aşezării.

Forma sa, patrulateră, se apropia destul de mult de cea a unui 
paralelogram. între laturi existând diferenţe destul de mari: 4,52 m x 3,95 m x 
•1.56 m x 3,73 m. Două dintre colţuri Ic sale erau mai rotunjite. Intrarea se afla 
probabil pe latura sa dc S-SV. Orientarea complexului era aproximativ N-E/S-
V Podeaua, simplă, albiată, se găsea la -75/105 cm, cu adâncimea maximă spre
i olţul nordic. Locuinţa nu a prezentat urme ccrte ale instalaţiei de foc, deşi se 
parc că a avut-o, prin pietrele de mai mici dimensiuni împrăştiate spre colţul 
nordic. Este posibil ca lespezile de gresie locală care constituiau instalaţia sa dc 
loc să 11 fost luate şi refolosite de cei care au ridicat locuinţa nr. 42, de la numai 
câţiva metri depărtare de ea.

Alături de inventarul obişnuit ceramic şi osteologic, aici au mai fost 
descoperite un fragment dc greutate de lut. discoidală, pentru tors firele de 
dimensiuni mai mari (diametru circa 7 cm (pl. 26/10) şi un împungător din os 
(pl. 27/6).

Locuinţa nr. 42 (pl. 15/4) s-a conturat la mai puţin dc trei metri S-V de
i ea anterioară, în aceeaşi S50 (2000).

De formă relativ rectangulară, avea laturile dc 4.52 111 x 3,95 111 x 4,56 
111 x 3.73 111. Ţinând cont şi de amplasarea cuptorului său, intrarea putea II 
realizată pc latura de estică. Orientarea locuinţei era aproximativ N-S. Podeaua 
s-a descoperit la o adâncime de circa 60 cm. în colţul dc S-V, rămăsese o mica 
aglomerare dc pietre, dar în ccl nordic se păstrase o mare cantitate dc lespezi de 
piatră, provenind dc la un cuptor, ulterior răvăşit. Vatra sa (55 cm x 80 cm) 
căpătase consistenţă şi culoare tipică pc o profunzime dc 2-3 cm.

Pc lângă material ceramic fragmentar şi osteologic, aici au fost 
descoperite o fusaiolă întreagă şi încă o jumătate dc fusaiolă din pastă nisipoasă, 
arsă la cenuşiu, modelată prin rotire, cu o serie de cancluri (pl. 26/2, 8), cât şi un 
vârf de săgeată cu tub de întnănuşare şi aripioare (pl. 24/1).

Locuinţa nr. 43 (pl. 15/2) a fost descoperită pe traseul secţiunilor 51-53
(2001), la o depărtare de circa 50 metri de cele anterioare, în zona nordică a 
aşezării, acolo unde terenul proaspăt arat avea nuanţe mai închise. Forma sa era 
aproximativ pătrată cu laturile de 4,00 111 x 4,20 111 x 4,22 111 x 4,40 111. Intrarea 
putea 11 plasată în direcţia aşezării, adică pe latura de S-V. Colţul dc N-E 
unghiular, era mai ascuţi. în funcţie de cele de mai sus, orientarea complexului 
era aproximativ N-NE/S-SV. Locuinţa, adâncită superficial în pământ, avea 
podeaua la circa -75 cm, pigmentată destul de intens cu cărbuni şi mici bucăţi
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dc lut ars. Nu a fost evidenţiată cert prezenţa vreunei instalaţii de foc, dar. după 
mica grupare de pietre plasate spre colţul vestic, aceasta se pare că a existat.

Alături de inventarul obişnuit descoperit în locuinţe, aici s-au găsit două 
fusaiole, arse oxidant, cu profil canelat şi trei forme de lut ars, tubulare 
(mărgele?), perforate (pl. 26/1, 3-5, 11).

Locuinţa nr. 44 (pl. 15/1) a fost identificată în secţiunea 54 şi s-a aflat 
în strictă vecinătate cu cea anterioară Lu.

Forma sa nu a putut 11 stabilită cu precizie, urmele sale fiind la o 
adâncime cu lotul superficială (-35/40 cm). Laturile sale erau aproximativ de cel 
puţin trei metri. Orientarea sa putea 11 apropiată de cea a locuinţei vecine. 
Podeaua, pigmentată cu cărbuni şi mici bucăţi de lut ars. nu a conservat resturi 
certe ale instalaţiei de foc. în schimb, s-au descoperit mai multe bucăţi mari de 
chirpic, provenind de la pereţi, având pleavă în componenţă, groase de circa 3,5 
cm şi purtând în săpătură amprentele unor crengi groase dc 3-4 cm.

Pe lângă obişnuitul material ceramic şi osteologic, s-a mai descoperit un 
împungător din os (pl. 28/6). un fragment de cute în secţiune dreptunghiulară 
(pl. 28/5). o jumătate dc fusaiolă iar. în solul arabil dintre complexe, o tortiţă de 
la un vas cu perforare (pl. 26/13) şi o lamă de cuţit din fier în stare accentuată de 
degradare.

+
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b. Caracterizarea complexelor locative

Locuinţele aşezării de Ia Poiana, după opinia noastră, nu sunt întru totul
> ontemporane. între locuinţele cu vetre sau cuptoare păstrate destul de bine (mai 
noi) şi cele fără instalaţii, dar care posedă uncie urme modeste dc la astfel de 
foste instalaţii de încălzire, plasate -  deloc întâmplător — spre colţurile nordice, 
considerăm că există unele decalaje cronologice.

Pe de altă parte, nu se cunosc până acum, pentru această perioadă, astfel 
de aşezări rurale deschise, aparţinând unor colectivităţi de agricultori şi 
crescători de vite, având un număr atât de mare de locuinţe sincrone. Şi probabil 
nici nu vor fi descoperite vreodată. De exemplu, dacă vom înmulţi 40 
(complexe) cu minimum cinci membri ai unei familii, rezultă o cifră totală a 
populaţiei greu de crezut: 200 de suflete.

Nu trebuie uitat, de asemenea, fenomenul degradării destul de rapide a 
locuinţelor, deoarece lemnul (alături de lut) era materialul de bază în ridicarea 
lor. După aprecierea specialiştilor, ţinând cont de clasele de durabilitate ale 
lemnului, în contact direct cu pământul, se consideră că bradul şi plopul rezistă 
intre cinci şi zece ani, molidul 10-15 ani, iar pinul, salcâmul şi stejarul 15-20 de 
ani.2

Prin urmare, putem vorbi, la Poiana, de construcţii succesive de 
locuinţe, dar într-un interval cronologic scurt -  de câteva decenii -  ceea ce ne 
face să considerăm că aici a existat practic un singur nivel de locuire, cu o 
cultură materială unitară. Astfel, din analiza tuturor complexelor 1111 rezultă 
existenţa unor diferenţe constructive pe etape de construcţie sau pe părţi 
distincte de sit.

în continuare, vom analiza principalele caracteristici ale acestor 
complexe. Ele se pot diviza în adăposturi sezoniere, de tipul colibelor, locuinţe 
ile suprafaţă, locuinţe adâncite parţial în sol şi bordeie.

a. Adăposturi sezoniere. Din cauza simplităţii construcţiei, realizată 
probabil numai din crengi împletite, din care se făceau atât pereţii, dar poate şi 
partea de acoperiş, la care putea contribui şi trestia găsită din abundenţă în 
apropiere, dar şi pentru că fuseseră amenajate direct pe sol, ele au lăsat urmele 
cele mai modeste şi acestea datorită arderii lor (cărbuni, cenuşă), in această 
situaţie nu se pot face precizări exacte legate de forma şi orientarea lor. Dacă 
unele din aceste construcţii au putut avea o suprafaţă mai mare (L 10, L29. L30,

'  F. Bcrinde, Prevenirea f i  combaterea ciupercilor care atacă lemnul in construcţie. 
Bucureşti, 1986, p. 12.
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L.10), în schimb, Lis (circa 4,5 n r)  sau L39 erau mult mai mici (în ju r de 3,5 nr).
Faptul că ele erau locuite sezonier, rezultă şi din sărăcia inventarului 

arheologic, constând doar din fragmente de vase şi oase din animalele folosite 
în alimentaţie.

b. Locuinţe de suprafaţă. Din toate complexele analizate, dar din care 
eliminăm pe L6, ca incertă, 14 dintre ele pot fi considerate, fără nici o reţinere, 
locuinţe de suprafaţă, deoarece adâncimea de amenajare, faţă de nivelul actual, 
este de până Ia 45 cm. Dacă la acest număr mai adăugăm cinci construcţii mai 
simple (Lio, L15. L2). L29- L39) carc se pare că au fost adăposturi sezoniere, 
ponderea acestui tip de locuinţă creşte şi mai mult. în plus, trebuie, de 
asemenea, să includem aici. lără vreo forţare de interpretare, încă cel puţin, 
şapte locuinţe ce s-au adâncit până la 60/65 cm în spaţiul lor central (nivel 
actual de călcare, respectiv circa 30 cm în cel de epocă).

în această situaţie constatăm că, în mod cert, cel puţin peste jumătate 
din complexele studiate erau locuinţe de suprafaţă. Adâncirea mai mare, mai 
ales spre centru, cu totul nesemnificativă, cu circa 15-30 cm, s-a datorat, după 
opinia noastră, decapării solului de pădure de atunci pentru o amenajare 
avantajoasă a podelei în lutul galben. Poate că o parte din pământul excavat se 
depunea la exterior, la baza pereţilor.

c. Locuinţe adâncile parţial în pământ. Accst tip dc locuinţă este şi el 
deosebit de bine reprezentat, prin cel puţin 13 complexe. Fireşte, limita între 
locuinţa de suprafaţă şi acest tip este foarte discutabilă, ca şi cea dintre 
locuinţele adâncite parţial şi bordeie. în cazul de faţă, intervalul de adâncime 
propus poate fi limitat de valori cuprinse între 60/65 cm şi 85/90 cm. Şi aici se 
constată adesea tendinţa de albiere a podelei. Intenţia de adâncire în sol a 
locuinţei este evidentă.

d. Bordeiele. Deşi sunt rare (cinci cazuri -  L22, L2t L27 L2S şi Ln), ele 
reprezintă la Poiana o realitate. Adâncimea lor variază între 75 şi 125 cm. Şi 
podeaua lor este relativ albiată, fenomen pe care l-am explica ccl puţin prin 
necesitatea obţinerii unei înălţimi suficiente dc şedere în picioare în zona unde 
se executau cele mai multe dintre activităţile cotidiene. Ţinând cont dc statura 
mai mică a înaintaşilor noştri, putem considera că un astfel de bordei, cu poalele 
acoperişului lăsate pe marginile gropii, era suficient dc adânc pentru cei care 
stăteau în picioare.
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Prin urmare, bordeiele sunt în mod evident minoritare, ca şi în marea 
aşezare de la Comana dc Jos, unde, din cele 33 de locuinţe cercetate arheologic,
18 complexe erau doar puţin adâncite Î11 sol'. De fapt, pentru secolcic X -  XI se 
constată în mod cert predominarea locuinţelor de suprafaţă.'1

*

I. Glodariu, FI. Costea. I. Ciupea, Comuna de Jos. Aşezările de epocă dacică şi 
prefeudală. Făgăraş, 1980. p. 70.
' St. Oltcanu. Societatea Carpato-Danubiano-Pontică in secolele IV  -  XI. Structuri
demo-economice şi social-politice, Bucureşti, I997, p. 244.
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c. Caracteristici ale construcţiei locuinţelor

Forme. Aşa cum s-a constatat, aproape toate locuinţele de la Poiana au 
forme apropiate, cel mai adesea rectangulare, chiar dacă conturul lor a fost 
realizat destul dc stângaci. Unele sunt dreptunghiulare, Lq, L3s, deţinând astfel şi 
suprafeţe mai mari (14,5 m2, respectiv 14,40 m2 ). Excepţie face L3|, de 
dimensiuni mici şi L 3 9 .  Un caz cu totul ciudat, imposibil de explicat cu 
certitudine, este reprezentat de L[X. La el însă ne vom referi ulterior. în general, 
laturile complexelor au variat între trei şi patru metri, de aici rezultând suprafeţe 
de circa 9-15 m2.5

în privinţa suprafeţei locuinţelor trebuie să avem în vedere existenţa 
unor complexe mai mari6, cu destinaţii poate deosebite, din punct de vedere 
social (L.|, la Poiana). Complexe mai mari, poate bicamerale, s-au cercetat la 
Gornea7 (B6 -  4,5 111 x 3,25 m), unde existau şi mai multe instalaţii de foc. în 
acelaşi timp, în aşezările de epocă, ca şi la Poiana, există locuinţe — probabil 
sezoniere — de forme asimetrice şi dimensiuni deosebit dc modeste (cx.: B<> — 
Gornea).8

în ceea ce priveşte orientarea locuinţelor, la Poiana iui se constată 
anomalii faţă de regula generală, locuitorii de aici ţinând cont de direcţia de 
penetrare a vânturilor reci şi a precipitaţiilor. Astfel, cele mai multe orientări 
sunt apropiate axelor N-S, N-NE/S-SV sau N-NV/S-SE. Diferenţele acestea, 1111 
foarte mari, demonstrează că locuitorii de aici 1111 au ţinut foarte mult la o 
aliniere uniformă în acest sens. în privinţa podelei, aşa cum s-a constatat, 
aceasta a fost amenajată doar prin simplă bătătorirc, preferându-se lutul galben, 
mai bun izolator de umezeală, folosit de altfel şi la realizarea pereţilor. O 
situaţie deosebită s-a înregistrat la L3, unde, aşa cum s-a văzut, paralel cu 
laturile dc N şi F, fuseseră cruţate câte o laviţă. în podea 1111 s-au practicat gropi 
(exccpţie L9). Au existai doar câteva situaţii precum la L>o, unde câteva pete, cu 
totul superficiale, ar 11 putut proveni de la nişte stâlpi de susţinere (poate 
intervenţii ulterioare de consolidare). De asemenea, la L> s-au găsit, în două 
colţuri şi pc mijlocul laturii vcstice, lespezi folosite probabil pentru poziţionarea

5 M. Andronic, Teritoriul iiord-est carpatic in secolele V — X  d. Chr., teză de doctorat în 
manuscris, p. 103. Aici atragem atenţia că la comentarea accstui aspcct dcscriptiv sc uită 
mereu dc faptul că în realitate suprafaţa utilă, locuibilă, a fost Î11 realitate considerabil 
mai mică din cauza suprafeţei ocupate de cei patru pereţi (cu circa o cincime mai puţin).
6 Şt. Olteanu, op. cit., p. 221.
7 1. Uzum. Locuirile medievale de la Gornea -  Zomonife (com. Sichevi(a, jud. Caraş-
Severin), în Banatica, VII, 1983, p. 210, 213.
s Ibidem , p. 211.
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m.ii bună a stâlpilor de susţinere.
Cu excepţia lui Ls, unde s-a constatat amenajarea unei gârlici, şi acela 

mlreptat spre toloaca aşezării, nu s-au putut surprinde urme evidente ale fostei 
mirări. De obicei, aşa cum sc ştie, accesul se făcea din direcţia opusă plasării 
instalaţiei de foc. Totuşi, la Poiana, Î11 chip firesc, în funcţie de orientarea 

aiinţei, intrările au fost practicate pe laturile de S, S-V, S-SV, S-E sau chiar 
P.-SE.

Unele date se pot obţine şi din studierea informaţiilor legate de 
instalaţiile de foc. Dacă în secolele V-VI se constată datorită răcirii accentuate a 
lunci, unei aşa-numite „perioade de vârf’, apariţia şi folosirea intensivă a 

tipurilor de locuinţe îngropate mult în sol9, considerăm că în situaţia revenirii la 
midiţii de temperatură relativ normale, spre sfârşitul primului mileniu creştin, 

locuinţele de suprafaţă devin mult mai numeroase. Aceasta este -  aşa cum s-a 
v unstatat -  şi situaţia de la Poiana. Din acelaşi motiv suntem tentaţi să explicăm 
>i folosirea, acum mai frecventă faţă de trecut, a vetrelor simple, placate sau 1111 
v u lespezi de piatră.

Credem, de asemenea, că de regulă numai în cazul cuptoarelor şi nu a 
vetrelor, pământul unde s-a făcut foc şi-a transformat culoarea şi duritatea cu 
predilecţie în cazul cuptoarelor, ultimele neputând acumula cantităţi mai mari 
de energie calorică. Fireşte nu excludem aici unele excepţii.

Acceptând şi factorii de risc, trebuie de asemenea să mai subliniem 
faptul, deloc de neglijat, că locuinţele mai târzii, contemporane cu distrugerea 
definitivă a aşezării, şi-au păstrat şi la cuptoare şi vetre o cantitate de pietre mai 
mare, multe rămase chiar în poziţia iniţială. Constructorii au putut folosi, din 
comoditate, ccl mai adesea, pietre din locuinţele unei prime etape dc locuire, 
întreruptă de incendierea aşezării.

Patrusprezece locuinţe au aparţinut etapei a doua, fiind înzestrate cu 
instalaţii dc foc mai bine păstrate şi evidenţiate prin cantităţi dc pietre mai mari. 
In contrast, multe din restul complexelor (23 Ia număr) au păstrat urme doar 
modeste de la fostele vetre şi cuptoare: mici grupări dc pietre, şi acestea de 
dimensiuni neînsemnate, plasate, de obicei, spre colţurile unde se amenajau 
astfel de instalaţii dc foc, o densitate mai marc de ceramică fragmentară, oase şi 
bucăţi de cărbuni. Dintre acestea din urmă, doar în şase cazuri (L2i. L>.i. L>(1. L27 
L12 şi Lts) fostul amplasament al vetrei era indicat, în mod clar, doar de prezenţa 
unei lentile de pământ ars la (spre) cărămiziu, uneori cu o pojghiţă gălbuie, cu 
crevase, zgurificată.

în ceea ce priveşte modul de construire a vetrelor, după cele observate 
la Poiana, ele se puteau amenaja fie direct pe sol -  aşa cum am văzut -  fie pe un

' M. Cârciumaru, Consideraţii generale asupra oscila/iei climei in ultimii 5000 de ani, 
in Suceava, IX, 1982, p. 469 -  473.
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pat de lespezi, care a împiedicat producerea unor transformări radicale ale 
pământului. Şi într-un caz şi în altul, pe margine se puneau pietre - aşa numita 
„gardină” - pentru îngrădirea focului şi jarului. Este foarte posibil ca unele vetre 
-  dc altfel, aşa cum s-a văzut, de dimensiuni variabile -  să fi avut clădite în jur 
mai multe rânduri de lespezi, pentru realizarea unui parament protector.

în situaţia distrugerii -  în diverse grade -  a tuturor instalaţiilor de foc. 
este dificil de a face o evidenţă exactă a vetrelor sau a cuptoarelor. După cât se 
pare, la Poiana, după distrugerea finală a aşezării, au mai existat reveniri umane, 
probabil accidentale, care au dus la răvăşirea a ceea cc rămăsese din vetrele mai 
mari, în scopul recuperării de obiecte, unele mai valoroase, rămase după 
încetarea locuirii. Din păcate, în literatura de specialitate, considerăm că nu se 
acordă o atenţie suficientă în a discerne analitic apartenenţa la cele două tipuri 
de amenajări pentru foc.

Scuza majoră este gradul înaintat de distrugere a acestor complexe. în 
ceea ce ne priveşte, considerăm ca indicii ale existenţei unui cuptor, gradul mai 
mare dc ardere al pământului, până la zgurificare, forma de dispunere a 
resturilor (inclusiv lespezi puse pe cant) şi cantitatea de pietre rămasă pe loc sau 
chiar pe restul podelei. Ţinând cont dc aceste criterii, cele mai multe locuinţe de 
etapă târzie dc locuire au avut cuptoare (mai puţin L3, Lj -  incert, L |9(n), L33-  
incert).

Forma şi dimensiunile vetrelor şi cuptoarelor erau variabile. Vetrele 
puteau fi circulare sau ovale, cu diametre până la 1111 metru. Cuptoarele păstrau 
caracteristicile epocii anterioare. Un exemplu clasic, de forma unei potcoave, îl 
reprezintă cuptorul din LiS (pl- 22/1), cu vatră relativ ovală (50 x 60 cm). La 
altele, gradul de distrugere nu a permis măsurători exacte. Vatra lor era relativ 
rectangulară sau ovală. L20 avea vatra placată cu piatră şi laturi dispuse în unghi, 
anormale (pl. 9), în timp ce Lt9(i) din imediata sa vecinătate, a posedat un cuptor 
a cărei boltă fusese realizată cu ajutorul unei mari plăci de piatră (pl. 9). Ca 
aspect mai deosebit, nu trebuie uitată posibilitatea existenţei cuptorului 
bicameral la L2, la care ne-am referit mai sus.

Şi din punct de vedere a amplasării instalaţiilor dc foc, lucrurile nu se 
prezintă spectaculos. Cum era şi firesc, vetrele şi cuptoarele s-au amenajat spre 
colţul dc N (8), N-E (7), N-V (6), E (2), S-E (4), S-V (2), V (3) şi S (I). O 
excepţie o constituie L2s,cu suprafaţă mai mare, care a avut cuptoarele plasate în 
zona relativ centrală. Aşa cum se constată, poziţionările cele mai frecvente au 
vizat nordul.

Cazuri deosebite sunt reprezentate de L4 şi L34> unde se mai păstrau 
înşiruite de-a lungul pereţilor numeroase pietre cu scopul consolidării bazei 
pereţilor (pl. 4; pl. 14).

în privinţa realizării locuinţei, trebuie să subliniem prezenţa, în aproape
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toate situaţiile, a numeroase bucăţi dc chirpici, ars la diferite nuanţe. Cele mai 
mari. fireşte, poartă amprente dc nuiele. în acest sens, deosebit de elocvente 
unt cele câteva bucăţi masive de perete găsite la L44, groase de circa 3,5 cm. O 

luţă este netezită cu mâna, iar cea corespunzătoare mijlocului fostului perete 
poartă urme de nuiele, suficient de groase (3-4 cm) pentru a susţine greutăţile 
specifice la care erau solicitate. Cu aproximaţie, un astfel de perete avea o 
grosime de ccl puţin şapte cm. O astfel dc construcţie a pereţilor este firească, 
ţinând cont de lipsa în zonă a lemnului de răşinoase, cel mai convenabil, întreg 
sau despicat, pentru ridicarea de case de lemn.

Nici acoperişurile 1111 prezentau ceva deosebit, fiind tăcute din trestia 
haiţilor din vecinătate şi mai puţin sau deloc din paie, ţinând cont de suprafeţele 
restrânse de teren avute aici la dispoziţie, pentru agricultură. La realizarea lor se 
puteau folosi, pentru legat şuviţe (curmeie) de coajă de plop, mesteacăn sau 
diverşi lăstari de carpen, frasin sau fag, crengi lungi de fixare a snopilor de 
irestie, pietre şi pământ galben pentru a feri acoperişul de efectul vântului. 
Descoperirea în pământul de umplutură la unele locuinţe a unor lentile galbene, 
i' interpretăm tocmai ca rezultat a prăbuşirii lutului dc pe fostele acoperişuri.

Î11 general, complexele locative de la Poiana nu prezintă lucruri 
spectaculoase. Refaceri succesive ale locuinţelor s-au întâlnit, de exemplu, la 
Gornea10 unde B| a avut chiar trei astfel de niveluri, sau la Comana de Jos."

*

10 I. Uzum, op. cit., p.209.
" I. Glodariu, FI. Costca. I. Ciupea, op. cit., p. 81.
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ii. Anexe

La acest subcapitol trebuie sâ amintim în primul rând un atelier 
meşteşugăresc, identificat pe traseul secţiunii 48 şi aflat la periferia aşezării, în 
marginea sa estică.12 Probabil clin precauţie, din cauza riscului de incendiere a 
complexelor de locuit, el a fost amenajat la o depărtare de peste 40 de metri de 
cele mai apropiate case.

Forma sa, relativ ovală (3,50 m lungime, 2,25 m lăţime maximă), se 
termina în capătul său de N-V cu un cuptor exterior, circular, cu diametrul de 
circa 1,25 m, săpat în lut masiv. Vatra sa era marcată de un strat de pământ 
cărămiziu, gros de 3-4 cm. Iară însă să fie zgurificat (pl. 16/3; 21/4). în zona 
gurii sale de alimentare se mai păstrau trei lespezi de piatră de dimensiuni mai 
mari. Podeaua, realizată doar prin simplă bătătorirc, a fost descoperită la 
adâncimea de circa 80 cm (50 faţă de nivelul vechi de călcare).

Pc lângă ceramică fragmentară, aici au fost descoperite câteva piese 
interesante: o ancoriţă pentru agăţat toarta unei găleţi din lemn (pl. 24/3), o 
lopăţică (otic?) din corn de cerb pentru curăţat pieile (pl. 27/15), o lamă de cuţit 
(pl. 24/5), un împungător din os (pl. 27/1) şi două fusaiole bitronconice (pl. 
25/1, 8), din care una decorată cu unghia.

Deoarece aici nu au fost găsite bucăţi de zgură sau de lupe de fler, nu 
putem să-l considerăm ca atelier de redus minereul de fier. în schimb, deoarece 
în acest complex au fost descoperite cele mai multe fragmente ceramice 
modelate cu roata, şi de aspectul cel mai evoluat comparativ cu alte complexe 
dc locuire, suntem de părere că atelierul a putut aparţine unui olar.

*

în cuprinsul aşezării au fost descoperite şi o serie de locuri unde s-a 
făcut foc în scop menajer. în continuare, Ic prezentăm în ordinea descoperirii 
lor:

a. instalaţii de foc
V| -  reprezintă simbolic urmele unui foc în groapă, identificat, aşa cum 

s-a specificat, la circa 2,5 m depărtare de L| (pl. 17/1). La adâncimea 
superficială de 45 cm, pământul s-a prezentat pe o profunzime dc câţiva 
centimetri, cu o nuanţă mai închisă, datorată prezenţei unei cantităţi de cenuşă, 
în el găsindu-se două mici aşchii osoase calcinate şi două mici fragmente 
ceramice. Suprafaţa cu urme de ardere avea forma ovală (diametru lung dc circa 
1,20 cm, iar cel scurt de aproximativ 90 cm). Complexul a aparţinut în mod

12 M. Andronic, Preoccupaliotis artisanales dans l'habitat de VIIF -  /A'- sidcles de 
Poiana (cont. Zvordştea, dep. de Suceava). în SA A, IX. 2003, p. 411 -  415.
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.i i mal locuinţei menţionate, fiind amenajată într-o mică adâncitură a solului.
V2 -  a fost descoperită sub forma unui grupaj de lespezi nisipoase, în

ii Meritate arse spre nuanţe cărămizii, foarte friabile în urma probabil a arderilor
ii |vtate(pl. 17/2). Vatra a fost amenajată pe nivelul dc călcare de epocă, la 
«d .'meimea dc 30 cm şi a reprezentat o formă neregulată cu lungime de circa 80 
«in ,-i lăţime de peste 34 cm. Probabil că numeroasele lespezi împrăştiate în ju r 
l'itivin de la această vatră sau de la o alta mai mică. din vecinătate (V3). în 
npmpiere, ca şi în cazul V3, s-ati descoperit câteva fragmente ceramice şi oase
1 11 urme de ardere, ele aparţinând ca probabilitate de L>.

V3 -  plasată la aceeaşi adâncime şi Ia o depărtare de circa doi metri N-E 
i‘ cea anterioară, ea a fost realizată din acelaşi tip de piatră, având un aspect 

u lativ circular cu diametrul modest, de circa 0,50 111 (pl. 17/3).
V.) -  aparţinând probabil locuinţei Lţ, s-a prezentat ca o pavimentare 

oinpactă de lespezi friabile, cărămizii în majoritate, fiind dc formă relativ 
(angulară (65/45 cm) şi la adâncimea vechiului nivel de călcare (-25/30 cm). 

In plan central, suprafaţa de ardere era albiată, adâncită cu circa 7 cm. La 1111 
i>lţ fusese depus un fragment masiv de lipitură de lut cu pleavă (pl. 18/1). 

Alături se afla un mic grupaj de lespezi, pe care -  după lutul ars la roşu dintre 
două pietre —este posibil că s-a făcut foc.

V5 -  se parc că a aparţinut unei locuinţe, Li sau L>, ţinând cont de 
ipropierea acesteia dc cele două complexe (pl. 4; pl. 18/2). Amenajată tot pc 
nivelul vechi de călcare (-35 cm), cu lespezile răvăşite, pe un contur actual 
icctangular dc aproximativ 90/60 cm, nu a avut nici ea un pat dc lut ars, 
deoarece focul s-a făcut pc o suprafaţă pietruită. între lespezi a fost descoperit 
un fragment de buză de vas.

V6 -  s-a prezentat ca o masă dispersată de pietre dc mici dimensiuni, la 
peste doi metri depărtare de L<> şi la o adâncime de circa 30 cm (pl. 4). Şi aici 
probabil vatra iniţială a fost deranjată prin împrăştierea micilor lespezi
> onstitutive, între carc s-au mai păstrat numeroase oase şi fragmente ceramice.

V7 — a fost amenajată relativ circular (diametrul maxim de circa 50 cm) 
din succesiunea mai multor lespezi de mici dimensiuni. în planul său central, 
locul făcut repetat a înroşit şi întărit pământul pe o profunzime de circa 2 cm. A 
aparţinut cu probabilitate locuinţei Ls.

Vs -  a fost descoperită în extremitatea de S-E a secţiunii 15. Nu ştim 
dacă iniţial a avut pietre, resturile observabile fiind deosebit de modeste. Ele 
constau într-o suprafaţă de circa 80 cm în diametru, cu pământ mai închis la 
culoare, cenuşos şi prezenţa unor bucăţi de cărbune, in această situaţie, 
considerăm că mai degrabă aici a existat un simplu foc Î11 aer liber.

V9-  a apărut în extremitatea de N-V a secţiunii 15. oarecum la mijlocul 
distanţei dintre grupajul de locuinţe 12-15 şi cel al locuinţelor 27-30. Şi în acest

________ Poiana -  o aşezare din secolele VIII -  IX d. Chr.___________
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caz suprafaţa pe care a fost făcut foc (diametru circa 75 cm) nu avea pietre şi 
nici strat de lut ars la cărămiziu, ci doar o componentă evidentă de cenuşă şi 
cărbune.

Vio -  era reprezentată de o grupare modestă de pietre de mici 
dimensiuni, împrăştiate pe o rază de circa 50 cm, în combinaţie cu fragmente 
ceramice, oase, şi rare bucăţi dc cărbune dc mici dimensiuni. Arderile fie au fost 
superficiale, fie s-au lăcut pe o suprafaţă pietruită iniţial, ulterior dezafectată, 
deoarece nu s-a păstrat o suprafaţă de lut ars într-o măsură considerabilă încât 
pământul să-şi schimbe culoarea şi consistenţa. A fost descoperită în 
extremitatea de S-E a secţiunii 16.

V 11 -  la o distanţă de circa 3,5 m N-E de L2| s-au conservat urme 
modeste de la o vatră exterioară, constând dintr-o grupare de pietre răvăşite 
(diametrul maxim 90 cm), bucăţi de cărbuni şi câteva resturi osoase (pl. 12/1).

V 12 — a fost identificată în S22 datorită unui grupaj de pietre, de mici 
dimensiuni. împrăştiate ulterior încetării funcţionării ei. Nu a prezentat 
suprafaţă arsă la cărămiziu, focul făcându-se iniţial direct pe pietre, sau fiind 
foarte slab şi doar ocazional, în schimb au fost găsite prezente câteva fragmente 
atipice de ceramică şi oase.

V n - s e  remarcă prin dimensiunile mici (circa 55 cm diametru) şi starea 
bună de conservare. Focul a ars pe un mic grupaj de pietre plate, iar pe margine 
fusese clădit un parament din pietre de mici dimensiuni (pl. 22/5). Sub vatra 
propriu-zisă, pământul nu a luat o culoare deosebită. în apropierea vetrei au fost 
descoperite două fragmente ceramice. A servit probabil locuinţei 17.

V 14 -  reprezintă un complex mai ciudat prin forma sa (pl. 18/5). Vatra, 
realizată din aglomerarea a câteva pietre tot pe nivelul vechi dc călcare 
(adâncimea de 35/40 cm) este adosată unei gropi a cărei adâncime pleacă de la -  
65 cm, lateral de instalaţia de foc, şi ajunge la -80  cm în coada sa. săpată sub 
forma unui canal lat de circa 35 cm şi lung de circa 2,50 m. Sub cele câteva 
pietre ale vetrei, dispuse în dezordine, pământul conţinea mici bucăţi de cărbune 
şi foarte mici fragmente de chirpici. In preajma vetrei s-au găsit două fragmente 
ceramice modelate de mână.

Vj5 — aparţinând probabil locuinţei cu numărul 32 (S.)6), vatra sa (având 
diametru de circa 60 cm) era sub forma unei grupări dispersate de pietre şi 
ceramică fragmentară, cu urme dc cărbuni şi cenuşă.

V 16 -  la o distanţă de 1-2 m faţă de Lj.j şi L35, Ia -35/40 cm, s-a 
descoperit o fostă instalaţie de foc exterioară, de mici dimensiuni (diametru 
circa 50 cm). Instalaţia poate că a avut boltă, Fiind în fapt un mic cuptor (pl. 
22/6). Pe margine s-au păstrat două lespezi puse pe cant. Vatra 1111 a fost 
zgurificată, focul făcându-se probabil pe 1111 pat de pietre. Alături zăcea o 
grupare de pietre, provenind probabil din desfacerea cuptorului.
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b. gropi menajere
Î11 aşezarea de la Poiana au fost descoperite şi o scrie de gropi, 

u-alizate, după opinia noastră, în primul rând pentru extragerea lutului necesar 
ilcătuirii pereţilor locuinţelor.

în continuare prezentăm aceste complexe, Î11 ordinea descoperirii lor:
G| -  descoperită Î11 Ss, a avut o formă neregulată cu axul lung dc circa 

' '  cm (cf. pl. 18/4) şi adâncimea dc 70 cm. Pământul său de umplutură era mai 
inclus la culoare din cauza componentei de cenuşă (probabil) şi dc mici bucăţi 
tic cărbune. Săpată cu scop de a se scoate lut pentru construcţia locuinţelor, 
ulterior a avut utilitate probabilă de depozitare a resturilor de ardere a lemnelor 
tic foc.

G2 -  s-a adâncit până la 60 cm, şi a avut o formă de sac, cu gura de 
aproximativ 35 cm în diametru. A fost identificată în aceeaşi secţiune, Ss.

G3 -  situată nu departe de gropile nr. 2, 4 şi 5, a avut o formă de sac, cu 
t ura ovală (100/40 cm ca axe) şi cu adâncime de circa 55 cm. Pe fundul său au 
fost descoperite mici bucăţi de cărbuni şi două fragmente ceramice.

G4 -  în formă de sac, cu gura relativ circulară de 55 cm. diametru şi 
adâncime maximă dc 55 cm. în gura gropii s-a găsit o mică piatră.

G5 -  în formă de sac, cu gura tot circulară, adâncime apropiată de cea 
anterioară şi poziţionare a gurii printr-o mică lespede, pusă acolo după umplerea 
cavităţii respective.

G0 -  descoperită în S2t, a avut adâncimea de 50 cm, păstrând urmele 
unui foc făcut la vremea respectivă într-o mică adâncitură în sol. Pământul de 
umplutură a marcat un contur oval (axe 45/33 cm) şi a avut o densitate mare de 
cenuşă şi cărbuni, cât şi câteva fragmente ceramice şi osoase, ultimele arse spre 
calcinare. Î11 această situaţie complexul ar putea fi considerat, în acclaşi timp, şi 
un foc deschis, exterior locuinţelor.

G; -  a apărut în S20, de formă circulară (diametrul de circa 45 cm) şi cu
o adâncime superficială dc 47 cm. ceea cc ne face să o considerăm că la origine 
a fost mai mult o alveolare în nivelul de călcare dc epocă (pl. 18/3). Pământul 
său conţinea cenuşă, cărbuni şi două mici fragmente de oase arse, cu luciu 
negricios. în centrul gurii gropii a fost depusă o lespede roşiatică (arsă în foc?), 
nisipoasă, cu laturi de circa 20/14 cm, în poziţie uşor oblică. Sub piatră se 
găsea, tot Î11 poziţie oblică, cu vârful în jos, o coasă din fler. conservată destul 
de prost, cât şi -  se pare -  un inel de prindere pe coadă, distrus.

Gs -  poate (1 pusă în legătură cu locuinţa nr. 17. A avut o adâncime de 
70 cm, gura dc formă circulară (diametrul de 29 cm) şi profil de sac. Pământul 
tic umplutură conţinea cenuşă, fiind astfel mai închis la culoare.

G9 — s-a remarcat printr-un contur rectangular (84/32 cm), şi adâncimea
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dc 64 cm. Fundul plat, conţinea o cantitate destul dc redusă de cenuşă şi 
cărbuni, turnate aici cu rost de depozitare a celor rezultate în instalaţia de foc a 
unei locuinţe. A fost identificată în S;>(j.

Gio -  groapă umplută cu pământ cenuşos, dar fără cărbuni, cu rare 
fragmente ceramice şi osoase, relativ ovală (1.80 x 0,90m), cu adâncime 
maxima de 1,10  m şi pereţi oblici. în pământul său de umplutură s-a descoperit
0 mică lamă de cuţit, carc nu s-a putut conserva.

Gn -  groapă de contur neregulat (1,20 x 0,75 m) cu pământ cenuşos şi 
fragmente mici de cărbune, cu fund plat, adâncă de 50 cm tot faţă dc nivelul 
actual de călcare. Fără ceramică sau oase.

In sfârşit, mai menţionăm existenţa, spre capătul dc sud-vest a lui S20 a 
unei forme de arsură, provenind dc la o bucată mare de lemn. Astfel, la 
adâncimea de 37 cm, s-a conturat o masă compactă dc cărbune, cu lungimea de
1 111 şi lăţimea dc 28 cm (grosime 5-6 cm).

44

Poiana -  o aşezare din sccolele VIII -  IX d. Chr.

V. DESCRIEREA INVENTARULUI ARHEOLOGIC

Este binecunoscută importanţa agriculturii pentru comunităţile umane 
.lin această epocă. Analiza diverselor aspecte legate de viaţa economică este 
insă foarte mult îngreunată din cauza lipsei informaţiilor scrise. în schimb. în 
.ulrul inventarului arheologic descoperit în siturile de epocă au apărut şi 

numeroase unelte agricole.
Aşa cum sc ştie, perioada dc sfârşit a primului mileniu creştin este 

caracterizată de o dezvoltare deosebită a metalurgiei, agriculturii şi creşterii 
sitelor şi. implicit, a populaţiei. în ceea cc priveşte realităţile de la Poiana, nu 
putem cunoaşte sistemul de exploatare a pământului agricol. Faţă dc multe alte 
aşezări din această epocă, situate pe luncile unor ape mai mari sau mai mici, 
aşezarea noastră sc plasa în plin codru, într-un loc desţelenit antropic. Studiind 
topografia locului, este dc presupus că ogoarele, unde considerăm că sc practica 
încă o agricultură primitivă, dc caracter extensiv, se găseau pc terenurile aflate 
la N-V, N şi N-E dc aşezare, Î11 direcţia iazului numit astăzi „Balta Neagră" (cl. 
pl. 2).

Terenul necesar agriculturii cu siguranţă că fusese desţelenit, probleme 
insă mult mai mari punându-le dc-a lungul timpului protejarea culturilor 
agricole de prezenţa distrugătoare a animalelor sălbatice.

1. Obiccte de inventar din fier
în strânsă legătură cu aceste preocupări era şi creşterea vitelor, carc -  

dincolo dc găsirea, în cea mai mare parte a anului, a posibilităţilor de hrănire a 
acestora la liziera şi în poienile pădurilor -  necesita strângerea dc furaje pentru 
timp de iarnă. O piesă deosebit dc valoroasă, în această ordine dc idei, prin 
raritatea sa, este coasa descoperită în groapa nr. 7.'

'Cf. M. Andronic, Preoccupations artisanales dans l ’habiUU de V l l f  -  I X  siecle ele 
Poiana (corn. de Zvorâşlea, dâp. de Suceava) în SA A, IV, 2003, p. 411, pl. 11/14. Până 
acum, 111 literatura dc specialitate avută la dispoziţie nu ani găsit vreo analogic 
semnificativă. Piesa de la Poiana prezintă o curbură destul dc accentuată şi arc alt sistem 
de prindere faţă de rarisimele coase descoperite pentru această perioadă. Ne referim la 
cea din depozitul de unelte dc la Dragoslovcni -  Vrancca. la cea dc la Echimăuţi -  
Rezina, la cca dc la Curcani -  Călăraşi sau la cea de la Dodcşti, ultima publicată drept 
seceră ca şi 111 alte articole ulterioare (cf. D. Gh. Teodor, Meşteşugurile la nordul 
Dunării de Jos in secolele IV -  XI d. ///*., Iaşi, 1996, p. 27, fig. 4; ibidem. p. 27, tîg. 
7/10. ibidem, p. 125, fig. 11/9, cu bibliografia aferentă şi idem. Teritoriul est-carpatic 
in veacurile V -  X I e.n., laşi, 1978, p. 77, fig. 26/3. Dacă avem în vedere că lamele 
coaselor tind să capctc o formă aproape dreaptă, asemănătoare cu cele dc azi, trebuie să 
considerăm piesa dc la Poiana, o formă scurtă, dc 28 centimetri, încă neevoluată 
suficient (cf. pentru comparare exemplarul dc la Ccrnauca, din secolele XII -  XIII, I. 
Voznyi, Cornivs'ka feodal'na  ukriplena sadiba. X II — XIII st., Cernăuţi, 1998. p. 65,
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Piesa se găsea într-o stare destul de avansată de degradare, care a cauzat 
şi distrugerea vârfului său. Deşi are o lungime modestă, de circa 30 cm, se 
remarcă prin robusteţe (pl. 24/8). Partea terminală a peduncului său putea fi 
introdusă uşor în despicătura cozii de montare.

Ceva mai frecvente sunt seceri le. în pământul de umplutură de la L34 s-a 
descoperit o seceră aproape întreagă (pl. 24/4). Nici ea nu a păstrat vârful. 
Lungimea actuală este de 14 cm. Sc remarcă curbura largă a lamei, şi grosimea 
considerabilă a pedunculului care mai degrabă era acoperit, prin înfăşurarea 
succesivă a unei fâşii textile sau şuviţe de piele, dar mai ales unghiul de pornire 
al lamei din peduncul, ceea cc face din ca o piesă rarisimă. Considerăm ca 
singură analogie apropiată unul dintre exemplarele dc la Dinogeţia2.

Cele mai apropiate teritorial descoperiri, relativ asemănătoare, au fost 
înregistrate la Lozna-Străteni (jud. Botoşani)3, Revna şi Dobronăuţi4 (rcg. 
Cernăuţi-Ucraina) şi Odaia5 (jud. Orhei-R. Moldova). Alte descoperiri s-au 
efectuat, de exemplu, la Hansca, Dodeşti-Vaslui, Borniş, Izvoare-Bahna-Neamţ6 
sau Obârşia-Olt7 . Forma piesei de la Poiana nu s-a întâlnit până acum nici în 
sccolele ulterioare.8

'Iot ca unelte, dar folosite după caz şi ca arme, menţionăm lamele de 
cuţit. Ele reprezintă de obicei cele mai numeroase unelte de fier descoperite în 
situri. La Poiana s-au găsit cinci lame de cuţit (pl. 24/2, 5-7), dintre care una n-a 
putut li salvată din cauza friabilităţii sale. Ca formă, ele nu respectă 1111 tip 
anume. Probabil meşterul fierar al comunităţii nu executa în serie astfel de 
piese, ci numai ocazional. în general, ele aveau 1111 peduncul masiv şi un „umăr”

foto 32).
'  Gh. Ştefan şi colab., Dinogeţia I. Aşezarea feudal timpurie de la Bisericuţa -  Garvăn, 
Bucureşti, 1967, p. 60, fig. 36/5.
1 D. Gh. Teodor, Regiunile carpato-nistriene in secolele V — X, d. l/r., în voi Spaţiul
nord-est carpatic in mileniul întunecat (coord. V. Spinei), Iaşi, 1997, p. 100, fig. 15.
1 L. Mihajlina, Naselennja verhn'ogo Popryttja VIII -  X  st, Cernăuţi, 1997, p. 99, fig. 
47/17-18.
1 I. A. RafaloviC, Otcet o polevyh issledovanijah otrjada ranneslavjanskoj arheologij
PDE za 1963 — 1964 gg., Arhiva Institutului de Istorie Vcche şi Arheologie Chişinău 
(pc viitor AIIVA), raport 24, 1965, p. 62, pl. 3/13 şi idem, Slavjane VI -  IX  vekov v 
Moldavii, Chişinău. 1972, p. 210, fig. 35/15.
0 1. Mitrea, Aşezarea din secolele VI ~ IX de la Izvoare -  bahna, Piatra Neamţ, 1998, p. 
82 (cu bibliografia).
70 . Toropu, La necropole prefeodale d'Ubărşia -  Oh, în Dacia, N. S., XVI, 1972, p. 
171.
8 V. Spinei, Moldova in secolele X I - X I V ,  Chişinău, 1994. p. 439, fig. 5/14, p. 448, fig.
14 pentru Bârlăleşti şi Bâtca Doamnei; I. Voznyi, op. cit., p. 34, fig. 21, P- 42, fig. 42,
p. 54, fig. 60.
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•I>1 itor în zona dc contact cu lama, pentru fixarea mânerului cel mai adesea 
confecţionat din lemn.

în nordul Bucovinei istorice s-a făcut constatarea că, dc obicei, lama 
«'.te de aproape de trei ori mai lungă decât peduncului.9

O piesă deosebit de importantă pentru aşezare este şi ancoriţa din fler.
1 dosită la fixarea toartelor la găleţile de lemn (pl. 24/3). Nu cunoaştem întreaga 
iMorie a acestui tip de recipient. Totuşi acum se constată pc arealc geografice 
ni inse apariţia torţii metalice şi a acestor ancoriţe din fier10

Î11 Basarabia au fost găsite destul de frecvent astfel de piese, considerate 
de tip „Echimăuţi”, la Alcedar, Rudi şi, fireşte, Echimăuţi". La noi astfel de 
mcoriţe s-au găsit dc exemplu la Obârşia-Olt12 sau Dinogeţia1', unde sc şi 
fabricau.

2. Obiecte de inventar din os
Poate şi mai frecvente sunt împungătoarele (pl. 27/1,3,6,8-10, 13-14)-

1 alizate din oase mai mici, adesea femure, ascuţite prin folosirea unor cute din 
ci locale (pl. 29/1-2. 8-1 I). Aceste piese, ca şi cuţilcle, practic, erau de nelipsit 

ni fiecare locuinţă, ceea ce explică şi frecvenţa lor în rândul descoperirilor. Prin 
folosiri îndelungate, la unele s-a produs lustruirea vârfului. Pentru producerea 
lor se foloseau oase aparţinând mai multor animale domestice, inclusiv păsări 
(pl. 28/4). U11 caz deosebit îl reprezintă ascuţirea intenţionată a unui colţ dc 
mistreţ (pl. 28/1). Uneori ele se confecţionau din coame sau aşchii lungi din 
unse mari. Numărul împungătoarelor se va rări treptat, în evul mediu, astfel de 
unelte fiind realizate şi din fier.

Tot din os. din corn de cerb, s-a realizat o unealtă rar atestată in epocă 
(pl. 27/15). Utilitatea exactă a sa este discutabilă: otic sau unealtă pentru
i.ibăcitul pieilor. Deoarece vârful lamei sale 1111 este prea ascuţit, ca şi în cazul 
altor descoperiri de gen. considerăm mai plauzibilă prima supoziţie.

Î11 perioada secolelor VIII-X, analogii mai apropiate teritorial s-au 
înregistrat la Borşeni-Neamţ14, Lozna-Botoşani15, Rudi16 şi Alcedar -  jud.

L. Mihajlina, op, cit., p. 100, fig. 47/10-13.
M. Andronic, Teritoriul nord-est carpatic in secolele V -  X  d. Chr., teză dc doctorat 

in mss., p. 355, cu bibliografia.
11 M. G. RoSal, G. B. Fedorov. Zilye i proizvodstvennye sooruzenija drevnerusskogo 
poselenija Rud', în A IM (1970 -  1971 gg.), Chişinău 1973, p. 162, 175.
1 O. Toropu, op. cit., p. 171.
1' Gh. Ştefan şi colab., op.cit., p. 78, 84, fig. 40/1,2,13,21.
1 Informaţie dc la dr. Ioan Mitrea, căruia îi mulţumim şi cu acest prilej.

1 D. Gh. Teodor, Cercetări in aşezarea din secolele VII — VIII de la Lozna-Străteni. 
jud. Botoşani, 111 Materiale, a XlV-a sesiune anuală dc rapoarte, Tulcea, 1980, p. 460 şi
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Orliei17, R. Moldova, Dobronăuţi-reg. CernăuţiIS şi Gorodoc şi Bakota -  reg. 
Hmielnicki19, Ucraina.

O altă unealtă din os, cu funcţionalitate sigură, este aşa zisul „răzuitor” 
sau „lustruitor” . Realizată din coaste de bovine (sau cabaline) şi ascuţită cu 
ajutorul unei cute, piesa era folosită în mod normal la prelucrarea pieilor de 
animale pentru tăbăcirc -  pl. 27/12. O caracteristică a acestui tip dc unealtă este 
prezenţa lustruirii pe ambele feţe, datorate unei folosiri îndelungate. Mai mult, 
un exemplar de la Lozna-Botoşani20 are pe o porţiune chiar şi marginea tocită. 
Astfel de obiecte s-au mai descoperit, de exemplu, la Odaia"1 şi Hlingeni22, în 
Basarabia.

Tot din oase, de această dată de mari dimensiuni (tibii de vacă sau cal), 
se realizau în epocă patinele (pl. 27/2, 7, II). Caracteristica lor unică este 
existenţa unei suprafeţe aplatizate datorită folosirii mai îndelungate. Alăturăm 
celor trei exemplare de la Poiana doar o singură piesă de la Rudi2', în Basarabia, 
sau mai multe la Dinogeţia21.

în sfârşit, ca rezultat al prelucrării pentru obţinerea de unelte, s-au mai 
descoperit două fragmente de corn de cerb (pl. 27/4-5) care au fost prelucrate 
prin tăiere şi cioplire marginală. Ele se pot raporta la numeroase alte dovezi ale 
prelucrării cornului dc cerb şi osului în general, atestată aproape în fiecare 
aşezare cât decât cercetată.

Tot din os sc realizau şi podoabe, în primul rând, pandantive. Deşi 
cercetarea noastră nu a avut şansa să descopere decât o singură astfel de piesă, 
ca este finisată îngrijit (pl. 28/3), fiind realizată dintr-un vârf de corn, puternic 
şlefuit şi perforat la capătul gros. La una dintre cele două găuri, marginea este

llg. 8/5.
16 V. S. Bejlekci, Otcet o raskopkali vostok ’noj casti Posada R ud’ v 1981 godu, raport 
163 (A IIV A ), p. 104, pl. 2/1.
17 M. T. KaSuba, N. P. Tel’nov, T. A. Scerbakova, Alâedarskoe drevnenisskoe 
poselenie (raskopki 1987 -  89 gg). Tiraspol, 1997. p. 20, 34.
I!> L. Mihajlina, op. cit., p. 104, fig. 49/1, 15.
19 Datarea unor astfel dc lopăţele din os indică că accstca nu apar în Podolia mai 
devreme dc sfârşitul secolului VIII -  începutul secolului IX. Cf. I. S. Vinokur, O. M. 
Prihodnjuk, Rannesslavjannskoe poselenie na r. Smotric, în Rannesrednevekovye 
vostocnoslavjanskie drevnosti, Leningrad, 1974, p. 239; O. M. Prihodnjuk, Slav'janni 
na Podi!li ( V I -  VII st.). Kiev, 1975. p. 34, fig. 15/2.
20D. Gh. Teodor, Cercetări în aşezarea ... , p. 460. fig. 8/6.
21 1. A. RafaloviC, O tce t.... p. 51, pl. 4/1.2.7. pl. 58. ~

1. 13. GoPccva, M. T. KaSuba. Glinzen’ II. Mnogoslojnyi pamjatnik Srednego
Podnestrov'ja, p. 60, pl. 146/9-12; p. 113, pl. 115/3.

M. G. RoăaP, G. B. Fcdorov, op. cit., p. 176; V. S. BcjlekCi, op. cit., p. 104, pl. 1/12.
21 Gh. Ştefan şi colab., op. cit., p. 94, fig. 42/24-26.
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mptă. Şi acest tip de obiect este uneori întâlnit în epocă şi chiar mai înainte. 
Smintim aici, de exemplu, pandantivele descoperite la Aldeni-Neamţ. Dodeşti-
V islui25, sau Dinogeţia 6.

3. Obiectc de inventar din piatră
O altă materie primă folosită pentru obţinerea uneltelor a fost piatra. în 

pi imul rând, din anumite roci se obţineau indispensabilele râşniţe. Faptul că la 
l’iliana nu s-a descoperit o astfel de piesă demonstrează că, fie locuitorii săi s-au 
putut evacua la timp, luând cu ei bunurile necesare şi valoroase, fie -  ceea ce
i ste mai plauzibil -  prezenţe umane ulterioare au recuperat astfel de unelte.

în schimb, cutele, mult mai uşor de produs, prezente practic în fiecare 
i'uspodărie, sunt destul de bine reprezentate (pl. 28/2, 5, 7, 8). Ca tipuri, s-au 
descoperit bucăţi mari din pietre locale, de contur neregulat, purtând urme clare 
ilc folosire la ascuţitul împungătoarelor (pl. 29/1-2), sub formă de canale, sau 
piese de forme relativ regulate, cu cel puţin o parte din suprafeţe lustruite
■ latorită folosirii îndelungate. Şi acest tip. pentru cuţite, seceri şi coase a avut 
exemplare cu astfel de canale (pl. 28/2, 7). Ţinând cont de factura superioară şi 
Ic frecvenţa tipului reprezentat de cele două piese asemănătoare amintite mai 
.us în cadrul aşezărilor Sântana de Mureş, nu excludem ca aceste obiecte să 11 
lost luate, ca şi fibula şi ceramica Sântana de Mureş, din cuprinsul unui sit mai 
vechi.

4. Obiecte din lut ars
Faţă de numărul mare de fusaiole, este destul dc curios că la Poiana nu 

•au descoperit greutăţi de lut pentru războiul de ţesut sau plasele de pescuit. 
Aici putem menţiona doar o jumătate de greutate (sau fusaiolă) de lut ars, 
discoidală (pl. 26/10).

Tot la cest capitol, al rarităţilor, amintim o toartă de vas, cu perforaţie 
(pl. 26/13), o pastilă din lut (pl. 26/7) şi o alta, cu zona mediană albiată (p. 
26/9). Astfel dc discuri dc lut, ornamentate sau nu, considerate uneori drept 
„turtiţe” sau „pâinişoare”, s-au mai descoperit şi în alte situri, precum la 
Dinogeţia 7, Lozna, Dănăceni, Hansca şi Echimăuţi2*.

D. Gh. Teodor, Teritoriul-est carpatic..., p. 77, fig. 35/5 şi 36/4, unde pandantivelor 
nu li sc atribuie o funcţionalitate concrcctă („obiecte din os frumos ornamentate”). Ccl 
dc la Dodcşti c considerat străpungător, obiect dc ornat sau psalic (idem. Continuitatea 
populaţiei autohtone la est de Carpaţi, Aşezările din secolele VI -  XI de la Dodeşti -  
Vaslui, Iaşi. 1984, p. 84.
" Gh. Ştefan şi colab.. op. cit., p. 94, fig. 47/13-14, 24, fără însă să li sc menţioneze 

explicit menirea.
Ibidem, p. 328, fiş. 180. 

hD. Gh. Teodor. Elements slaves des V f  -  VII? siecles ap. .). C. au nord du Bas 
Danube. in Spaţiul carpato-dunăreano-pontic in mileniul marilor migraţii. Buzău,
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La fel de interesante sunt şi piesele tubulare găsite în pământul de 
umplutură din L43. Două au lungimea de 3,5 cm, respectiv 3,2 cm, iar a treia, în 
stare fragmentară, este de dimensiuni mai mari (pl. 26/3-5). Cele mici pot li 
considerate mărgele, cea mare posibil mosor, cu o analogic la Sânicolau Român 
(Bihor)2’ .

în sfârşit, tot din lut este un fragment de obiect care ar semăna cu un 
picior uman sau animal (pl. 26/6), aparţinând unui fost idol sau unei jucării. 
Obiceiul confecţionării unor astfel de pisc în epocă a fost demult sesizat pe 
spaţii geografice largi30.

Cum este şi firesc, mult mai frecvente sunt fusaiolele, ele fiind unele 
dintre obiectele nelipsite în orice aşezare. La ele nu se constată o preferinţă 
anume ca forme sau tip de pastă şi ardere. Spre exemplificare, în aşezarea de la 
Poiana s-au găsit până acum 25 de asemenea piese, din care cinci, în stare 
fragmentară. Forma lor este, ccl mai adesea, bitronconică, dar şi sferică, uşor 
aplatizată sau discoidală (pl. 25-26). Lucrate din pastă ceramică obişnuită, au 
fost arse, fie oxidant, fie reducător. La o culoare cenuşie au fost arse şi trei 
fusaiole de factură superioară, modelate prin rotire în jurul axului lor, dinlr-o 
pastă cu nisip fin, una dintre ele fiind şi ornamentată în jumătatea superioară cu 
trei incizii circulare, dispuse concentric (pl. 26/12), iar alta, păstrată fragmentar, 
având corpul decorat cu cinci astfel de incizii (pl. 26/8). Aceste piese pot 11 
elemente largi de datare, deoarece ele apar în aşezări din ultimele veacuri ale 
primului mileniu creştin (Lozna31 - Botoşani, Davideni " — Neamţ, Sacoşul 
Mare33 în Banat, Dridu34, Odaia, Rudi XX, Alcedar, Hlingeni în Basarabia35 sau 
Codeni36 în regiunea Cernăuţi, ca să dăm numai câteva exemple. în aceeaşi

2003, p. 432, fig. 2/14-16.
29 S. Dumitraşcu şi I. Crişan, Cuploare de ars oale descoperite la Sânicolau Român, 
jud. Bihor, în Crisia, XVIII, 1988, p. 99, pl. XLI/9.
30 M. Andronic, Teritoriul nord-est carpatic ..., p. 368-369, cf. şi D. Gh. Teodor, 
Elemente nomade din secolele VI -  VIII d. Chr. in regiunile de la est şi sud de Carpaţi, 
în Spaţiul carpato-dunăreano-pontic în mileniul marilor migraţii, p. 509, fig. 8.
31 D. Gh. Teodor, Regiunile carpato-nistriene..., p. 100, fig. 15.
32 1. Mitrea, Comunităţi săteşti la est de Carpaţi in epoca migraţi Hor. Aşezarea de la 
Davideni din secolele V -  Vil. p. 135, fig. 72/1-2; 73/1.
33 M. Moroz -  Pop, Aşezarea feudal timpurie de la Sacoşul Mare, în Tihiscum, V, 1979. 
n. 152, fig. IV.

E. Zaharia, Săpăturile de ta Dridu. Contribuţie la arheologia şi istoria perioadei de 
form are a poporului român, Bucureşti, 1967, p. 126, fig. 52/8.
35 M. Andronic, Teritoriul nord-est carpatic..., p. 359 -  360.
36 1. P. Rusanova, B. A. TimosCuk, Kodyn -  slavjanskie poselenija V -  VIII vv. na. r.
Prut. Moscova, 1984, p. 17, pl. 16/5.
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< uline de idei, considerăm că producerea lor a fost în strânsă legătură cu apariţia
• i.unicii modelate cu roata.

Şi din punctul dc vedere al dimensiunilor, există o varietate destul de 
i'ure, mergând de la 2 cm, ca diametru, până la 4 cm. Tot de formă 
•icmănătoare, a fost modelată din lut fin, cărămiziu-gălbui, o pastilă (24 mm 
tl imetru), al cărei rost ne scapă (pl. 26/7), dar şi o altă piesă circulară, dc 
dimensiuni apropiate, cu partea dc mijloc scobită (pl. 26/9), poate pentru a fi 
l* nată pe aici.

5. Ceramica
Materialul ceramic descoperit la Poiana, din punctul de vedere al 

khnicii de execuţie, se divide în două categorii: ceramică lucrată numai cu 
nuna şi ceramică modelată cu roata.

1. Ceramica modelată numai cu mâna. Reprezintă aproape în întregime 
flulcrialul ceramic. Din punct de vedere tehnic ea nu prezintă caracteristici 
deosebite faţă dc ceramica contemporană din zonă. Pasta utilizată este un 
•mestec din lut cu cioburi, pisate mai mult sau mai puţin grosier. Arderea s-a 
f,V ut cel mai adesea oxidant incomplet (circa 86% din material), la nuanţe de 
(ArAmiziu, adesea spre gălbui. Aproximativ 6% ceramica a fost arsă înăbuşit, 

ducător, iar circa 8% oxidant complet. Cel mai adesea însă, în spărtură, 
mie/.ul este negricios, ca urmare a unei arderi oxidant efectuate incomplet.

Repertoriul de forme

Şi din acest punct de vedere nu există elemente deosebite; tipurile de
■ i .c liind comune epocii. Din păcate, din cauza stării fragmentare a ceramicii,
« constituirea grafică a vaselor a avut mult de suferit.

Oala borcan este forma cea mai răspândită, fiind intensiv folosită 
otidian. In întregul material ceramic de la Poiana se pot stabili mai multe tipuri 

principale.
Deoarece această ceramică nu se executa de către meşteşugari 

specializaţi, fiind produsă de către locuitori şi arsă în unele cuptoare menajere 
mai performante, aceste tipuri principale prezintă numeroase variante, în funcţie 
dc înclinarea mai marc, sau mai mică a pereţilor, asupra cărora nu se merită să 
insistăm.

Fiind de natură tradiţională şi evoluând direct din ceramica secolelor 
interioare, considerăm că, fireşte, prezenţa unor vase cu forme întâlnite mai 
demult poate fi legată de etnicul slav. Ne referim astfel la tipurile 1 şi 2,. 
descrise mai jos.
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I. Oale
1. Oale de dimensiuni mai mari, poate cu rol de păstrare a alimentelor, 

oviforme, cu gură largă faţă de fund şi pereţi cu arcuire lungă (pl. 32/4, 8-9; pl. 
33/10). Tipul era caracteristic ceramicii slave primitive, apărând în zonă doar 
odată cu migraţia acestora. Deşi tradiţionale, unele vase au avut buze cu profil 
mai elevat (pl. 32/8);

2. Oale cu gură largă faţă de fund, dar cu pereţii foarte puţin curbaţi, 
aproape tară umeri (pl. 30/7, 8, 14; pl. 34/4; pl. 38/13, 19). Şi aici sunt unele 
vase, deşi de profil primitiv, cu buze realizate mai complicat (pl. 30/7).

3. Oale-borcan cu diametrul gurii relativ egal cu cel al fundului şi cu 
lăţime maximă în zona de mijloc a înălţimii (pl. 30/10,12; pl. 31/3-6, 10; pl. 
32/7,10; pl. 38/15, 20). Forma este o moştenire din repertoriul străvechi geto- 
dacic, folosit ulterior, parţial, şi de complexul cultural Sântana de Mureş- 
Cemjahov, de unde slavii nou sosiţi la nord-est şi răsărit de Carpaţi, au preluat-o 
în cursul coabitării (unde a fost cazul) cu autohtonii37. Un exemplu foarte bun în 
acest sens sunt descoperirile de la Codeni (reg. Cernăuţi)38, unde tradiţiile 
ceramicii culturii Tumulilor carpatici sunt evidente. Adăugăm aici şi o variantă 
cu gâtul aproape drept sau uşor faţetat (pl. 30/10; pl. 38/18), caracteristică 
preluată din repertoriul culturii Tumulilor carpatici.39

4. Oale-borcan cu diametrul gurii mai mare ca cel al fundului şi cu 
diametrul maxim în prima treime a înălţimii vasului. Este de fapt forma cea mai 
evoluată de oale-borcan. inexistentă şi ea în repertoriul arhaic slav, şi care 
devine -  prin evul mediu -  forma clasică de oală (pl. 31/2, 8. 10, 12; pl. 34/5, 6, 
8; pl. 38/21). în general, buzele sunt realizate simplu, cu sau fără cunoscutele 
alveolări digitale. La unele însă se constată profile mai deosebite, cu marginea 
buzei tăiată oblic şi eventual îngroşată (pl. 30/3, 7, 12; pl. 31/1,4, 5; pl. 32/8...), 
care vor fi mult mai frecvente în secolele imediat următoare. Acest tip de vas se 
întâlneşte pretutindeni în descoperirile din ţara noastră, dar şi din afara ei, 
precum la Alcedar, Hlingeni în Basarabia sau Codeni -  Cernăuţi40. în privinţa 
fundurilor de vase, ele sunt aproape în totalitate plate, cu suprafaţa destul de 
neregulată. Foarte rar apar şi funduri inelare (pi. 38/11-12, 14). Cu excepţii 
rarisime, vasele nu au ornamente decât pe buză şi acelea realizate neîngrijit.

5. Vase de provizii, cu pereţi groşi de 1 -  1,5 cm, a căror formă nu o 
cunoaştem, deoarece nu s-a găsit material elocvent în acest sens.

’7 M. Andronic, Teritoriul nord-est carpatic..., p. 257 -  258. Pentru mare parte din 
regiunea Cernăuţi preluarea s-a făcut din registrul ceramicii culturii Tumulilor carpatici. 
1111. P. Rusanova. B. A. TimoSCuk, op. cit., p. 68, pl. IV/l-5.
39 M. Andronic, Teritoriul nord-est carpatic..., p. 259.
40 Ibidem. p. 370, 371,376.
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II. Pahare  - După oale, al doilea tip de recipient ca asemănare este
i ('prezentat de vase de mici dimensiuni, cu rol d£ pahar. Ca şi în etapa secolelor 
precedente, ele sunt foarte rare. în mod normal, ele imită tipuri de vase mai 
mari. Un exemplar înalt de 10-11 cm (diametrul gurii 7,5 cm) a fost ornamentat 
sub gât. probabil pe două părţi diametral opuse cu câte un grupaj de două mici 
protuberante (pl. 38/17).

III. Tăviţc - Şi în aceste secole, tăviţele continuă să aibă o mare 
întrebuinţare, fiind practic prezente în ficcare locuinţă. Şi în cazul lor există mai 
multe tipuri şi variante care se delimitează prin mărimea şi înclinarea buzei (pl. 
)8/ 1-5).

Variate sunt şi dimensiunile acestui tip ceramic. Cele mai mari diametre
> \terioare de tăviţe ajung până la 34 cm, dar în general această valoare este între 
' f» şi 20 cm (pl. 41).

Aşa cum s-a mai scris, astfel dc tăviţe, cu margine sau fără, au fost 
destul de des folosite la noi de-a lungul timpului, piese chiar identice fiind 
t .'isite în aşezări dacice de epocă romană.’1

Considerate în bloc de către arheologii ruşi şi ucrainieni ca fiind tipic 
slave42, Boris A. TimoăCuk considera că tăviţele au fost iniţial preluate de slavi, 
din repertoriul ceramic al oraşelor din antichitatea târzie din nordul Mării 
Negre.4' în realitate, după opinia noastră, exprimată şi cu alte prilejuri, tăviţele 
au apărut datorită unor obiceiuri de preparare a hranei, a turtelor care se coceau
i i i  această perioadă, nu în foc (căci se afumau) ci în noua inovaţie -  cuptorul din 
pietre. De altfel, nici slavii nu au avut iniţial o astfel de formă de vas. De 
exemplu, la Suceava -  Iţcani (sec. VI), nu a apărut nici un fragment de tăviţă11
* ,i şi la Dodeşti -  Vaslui (sec. VI -  VII)45. La Todireşti -  Suceava, unde s-au 

ipat sistematic aproape 20 de locuinţe, s-au descoperit doar două

" Idem, Cercetări arheologice in aşezarea dacică de epocă romană de la Todireşti 
nud. Suceava), în Carpica, XXVI, 1997, p. 1 6 9 -  170.
1 V. D. Baran (red. principal), Slavjane jugo  — vostocnoj Europy v pred  -  
yosudarstvennyj period. Kiev, 1990, p. 286. Despre modul dc interpretare arheologică a 
prezenţei slavilor la noi, cf. amplul studiu al cercetătorului loan Stanciu, Shn’ii timpurii 
in cercetarea arheologică românească, în Ephemeris Napocensis, XI, 2001, p. 105- 
141 (inclusiv bibliografia).

A. TimoSCuk, Asezer' slaveyn Bukovina de nord, Ujgorod, 1976, p. 73.
M. Andronic, Sondajul arheologic in aşezarea de secol V! p. Chr. de la Suceava -  

Itcani, în ArhMold, XXIII -  XXIV, 2000 -  2001, p. 337 -  341.
1 D. Gh. Teodor, Continuitatea populaţiei..., p. 45.
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fragmente'6.Tăviţele au fost, în parte, ornamentate. Foarte rar au fundul puţin 
inelat (pl. 40/3).

O variantă mult mai mare de tăviţă, tot datorită unor noi obiceiuri 
alimentare, a fost vatra, zisă „portativă”. La Poiana nu s-au găsit decât trei astfel 
de fragmente (pl. 35/8; pl. 38/10; pl. 40/5), din care unul având şi pleavă în 
compoziţie, provenind din margini cu înălţimea dc circa 10-12 cm. Nu insistăm 
asupra acestui tip ceramic, deoarece şi el este frecvent descoperit în aşezările de 
epocă.

IV. Castroane
Deşi mult mai rare, castroanele sunt destul dc elocvent reprezentate la 

Poiana (pl. 35/5, 7; pl. 39). Numărul lor, redus totuşi, demonstrează faptul că ele 
nu erau prea mult folosite în gospodărie. Din păcate, nu s-a putut întregi nici un 
singur exemplar.

O caracteristică a lor este, în general, simplitatea buzei şi înclinarea 
pereţilor. Cele mai multe sunt apropiate ca formă unui trunchi dc con. Unele 
piese, prin înclinarea pereţilor şi înălţime încep a se asemăna cu tipul de oale cu 
gură largă şi pereţi aproape drepţi (tip 2) -  pl. 39/1, 4. Numai această variantă a 
avut ornamentări pc buze. Ca forme distincte, castroanele nu sunt prezente în 
aşezările mai timpurii. în astfel de situri, unde vieţuirea s-a desfăşurat pe mai 
multe secole, ca de exemplu la Izvoare -  Bahna47 (Neamţ), ele apar de abia în 
nivelul din secolele VIII -  IX.

Castroanele sunt în schimb prezente în aşezările din secolele VIII -  X, 
precum în cele de la Gornea -  Zomoniţe48 şi Gornea -  Căuniţa de Sus'9, 
Borniş50, Davideni -  Neamţ51. Fundu Hcrţei, Spinoasa, Băiceni, Dodeşti52, sau 
Alcedar în Basarabia5’. Notabil, la Hlingeni II (jud. Orhei) sau descoperit şi 
două castroane modelate cu roata şi decorate cu incizii lineare.5'1

Castroanele vor fi în continuare puţin folosite, dar vor ajunge ca utilitate

Cercetări M. Andronic în marc parte inedite, în curs dc pregătire pentru tipar.
171. Mitrea, Aşezarea..., p. 78.
ls I. Uzum, Locuirile medievale de la Gornea -  Zomoniţe, corn. Sicheviţa, jud. Caraş -  
Severin, în Banatica, VII, 1983, p. 256.
1 Idem, Mărturii arheologice de civilizaţie veche românească descoperite in satul 
G o rn ea - „Căuniţa de Sus". în Banatica, 10. 1990, p. 221.
5wD. Gh. Teodor, Regiunile ..., p. 96, fig. 12.
51 1. Mitrea, Comunităţi săteşti.... p. 157.
' M. Petrescu -  Dîmboviţa, D. Gh. Teodor, Sisteme de fortificaţii medievale timpurii la 

est de Carpaţi. Aşezarea de la Fundu Herţii (jud. Botoşani), Iaşi, 1987, p. 54.
53 M. Andronic, Teritoriul nord-est carpatic .... p. 416, n. 195.
54 Ibidem, p. 377, n. 216.
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şi în plin ev mediu. Jaloanele în acest sens pentru teritoriul nord-est carpatic pot 
li descoperite de la Lunca -  Dorohoi55 sau cele mai timpurii de la Cemauca.5*’

2. Ceramica modelată cu roata
Detaşarea vasului de pe roată se făcea cu ajutorul unei sfori (pl. 36/7; 

>7/7). Şi din punctul de vedere al formelor se constată o reală evoluţie, piesele 
grăitoare în acest sens prezentând umerii bine profilaţi şi diametrul maxim în 
prima treime a înălţimii vasului.

în ceea ce priveşte cele câteva buze descoperite, ele capătă profiluri 
comune secolclor X-XII (pl. 36/1-2, 12; pl. 37/1-2, 5).

Acest tip. de certă factură superioară, este sub aspect cantitativ rarisim 
(circa 1 %), ceea cc ne face să presupunem că a putut fi rezultatul unui import 
sau că el de abia începuse să fie produs local. Şi ambele explicaţii ar putea să 
lie valabile simultan, dacă avem în vedere existenţa a cel puţin două categorii 
calitative de pastă ceramică. Una este realizată în stil tradiţional, cu cioburi 
pisate destul de fin, dar pereţi încă groşi şi ardere deficitară (un fragment este 
chiar negru -  pl. 36/1). A doua are în componenţă nisip fin şi prezintă grosimi 
mai mici, dar cu rezistenţă mai mare, datorită pastei şi arderii. Deosebit în acest 
sens este un fragment dc perete, ars la gălbui-cenuşiu, cu pastă cu mult nisip, cu 
Urme de la turaţia rapidă a roţii olarului, provenind din complexul bănuit că a 
fost atelier de olărie, care, descoperit într-un oarecare context perieghetic, ar fi 
putut fi datat cu uşurinţă în secolele XIII- XIV.

Ornamentarea ceramicii lucrate numai cu mâna

Având încă un caracter primitiv, decorarea vaselor nu a reprezentat o 
cerere şi interes deosebit. De abia la apariţia meşterilor specializaţi, care 
coincide şi cu cea a roţii olarului şi a interesului de comercializare a producţiei 
sau dc schimbare cu alte valori, se pune un acccnt deosebit pe ornamentare. 
Continuând obiceiul din veacul al Vll-lea, buza vaselor continuă să fie decorată 
cu alveole executate cu vârful degetelor (pl. 30-32; pl. 34). Mult mai rar sc 
execută pe marginile buzelor şi crestături, datorate probabil cuţitului sau unei 
aşchii dc lemn (pl. 31/6, 8; pl. 34/1; pl. 38/6) sau chiar mici gropiţe succesive, 
amprentate cu ajutorul capătului unui mic beţişor (pl. 31/7). în rest, mult mai 
rare, sunt şi buze neornamentate. într-un caz buza prezintă lăţiri succesive ale 
marginii sale (pl. 34/7).

Există şi câteva cazuri dc executare pe corpul oalelor a unor linii, 11c 
imitând decorul „în val” (pl. 33/1,10), fie reprezentând alte intenţii (pl. 33/3, 4,

V. Spinei, op. cit., p. 468, fig. 34.
I. Voznyi. op. cit., p. 30, fig. 21, p. 33, fig. 27.
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6, 7). Notabil, la trei vase s-au aplicat. Ia baza gâtului, câtc un grupaj de două 
mici proeminenţe (pl. 38/15-17).

Deosebit de interesantă, chiar unicat, este oala decorată cu un brâu scos 
mult în relief, parale) cu înclinaţia buzei (pl. 38/19). Dacă nu o considerăm 
efectiv un hibrid, o pură fantezie de moment a unui localnic, acest element 
decorativ ne poate aminti descoperiri de brâuri mai mici şi mai simple, la fel 
plasate, aparţinând grupului slav Kolocin, provenind din bazinul superior al 
Niprului. cu analogii sensibil mai timpurii la Suceava-Şipot.5'

Demn de menţionat este şi faptul că arareori, locuitorii perforau vasele 
în zona gâtului, nu pentru eventuale reparaţii, ci pentru legarea unor fibre 
vegetale sau şuviţe de piele (pl. 33/9; pl. 35/3).

Ornamentarea ceramicii lucrate cu roata

Fără să fie elocventă, din punct de vedere etnic, decorarca ceramicii 
reflectă epoca sa, posibilităţile tehnice oferite de rotaţia roţii, dar şi acea „modă” 
creată în scurt timp după apariţia sa, care a făcut ca pe spaţii geografice imense 
numeroase populaţii să folosească acelaşi repertoriu decorativ al vaselor. 
Indiferent de limba care o rosteau olarii, ei beneficiau, în mare, de aceleaşi 
modalităţi de ornamentare. Din acest punct personal de vedere, considerăm că a 
trecut definitiv perioada când în literatura de specialitate românească -  şi nu 
numai -  se încerca, pe baza elementelor de decor, o serie de determinări etnice 
între autohtoni şi slavi.5S

Din analiza fragmentelor decorate rezultă câteva idei. în primul rând se 
poate sesiza preferinţa aproape exclusivă de ornamentare prin incizii, redând 
benzi de linii ondulate sau orizontale. Din puţinele fragmente ceramice 
edificatoare, rezultă că cel puţin o parte din vase aveau doar partea superioară 
ornamentată (pl. 36/11-12). Acolo unde plasticitatea pastei o permitea se 
ornamenta -  de altfel frecvent în epocă -  şi faţa interioară a buzei (pl. 36/2, 12).

Ornamentare începea imediat de sub gât, fie cu linii „în val” (pl. 36/2, 
12), fie cu o bandă de linii orizontale (pl. 36/1). Apoi urma o alternanţă de benzi

' 7 D. Gh. Teodor, TeritoriuI est-carpatic..., p. 44, fig. 22/1-3.
5R Menţionăm aici spre exemplificare: I. Nestor. Les donnees archeologigues et te 
probleme de la formation du peuple roumain, în RRH, 3. 1964, idem, Contributions 
archeologiques au probleme des Proto-Roumaines. l.a civilisations de Dridu. în Dacia. 
N.S., II, 1958, p. 381 şi 1. Berciu, Descoperiri din epoca feudală timpurie in raionul 
Alba luliu, în Materiale, IV, p. 352; M. D. Pippidi şi colab. Raport asupra activităţii 
şantierului Histria in campania 1956, în Materiale, V, p. 313.
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v linii orizontale şi vălurite, succesiune constatată pe mai multe fragmente (pl.
i 9. 13-14).

Alt tip de decor era alcătuit din succesiuni pe orizontală de benzi drepte 
pl 36/5; pl. 37/8, 10). Este posibil să fi existat şi acelaşi tip de succesiune, dar
ii benzi de linii „în val” (pl. 36/6; pl. 37/3, 12, 16). De asemenea, se pare că 

. \istau şi astfel de benzi, dispuse oblic pe corpul vaselor (pl. 37/11, 15), foarte 
liccvente în cazul descoperirilor Dridu59. Tot, de exemplu, la Dridu, se 
întâlneşte în mod curent ornamentarea cu benzi de linii „în val”, întrerupte din

* in loc de fascicole de linii dispuse oblic. Un astfel de ornament este 
' 'prezentat într-un singur caz la Poiana (pl. 33/ 12 ).

în sfârşit, o piesă deosebită, poate chiar cu semnificaţii creştine, este un
ii.igment provenit din zona umerilor, modelat la o roată cu turaţii mai lente, 
decorată cu succesiuni de cruci, dispuse orizontal, realizate prin presarea unui 
instrument cu vârf asemănător unei furculiţe, folosit probabil şi la inciziile 
Ificutc pe vase în timpul execuţiei lor la roată (pl. 37/4). Un astfel de instrument, 
uneori considerat „pieptene”, s-a folosit şi la decorarea unei buze de vas (pl.
; > 8), cu numeroase analogii chiar în aşezarea de la Dridu dar şi în aceea de la 
Dodeşti-Vaslui.60 O analogie pe care o cunoaştem pentru fragmentul cu decor
< ruciform, îl constituie un fragment din partea superioară a unui vas de la Revna 
ireg. Cernăuţi), modelat cu roata, care sub gât, dar deasupra inciziilor drepte şi 
ni val decorative, are o înşiruire simplă de astfel dc semne, dar sub forma crucii 
Nf. Andrei.01 Mult mai multe cazuri s-au înregistrat la Dridu62, unde acest 
ornament are aceeaşi poziţionare sub gâtul vasului.

* *
*

________ Poiana -  o aşezare din secolele VIII -  IX ti. Chr.___________

'7 E. Zaharia, op. cit., p. 83, pl. VI1/2, Xl/4,7, XII/2, 6.
"D. Gh. Teodor, Continuitatea populaţiei..., p. 125, fig. 69/4.
1 L. Mihajlina, Simbolistica de cult pe obiecte ceramice din cultura Luka -  

Rajkovetskaja, în Interacademica, II -  III, Sesiunea anuală Cernăuţi (1999), Mangalia/ 
Ncptun (2000). p. 131, fig. 3/1.
w E. Zaharia, op. cit., p. 19, 21, 22, 28, 31, 34 ..., fig. 32, pl. IV/1.4, V/3.
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VI. STUDIUL MATERIALULUI ARHEOZOOLOGIC

Autorii cercetării materialelor arheologice dc la Poiana, Simina Stane, 
Luminiţa Bejenaru şi Silvia Leonov au vizat determinarea speciilor animaliere 
(domestice şi sălbatice) şi a principalelor lor caracteristici metrice, dar şi a 
vârstei lor de sacrificare, aceasta în funcţie de starea dc erupţie dentară (şi de 
gradul de uzură a suprafeţei active a dentiţiei) cât şi a gradului de osificare a 
unor oase.1

Din păcate, starea de fragmentare a materialului a fost destul de 
avansată, ceea ce a făcut ca datele metrice ale înălţimii la greabăn să nu poată fi 
stabilite decât la bou, cal şi porc (12% din loialul materialului osteologic). Din 
cele 718 resturi osoase au fost determinate specific 508 (70,75%). Dintre 
acestea, mamiferele domestice prezintă 95,7%, iar cele sălbatice, doar 4,30%. 
Ca specii s-au identificat şase dc mamifere domestice {Bos laurus, Sus scrofa 
domesticus, Ovis aries, Capra hircus, Equns caballus şi Caniş fatniliares) şi 
patru dc animale sălbatice (Cervus elaphns, Sus scrofa ferrus , Caniş vu/pes şi 
Ursus arctos). La acestea mai adăugăm cochilii de moluşte (Helix pomatia  şi 
Unio pictoru/n) -  1,57% din totalul resturilor de paleofaună şi resturi de păsări.2 
Fără îndoială, şi la Poiana cele mai multe resturi osoase au aparţinut lui Bos 
laurus (54,18% din materialul atribuit mamiferelor domestice). Cei nouă 
indivizi analizaţi pc baza dentiţiei păstrate, cu o singură excepţie, au fost 
sacrificaţi la maturitate, după vârsta de patru ani, mai precis, între patru şi şase 
ani. Excepţia a atins vârsta de circa şase luni.3 Cum maturitatea sexuală la Bos 
laurus era atinsă Ia 12-15 luni, rezultă că în toate cazurile — cu o sinmuă 
excepţie -  se ajunsese la o capacitate reală de reproducţie. Aceeaşi stare de 
maturitate a exemplarelor aflate în studiu a fost demonstrată şi prin analiza unor 
caracteristici ale scheletului. în urma analizei osteometrice şi a cclei

‘S. Stane, L. Bejenaru, Evaluarea vârstei de sacrificiu şi a datelor metrice privind  
animalele crescute in aşezarea de la Poiana-Suceava (sec. VIU-IX), în ASUL Biologie 
animală, XLVII. 2001, p. 171-180: S. Stane, L. Bejenaru. S. Leonov, Date arheologice
privind resturile de faună provenind din silul de la Poiana - jud .  Suceava (sec. VIU-IX),
în Presa universitară clujeană, 2002, p. 123-128. Pentru unele informaţii cf. şi S. Stane, 
L. Bejenaru, Analiza comparată a unor eşantioane arheozoologice (judeţele Suceava şi 
Botoşani, în Tyragetia, XII, 2003, p. 80 -  84.
2 S. Stane, L. Bejenaru, S. Leonov, op. cit., p. 124.
' S. Stane, L.Bejcnaru, op.cit., p. 172, tabelul 1.

58

Poiana -  o aşezare din secolele VIII -  IX d. Chr.

iimatoscopice, s-a constatat că bovinele de Ia Poiana aveau coarnele scurte, de 
lip brachyceros şi media înălţimii Ia greabăn de circa 109,4 cm, date 
semănătoare cu cele constatate şi în alte situri cercetate din punctul de vedere 
irlieologic, Bucov în Muntenia şi Gornea-Căuniţa de Sus şi Gornea-Zomoniţe

i i i  Banat, unde, de asemenea, această specie se plasează pe primul loc, 1 ca şi la 
Hridu (sec. X-XII), Dinogeţia (sec. IX-XII), Piatra Frccăţci (sec. X-XII) sau 
' oniana de Jos (sec. VIII-IX).5 Acelaşi tip de vite este atestat şi mai timpuriu în 

>na nordică a Moldovei, la Udeşti (jud. Suceava), unde talia însă era ceva mai 
mică (1,09 m).6

Prin urmare, specia dc talie mică aparţinea unui tip primitiv, 
iu ameliorat, fiind sacrificat aproape întotdeauna la maturitate. La Poiana s-au 
descoperit cu precădere resturi dc femele.

A doua specie, ca frecvenţă, (26%) este Sus scrofa domesticus (140 
lesturi osoase, aparţinând Ia opt indivizi), cu înălţimea medie la greabăn de 

\ I 6 cm, puţin mai ridicată decât ccic calculate la Biicov (71,9 cm) şi Gornea-

'> Stane, L. Bejenaru, S. Leonov, op. cit., p. 124; 1. Uzum, Locuirile medievale de la 
" rnea-Zomoniţe (com. Sichevifa. jud. Caraş-Severin), în Banatica, VII, 1983. p. 264; 

idem, Mărturii arheologice de civilizaţie veche românească descoperite in salul
i iurnea-„Căuniţa de Sus". în Banatica. 10, 1990, p. 231-232; pentru Dinogeţia (Gh.
Şt dan  şi colab., Dinogeţia, L Aşezarea feudală timpurie de la Bisericuţa — Garvăn, Buc. 
1967, p. 64). Aceeaşi situaţie se constată şi la llidia în Banat (sec. XI-X1I) -  ef. G. 
Ir încă, Observaţii pe marginea materialului faunistic din aşezarea medievală de la 
llidia (jud. Caraş-Severin), în Banatica, 7. 1983. p. 314. Şi aici bovinele au o talie mică,
. ii date metrice care se încadrează în limite de variabilitatc pentru animalele de la Dridu, 
llueov, Dinogeţia sau Piatra-Frccăţei.
M Şt. Udrcscu, Vânătoarea şi creşterea animalelor in secolele VIII-XII in sud-estid 

României. Unele corelaţii intre ocupaţii şi condiţii ecologice, în Revista Muzeelor, 
Muzee, 9, 1980, p. 57; I. Glodariu, FI. Costea, I. Ciupea, Comana de Jos. Aşezările de 
epocă dacică şi prefettdală, p. 93. La Dridu, bovinele reprezentau 43%, ovicaprinelc 
25%, porcinele 18% şi cabalinele 5%. Nu s-au constatat diferenţe notabile, ca 
procentaje, între cele două etape, de vieţuire de aici (cf. O. Necrasov şi S. Maimovici, 
Studiul resturilor osoase de animale descoperite in aşezarea feuda! timpurie de la 
Dridu, p. 225-226, în voi. E. Zaharia, Săpăturile de la Dridu. Contribuţie la arheologia 
)i istoria perioadei de formare a poporului român. Bucureşti, 1967). O excepţie, nu 
lipsită de semnificaţii, o reprezintă frecvenţa, ca indivizi la mamifere a porcului 
domestic (35%) în comparaţie cu bovinele (30%) şi ovicaprinelc (15%) înregistrată în 
i;,czarea din secolele VII-VIII de la Lozna-Străteni (cf. S. Haimovici, Studiul resturilor 

l'iileofaunislice din aşezarea de la Lozna-Străteni, datând din secolele VII-VIII e.n., în 
Hierasus, VI. 1986, p. 83.
\S I laimovici, L. Cărpuş, Studiul paleofaunei din aşezarea prefeudală de la Udeşti -  
nideţul Suceava, în Suceava, IX, 1982, p. 499.
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Căuniţa de Sus (69,6 cm), respectiv Zomoniţe (68,5 cm ).7 Din acest punct de 
vedere, situaţia este asemănătoare cu cea de la Bucov. în schimb, în cele două 
siluri bănăţene, pe locul secund, se înscriu resturile de Ovis/Capra. în medie, 
talia porcinelor era de circa 75 cm. Caninii inferiori descoperiţi pot fi atribuiţi la 
şapte indivizi (patru la femele şi şase la masculi).

La Poiana cu excepţia a doi indivizi, doar de câteva luni, cei mai mulţi 
fuseseră sacrificaţi la vârste de 1-2 ani. Vârsta de sacrificare mai târzie faţă de 
cea actuală, de circa un an a fost atestată şi la Udeşti, unde majoritatea 
indivizilor fuseseră sacrificaţi în jurul vârstei de doi ani, când maturitatea 
sexuală era deja realizată. Acest fapt se datorează speciei de tip primitiv, 
neameliorat, cu o creştere lentă, caracteristică raselor tardive, care păstrează 
destule caractere strămoşeşti de la mistreţ. înălţimea medie a taliei de aici era de 
circa 80 cm .8 La Dinogeţia nu se excludea posibilitatea încrucişării porcului cu 
mistreţul, lucru care se putea petrece şi în astfel de aşezări din plin codru sau 
din apropierea sa, unde animalele se hrăneau mare parte din an.9

A treia grupă ca frecvenţă este cea a ovicaprinelor (51 fragmente) -  
peste 10% din tot materialul osteologic, atribuibil pe specii. Au fost identificaţi 
cert trei indivizi adulţi (unul Capra hircus, unul Qvis aries şi unul Ovis/capra). 
Pe baza gradului de uzură a dentiţiei s-a putut stabili vârsta sacrificării: sub 18 
luni. în ju r  de doi ani, respectiv 30-36 luni.10 Din cauza lipsei oaselor întregi, nu 
s-a reuşit stabili înălţimea la greabăn.

Speciei Equus caballus i-au aparţinut 14 resturi osoase, atribuite la doi 
indivizi, unul tânăr (între 15 şi 24 luni) şi un altul matur, de circa patru ani. 
înălţimea la greabăn, de circa 1,43 m. face ca exemplarele să aparţină unui tip 
de talie mijlocie." Pentru aşezarea de secol VII de Ia Udeşti, s-a putut calcula, 
pc eşantion, o înălţime la greabăn dc 1.35 m (grupa de gracilitate submijlocie).1* 
Raritatea cailor îr. această perioadă este deja un fapt constatat, ca şi statura lor 
relativ modestă (apartenenţă probabilă la grupa cailor estici).13

în sfârşit, ultima specie de mamifer domestic atestat la Poiana este 
câinele (Caniş fam iliar is). Deşi adesea pe oasele descoperite în sit s-au păstrat 
urme de la caninii câinilor, în eşantionul supus studiului arheologic, s-a putut 
identifica un singur fragment de tibie, atribuit, cu certitudine, acestei specii.

7 S. Stane, L. Bejenaru, S. Leonov, op.cit., p. 125; S. Stane, L. Bejenaru, op.cit., p. 178.
s S. Stane, L. Bejenaru, S. Leonov, op.ci!., p. 125.
9 M. St. Udrcscu. op. cil., p. 57.
111 S. Stane. L. Bejenaru, op.cit., p. 179.
"  Ibidem, p. 179.
12 S. Haimovici, L. Cărpuş, op.cit., p. 502.
1 ’ M. St. Udrcscu, op. cit., p. 57.
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Dcci, ca exemplare, se poate vorbi doar de unul singur." Explicaţia acestei 
lealităţi o găsim în faptul că aceste animale nu se consumau de om, oasele lor 
lu tîind împrăştiate în sau în jurul casei. Probabil că exemplarele moarte se 
aruncau mai departe de arealul locuit al aşezării.

La rândul lor, mamiferele sălbatice sunt şi ele reprezentate Ia Poiana, c 
adevărat însă, într-o proporţie mult mai mică. Prezenţa lor în aşezare este cât se 
poate dc firească, ţinând cont şi de poziţionarea acesteia în plin codru la vremea 
•ceea.

in cazul coarnelor de cerb, care puteau fi doar culese în pădure, doar un 
Mfigur fragment a aparţinut, în mod cert, unui exemplar adult vânat. Un altul a 
lost cules, în rest fragmentele de coarne nepurtând date în acest sens.

Cu aceeaşi proporţie, în cadrul întregului material osteologic, dc 1,57%, 
>c înscrie şi mistreţul (Sus scrofa ferrus). Cele opt resturi osoase au aparţinut la 
doi indivizi adulţi, cu vârste peste trei ani.

în general, în aşezări, se constată cea mai mare frecvenţă ca specii 
vânate la cerb şi mistreţ.15 La două exemplare au aparţinut cele patru oase de 
vulpe (Caniş vulpes), vânate probabil doar pentru blana lor. în sfârşit. în aşezare 
a fost atestai şi ursul (Ursus arctos) printr-un singur os, un cubitus. Locuitorii 
de la Poiana consumau probabil carnea acestui mamifer.

Alături de mamifere, în aşezare, în mai multe locuinţe, au fost 
descoperite cochilii de moluşte, aparţinând speciilor Helix poinatia şi Un io 
ptetoruin, în cantităţi destul dc mari. care nu au fost oferite nici pe departe în 
totalitate studiului, în primul rând din cauza friabilităţii lor. Prezenţa lor ni se 
pare firească, ţinând cont de plasarea aşezării pe marginea unui luciu de apă. L.a 
fel de firesc, locuitorii de aici consumau ocazional peşte, prins de pe loc, din 
Balta Neagră, din Balta Mare (Ia circa I km S-V) sau din Şiret, aflat şi el la o 
distanţă foarte mică de acest habitat.

Lista animalelor de consum se încheie cu identificarea a şapte oase din 
^rupa Aves, insuficiente însă pentru determinări mai precise. Probabil că ele au 
aparţinut unor păsări domestice, dar nu este exclus să fi provenit şi de la specii 
acvatice.

Materialul osteologic studiat prezintă numeroase urme antropice, 
provenind de la operaţiunea de tranşare (38 cazuri, 5.29% din eşantion), 
descarnare şi ardere (18 resturi, 2,55%) şi lustruire (2,37%), la care se adaugă 
urme de rozătoare (4,2%) şi de carnivore (12,8%), care au intervenit ulterior.1''

Din unele oase de bovine, de cal, ovicaprine şi cerb, s-au realizat, prin

14 S. Stane, L. Bejenaru, S. Leonov, op. cit., p. 125 -  126. 
' M. St. Udrcscu, op. cit., p. 58.
16 S. Stane, L. Bejenaru, S. Leonov, o/;, cit., p. 126.
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şlefuire şi tăiere, o seric de obiecte. Cele mai multe sunt împungătoarele, 
folosite în primul rând pentru găurit pieile. Cele mai multe au fost realizate din 
cubitus şi scapula de bovine şi din metapode de ovicaprinc. Patine s-au obţinut 
prin şlefuirea metapodelor de bovine (metacarpian) şi de cal (metacarpian şi 
metatarsian) ca şi radius de bovine.

Din coaste (Bos sau Equus), puternic şlefuite, s-au realizat răzuitoare 
folosite poate la curăţatul pieilor. Din oasele dc animale sălbatice, numai 
coarnele de cerb s-au pretat la prelucrare. Ne referim, în primul rând, la o 
lopăţică (otic?), descoperită în atelier, dar şi la resturile unor piese tubulare 
(mânere de cuţit?).

*

62

Poiana -  o aşezare din sccolele VIII -  IX d. Chr.

Proporţiile de specii identificate în Poiana
(după S. Stane, L. Bejenaru şi S. Leonov)

Spccii / grupe NR % NMI % %NR %NMI

Bos taurus 253 49,80 9 31,03 54,18 39,13
Sus scrofa 
domesticus

140 27,56 8 27,59 29,99 34,78

Ovis /  Capra 51 10,14 3 10,34 10,92 13.04
Equus caballus 14 2,76 2 6,9 2,99 8,7

Bos / Equus 7 1,38 - - 1,49 -

Caniş familiaris 2 0,39 1 3,45 0,43 4,35
Total mani. 
domestice

467 91,93 23 79,31 100 100

Sus scrofa 
ferrus

8 1,57 2 6,9

Cervus elaphus 8 1,57 1 3,45
Caniş vulpes 4 0,79 2 6,9
Ursus arctos 1 0.2 1 3,45
Total mani. 

sălbatice
21 4,13 6 20,69

Total mani. 
determinate

488 96,06 29 100

Aves 12 2,36
l  lei ix pamat ia 7 -

Unio pictorum 1 -

Total moluşte 8 1,57
Total mam. 

sălbatice
41 8,08

Total
determinări

508 100

Nedeterminări 210
Total

eşantioane
718
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*

Din celc dc până acum rezultă că locuitorii aşezării de la Poiana, alături 
dc agricultură, se ocupau intens de crcşterea animalelor. Ţinând cont de 
poziţionarea aşezării, este posibil ca această ultimă preocupare să 11 avut chiar 
întâietate faţă de prelucrarea solului.

Ca şi în multe alte aşezări contemporane sau datând din epoci diferite, 
bovinele deţineau ponderea cca mai marc, fiind sacrificate, aproape toate, la 
vârsta optimă, din punct de vedere economic. Necesarul de carne era 
suplimentat de porc şi ovicaprine. Bovinele se foloseau cotidian pentru lapte cât 
şi la unele munci, şi în mod ocazional pentru carne.

Porcinele reprezintă specia folosită prin excelenţă pentru carne, de 
aceea erau sacrificate după atingerea maturităţii sexuale. Ca număr, indivizii 
aproape că egalau pe cel al bovinelor.

Pentru lapte, piei şi lână se crcşteau în număr mai mic ovicaprine, 
sacrificate şi ele la vârste optime.

Numărul mic de cai (doi) identificaţi la Poiana sugerează faptul că 
această comunitate nu avea preocupări militare în mod special. Folosit 
permanent la muncile câmpului, calul putea oferi ocazional şi cantităţi 
apreciabile de carne.

în număr redus existau şi găini şi câini, ultimii fără importanţă 
economică, ceea ce nu exclude, însă. posibilitatea ca în cazuri de foamete să fi 
fost consumaţi şi aceştia.

Din celc constatate până acum, rezultă că aici avem dc-a face cu specii 
cu caractere încă primitive, neexistând preocupări pentru ameliorarea lor.

Ca şi în restul aşezărilor de epocă, vânătoarea deţinea un rol cu totul 
secundar, fiind folosită poate mai mult pe timpul iernii, când rezervele de carne 
se împuţinau şi urmărirea vânatului prin pădurea acoperită cu zăpadă era mult 
mai eficientă.

Din toate acestea rezultă cât se poate dc clar caracterul sedentar al 
locuitorilor de la Poiana.

* * 
*
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VII. CONSIDERAŢII FINALE*

Analiza descoperirilor de la Poiana, în contextul general de epocă 
pentru teritoriul est-carpatic ne duce la concluzia existenţei încă a unei 
insuficiente acumulări de material ceramic, în speţă întregibi 1. cel mai elocvent 
pentru cunoaşterea completă a producţiei ceramice. De asemenea, nu 
întotdeauna publicarea materialelor s-a făcut riguros şi nici din punct de vedere 
obiectiv, în privinţa estimărilor de natură etnică.1

Zona de nord a Moldovei a resimţit cum este şi firesc de-a lungul 
istoriei numeroase influenţe şi contribuţii cultural-etnice provenind şi din 
legiunile învecinate din nord şi nord-est. Marea migraţiunc slavă considerăm că 
.i avut repercusiuni deosebite asupra zonei de nord moldave, ca şi asupra a celei 
de pe Nistru de Mijloc. în general.

Cu toate acestea, conform cercetărilor publicate dc arheologii sovietici 
de la Codeni (Kodyn -  lângă Cernăuţi), Horecea (cartier al oraşului amintit) sau 
chiar Raskov (pe Nistrul de Mijloc), după încheierea acestei migraţii masive, se 
constată persistenţa clară a unor elemente, de natură ceramică, deloc neglijabile, 
provenind din fondul cultural anterior, aparţinând complexului Sântana dc 
Mureş-Cernjahov şi - pentru zonele submontane - culturii Tumulilor carpatici."

Din păcate, nici analiza noastră sintetică asupra realităţilor arheologice 
din teritoriul nord-est carpatic nu a reuşit să ajungă la certitudini în privinţa 
atribuirilor etnice.3 Personal, în studiul amintit am optat pentru ideea existenţei 
in zona de nord a Bucovinei istorice, după primele momente de coabitare dintre 
autohtoni şi slavi, a unei noi populaţii sedentare slavo-dacice, moştenind atât 
sângele cât şi cultura celor două componente, deosebite cât dc cât de slavii 
migratori sau dc urmaşii acestora, locuind în Galiţia, Podolia sau, mai spre nord, 
in patria lor de origine.4

Dacă se va demonstra în viitorul mai mult sau mai puţin îndepărtat, prin 
cercetare, că în această microzonă a existat cu certitudine un orizont de vieţuire 
destul de intensă, de secol V, posterior migraţiei hunilor, atunci situl nostru

*Nu ne propunem aici, ca în cazul unor monografii dc aşezări din această perioadă, să 
facem generalizări de dragul teoretizării cu privire la realităţile economice, sociale, şi 
culturale din a doua jumătate a primului mileniu crcştin.
'M. Andronic, Cercetare ştiinţifică sau falsificare politică?. în Plai Românesc, 
Cernăuţi, 1993. nr. 7 (43), p. 7.

Idem, Teritoriu! nord-est carpatic in secolele V - X d .  Chr., mss., p. 1 7 6 -  179, 1 8 0 - 
1 8 2 ,2 5 7 -2 6 2 .
' Ibidem, p. 469.
1 Ibidem, p. 468 -  469.
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poate fi legat evolutiv  dc aşezarea Sântana de M ureş am intită  m ai îna in te  şi dc o 
a lta , din seco lele VI-V1I din punctul m enţionat deja, num it „La C om oară” .

A şa cum  sc cunoaşte, la nordul D unării dc Jos, în  secolele V III-X I, 
evo luează  cu ltu ra  veche rom ânească Dridu, despre care s-a scris o serie  de 
studii am ple5, dar, până acum , din păcatc, n ici o m onografie  sintetică. N um ită şi 
„cu ltu ra  prim ului ţarat bu lgar”, sau mai potriv it „cu ltu ra  balcano-dunăreană” (şi 
„carpa tică” am adăuga noi), ea a avut, prin tre purtătorii săi, ca şi în  cazul m ultor 
culturi am ple arheologice, purtători de diverse origini etnice. După op in ia  
noastră, la fel stau  lucrurile, în m are parte şi pentru cu ltura L uka-R ajkoveckaja 
(pe v iitor, L .R .), mai ales pentru zonele m ărginaşe ale arealului său de 
răspândire, în care putem  include şi teritorii de la sud de N istru l M ijlociu.

Din păcate, aşa cum  se cunoaşte, cercetarca acestei perioade a cunoscu t 
m ai a les în prim ele  decenii de după u ltim a conflag raţie  m ondială în ţările  
vecine, dar şi la noi, o po litizare evidentă. Din astfel de necesităţi, de exem plu, 
sc a junsese  în tr-o  vrem e să fie a tribu ită  exclusiv  slav ilo r în treaga ceram ică 
decorată  cu incizii liniare şi „în va l” .6

în această  ordine de idei, trebuie să sublin iem  faptul că, problem a 
m ajoră pentru veacurile  de sfârşit ale prim ului m ileniu creştin  dc la răsărit de 
C arpaţi răm âne stab ilirea  cu exactita te  şi onestitate profesională  a lim itei 
nord ice  dc răspândire  (sau, ch iar penetrare)7 a cu lturii p rotorom âneşti Dridu, 
ch iar în aspectele  sale cele mai m odeste.

Un lucru pare cert în această fază a cercetării. E xistă d iferen ţe  sesizab ile  
în tre ju m ăta tea  sud ică  şi cca nordică a teritoriu lui d in tre  C arpaţi şi Pruts, ca şi în 
cazul B asarab iei9. C hiar din secolele VI-VII, în nordul extrem  al M oldovei, 
ex isten ţa  ceram icii locale m odelate cu roata o putem  pune sub sem nul în trebării

5 Ibidem, p. 387, nota 243, cu bibliografic.
6 Ibidem, p. 377. nota 216, p. 387, notele 244 -  245, 268 -  269.
7 Ibidem, p. 388, nota 2 5 1.
3 Ibidem, p. 392, nota 283, p. 470, nota 6.
9 N. Tel’nov, Vostocnoslavjanskie drevnost dnestrovsko-prutskogo mezdurec'ja VIII -  X  
w ., rezumatul tezei dc doctorat. Leningrad, 1990, p. 14. Pentru alte informaţii cf. G. F. 
Cebotarcnko, Die Kramik des mittleren und sudlichen Dneslr-Prut-Gebietes im 8 — 12 
Jh., în VAH., III. 1990, p. 47 -  74.
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(U deşti, R us-M ănăstioara, C ucorăni, Lozna, T odireşti, M ăreţia  sau Suceava- 
Iţcani)10.

Faptul că ceram ica tipică D ridu, aşa cum  se găseşte ea în C âm pia 
num teană, nu există cu certitud ine în  nordul M oldovei, ni se pare  firesc, ţinând 
cont dc realită ţile  etno-cu lturale  din epocile mai îndepărtate. N ici cunoscutele  
culturi (noi propunem  term enul de „com plexe cu lturale” ) C ucu ten i-T ripo lje  sau 
Sântana de M ureş-C ernjahov nu se prezintă cu totul identic la extrem ităţile  
îndepărtate de răspândire. De aceea, nu trebuie să ne m ire faptul că, de-a lungul 
tim pului, im portantele descoperiri de la H lincea-Iaşi au generat diverse 
interpretări. Iniţial, ceram ica dc aici (secolele V lll-X ) era a tribu ită  culturii 
denum ite pe atunci „R om en-B orăevo” , extinsă în tre  Don şi N ipru , u lterior 
M ircea Petrescu-D îm boviţa considerând-o  doar în rud ită  cu cea a culturii de mai 
sus11. C eva mai târziu, M aria C om şa vedea în descoperirile  de  la H lincea, 
considerate  pur slave, identitatea lor cu cele din U craina apuseană de tip LR, ea 
incercând să  dem onstreze aici ex isten ţa , spre sfârşitu l seco lu lu i al V ll-lea , a 
unui nou val dc m igratori s lav i.12 în sfârşit, s-a a juns ca în treaga M oldovă să fie 
inclusă arealu lu i Dridu, descoperirile  de tip  „H lincea” fiind considerate  o 
variantă a acestei vechi culturi rom âneşti.13

în aceste încercări, deosebit de d ific ile  de atribu iri culturale  şi etnice, 
din păcate nici prezenţa im porturilor bizantine, precum  am fore sau vase din 
caolin (atestate până la H lincea şi laşi), sau a ceram icii cenuşii fine, decorată 
prin lustru ire (cu origine lpoteşti-C ândeşti sau Saltovo-M ajack)14 nu pot fi 
edificatoare , im porturile neţinând cont de etn ic ci de alte consideren te 
econom ice, po litice şi geografice.

în ceea ce priveşte cu ltura  LR, considerăm  că trebuie făcute unele 
consideraţii. Şi în cazul ei din păcate, până în  m om entul de faţă nu s-a realizat o 
lucrare specială, s in tc tică15.

C ele  mai frecvente form e de oale, circa  40%  din  to t repertoriu l sunt, de 
altfel, cele com une în epocă, cu gură largă şi umeri înalţi (deci d iam etrul maxim  
în prim a tre im e), d ar şi cele cu um eri ceva mai căzuţi şi gât ceva mai mic (circa 
4 2 % )16.

10 M . A n d ro n ic , Teritoriul nord-est carpatic..., p. 388 -  389.
11 Ibidem. p. 391, n o ta  275.
12 Ibidem, p. 391, n o ta  276.
13 Ibidem, p. 391, n o te le  279 -  281.
14 Ibidem, p. 390-391.
15 Ibidem, p. 382, n o ta  229.
16 Ibidem, p. 383.
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Şi din punctul de vedere al repertoriului de forme, cultura LR este 
destul de unitară: oale-borcan, castroane, vase miniaturale (pahare), tăviţe şi tăvi 
zise „portative”.

în privinţa arealului dc la nord dc Poiana, (reg. Cernăuţi), arheologii 
sovietici au fost unanimi -  ca şi actualmente cei ucraineni -  în a susţine că toate 
descoperirile din secolele V1II-X (peste 126!) aparţin acestei culturi. Dincolo de 
unele discuţii privind încadrarea cronologică mai exactă a culturii LR, 
cercetătorii la carc ne-am referit sunt de acord că în arealul amintit, al Prutului 
Superior, ceramica lucrată cu roata, considerată deja de tip „vechi rusesc”, nu 
apare mai degrabă de secolul al X-lea17.

Prin urmare, ornamentarea ceramicii de epocă a depins, în primul rând, 
de tehnica sa de execuţie. Dacă ceramica geto-dacică folosea din plin tehnica de 
ornamentare cu vârful degetelor (alveole, brâuri în relief),'complexul cultural 
SMC conţine, aproape în totalitate, ceramică decorată cu roata, în mod foarte 
asemănător cu cea la roată dc la sfârşitul primului mileniu creştin. O dată cu 
revenirea la ceramica lucrată numai manual, a fost normal ca să se revină la 
alveole şi, mult mai rar, la proeminenţe. La rându-i, şi ceramica modelată la 
roată din secolele IX-X reia aproape aceleaşi ornamente folosite cu sute de ani 
în urmă, constând în incizii liniare şi în ..val”, dispuse divers. De accea, dorim 
să accentuăm şi aici ideea că însăşi pătrunderea în mari spaţii geografice a noii 
tehnici la roată, a adus cu sine, simultan, la diferite etnii, aceleaşi modalităţi 
fireşti de ornamentare. în această situaţie, considerăm că, cel puţin în 
arheologia secolelor de după Hristos, ccl mai adesea, ceramica nu mai poate 
reflecta, în chip fidel, etnicul, situaţie în care încadrăm şi descoperirile de la 
Poiana.

Ponderea ceramicii cu roata a fost deosebită, în funcţie de plasarea 
geografică a aşezărilor. Dc exemplu, în marea aşezare de la Comana de Jos, din 
sudul Transilvaniei, unde această tehnică superioară a reprezentat o permanenţă 
de-a lungul veacurilor, ceramica modelată numai cu roata este majoritară1*. 
Etapa superioară de evoluţie a ceramicii explică -  după opinia noastră -  de cc 
aici s-au descoperit numai patru fragmente dc tăviţe. ca şi lipsa, în cazul 
ceramicii lucrate numai cu mâna, a decorului cu alveole pe buze.IJ Datarea 
acestui sil cuprinde secolul al Vlil-lea (poate şi începutul celui următor).

Chiar dacă asistăm în această perioadă la acea binecunoscută „explozie 
demografică”, se constată în continuare, o dispunere neuniformă a populaţiei, 
aşezarea noastră fiind plasată în zona de la apus de Şiret, o zonă rarefiată din

<7 L. Mihajlina, Naselennja verhn ’ogo Popryttja V I I I -X s t . .  Cernăuţi 1997. p. 6 -  7.
18 I. Glodariu, FI. Costca, 1. Ciupea, Comana de Jos. Aşezările de epocă dacică şi
prefeudală, p. 89.
v> Ibidem, p. 88, 92.
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punct de vedere al locuirii umane. Cu toate acestea, deşi trăia în condiţii 
naturale relativ vitrege, comunitatea umană de la Poiana avea un profund 
caracter sedentar, agricol. Uneltele descoperite, resturile faunistice, urmele dc 
pleavă din lutul ars, le demonstrează. Chiar şi procentele mici de ovi-caprinc şi 
cai au semnificaţie în acest sens.

Dacă aşa cum s-a constatat adesea faţă de secolele anterioare (V-VII), in 
secolele de sfârşit ale primului mileniu creştin, numărul aşezărilor creşte 
spectaculos, uneori mai mult decâl dublându-se, aşezarea de la Poiana se 
încadrează printre deosebit de rarele puncte locuite identificate până acum între 
Şiret şi Carpaţi.

în zona dintre Prut şi Nistru, deci zona basarabeană şi nord- 
bucovincană, S. Mustaţă identifica 14 concentrări de situri, grupuri teritoriale, 
datate în veacurile VIII-IX. între acestea, deosebit de importantă, nu numai ca 
vecinătate, dar şi ca mărime, ni se parc cca din nordul Bucovinei istorice, cu 
234 de situri până acum identificate20. Nu întâmplător, de altfel, aici erau 
cunoscute, până în anul 1989, nu mai puţin de 37 de puncte fortificate, de tipul 
„horodiştilor”, mai târziu, în primele secole ale mileniului următor, densitatea, 
deosebit de mare de aşezări de aici menţinându-se. După calculele lui Gh. 
Postică, în această regiune, 216 situri din celc 234 de aşezări la care ne-am 
referit au niveluri dc locuire şi în veacurile X-XII. ceea cc nu se constată până 
acum în jumătatea sudică a Bucovinei istorice (jud. Suceava).

Tot un fenomen sesizabil, în această perioadă, este acela al apariţiei 
multor aşezări pe văile marilor râuri, cu rol atât de important -  ca şi în restul 
continentului -  în circulaţia umană şi de bunuri, indiferent dc epocă. Este aici şi 
cazul aşezării de la Poiana, plasată în linie dreaptă la o distanţă de numai 3-4 
km de cursul Şiretului (satul Şerbăneşti, aceeaşi comună).

Aşezarea de la Poiana se înscrie deci în rândul celor deschise, 
nefortificate, cu un evident caracter sedentar şi agricol. Totuşi trebuie să avem 
în vedere existenţa poziţionării sale retrase în codrii seculari de stejar care 
existau aici, la care duceau doar poteci modeste, cunoscute numai de localnici. 
La acestea adăugăm avantajele defensive oferite de balta şi probabil, şi de 
mlaştina care înconjura până nu demult pe circa jumătate din perimetrul său 
situl, dar şi poate de existenţa unui gard simplu, periferic, din nuiele împletite, 
cu rol de a feri locuitorii săi dc eventualele atacuri, mai ales nocturne şi pe timp 
de iarnă, din partea animalelor sălbatice. Din păcate însă, urme certe de la

" Cili. Postică, Evoluţia aşezărilor din spaţiul pruto-nistrean în epoca inigrafiilor (sec.
V -  XIII). în TD. XX.  I - 2 ,  1999, p. 330; S. Mustaţă, Realităţi arheologice din spaţiul 
pruto-nistrian in secolele VIII -  IX, în Istroş, VIII, 1997, p. 131. Cf. şi I. Mitrea, 
Estimări paleodemografice privind spaţiu! est-carpatic al României in secolele VI — X, 
în Carpica, XX. 1989, p. 315 -  335.
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această împrejmuire care, de fapt, lasă şi urme greu de reperat arheologic, nu au 
fost identificate.

Legat de caracterul aşezării unde ocupaţiile de bază erau agricultura şi 
creşterea vitelor, trebuie să subliniem de la început şi existenţa altor preocupări 
de natură meşteşugărească mai deosebite (obţinerea şi prelucrarea fierului 
pentru unelte şi arme; prelucrarea pieilor şi a osului), sau comune casnice 
(prelucrarea lutului pentru vesela de uz comun, torsul şi ţesutul).

Din analiza dispunerii locuinţelor de la Poiana nu se pot face prea multe 
observaţii. Indiferent de etapa de vieţuire dc aici, complexele nu au fost 
distribuite în funcţie de existenţa vreunei uliţe. în schimb, se pare că a existat un 
spaţiu central (toloacă) care nu era folosit în scopuri agricole (situaţie surprinsă 
şi în marea aşezare de la Comana de Jos).21

în alte aşezări, precum la Gornea -  Zomoniţe22 s-a putu sesiza -  în 
funcţie şi de caracteristicile terenului -  dispunerea locuinţelor în şiruri, ca şi Ia 
Dodeşti -  Vaslui21, ca să mai dăm alt exemplu.

Fireşte, şi la Poiana se constată prezenţa unei apropieri dintre locuinţe, 
poate însă accidentală, ceea ce nu ne opreşte de-a reţine în vedere posibilitatea 
existenţei acelor „cuiburi”, despre care s-a amintit des în literatura de 
specialitate.

în privinţa numărului de locuitori, se estimează că marile aşezări de 
epocă aveau circa 20 de locuinţe, eşalonate pe câteva generaţii24.

Trebuie, de asemenea să amintim aici şi unele aspecte legate de 
preocupările meşteşugăreşti ale comunităţii dc la Poiana. în condiţiile unui 
izolaţionism destul de ridicat, locuitorii de aici au fost obligaţi să îşi producă 
totul singuri. La îndemâna oricui se afla prelucrarea lemnului, pietrei şi a osului. 
Ca şi în alte aşezări din această perioadă, împungătoarele se aflau în fiecare 
locuinţă. Din os (inclusiv din corn de cerb) se mai obţineau patine, mânere de 
cuţit, pandantive, ustensile pentru curăţat pieile şi chiar -  aşa cum s-a văzut -  
otice.

21 I. Glodariu, FI. Costca, I. Ciupea, op.cil., p. 94. Nici aici locuinţclc nu urinează o 
dispunere exactă.
22 I. Uzum, Locuirile medievale de la Gornea — Zomoniţe (corn. Sicheviţa, jud. Caraş 
Severin), în Banatica, VII, 1983, p. 265. Pentru o prezentare generală a diverselor 
aspecte sociale ale comunităţilor din această perioadă de la răsărit de Carpaţi, cf. V. 
Spinei, Moldova in secolele X I -X IV , Chişinău, 1994, p. 1 2 8 - 130.
23 D. Gh. Teodor, Continuitatea populaţiei autohtone la est de Carpaţi in secolele VI -  
XI, e.n., p. 137.
24 St. Olteanu, Societatea carpato-danubiano-pontică in secolele IV  -  XI. Structuri
demo-economice şi social-politice, p. 244, cu bibliografie.
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Piesele din lemn, din piele şi textile, din păcate, cum este şi firesc, nu 
s-au păstrat. Numărul deosebit de mare de fusaiole este o dovadă peremtorie 
asupra torsului şi -  implicit şi a ţesutului -  practicat în fiecare gospodărie.

Fără îndoială însă cele mai pretenţioase cunoştinţe erau necesare 
obţinerii şi prelucrării fierului. Considerăm că nu este cazul aici de a teoretiza 
mult pe acest subiect, deoarece s-a scris despre el destul de mult. Dorim, în 
schimb, să menţionăm unele informaţii utile cercetării. Suntem de părere că, 
materia primă, aşa numitul „fier de baltă” putea fi procurat din terenurile 
împrejmuitoare ale celor trei bălţi din vecinătate (sau apropiere), amintite deja.

Reducerea minereului de fier avea loc în mod normal într-o zonă 
mărginaşă a aşezării, ce elimina riscul incendierii locuinţelor. O dovadă certă că 
fierul era prelucrat pe loc este bucata de zgură cu fier descoperită în apropiere 
de locuinţa L26.

Din punct de vedere al realităţii politice zona nordică a Moldovei, 
descoperirile de la Poiana nu aduc nimic concret.2'

Î11 situaţia evacuării lucrurilor celor mai de preţ din aşezare şi a 
neidentificării până acum a necropolei a comunităţii de la Poiana, nu putem 
cunoaşte mai aproape de adevăr vechile realităţi de aici, de natură spirituală.

Semne de întrebare ridică LiS, datorită formei sale, a fragmentului 
ceramic descoperii aici, decorat cu ornamente cruciforme şi a fundului dc vas 
perforat, folosit poate în mod ritual 6.

în mod sigur amplele cercetări arheologice care se vor efectua în 
viitorul apropiat, dar mai ales îndepărtat în nordul Moldovei, inclusiv regiunea 
Cernăuţi de astăzi, vor răspunde la întrebarea dacă astfel de comunităţi, precum 
cea de la Poiana, beneficiau deja de locuri de cult creştine, fie cât de modeste.

Pe de altă parte, persistenţa unor obiceiuri păgâne pare să fi existat încă 
la Poiana, fapt uşor de admis dacă avem în vedere chiar dificultatea cu care 
multe populaţii deja creştinate au renunţat la ritul incinerării. în cazul nostru ne 
referim la amulete realizată din vârf de corn, tip de podoabă, cu rost protector, 
atestat şi în alte aşezări din acele timpuri.27

Ca şi în cazul celor mai multe situri arheologice, unde problema 
cronologiei este dificilă, mai ales dacă se urmăreşte stabilirea unor limite 
existenţiale cât mai exacte, perioada existenţei aşezării de la Poiana poale 11 
stabilită doar în termeni largi. Î11 această ordine de idei elementul cel mai

25 Pentru un cadru general, cf. V. Spinei, op. cit., p. 73 — 74.
26 în aşezarea din sccolele VII -  X de la Felnac a fost descoperit un fragment de vas 
perforat, considerat că a aparţinut unui recipient folosit în scop ritual (cf. M. Zdroba, 
M. Barbu. Săpăturile arheologice de la Felnac şi Vladimirescu, în, Ziridava VI, 1976, 
P. 50).
"7 St. Olteanu, op. cit., p. 153, fig. 28 -  29.
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U> l'lic plâns and vertical sections of tlie dwellings 6 and 18 and o f the 
handicraftsman’s workshop;

17. VI, V2, V3 -p lâ n s ; LI -  plan and vertical section;
18. Plans and vertical- sections: V4, V5, V14 şi G1 şi G7;
19. 1 - The settlement o f Poiana; 2- L2, 3 - L3, 4 - L4 (author pictures);
20. 1 -L I 7, 2 -  L19/L20, 3 -  L25, 4 -  L27, L28 (author pictures);
21. 1 -  L31, 2 -  L34/36, 3 -  L24, 4 - the handicraftsman’s workshop;
22. I - The oven of LI I; 2 - the oven of LI 8; 3 - remains o f the hearth in L21; 

4- hearth LI 9; 5 - LI 3 exterior oven L34/36 (author pictures);
23. 1 - 3  silex objects; 4- bronze brooch; 6-7 - Sântana de Mureş pottery;
24. I -  Arrow tip; 2 -  knife blades; 3 -  little anehor for buckets; 4 -  sickle 8 -  

scythe;
25. Spindle spinning disks discovered in the settlement;
26. Spindle spinning disks and baked clay objects;
27. Bone pieces;
28. Bone and stone objects;
29. Bone and stone objects;
30. I land made pottery;
31. Hand made pottery;
32. Hand made pottery;
33. Dccorated hand made pottery;
34. Hand made pottery;
35. Fragments o f bowls and tins;
36. Pottery made on the potter’s wheel;
37. Pottery made on the potter’s wheel;
38. Vertical sections of tins and pots; hand made pottery;
39. Fragments o f  bowls;
40. Fragments o f tins;
41. Fragments o f tins.
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Descoperiri din secolele VIII-X(Xl) din teritoriul nord-est carpatic: AŞEZARI: I - Probota, 2 - 
M ihăcsti, 3 - Câm peni, 4 - Cerneşti, 5 - Ionăşcni, 6 - Lătăi-Câmpcni, 7 - lllip iceni, 8 - Bobulcştii 
din Vale, 9 - Ştefăncşti, 10 - Bârsăncşti, 11 - Botoşani, 12 - Cătăm ărăşti. 13 - Cătăm ârăşti-Dcal, 
l-l - Suceava, 15 - Băiccni, 16 - lludum , 17 - H u|ani, 18 - Ripiccni. 19 - Slobozia, 20 - Vorniceiii. 
21 - M itoc, 22 - Ghireni, 23 - M iorcani, 24 Eşanca, 25 - Ghilăneşti, 26 - Lozna, 27 - Şendriceni, 
28 - Brăcşti, 29 - Dorolioi, 30 - Vârfu Câm pului, 31 - Lunca, 32 - Poiana, 33 - Cacica, 34 - 
Frătăuţii Noi, 35 - Babin, 36 - Bila, 37 - Buzovica, 38 - Valea Cozmimilui, 39 -Vasil'ev, -10 - Vel. 
KuCurov (Cuciurul M arc), 41 - Cernăuţi (Caliccauca, C locucica), 42 - Voloca, <13 - llrubno , 44 - 
Dubova, 45 - KuliSivka, 46 - LaSkovko, 47 -M olniţa, 48 - RaSkov I, 49 - Rudi, 50 - Odaia, 51 - 
Gordincşti. 52 - Corpaci.
FORTIFICAŢII: I - Tudora, 2 - Corni, 3 - Şiret, 4 - Dersca. 5 - Sirokaja Poliana, 6 - Hliboca. 7 - 
Cervona Dibrova, 8 - Voloca, 9  - M am ornija, 10 -Belaja, 11 - Rcvna, 12 - Korosuvata, 13 - 
Voloca, 14 - llorbova, 15 - GorisSnic Scrovcy, 16 - Grozinci, 17 - Dobrinovc, 18 - Balam utovka,
19 - Pcrebykovc, 20 - Fundu Ilerţii, 21 - Oroftiana, 22 - Baranca, 23 - llorodiştca, 24 - Pererita,
25 -M ereşcuca, 26 - Rudi, 27 - Inundcni, 28 - Tem clcu|i, 29 - C inicea, 30 - Alcedar, 31 - lllingeni
11, 32 - Cusătura, 33 - Rczina, 34 - Echim ăuţi, 35 - llorodiştca, 36 - Lucaşcuca, 37 -Ţ alm ăuji, 3S - 
Săm ăşcani, 39 - Ţarcuca, 40 - Popăuţi, 41 -Răciula.
DESCOPERIRI FUNERARE: 1 - Todireni, 2 - Călăraşi, 3 - C om ivka .
SANCTUARE: I - Rzavensk. 2 - llorbova, 3 - KuleSovka, 4 - Babin, 5 - Zelenaja Lipa, 6 - 
Nagorcany.

Pl. I; Teritoriul de la N - E dc Carpaţi, în sccolclc VIII - X.
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I 1.2. Amplasarea aşezării dc la Poiana în microzonă.
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locuinţă sec V III-IX  

vatră sau cuptor exterior 

0 groapa 

— hat ogor

locuinţă etapa I 

ţjfj locuinţă etupa I ( incert)

z j j f c f i k c r r

S i
v-) locuinţă se c.V III-IX  

/ * M
'.v v a ir c  snu cuptor exterior 

Q qronpă 

— hcl oyoc

locuinţă e tapa II 

|j][[J locuinţă e tapa II ( incer! )

Pl. 3: Planul general al aşezării şi ccle două eţape dc lociiirc dc la Poiana.
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Pl. 4: Planurile locuinţelor 4 şi 9.
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Pl. 5: L2, L3, L7, şi L I5 - planuri şi profilc.
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Pl. 6: Planurile şi profilcle locuinţelor 5 şi 8.

80

P1.7: L 12, L 14 şi LI 7 - planuri şi profile.
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Pl. 8: Planurile şi profilele locuinţelor 13 şi 22.
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20

Pl. 9: Planurile şi profilele locuinţelor 19 şi 20.
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Pi. 10: LI I ,  L25, L26 şi L31 - planuri şi profilc.
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Pl. 11: Planurile şi profilele locuinţelor 19 şi 20.



Pl. 12: L21, L23 şi L28 - planuri şi profilc.
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Pl. 13: P lanurile  şi profilele locuinţelor L32 şi L33.
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Pl. 14: L34, L35, L36, L37, L38 şi L39 - planuri şi profilc
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Pl. 15: L41, L42, L43 şi L44 - planuri şi profilc
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Pl. 16: Planurile şi profilele complcxclor L6, L I8 şi ale atelierului meşteşugăresc.

91

Pl. 17: 1 - LI - plan şi profil şi V I, 2 - V2, 3 - V3.



FM. 18: Planuri şi profilc: V4, V5, V 14 şi G1 şi G7
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Pl. 20: 1 - LI 7; 2 - L I9 şi L20; 3 - L25; 4 - L27 şi L28 (foto autorul).
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P1.21: 1 - L31; 2 - L34 şi L36; 3 - L24; 4 - atelierul meşteşugăresc (foto autorul)
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P1.22: 1 - cuptorul dc la LI 1; 2-cuptorul dc Ia L I8; 3 - resturile vetrei dc la L21;
4 - vatră L I9; 5 - V I3; 6 - cuptor exterior L34/L36 (foto autorul)
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Pl. 23: 1 - 3,5 - piese din silex; 4 - fibulă din bronz; 6, 7 - ceramică Sântana de 
Mureş.
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Pl. 24: 1 - vârf de săgeată; 2,5,6,7 - lame dse cuţit; 3 - ancoriţă pentru găleată;
4 - seceră; 8 - coasă.
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Pl. 25: Fusaiolc dcscopcritc în aşezare.
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Pl. 26: Fusaiole şi obiecte din lut ars. Pl. 27: Unelte din os.
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Pl. 28: Piese din os şi piatră.
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Pl. 29: Piese din os şi piatră.
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Pl. 30: Ceramică lucrată numai cu mâna.
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Pl. 3 1: Ceramică lucrată numai cu mâna.
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Pl. 32: Ceramică lucrată numai cu mâna
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Pl. 33: Ceramică ornamentată lucrată numai cu mâna
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Pl. 34: Ceramică lucrată numai cu mâna.
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Pl. 35: Fragm ente dc castroane şi tăviţe; 3 - fragment ceramic cu perforare.
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Pl. 36: Ceramică lucrată cu roata.
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Pl. 37: Ceramică lucrată cu roata
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Pl. 38: 1-5, 7-12 - profiluri de tăviţe şi oale; 6, 13-21-ceramică lucrată c.i mâna.
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Pl. 40: Fragmente de tăviţe.
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Pl. 41: Fragm ente de tăviţe.
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NOI CERCETĂRI A RH EO LOG ICE DE TEREN ÎN JUDEŢUL
SUCEAVA*

Mugur ANDRONIC. Paraschiva Victoria BATARIUC.
Florin HĂU, Monica GOGU, 

Bogdan Petru NICULICĂ, Ion MAREŞ

A. Bazinul hidrografic superior al râului Suceava 

COMUNA BRODINA
Falcău
1. Cercetările arheologice de teren efectuate în arealul comunelor Ulma 

şi Brodina, din toamna anului 1997,într-o microzonă preponderent împădurită, 
vizând zonele dc confluenţă a râului Suceava cu principalii săi afluenţi, nu au 
dus la nici o descoperire concretă. Reluarea cercetării în primăvara anului 1998, 
a prilejuit descoperirea la Falcău, pe terasa înaltă a pârâului cu acelaşi nume, în 
zona de confluenţă cu Suceava, în spatele fabricii de cherestea, în grădina casei 
familiei Vasile Pintescu, a unui fragment de lamă mică (pi.1/2) din silex alburiu, 
uşor patinat. Piesa se constituie ca dovadă - deocamdată unică - a prezenţei 
tocmai aici a omului preistoric.

O altă descoperire, întâmplătoare, a fost tăcută cu mulţi ani în urmă, în 
pădurea de pe dealul Cornu, unde a fost găsit, după spusele descoperitorului, un 
„ciocan dc piatră”, azi pierdut1.
Cercetare: M.A., B.N., 1997; M.A., 1998; Colecţiile CMB.

COMUNA STRAJA

2. La sfârşitul secolului XIX, pe terenul sesiei parohiale din spatele 
bisericii din localitate, dar şi pe alte ogoare, se găseau, cu prilejul muncilor 
agricole frecvente, „bucăţi ascuţite de crem ine”2.

Pentru arealul comunclor Brodina. Straja, Putna, Vicovu de Sus, Bilea, Gălăneşti, 
Frătăuţii Noi, Arbore, laslovăţ, Zvorâştea, Adâncata, Calafindcşti, Dărmăneşti, Mitocu 
Dragomirnci, Grăniceşti şi a oraşelor Rădăuţi şi Solea, cercetarea a fost finanţată dc 
cătrc Ministerul Cercetării şi Tehnologiei pc bază dc proiect aprobai (coordonator 
proiect Mugur Andronic).
1 M. Andronic (sub redacţia), Hufulii -  o minoritate din Bucovina, Suceava, 1998, p. 14. 
'  D. Dan, Comuna Straja şi locuitorii ei. Studiu istoric, topografic şi folkloric, Cernăuţi.
1897, p. I.
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3. Prin anii deceniului şase al secolului trecut, la şcoala generală din 
Straja, sc păstra un topor de piatră, care fusese descoperit în partea răsăriteană a 
comunei, în locul numit în  Ţarnă. Piesa s-a pierdut ulterior.

O altă descoperire, izolată, a fost făcută cu mulţi ani în urmă. Este 
vorba de o monedă romană republicană, dispărută între timp1.

4. In apropierea dealului Afiniş (Afinei), unde, de altfel, izvorăşte o 
sursă dc apă sărată, folosită de localnici până în anii ultimului război mondial 
(loc Săraturi), pe marginea terasei stângi a Pârâului Brăulenilor, în grădina 
bătrânului Vasile Cotos (Negreau), dar şi pe ogorul din faţa casei lui Constantin 
Cotos, au fost descoperite mai multe aşchii (una masivă) din marnă calcaroasă 
(?), una din mcnilit (?) şi o alta din silex cenuşiu (pl.111/5-9). O altă aşchie de 
cioplire, din marnă calcaroasă s-a găsit în faţa dealului amintit, în grădina casei 
lui Vasilc Juravle (punct necartat).
Cercetare: M.A., 1998: Colecţiile CMB.

5. Pe o fostă terasă a râului Suceava, pe care, de altfel, s-au şi făcut 
principalele descoperiri de vestigii preistorice, pe terenul din grădina casei lui 
Aurel I. Cârciu, au fost descoperite trei bucăţi de lupă cu un conţinut ridicat de 
fler, dovezi ale prelucrării aici, în ultimele secole, a metalului4.
Cercetare: M.A., 1998; Colecţiile CMB.

6. Pe aceeaşi formă de teren, în locul Pe Deal (ogorul lui Sorin 
Juravle), la aproximativ 50 m vest de casa lui Valcrian Popescu, au fost găsite 
două aşchii cu urme evidente de cioplire, din care una din marnă calcaroasă. 
Cercetare: M.A., 1998; Colecţiile CMB.

7. Pe terenul de la marginea sudică a terasei pârâului Grumeza, la 
capătul grădinii lui Ilie Vilcinschi, au fost descoperite un vârf de lamă dintr-o 
rocă locală şi o aşchie masivă din marnă calcaroasă.
Cercetare: M.A., 1998; Colccţiile CMB.

M ugur Andronic, Paraschiva Victoria Batariuc, Florin Hău,
_____________ Monica Gogu, Bogdan Niculică, Ion Marc.1?_____________

■' M. Andronic, op.cit., p. 14. Pentru moneda descoperită, M. Ignat, Contribuia 
numismatice la istoria dacilor din nordul Moldovei în secolele //-///, în Suceava, IV, 
1977, p. 87.

Localitatea, atestată documentar târziu îşi datorează începuturile punctului de pază 
(strajă) carc veghea asupra tranzitului pc valea Succvci, ce conduce spre trecători 
montane de contact cu zone aparţinând Maramureşului şi bazinului Ceremuşurilor din 
nordul Bucovinei. Localitatea a avut o evoluţie demografică ascendentă, în principal în 
epocile modernă şi contemporană. Ccl mai vechi cimitir sătesc, după uncie informaţii, s- 
ar fi aliat la circa 1 km nord de biserica actuală, în zona gospodăriei lui Petru Popescu 
(Gorgan), unde, acum, practic nu se mai observă nimic concrct pc teren.
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8. O altă dovadă a prezenţei umane preistorice în acest sector montan, 
este o aşchic de silex cenuşiu, descoperită în grădina casei lui loan Hasna. pe 
botul terasei Pârâului Baimacului, de pe partea stângă a pârâului5.
Cercetare: M.A., B.N., 1997; M.A., 1998; Colecţiile CMB.

COMUNA PUTNA
Gura Putnei
9. în zona de conflueţă a pârâului Putna cu râul Suceava, pe pantele 

sudice ale dealului Ţuranct, au fost identificate urme ale prezenţei omului 
preistoric:

- aşchie de silex cenuşiu în faţa casei lui Costan Turtă;
- aşchie de silex ccnuşiu în grădina lui Alexandru Mitric - câteva 

fragmente ceramice, de factură grosieră, cu cioburi pisate în 
compoziţie, probabil cucuteniene şi câteva aşchii dc mamă calcaroasă 
(punct locuit), la aproximativ 150 m est dc vârful dealului menţionat;

- un gratoar masiv dintr-o rocă locală, într-o ruptură de teren de pe 
acelaşi vârf.

Cercctarc: M.A., 1997. 2004; Colecţiile CMB.

Putna
10. în zona de sud -  vest a mănăstirii cu ocazia cercetărilor arheologice 

efectuate în anii 1955 -1956 au fost descoperite fragmente ceramice datând din 
perioada neolitică, provenite cu siguranţă dc pe înălţimile de pe latura nordică a 
complexului monahal6. Reluarea cercetărilor arheologice în deceniul opt al 
secolului XX a dus la descoperirea, în perimetrul mănăstirii a mai multor 
fragmente ceramice carc datează din secolele XIII-XIV7.

COMUNA VICOVU DE SU S
La ura
11. în locul Flesca, pe o terasă a afluentului de dreapta al pârâului 

Laura (ogorul lui Gheorghe Maxâm), au fost descoperite atât aşchii de cioplire 
(?), din roci locale, cât şi una din silex cenuşiu.
Cercetare: M.A., M.G., 1998; Colccţiilc CMB.

5 M. Andronic, op. cit., p. 14.
6 I. Ncstor ct alii, Raport asupra săpăturilor din anul 1955 efectuate la mănăstirea 
Putna (regiunea Suceava, raionul Rădăuţi), în Materiale, IV, 1957, p. 266.
7 Gh.I. Cantacuzino şi Al. Rădulcscu, Consideraţii asupra ceramicii descoperite la 
Mănăstirea Putna, in anul 1971, în SCIV, 25, 1974, 4, pp. 537, 539, fig. 9/1.
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12. Pc ogorul lui ii Vasile I. Schipor (circa 250 m sud-sud vest dc clădirea 
microreleului dc televiziuiune), în locul in Băhnuţă, pe o suprafaţă restrânsă, de 
aproximativ 100 ni", a fi fost observată prezenţa frecventă a unor bucăţi foarte 
mici de chirpici, asocialatc doar cu un rest de fragment ceramic pc cale de 
distrugere totală (poate C Cucuteni, pastă grosieră). La circa 50 m sud de aici, a 
fost găsită o aşchie de : silex cenuşiu, iar în apropiere de releu lin fragment 
ceramic Cucuteni, din [ pastă fină, care se leagă, probabil, de aşezarea din 
punctul următor.
Ccrcctare: M.A.. M.G.. I 1998; Colecţiile CMB.

13. La aproximnativ 750 m sud de frontieră, pc pantele Dealului 
Busului, se poate observva o cruce din piatră, care marchează vechea amplasare 
a unei mănăstiri (lavră),), înfiinţată dc călugării rădăuţeni, care a avut hramul
Sfântul Laurentie8.

Undeva, între Vi'icovul dc Sus şi Crasna (poate însă pe teritoriul ocupat 
al Bucovinei) în anul 18862 au fost descoperite „vârfuri de săgeţi şi un pumnal 
rupt, precum şi o secure ţ de luptă, sau halebardă, care fiind mâncată de rugină, a 
fost cu totul stricată”9. FReanalizând această informaţie Mircea Ignat ajunge la 
concluzia că au fost găssite vârfuri de săgeţi, un akinakes şi un topor de luptă 
aparţinând grupului traciţic podolo-moldav10.

14. Pc o veche teterasă a Sucevei, la circa 200 m est de rcleul amintit, pe 
ogorul sătencei Maria M/jandici (circa 50 m vest dc casa Ilenei Schipor), au fost 
găsite mai multe piese : liticc şi două fragmente ceramice (cioburi pisate în 
compoziţie, ardere oxidaantă incomplet), ceea ce ne determină să vedem, aici, un 
nivel efectiv de locuirec, datând probabil din timpul culturii Cucuteni, fază 
neprecizată. între pieselcle litice se remarcă două vârfuri de lamă (pl.1/4-5), din 
roci locale, cât şi două aşşchii din silex alburiu.
Ccrcctare: M.A.. M.G., 11998; Colccţiilc CMB.

15. Pe aceeaşi fformă de relief, la o distanţă de circa 200 m nord-est 
(terenul din faţa casei luui Vasile Georgescu), a fost dcscoperit un material litic 
numeros, compus din:

- două fragmentee de lamă din silex cenuşiu (pl.1/1,7);
- şapte aşchii dinu aceeaşi rocă;

M ugur Andronic,c, Paraschiva Victoria Batariuc, F lorin  Hău,
_____________ Monica (  Gogu, Bogdan Niculică, Ion M areş______________

s P. Rczuş, Contribulii l la istoria oraşului Rădăuţi, Bucureşti, 1975, p. 103, cu 
bibliografia problemei.
9 I. Onciul, Fondul religioonar gr. or. al Bucovinei. Substratul, formarea, dezvoltarea, 
administraţia şi starea lui ide faţă, în Candela, X, 1891, p. 15.
10 M. Ignat, Un cercetători■ mai puţin cunoscut a vestigiilor arheologice din Bucovina: 
Isidor cav. de Onciul. în Suuceava, XXIV-XXV, 1997-1998, p. 346.
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- trei lame fragmentare din gresie silicioasă (?) - (pl.I/3);
- nouă resturi de cioplire, în general masive, de aceeaşi natură litică. 
Alături de densitatea relativ mare a acestor unelte din piatră menţionăm

şi un fragment ceramic foarte corodat, care pledează pentru ipoteza unui nivel 
de locuire, probabil tot din timpul culturii Cucuteni şi un fragment ceramic 
atipic.
Cercetare: M.A., M.G., 1998; Colecţiile CMB.

Vicovu de Sus
16. Pe aceeaşi veche terasă a râului Suceava, în spatele casei lui S. 

Mironescu (la circa 1 km nord-nord vest de biserica din Laura), au fost 
descoperiţi doi mici bulgări de zgură cu un conţinut ridicat de fier în 
compoziţie. Pe alocuri, pe aceeaşi formă de teren, au mai fost găsite câteva 
aşchii provenind de la cioplirea unor unelte din roci locale.

Pe malul drept al Şicovei, în faţa casci Gheorghe Măgăluţă, a fost 
găsită jumătatea unui toporaş din marnă calcaroasă, cu urme de cioplire 
marginală.
Cercetare: M.A.. M.G., 1998; Colecţiilc CMB.

17. Pe cursul superior al pârâului Şicova (terasa sa stângă, grădina 
gospodăriilor lui Vasile V. Schipor, respectiv Vasile Al. Schipor), au fost 
descoperite o aşchie de silex cenuşiu, respectiv un fragment de nucleu epuizat 
dintr-un şist negru.
Cercetare: M.A., 1998; Colecţiile CMB.

18. Urmărindu-se, din nou, terasa veche a Sucevei, dar nu departe de 
cursul pârâului Şicova, în grădinile caselor lui Gheorghe A. Cosma şi la peste 
100 m est în cca a lui Gheorghe Ştefan Calancca, au fost descoperite, izolat, 
două aşchii, una dc silex cenuşiu şi alta de şist (?), cât şi o lamă din menilit (?). 
Cercetare: M.A., M.G., 1998; Colecţiile CMB.

19. Pc terenul agricol, de la obârşia pârâului Hlinoasa (Mâloasa), lângă 
ultimele case din zonă, au apărut:

- unelte gravettiene (?) din gresie silicioasă;
- aşchie cu retuşe inverse pe latura stângă şi scobită tip „omega” 

(pl.V/8);
- aşchie cu slabe retuşe de uzură (pl.V/7);
-aşchie cu scobitură largă retuşată pc suprafaţa ventrală" (pl.V/9);
- fragmente ceramice din secolele XVIII-XIX.

Cercetare: P.V.B., FI.H., 1998; Colecţiile CMB.

11 Determinarea pieselor liticc a fost fîicută dc domnul dr. Vasile Cliirică, căruia îi 
aducem mulţumirile noastre pentru ajutorul dat.
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20. Pe acelaşi pârâu, Hlinoasa, la aproximativ 300 m est de drumul de 
ţară ce duce la actuala frontieră, au fost descoperite:

- fragmente ceramice din secolul XVIII;
- fragmente de materie arsă până la vitrificare (zgură de smalţ de la un 

eventual cuptor de olărie (?)).
Cercetare: P.V.B., FI.H., 1998; Colecţiile CMB.

21. în terenul de pe Dâmbul Bgilcăi, plasat pe partea stângă a pârâului, 
au fost găsite următoarele vestigii:

- două aşchii gravettiene (?), din gresie silicioasă, cu urme de utilizare;
- două aşchii din silex cenuşiu;
- o aşchie nucleiformă din silex cenuşiu;
- fragmente ceramice din perioada mijlocie a epocii bronzului, cultura 

Komarov (vase cu corp drept şi brâu alveolar amplasat sub buză, vase 
„lalea” cu brâu în relief, vase globulare de mari dimensiuni).

Cercetare: P.V.B., FI.H., 1998; Colecţiile CMB.

Bivolărie
22. Pe dealul de pe partea stângă a pârâului Creţu, au fost identificate:
- material ceramic fragmentar, tipic Sântana de Mureş (poate, fază 

timpurie);
- fragmente din epoca migraţiilor, post secol IV (pl.VI/6-8);

Cercetare: P.V.B., FI.H., 1998; Colecţiile CMB.
23. Pe terenul arabil de pc dealul Mâlu, de pc partea stângă a pârâului 

Plai, au fost descoperite fragmente ceramice din pastă zgrunţuroasă Sântana de 
Mureş. Nu departe dc acest sit, au fost găsite:

- mai multe unelte gravettiene din silex;
- o lamă mijlocie neretuşată (pl.V/4);
- două lame, mijlocii fragmentare, una din silex şi una din gresie 

silicioasă (pl.V /1,2);
- două nuclee epuizate (pl.V/3,5);
- deşeuri litice de prelucrare12;
- fragmente ceramice neo-eneolilice, cu pleavă, atipice, fragmente 

ceramice cu silex şi siiicolit pisate, aparţinând culturii Komarov, 
precum şi fragmente ceramice hallstattiene, dintre care unul canelat 
(pl.V/6).

Cercetare: P.V.B., FI.H., 1998; Colecţiile CMB.

12 Determinare dr. Vasile Chirica.
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2 4 . Parcurgându-se malul stâng al aceluiaşi pârâu, au fost găsite, izolat, 
aşchii atipice din gresie silicioasă şi un fragment ceramic preistoric atipic. 
Cercetare: P.V.B., FI.H., 1998; Colecţiile CMB.

Vicovu de Sus -  Est
25. Un alt punct locuit preistoric, se pare că a existat pe terasa veche a 

Sucevei, în terenul uşor înclinat al acesteia (ogorul lui Constantin N. Niţu, la 
vest de casa Nicolae Cârdei). unde au fost descoperite:

- patru fragmente ceramice, lucrate cu mâna, arse oxidant incomplet, cu 
cioburi pisate;

- aşchie masivă din silex cenuşiu;
- doi bulgăraşi dc materie arsă până Ia zgurificare.

Cercetare: M.A., M.G., 1998; Colecţiile CMB.

COMUNA BILCA

26. în ţarina numită în  C oastă , la circa 250 m est de drumul vicinal ce 
se îndreaptă spre frontieră, a fost descoperit un cosor miniatural din silex 
cenuşiu (pi.1/13).
Cercetare: M.A., M.G., 1998; Colecţiile CMB.

27. Pe aceeaşi terasă, a Pârâului Negru, în dreptul bisericii vechi din 
localitate, au fost găsite două fragmente de bulgări din rocă locală, cu urme 
evidente de cioplire.
Cercetare: M.G., 1998; Colecţiile CMB.

28. Pe partea stângă a pârâului Bilca, la circa 200 m vest de şcoala 
nouă, au fost descoperite:

- câteva fragmente ceramice preistorice atipice (?);
- fragmente ceramice Sân tana  de Mureş, inclusiv de Ia un vas de 

provizii, din pastă de tip „ciment”.
Cercetare: P. V.B., FI.H., 1998; Colecţiile CMB.

29. In zona de confluenţă a pârâului Bilca cu afluentul său Crivăţ 
(Criva), a fost găsit un fragment ceramic din secolul IV d.Ch., din pastă 
cărămizie, cu mult nisip şi microprundişuri.
Cercetare: P.V.B., FI. H., 1998; Colecţiile CMB.

30. Pe terenul din zona de vărsare a pârâului Bilca, în râul Suceava, au 
fost descoperite:

- o aşchie de silex cenuşiu, cu rest de cortex;
- un nucleu din gresie silicioasă, în curs dc epuizare.

Cercetare: P.V.B., FI. H„ 1998; Colecţiile CMB.
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31. Pe dealul Ţigănuş (cota 444,3 m) este cunoscută dc mai multă 
vreme o necropolă tumulară. După spusele localnicilor, dar şi ale colegului 
Mircea Ignat, care le-a cercetat perieghetic, cu mulţi ani în urmă, aici se puteau 
observa, profilându-se în terenul arabil, mai multe astlel de movile13. în urma 
lucrărilor agricole anuale, dar şi a proceselor inerente de eroziune în timp, la 
data cercetării noastre (1998), nu s-a mai putut sesiza decât existenţa a trei 
tumuli:T| are înălţimea dc 0,5 m şi diametrul de 15 m, T2are 1 m şi respectiv 25 
m, iar ultimul, T3 arc 0,5 m şi respectiv 15 m (dimensiunile sunt date cu 
aproximaţie).

La câteva sule de metri sud de Tj a fost găsită o aşchie masivă de 
cioplire, dintr-o rocă sedimentară (?), locală (?) cu nuanţe maronii. Notabil este 
mai ales faptul că pe 'I\, cel mai impozant turnul, exact pe vârful său, a fost 
descoperită o cute din gresie, având două laturi albiate în urma folosirii 
îndelungate (fig. IV/6). cât şi un fragment ceramic, gros, provenind de la un vas 
de provizii (ardere oxidantă incompletă, cioburi pisate în compoziţie)11.

După informaţii primite de la localnici mai în vârstă, care au circulat şi 
la nord de actuala frontieră, înainte dc 1940, dar şi după semnele grafice oferite 
de hărţi militare actuale folosite în cercetarea noastră, necropola sc continuă şi 
pc teritoriul bucovinean aflat acum în Ucraina. Dovadă, în acest sens, sunt cei 
trei tumuli de dimensiuni considerabile carc au dat naştere toponimului Trei 
Movile de pc versantul de sud-vest al Dealului Ţigănuş, marcaţi şi pc hărţi. Un 
alt tumul există în pădure, undeva în spatele turnului de observaţie ucrainean, 
fără să putem aprecia dacă acest complex este identic cu cel ce apare pe hartă, 
singuratic, plasat lângă drumul vicinal Frătăuţi - Cupca (Ucraina). Probabil, ca 
şi în sectorul din teritoriul ocupat au existat mai mulţi tumuli carc fiind de 
dimensiuni mai modeste, nu au mai fost cartaţi. Cei desemnaţi la nord dc 
actuala frontieră au impresionat tocmai prin mărimea lor, autorul sau autorii 
hărţii, ne mai notificând prin simbol grafic nici o movilă de pc partea 
românească.

în sfârşit, pe teritoriul satului, a fost descopcrit, cândva, un topor de 
piatră perforat, piesă pierdută între timp15.

,J George Muntean vorbeşte despre existenţa a „18 tumuli neolitici grupaţi câte trei şi a 
unor resturi ccramice şi silexuri de tip Cucuteni în ţara Bilcii”. Cf. G. Muntean, Satele 
Românie, Bilca, Bucureşti, 1987. p. 62.
11 M. Andronic, O nouă necropolă tumulară hallstattiană din Bucovina, în Suceava, 
XX1V-XXV, 1997-1998, pp. 453-457.
15 E.C. Ursu, Evoluţia habitatului uman in judeţul Suceava de la paleolitic până in 
secolul IVd.Ch., Suceava, 1997, ms, p. 7.
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Cercetare: P.V.B., 1986; M.A., M.G., 1998; Colecţiile CMB.

COMUNA G ĂLĂNEŞTI

Golăneşti
32. în zona de contact a unei vechi terase a râului Suceava cu cea dc pe 

partea stângă a pârâului Voitinel (loc Şuvar), pe lângă bucăţi dc chirpici 
răspândite pe o suprafaţă modestă dc circa 200 m \ au fost descoperite 
fragmente ceramice care datează din sccolul XIV. între acestea, sc evidenţiază 
un fragment de perete dc vas, de mari dimensiuni, carc prin aspectul general şi 
ornamentică s-ar putea data mai timpuriu -  (pl.11/14).
Cercetare: M.A., 1998; Colecţiile CMB.

33. La aproximativ 150 m sud-est de aici, pe terasa stângă a 
Voitinelului, pe ogoarele lui 11ic S. Crăciun şi Aurel D. Rusu (loc Zapodi), a 
fost descoperit material ceramic din secolele XV-XVII (inclusiv un fragment de 
strachină din caolin, cu smalţ verde-oliv).
Cercetare: M.A., 1998; Colecţiile CMB.

Voitinel
34. în vatra salului Voitinel, pc terasa stângă a pârâului Voitinel, a fost 

identificată o aşezare preistorică (Cucuteni (?)), de unde au fost recoltate:
- foarte multe aşchii din marnă calcaroasă;
- o aşchic din menilit (?);
- trei aşchii de silex, calcinate;
- patru aşchii din silex cenuşiu;
- o aşchie din silex alburiu;
- un fragment de piatră (marnă calcaroasă) de formă alungită, cu cele 

patru faţete cu urme de ciopliri succesive;
- mai multe fragmente ceramice, dc mici dimensiuni, corodate, 

modelate cu mâna, cu cioburi pisate în compoziţie (unul cu pleavă), 
câteva cărămizii, restul arse la nuanţe dc cenuşii.

Cercetare: M.A., 1998; Colecţiile CMB.

COMUNA FRĂTĂU ŢII NOI

35. Pe terasa dc pc partea dreaptă a pârâului Trimineasa (Creineneasa 
sau Petrimeasa), în dreptul gospodăriei lui Simion Andrişan (ogorul Vcronicăi 
Ungureanu), a fost identificată o aşezare Sântana de Mureş de dimensiuni 
modeste. Aici, remarcabilă este absenţa totală a ceramicii fine, întregul material 
aparţinând speciei zgrunţuroase, arsă la cenuşiu, cu mici excepţii, ceea ce ne

125



face să atribuim ipotetic aşezarea celei mai târzii faze de existenţă a acestei 
culturi. Două fragmente au fost decorate prin incizii orizontale dc cerculeţe 
imprimate în pasta crudă cu trestia (pl.III/2 ).
Cercetare: M.A., 1998; Colecţiile CMB.

36. Pc terenul arat de pe partea stângă a pârâului Trimineasa 
(Cremeneasa sau Petrimeasa), a fost descoperit, alături dc bulgări dc chirpici, 
un destul de bogat material arheologic reprezentat prin ceramică modelată 
numai cu mâna, din Hallstatt (inclusiv două fragmente cu suprafaţa exterioară 
neagră şi lustruită), cu cioburi pisate în compoziţie.
Cercetare: M.A.. M.G., 1998; Colecţiilc CMB.

37. Pe partea dreaptă a pârâului Cremeneasa, în dreptul ultimelor casc 
din cătunul Sasca, au fost descoperite, alături de mici bulgăraşi dc chirpici, un 
percutor din bazalt (?) negru, un fragment ceramic Noua şi un altul Sântana de 
Mureş (1986). La data cercetărilor din 1998, terenul era imaş comunal. Iară 
posibilităţi de reluare a observaţiilor.
Cercetare: P.V.B., 1986: M.A., M.G., 1998; Colecţiile CMB.

38. Pe ogoarele arate dintre gospodăriile lui Vasile C. Galan şi Traian 
T. Bodnar, pc terasa pârâului Pânteasca (numit aici dc unii şi Crimineasa), au 
fost descoperite mai multe fragmente ceramice modelate exclusiv cu mâna, cu 
cioburi pisate în compoziţie, arse oxidant (complet sau incomplet), probabil 
preistorice, cât şi ceramică zgrunţuroasă Sântana de Mureş.
Cercetare: M.A., M.G.,1998; Colecţiile CMB.

39. Nivelurile dc locuire de la punctul anterior par să se continue după 
parcurgerea mai multor sute de metri, pe terasa aceluiaşi pârâu, descoperirile 
ceramice concentrându-se mai ales pe ogoarele din faţa casei lui Gheorghe P. 
Pântescu. In accst punct predomină, ceramica modelată exclusiv cu mâna 
(Hallstatt (?)). In cazul ceramicii mai târzii, realizată la roată, un singur 
fragment este din pastă fină cenuşie. Notabilă mai este şi prezenţa unei aşchii 
masive de silex cenuşiu.
Cercetare: M.A., M.G., 1998; Colecţiile CMB.

40. Pe partea dreaptă a pârâului Troaca, în zona de confluenţă cu 
Tărnauca, s-au descoperit bulgări de chirpici şi ceramică din secolul XVIII16. 
Alăturăm, aici, şi un fragment ceramic preistoric.
Cercetare: E.I.E., D.P., ?975; P.V.B., FI.H., 1998; Colecţiile CMB.

41. La aproximativ 170 m nord-vest de podul peste pârâul Tărnăuca, în 
zona fostului sat cu acelaşi nume17, pe partea stângă a apei, au fost identificate

M ugur Andronic, Paraschiva Victoria Batariuc, Florin Hău,
_____________ Monica Gogu, Bogdan Niculică, Ion Mareş_____________

16 E.l. Emandi, Considera/ii istorico-geografice asupra aşezărilor medievale din
depresiunea piemontană Rădăuţi (secolele XIV-XV 11), în SC/VA, 30, 1979, 3, p. 386.
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fragmente ceramice (pl.VII/5) din secolul XIV (posibil aspectul Lunca), XV- 
XVIIIS (pl.VII/1,4), inclusiv două lulele din lut (pl.VII/2,3).
Cercetare: E.I.E., D.P., 1975; P.V.B., FI.H., 1998; Colecţiile CMB.

42. O aşezare deosebit de întinsă, Sântana de Mureş, a fost identificată 
pe pantele Dealului lacobeasa (partea stângă a pârâului Iacobeasa, afluent al 
Tărnaucei). începând de la circa 200 m sud-est de confluenţă şi desfaşurându-se 
în amonte, pe cel puţin un kilometru, vestigiile au constat din bucăţi de chirpici 
şi ceramică, preponderent zgrunţuroasă (pl.VII/6-10).

In plus, au mai fost descoperite, o aşchie de silex şi un fragment de 
buză de strachină cu suprafeţele negre şi lustruite.
Cercetare: P.V.B., FI.H., 1998; Colecţiile CMB.

43. Pe partea dreaptă, în apropierea vărsării pârâului lacobeasa în 
Tărnauca, a fost descoperită cu ani în urmă, cea mai nordică aşezare aparţinând 
culturii Starcevo -  Criş de pe teritoriul României (punct necartat)19.

44. Pe cursul mijlociu al pârâului lacobeasa (la circa 1,5 km depărtare 
de vărsarea sa în Tărnauca), pe terenul agricol de pe partea sa stângă, au fost 
descoperite:

- fragmente ceramice Hallstatt şi bulgări de chirpici;
- un fragment ceramic Sântana de Mureş-,
- un fragment ceramic din pastă cenuşie, din secolul XV (?).

Cercetare: P.V.B., FI.H., 1998; Colecţiile CMB.
45. Pc terenurile agricole de pe malul stâng al unui mic afluent de 

dreapta, tară nume, al Tărnaucei, din apropierea frontierei cu Ucraina, 
aproximativ la 300 m vest de confluenţă şi mergând aproape un kilometru spre 
obârşie, au fost identificate vestigii ceramice Sântana de Mureş, mai ales din 
pastă zgrunţuroasă (pl.VIII/I-7). Tot de aici provine o mărgică din sticlă verde, 
sferică, cu corpul canelat (pl.VIII/I). Alături de acestea, au apărut două aşchii 
de silex cenuşiu şi un fragment ceramic preistoric, atipic.
Cercetare: P.V.B., FI.H., 1998; Colecţiilc CMB.

46. Cercetarea terenurilor de pc malurile pârâului ITlineţ a dus la 
descoperirea doar a două fragmente izolate Sântana de Mureş (unul din pastă 
fină în dreptul gospodăriei lui Uarie Moscal) şi a unuia modelat numai cu mâna, 
cu cioburi pisate în compoziţie.
Cercetare: P.V.B., 1986; M.A., 1998; Colecţiile CMB.

17 T. Balan, Satele dispărute din Bucovina, Cernăuţi, 1937, pp. 19-20.
IS E.L Emandi, op. cit., p. 386, fig. 5/1-7.
"  N. Ursulcscu, Evoluţia culturii Starcevo-Criş pe teritoriul Moldovei. Suecava, 1984, 
pp. 52-53, nr. 55.
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47. în vatra satului, în locul La Bodnâreşti, lângă gospodăria sătencei 
Hiena Galan, a fost identificată ceramică datând probabil din secolele 11-111 cât 
şi Sântana de Mureş (punct necartat)20.
Cercetare: E.I.E., D.P., 1975; Colecţiile CMB.

48. In ţarina Câmpul Mare, pc partea stângă a pârâului Rusului, la circa 
200 ni nord-vest de podul de pe drumul spre Vicşani, au fost descoperite 
unnătoarele vestigii:

- câteva fragmente ceramice preistorice, unele cu pleavă, iar altele cu 
cioburi pisate în compoziţie;

- fragmente ceramice din Hallstatt',
- fragmente ceramice Sântana de Mureş (ambele specii de pastă).
- fragmente de tuburi pentru drcnarea apei, legate de lucrările austriece 

de îmbunătăţiri funciare21.
Cercetare: E.I.E., D.P., 1975; P.V.B., 1986; M.G., FI.H., 1998: Colecţiile CMB.

49. Pe terenurile agricole aflate la circa 50 in nord-vest dc podul 
amintit, pe partea dreaptă a pârâului Rusului au fost descoperite:

- câteva fragmente ceramice din Hallstatt ('?);
- fragmente ceramice Sântana de Mureş, preponderent specia 

zgrunţuroasă din care a fost modelat şi un vas dc provizii 
(pl. V111/8,9.11,12);

- un fragment ceramic medieval (secolele XIII-XIV (?) - pl.VIII/IO). 
Cercetare: P.V.B., 1986: M.G., FI.H.. 1998; Colecţiile CMB.

50. La câteva sute de metri sud de podul de pe pârâului Rusului, în 
intcrfluviul dintre pârâu şi un izvor dc dreapta, a fost descoperit un punct locuit 
Sântana de Mure,., poale în conexiune cu aşezarea de la punctele 48-49. Pe 
lângă câteva bucăţi de chirpici şi sporadic ceramică de secol IV d.Ch., au fost 
găsite şi trei fragmente lucrate grosier cu mâna, cu cioburi pisate în compoziţie, 
care nu par a aparţine culturii amintite.
Cercetare: P.V.B, 1986; FI.H., M.G., 1998; Colecţiile CMB.

51. Pe terasa stângă a pârâului Covalca, de la poalele dealului 
Dumbrava, au fost descoperite22:

- patru aşchii atipice de silex;
- un fragment ceramic cu pleavă în compoziţie;
- fragmente ceramice Komarov (?) şi Noua (pl.lX/l - 12);
- trei fragmente ceramice Sântana de Mureş.

1 Informaţie regretatul Emil loan Emandi.
E.l. Emandi, op. cit., p. 386.

"  Ibidem, p. 386.

M ugur Andronic, Paraschiva Victoria Batariuc, Florin Hău,
_____________ M onica Gogu, Bogdan Niculică, Ion Mares_____________
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Cercetare: E.I.E., D.P., 1975; P.V.B., M.G., FI.H.. 1998; Colecţiile CMB.
52. Pe aceeaşi parte a pârâului Covalca, la aproximativ 300 m vest de 

culmea Găvanul, au fost găsite:
- o aşchie din şist negru de Audia;
- fragmente ceramice din Hallstatt (?);
- fragmente ceramice Sântana de Mureş, preponderent specia 

zgrunţuroasă.
Cercetare: M.G., FI.H., 1998; Colecţiile CMB.

53. Pe terasa înaltă a pârâului Climăuţi, segmentată de mai multe 
izvoare, la circa 900 m nord de confluenţa cu Pârâul Rusului, în ţarina La 
Mitoc, au fost identificate, alături de bulgări de chirpici, fragmente ceramice 
Noua.

La câteva sute de metri mai spre nord, au apărui, izolat, pe aceeaşi 
formă de teren, o aşchie de silex cenuşiu şi un fragment ceramic Sântana de 
Mureş din pastă fină, cărămizie.
Cercetare: M.A., 1998; Colecţiile CMB.

54. Pc aceeaşi terasă înaltă de pe partea stângă a pârâului Climăuţi, la 
circa 1 km nord-nord est dc grajdurile vechii herghelii, pe lângă bulgări dc 
chirpici, au fost descoperite următoarele vestigii:

- fragmente ceramice Noua\
- fragmente ceramice Hallstatt (inclusiv specia neagră, lustruită);
- câteva fragmente ceramice Sântana de Mureş;
- un fragment de zgură de la reducerea minereului de fier (pe malul 

stâng al unui izvor dc stânga a Climăuţului, dc unde de fapt începe 
aşezarea);

- trei fragmente ceramice, care ca aspect general pot aparţine secolelor 
VI-V1I.

Cercetare: P.V.B.,1986: M.A., 1998; Colecţiile CMB.
55 . în dreptul grajdurilor hergheliei, pe aceiaşi terasă a pârâului

Climăuţi au fost descoperite:
un nucleu epuizat din silex;
fragmente ceramice aparţinând La 7c'/7<?-ului getic (?); 
fragmente ceramice din secolele 1I-III, inclusiv un fragment de
fructieră;
fragmente ceramice Sântana de Mureş, ambele specii; 
fragmente ceramice medievale (secolele XVI-XVI1).

Cercetare: P.V.B., 1986; Colecţiile CMB.
56. Pe partea dreaptă a pârâului Climăuţi, opusă punctului anterior, 

peste ..Podul de Ciment”, în apropierea construcţiilor hergheliei au fost găsite:
un fragment ceramic din Hallstatt',

129



fragmente ceramice La Tene (?);
fragmente ceramice din secolcic II-III (şi un fragment de fructieră); 
fragmente ceramice Sântana de Mureş, inclusiv fragmente de la 
două amfore romane resturi de la două amfore romane, care se pot 
data însă şi în secolele ll-III (pl.lX/13); 
material ceramic din secolele XIV-XV (pl.IX/14).

Cercetare: P.V.B., 1986; Colecţiile CMB.
57. De a lungul marginii dc nord-est a satului Frătăuţii Noi, unde în 

secolele trecute se întindea o pădure, se află la distanţe inegale între ele 17-18 
movile mari dc pământ, considerate a fi mormintele unor ostaşi căzuţi într-o 
bătălie. La sfârşitul secolului XIX terenul pe care se aflau aceşti tumuli a 
început să fie folosit drept păşune fapt care a dus la deteriorarea acestor 
movile(punct necartat)2'.

58. La locul Cetate, din pădurea satului Frătăuţii Noi, astăzi în Ucraina, 
la sfârşitul secolului XIX se mai vedeau urmele unei întărituri formată de un zid 
în care se observa locul unde fusese poarta, şi un şanţ de apărare; această 
întăritură avea forma unui semicerc(punct necartat)24.

M U N IC IP IU L  R Ă D Ă U Ţ I
(şi împrejurimi)

59. Centrul oraşului, strada Ion Nistor, nr.25, grădina cetăţeanului 
Mii ai Bâzgău. Pe terenul care aparţine unei foste terase a pârâului Topliţa, sub 
care cu decenii în urmă era încă activ un izvor, unul dintre acele numeroase 
mici surse de apă care împânzesc perimetrul actual al localităţii, au fost 
descoperite:

- fragmente ceramice de tip Lunca - Dorohui (pl.11/1,2), la unele piese 
observându-se şi urme de faţuire verticală;

- numeros material ceramic din secolul XV (inclusiv un buton dc 
capac) (pl.11/8, 1 1 , 12);

- din abundenţă, bucăţi de lupe şi zgură provenind dc la reducerea 
minereului de fier.

Cercetare: M.A., 1998; Colecţiile CMB.
60. Pe partea stângă a pârâului Topliţa, în faţa casei lui Aftanasie 

Onica, pe micul ogor al lui Gheorghe Şindrilaru, în dreptul turnului de apă al 
fabricii de spirt, a fost identificat un nou punct locuit medieval:

M ugur Andronic, Paraschiva Victoria Batariuc, Florin Hău,
_____________ Monica Gogu, Bogdan Niculică, Ion Mareş_____________

231. Onciul, op. cit., p. 15. 
24 Ibidem.
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- numeroase fragmente ceramice din secolul XIV, (pl.II/6; III/l)
- fragmente ceramice din secolele XV-XVI inclusiv un fragment de 

capac (pl.11/5,7).
Cercetare: M.A., 1998; Colecţiile CMB.

61. Pe strada Gheorghe Doja nr.7, în spatele fabricii de spirt, pe partea 
dreaptă a pârâului Topliţa, începând cu grădina lui Constantin Alecu şi până la 
cea a lui Dumitru Simota, au fost descoperite câteva fragmente ceramice din 
secolul XIV precum şi unul din secolul XVII, din caolin, smălţuit în galben- 
maroniu.
Cercetare: M.A., 1998; Colecţiile CMB.

62. Cercetarea grădinii lui Aurel Colibaba (str. Lungă, nr.5), plasată pe 
terasa pârâului Jalcău, a dus la identificarea altui punct locuit în evul mediu. Au 
fost descoperite:

- fragmente ceramice din secolul XIV, (pl.11/10; III/13);
- fragmente ceramice comune din secolele XV-XVI şi izolat din caolin 

smălţuit verde-olive şi maron. datând din secolul XVVII.
Remarcabil aici este un fragment de buză de oală, modelat cu mâna, 

care, ca aspect al pastei seamănă cu ceramica dc secolul XIV, dar ca profil tras 
înăuntru şi modelare, ar conduce datarea sa spre secolele VI-VII (pl.III/4). 
Cercetare: M.A., 1998; Colecţiile CMB.

63. Urmărindu-se, mai departe această terasă, dc altfel nu foarte bine 
evidenţiată, a fost localizat un nou punct locuit medieval în grădina lui Vasile 
Vlonga (lângă un stâlp de curent, la aproximativ 50 m est dc casa de pc strada 
Porumbelului). Aici au fost descoperite numai fragmente ceramice din pastă 
aspră, cu mult nisip, carc datează de la sfârşitul secolului XIV (pl.11/3-4,9). 
Cercetare: M.A., 1998; Colecţiile CMB.

64. Un bogat nivel de locuire Cucuteni a existat în zona de sud a 
oraşului, legat cu probabilitate de sursele de apa existente în zonă. In colecţia 
profesorului Serafim Fădor din Rădăuţi sc păstrează două pahare datând din 
timpul culturii Cucuteni, descoperite în 1969 cu ocazia unor lucrări edilitare în 
zona M anej'' (pl.IV/1-2).

Cu ani în urmă, cu prilejul excavării pământului pentru fundaţia 
construcţiei care adăposteşte căminul Liceului „Eudoxiu Hurmuzachi”, au fost 
descoperite numeroase fragmente ceramice Cucuteni B (pastă fină cu urme de 
pictură), aşchii de silex cenuşiu, un topor din marnă calcaroasă, mutilat şi un

25 Mulţumim şi pc accastă calc domnului profesor Serafim Fădor pentru amabilitatea dc 
a ne oferi spre publicare o serie de piese din colccţia Domniei Sale.
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pahar întreg26 (pl.IV/3). Este posibil ca această aşezare să fie cea menţionată 
încă în anul 1895 de către Grigore Buţureaiui. Acelaşi habitat sau un alt sit din 
apropiere datând din timpul culturii Cucuteni era menţionat câţiva ani mai 
târziu dc R.F. Kaindl27.

Vestigii şi mai vechi, de aproximativ 6000-7000 de ani, au fost 
descoperite cu ocazia construirii unor blocuri din zona hipodromului, altele, 
neolitice, fiind identificate tot în împrejurimile de sud ale urbei, în punctul 
Ochiuri şi pe terasa pârâului Suceviţa2s. Primele aparţin unei aşezări datând din 
timpul culturii Starâevo Criş, a cărci poziţie geografică Nicolae Ursulescu o 
plasează însă greşii, în interfluviul dintre râul Suceava şi pârâul Topliţa29.

Cu prilejul ailor intervenţii antropice, pe raza oraşului, au fost 
descoperite, disparat, fragmente ceramice hallstatliene (între care şi apucătoare 
masive, alungite), Poieneşti -  Lucaşeuco (fragmente cu barbotină) şi Sântana 
de Mureş (ambele specii şi un fragment de toartă de amforă romană). Intre toate 
se evidenţiază jumătatea superioară a unui vas miniatural, carc mai păstrează o 
tortiţă, datând din perioada de tranziţie spre epoca bronzului (pl.IV/5). 
Materialele se păstrează la muzeul rădăuţean, fiindu-ne puse Ia dispoziţie 
pentru studiu de domnul Dragoş Cusiac, fostul director al muzeului.
Cercetare: M.A., 1998.

65. De-a lungul timpului, în oraşul Rădăuţi, au fost tăcute şi unele 
interesante descoperiri monetare:

a. un mic tezaur compus din 12 denari (dintre care „trei de la 
Augustus, unul de Ia Nero, trei de la Vespasian, unul de la Hadrian 
ele”) găsit pe Dealul Cruci/30;
b. un denar republican şi unul dc la Vespasian; o monedă de bronz din 
secolul IV d.Ch., descoperite în zona fabricii de sp irt'1;
c. uncie monede bizantine de la Justinian şi Focas32. Pe terenul din 
spatele fabricii dc spirt a fosl descoperită întâmplător o monedă de

26 Informaţie oferită de colcgul Dragoş Cusiac, fostul dircctor al Muzeului Tehnicilor 
populare bucovinenc. Rădăuţi, căruia îi mulţumim şi pe această cale.
27 D. Monah. St. Cucoş, Aşezările culturii Cucuteni din România, Iaşi, 1985, p. 136.
28 N. Ursulescu, I. Popescu-Argeşel. Rădăuţi, Bucureşti. 1978, pp. 13-14.
29 N. Ursulescu, op. cit., p. 66. nr. 117. Materialele sc păstrează în colecţia profesorului
Serafim Fădor din Rădăuţi, carc ne-a informat şi despre descoperirea cu ocazia
efectuării unor lucrări edilitare, în apropierea hipodromului, a unor fragmente ceramice
Cucuteni B.

P. Rczuş, op. cit., p. 26.
■" M. Ignat, Contrihulii numismatice hi istoria dacilor din nordul Moldovei in secolele
11-111, în Suceava, IV, 1977, p. 86.

M ugur Andronic, Paraschiva Victoria Batariuc, Florin Hău,
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bronz emisă de Justin I3'. Pe strada Putnei cu ocazia unor lucrări de 
canalizare a fost găsită o monedă de bronz bizantină emisă dc Roman 
III Arghyros31. De pc teritoriul oraşului provine un fo llis  anonim emis 
la Constantinopol, tipul B. după clasificarea stabilită de Margaret 
Thomson'5. Au mai fost descoperite o monedă de la Carol Robert 
(1308-1342) şi două dc la Ludovic cel Mare (1342-1382) -  puncte 
necartate36.
66. Cu ocazia cercetărilor arheologice legate de restaurarea din 

deceniul opt al secolului trecut a bisericii Sfântul Nicolae au fosl descoperite 
fragmente ceramice aparţinând unui nivel de locuire de la mijlocul secolului 
XIII şi din primii ani ai secolului următor37, inclusiv fragmente de vase 
aparţinând aşa numitei „ceramici orăşeneşti”, vehiculată de Hoarda de A u r '\ 
Au fost descoperite şi vestigiile unei biserici din lemn datând de la începutul 
secolului XIV situată sub actualul locaş de cult, ctitorie a voievodului Petru I 
(1375-1391)39.

67. Pe dealul Osoi au fost descoperite câteva fragmente ceramice care 
se datează în timpul culturii Komarov, precum şi fragmente ceramice canelate 
încadrate cronologic în Hallstatt (punct necartat).
Cercetare: E.I.E., D.N.P., 1975; Colecţiile CMB.

68. La poalele dealului Osoi, pe terasa stângă a pârâului Topliţa, în 
apropierea unui stâlp de înaltă tensiune, pe lângă bulgări de chirpici, au fost 
descoperite fragmente ceramice provenind de la un punct locuit preistoric 
(modelate cu mâna, ardere oxidantă incompletă, grosimi mari, cu cioburi pisate 
în compoziţie dar şi cu pleavă). O parte a fragmentelor ceramice o atribuim cu 
totul ipotetic, după aspect general, Hallstatt-\\\m. în plus, au fost descoperite 
fragmente ceramice, aparţinând culturii Sântana de Mureş (pl.11/13), cât şi 
medievale, datând din secolele X1V-XV şi XVII.
Cercetare: E.I.E., D.N.P.. 1975; M.A.,1998; Colecţiilc CMB.

12 P. Rczuş, op. cit., p. 26.
D.GIi. Teodor. Descoperiri arheologice şi numismatice la est de Carpaţi, Bucureşti. 

1997. p. 135.
11 Ibidem.
°  V. Spinei. Moldova in secoleleXl-XIV, cd. a ll-a, Chişinău, 1994, p. 122.

Ibidem, p. 2 6 1.
’7 A. Stoia, Les fouilles archeologiques en Roumanie (1076), în Dacia. N.S. XXI, 1977, 
p. 367.
’s V. Spinei, op. cit., p. 255.
j9 L. Bătrîna şi A. Bătrîna, Contribuţia cercetărilor arheologice la cunoaşterea 
arhitecturii eclesiastice din Moldova in secoleleXIV-XV, în SC/VA, 45. 1994, 2. p. 146.
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69. Pc aceeaşi terasă a pârâului Topliţa, în dreptul ultimelor case de la 
şosea au fost descoperite, alături de bulgări de chirpici:

- numeroase fragmente ceramice hallstattiene (un buton alungit, două 
fragmente negre cu lustru exterior);

- rare fragmente ceramice Sântana de Mureş, ambele specii;
- un fragment de buză de vas, din prima parte a secolului XV.

Cercetare: M. A., 1998; Colecţiile CMB.
70. Pe marginea abruptă, din partea nord-vestică a dealului Osoi, au 

fost lacute frecvent descoperiri datând din paleoliticul superior cât şi din timpul 
culturii Cucuteni'*0. în colecţia profesorului Serafim Fădor din Rădăuţi, se 
păstrează mai multe piese paleolitice din silex patinat (pl.I/6,8-10,16), un pahar 
întreg (pl.IV/4), precum şi unelte de silex cucuteniene (pl.l/11,12,14,15,17).

71. Pe ogoarele de pe partea stângă a noului curs amenajat al pârâului 
Pozen, la aproximativ 1 km sud de ultimele case din satul Măneuţi, a fost 
identificat un punct locuit, probabil preistoric, prin prezenţa, destul de frecventă 
în arătură, a unor fragmente ceramice modelate exclusiv cu mâna, arse în 
general oxidant incomplet, de grosimi mari, care ar putea data în Hallstatt. 
Cercetare: M.A., M.G., 1998; Colecţiile CMB.

72. Pc o veche terasă, uşor înălţată faţă de şesul care a adăpostit vechiul 
iaz al oraşului, la circa 150 m nord-vest de coada fostei acumulări de apă, au 
fost descoperite mai multe fragmente ceramice cu cioburi pisate în pastă, 
modelate numai cu mâna şi arse divers, insuficiente pentru o datare mai exactă. 
Alăturăm, aici, şi un mic fragment cu nisip şi microprundiş, cărămiziu, din 
secolele IV d.Ch. sau X1V-XV.
Cercetare: M.A., 1998; Colecţiile CMB.

73. Pe partea opusă a fostului iaz, la câţiva zeci de metri sud-est de 
complexul zootehnic, a fost observată existenţa unui nivel de locuire Noua 
(fragmente ceramice şi profilc tipice). Semnalăm prezenţa şi a unui fragment 
ceramic cu suprafaţă exterioară neagră şi lustruită din Hallstatt.
Cercetare: M.A., 1998; Colecţiile CMB.

74. în aceeaşi zonă de sud-est a oraşului, numită Ochiuri, au fost 
descoperite, dc-a lungul timpului, „ceramică preistorică, unelte de pescuit, 
silexuri şi pietre cioplite”, vestigii ceramice găsite şi pe versantul dc la nord de 
Ochiuri, acestea din urmă încadrate cronologic în Hallstatt, după 1. Şandru şi C. 
Blaj(puncte necartat)41.

10 P. Rczuş, op. cit., p. 23.
41 1. Sandru, C. Blaj, Câteva trăsături geografice ale teritoriului oraşului Rădăuţi, în
Probleme de geografie, voi. III. Bucurcşti. 1956, p. 238.
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75. Tot în această zonă, în locul numit Vadul Pietros al Pozinului 
(Pozenului), ca şi undeva în vadul pârâului Suceviţa (de lângă fostul sat Vadul 
Vlădichii), au fosl descoperite cele mai vechi urme de habitat uman din zonă, 
considerate de ccl care le-a publicat. Petru Rezuş a fi unelte liticc de tip ,.pehhle 
tools” (unelte ,.dc prund”)- punct necartat42.

76. Alte unelte paleolitice, dar din etapa sa finală, au fost găsite, la 
circa 700 m sud de biserica Sfântul Nicolae din Rădăuţi, constând - ca şi în 
cazul dealului Osoi - din vârfuri de săgeţi şi de suliţe, însoţite de ceramică 
fragmentară neolitică decorată „cu motive circulare adâncite” (punct 
necartat)43.

în sfârşit, în cuprinsul oraşului Rădăuţi, au fost descoperite, izolat, 
câteva topoare de silex, aflate, în prezent în colecţii particulare44.

B. BAZINUL HIDROGRAFIC AL RÂULUI SOLCA

Arealul geografic reprezentat de bazinul hidrografic Solea (afluent de 
dreapta a râului Suceava) include teritoriul urban şi suburban (aproape în 
totalitate) al oraşului Solea, comuna Arbore, mare parte din arealul comunei 
laslovăţ, precum şi zone aparţinând de comunele Todireşti, Volovăţ şi 
Grăniceşti (satul Gura Solcii)45.

ORAŞULSO LCA
77. Pe terasa inferioară de pe partea stângă a pârâului Solea, loc La 

Câmp, au fost descoperite, un fragment de topor (?) din silicolit (?), şi câteva 
fragmente ceramice moderne (punct necartat).
Cercetare: E.I.E., 1975; Colecţiile CMB.

78. La circa I km depărtare de ultimul punct, pe aceeaşi parte a apei şi 
la aproximativ 200 m sud de şosea, au apărut un fragment ceramic medieval 
(secolcle XV-XVI) şi câteva bucăţi de cărămidă modernă .
Cercetare: P.V.B., FI.I I., 1997; Colecţiilc CMB.

42 P. Rezuş, op. cit., p. 23.
"  Ibidem. p. 23. Piese palcoliticc s-ar fi dcscopcrit -  după afirmaţia domnului profesor 
Serafim Fădor şi pe Dealul Crucii. Cercetarea noastră din anul 1998 nu a dus decât la 
descoperirea unui singur fragment ceramic medieval.

V. Spinei, Descoperiri de topoare din silex in Moldova, în MemAntiq, III, 1971, p. 
91.
15 Ordinea de prezentare este dc la vărsarea râului Solea spre izvoare, acelaşi principiu 
fiind folosit şi în cazul afluenţilor.
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79. Tot pc partea stângă a pârâului Solea (la circa I km est de intrarea 
sa în localitatea cu acelaşi nume) au fost descoperite mai multe fragmente de 
cărămidă smălţuită şi bucăţi de lut ars.
Cercetare: P.V.B., FI.H., 1997; Colecţiile CMB.

80. Pe terenul nearat din spatele complexului turistic Trei lazuri, au 
fost descoperite mai multe bucăţi de chirpici şi fragmente ceramice atipice 
corodate, (posibil La Tene).
Cercetare: P.V.B., FI.H., 1997; Colecţiile CMB.

81. Solea - Slatina Mare. în acest punct a fost identificat în urma 
cercetărilor dc teren46 cât şi a săpăturilor arheologice47, un centru de exploatare 
a sării prin evaporarea apei sărate datând din neo-eneolitic. Au fost descoperite 
fragmente ceramice aparţinând culturilor: Criş, Precucuteni, Cucuteni B - 
inclusiv specia „C”, Hallstatt, precum şi din secolul XVII.

82. Dc pe teritoriul oraşului Solea provine un topor de silex masiv datat
• 4 8în perioada de tranziţie dc la eneolitic la epoca bronzului (punct necartat)' .

83. în pădurea de lângă oraşul Solea a fost descoperit în deceniul nouă 
al secolului trecui un topor perforat, lucrat dintr-o rocă dură, care datează din 
epoca bronzului. Piesa se păstrează în Muzeul „Toader Hrib” de la Arbore1'.

COMUNA ARBO RE
84. Pe terenul îngust din interfluviul Solea - Creveţ (afluent de dreapta, 

numit de localnici şi Crivăţ), pe lângă câţiva bulgăraşi dc chirpici, au fost 
descoperite şi câteva fragmente ceramice din pastă de aspect La Tene.
Cercetare: M.A.. 1997; Colecţiile CMB.

85. Pe ogoarele de pe partea stângă a pârâului Creveţ, la circa 300 m 
înainte de confluenţa cu Solea, pe o suprafaţă mare de teren, au fost găsiţi 
numeroşi bulgări de chirpici şi numai câteva fragmente ceramice, ceea ce lace 
deosebit de dificilă datarea habitatului de aici (două fragmente dc aspect La 
Tene, unul de fund inelar, din pastă fină, cărămizie şi ultimul, modelat la roată,

46 D.I. Sandru. Contribuţii geogra/ico-economice asupra exploatării slatinelor in 
Bucovina de sud. în SCŞ. Iaşi. III, 1952. 1-4. p. 414 şi nota 1
47 N. Ursuicscu, Exploatarea sării din saramură in neoliticul timpuriu, in lumina 
descoperirilor de ta Solea (jud. Suceava), în SCI VA, 28, 1977, 3, p. 310-313. Reluarea 
în anul 2003 a ccrcctărilor arheologice în punctul Slatina Marc a dus la descoperirea 
doar a materialelor ceramice cucutcnienc. Cf. Gh. Dumitroaia ct alii, Solea, com. Solea, 
jud. Suceava. Punct Slatina Mare, în Cronica cercetărilor arheologice din România. 
Campania 2003, Bucureşti, 2004, pp. 314-315, nr. 179.
Is V. Spinei, op. cit., p. 91.
49 Informaţii, Ştefan Cotleţ, fostul proprietar al Muzeului Toader Hrib.
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din pastă gălbuie, nisipoasă, tipică amforelor din secolele II-III d.Cli.). Nu 
excludem, aici, totuşi, o locuire Sântana de Mureş.
Cercetare: M.A.. 1997; Colecţiile CMB.

86. Un punct locuit, modest, pare să II existat, pe aceeaşi terasă (ogorul 
lui Ion Ciobâcă), din dreptul vârfului dealului Junincă. dc peste Creveţ. Aici, au 
fost descoperite două fragmente ceramice, lucrate cu mâna, două din pastă fină 
(unul cărămiziu şi celălalt cenuşiu) şi un ultim fragment zgrunţuros, aparţinând 
culturii Sântana de Mureş, cultură atestată şi prin două fragmente, găsite izolat, 
între punctele 84 şi 85.
Cercetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.

87. Revenind pe valea pârâului Solea, semnalăm descoperirea unui 
punct locuit în zona Pe Şes (lot Vasile Leonte), lângă fosta rampă CAP: rari 
bulgăraşi de chirpici, o aşchie dc silex cenuşiu şi câteva fragmente ceramice, 
dintre care unele - prin compoziţia bogată în microprundiş pisat -  se pot încadra 
cronologic în cultura Noua.
Ccrcctare: M.A., P.V.B.. FI.H, 1997; Colecţiile CMB.

88. în Cătunul de Jos. în grădina iui Ion Ciobâcă (nr. casă 932). au fost 
descoperite - alături de bulgări de chirpici - fragmente ceramice Noua (pl.X/5; 
XI/9).
Cercetare: M.A., M.G., 1997; Colecţiile CMB.

89. Pe tarlaua Dealul Sandului (lot Gheorghe Apostol), pe partea 
dreaptă a unui izvor ce porneşte din Dealul Hrinceşti, au fost descoperite două 
bucăţi de chirpici şi un fragment ceramic, care după pastă poate data din timpul 
culturii Noua.
Cercetare: M.A., M.G., 1997; Colecţiile CMB.

90. Pe aceeaşi margine de deal, Ia circa 500 m est de punctul anterior, 
au fost găsite două fragmente ceramice, groase, modelate cu mâna, cărămizii, 
ce par a indica un punct locuit din epoca fierului (La Tene?), precum şi câţiva 
bulgăraşi de chirpici (punct necartat).
Cercetare: M.A., M.G., 1997; Colecţiile CMB.

91. La circa 120 m est dc această ultimă descoperire (ogorul lui Ion şi 
Agafia Buliga), a fost identificat un punct locuit Sântana de Mureş (bulgări de 
chirpici şi câteva fragmente ceramice zgrunţuroase).
Cercetare: M.A., M.G., 1997; Colecţiile CMB.

92. Tot un punct locuit Sântana de Mureş - dacă nu cumva 
descoperirile se leagă de silul anterior - a fost identificat, pe aceeaşi margine de 
platou, la circa 150 m est de zona sus menţionată (bulgări de chirpici şi două 
fragmente ceramice zgrunţuroase). Alte trei fragmente (doar unul din pastă 
fină) a fost găsit pc terenul dintre punctele 90 şi 91.
Cercetare: M.A., M.G., 1997; Colecţiile CMB.
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93. Un alt punct locuit Sântana de Mureş (poate în conexiune de 
habitat cu aşezarea nr. 84) a l'ost identificat pe ogorul lui Gheorghe Ciobâcă 
(puţini bulgări de chirpici şi un fragment ceramic din pastă „ciment”).
Cercetare: M.A., M.G., 1997; Colecţiile CMB.

94. în interfluviul dintre laslovăţ şi aflucntul său de dreapta. Pârâul Săc, 
au fost descoperite fragmente de smalţ zgurificat, un fragment de cărămidă 
smălţuită şi ceramică din secolul XVII (punct necartat).
Cercetare: P.V.B., FI.H, 1997; Colecţiile CMB.

95. La circa 150 m sud-est de şcoala din Bodnăreni, pe interfluviul 
terasat dintre pârâul laslovăţ şi un alt pârâu, au fost găsite un fragment ceramic 
Criş (?) cât şi altele din secolul XVII (punct necartat).
Cercetare: FI.H, 1997; Colecţiile CMB.

96. Pe vârful Dealului Bugliii (cota 476 m), a fost descoperită o aşchie 
atipică din opal.
Cercetare: P.V.B., FI.H, 1997; Colecţiile CMB.

97. Pe piciorul aceluiaşi deal, în dreapta drumului de ţară Arbore - 
laslovăţ, a fost găsit un gratoar pe lamă din silex patinat cu cortex (pl.X /1), 
datând din aurignacian™.
Cercetare: P.V.B., FI.H., 1997; Colecţiile CMB.

98. Pe terenul arat al marginii platoului de pc partea dreaptă a unui 
pârâu, fără nume, la circa 850 m nord-vest de confluenţa acestuia cu pârâul 
Solea, alături de bulgări de chirpici, au fost descoperite fragmente ceramice 
Noua (pl.X/6) şi La Tene, inclusiv un fragment de buză faţetată Poieneşti -  
Lucaşeuca. (pl.X/2).
Cercetare: I.M., B.N., 1997; Colecţiile CMB.

99. în zona de vărsare a pârâului (fară nume) ce se varsă în Solea, în 
dreptul unui chioşc amenajat la şoseaua asfaltată Arbore -  laslovăţ. pe ambele 
maluri ale firului de apă, a fosl descoperită o aşezare cu ceramică tipică 
Sântana de Mureş.
Cercetare: P.V.B., FI.H, 1997; Colecţiile CMB.

100. La circa 500 m nord-est de chioşcul sus menţionat, pe tarlaua în 
Câmp, au fost găsite câteva fragmente ceramice care datează din Hallstatt. 
Cercetare: P.V.B., FI.H., 1997; Colecţiile CMB.

101. Pe platoul uşor înclinat al terasei dc pe malul stâng al pârâului 
Solea, imediat în dreapta şoselei ce duce de Ia Arbore la Bodnăreni, la circa 250 
m spre nord dc intersecţia acesteia cu şoseaua Arbore -  laslovăţ, pe o suprafaţă 
de circa două hectare au fost descoperite numeroase fragmente ceramice datând
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din perioada epocii bronzului mijlociu, cultura Komarov (secolele XVIII-XV 
Î.Ch.), cât şi un topor de mici dimensiuni din silex cenuşiu. Pe întreaga 
suprafaţă se găseşte o apreciabilă cantitate de chirpici, provenind de la 
locuinţele distruse.
Cercetare: P.V.B., FI.H., 2004; Colecţiile CMB.

102. în punctul La Movileancâ (circa 50 m sud de biserica ctitorită de 
Luca Arbure, la 1502), se găsesc urmele fostei curţi boiereşti. Dintre obiectele 
descoperite aici, de-a lungul timpului, menţionăm: fragmente ceramice dc uz 
comun din secolele XIV-XVI, fragmente de cărămidă decorativă de faţadă, 
smălţuite în verde, două discuri decorative, nesmălţuitc, fragmente de cahlc 
decorate cu motive geometrice, Melusina, Sfântul Gheorghe omorând balaurul, 
cerbul Sfântului Hubertus. cavalerul în turnir51.
Cercetare: M.A., P.V.B., M.G., FI.H., 1994, 1997, 2000; Colecţiilc CMB.

103. Pe terasa stângă a pârâului Solea, la circa 40 m sud dc primărie, în 
grădinile locuitorilor din zonă, au fost descoperite un fragment ceramic 
Cucuteni şi mai multe fragmente ceramice medievale, din secolele XIV-XVI 
(cele mai vechi cu microprundişuri în compoziţie şi arse în mediu oxidant, 
incomplet).
Cercetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.

104. Pe arătura ogorului lui Ion Ciobâcă ( la circa 225 m vest dc 
biserica ortodoxă), pe aceeaşi terasă a pârâului Solea, a fost identificat, prin 
ceramică tipică, un punct locuit în secolul XIV, izolat, descoperindu-se şi un 
fragment ceramic, probabil din epoca fierului.
Cercetare: M.A., 1996: Colecţiile CMB.

105. Pe terasa înaltă a pârâului Solea, la 30 m est de cimitirul evreiesc 
şi continuându-se pe circa f50 m, alături de chirpici, aşchii de silex cenuşiu şi 
de şist negru de Audia, au fost descoperite fragmente ceramice din pastă fină, 
unele dintre ele cu rare bucăţi de cioburi pisate, fără pictură, precum şi o 
greutate de formă cvasiparalelipipedică, datând din timpul culturii Cucuteni, 
posibil faza B. De-a lungul timpului, aici, au fost descoperite şi topoare de 
silex52.
Cercetare: M.A.. 1996; P.V.B., FI.I I., 1997, 2004; Colecţiilc CMB.

106. Pe vârful dealului de pe partea stângă a micului pârâu Cioporniţa, 
se găsesc amplasaţi, în stricta apropiere, trei tumuli aplatizaţi (înălţimi variind 
între 40-60 cm şi diametre între 8-10 m).

51 P. Oprea, Urme ceramice de la casele hatmanului Luca Arbore, în SC/A.-AP, 2, 
1965. pp. 329-332. fig. 16; P.V. Batariuc, Ceramică monumentală descoperită ta curţi 
boiereşti din judeţul Suceava, în SC/VA, 45, 1994, 1, p. 76.
5* Informaţie colegul Dan Emilian Petrovici, căruia îi mulţumim şi pc această cale.
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Cercctarc: P.V.B., FI.H., B.N., 1997.
107. în locul numit In Câmp, la distanţe de 500-800 m sud-est de 

confluenţa pârâului Solea cu Ardeluţa -  în amonte de confluenţă alături de 
bulgări de chirpici, au fost descoperite fragmente ceramice Cucuteni, Hallstatt 
şi Sântana de Mureş - etapă târzie, cât şi o aşchie de silex calcinată.
Cercetare: P.V.B., FI.H., 1997, 2004; Colecţiile CMB.

108. La confluenţa pârâului Solea cu Ardeluţa, pe partea dreaptă a 
primului pârâu, se găsesc, pe alocuri, fragmente ceramice din secolele XVII- 
XVIII.
Cercetare: P.V.B., FI.II., 1997; Colecţiilc CMB.

109. Pe malul Stâng al pârâului Ardeluţa, în punctul La Cârâmidărie 
(circa 500 m sud-vest de confluenţa cu Cioporniţa), au fost observate 
numeroase bucăţi de cărămidă şi chirpici (posibil preistoric), ln apropiere 
toponimul „Gârla Morii”, indică existenţa, cândva, a unui atelier pentru 
producerea cărămizilor.
Cercetare: I.M., B.N., 1997; Colecţiile CMB.

1 10. Pe malul stâng al pârâului Saca, între drumul comunal ce duce de 
la Arbore la Clit, începând de la o distanţă de circa 500 m dc ultimele locuinţe 
din Arbore, spre vest, pe o întindere de aproximativ 0.5 ha, au fosl descoperite 
numeroase fragmente ceramice aparţinând culturii Sântana de Mureş. Zona a 
fost locuită intens de purtătorii acestei culturi, aşezaţi atât pe malul pârâului 
Saca cât şi pe cele ale unui mic afluent de stânga al acestuia un curs de apa cu 
debit scăzut.
Cercetare: M.A., P.V.B., FI.H., 2004; Colccţiile CMB.

1 1 1 . O aşchie atipică din silex, datând, probabil din neolitic, a fost 
descoperită pe Dealul Săc (partea dreaptă a pârâului Saca).
Cercetare: P.V.B., FI.H., 1997; Colecţiile CMB.

112. Pe versantul drept al Bahnei Sacului, pe terenul interfluviului 
format de pâraiele Săc şi Bahna Săcului, a fost descoperit un racloar pc aşchie 
de silex, cu talonul evidenţiat, nepatinată, datând probabil din neolitic.
Cercetare: P.V.B., FI.H., 1997 ; Colecţiile CMB.

113. Pe malul stâng al pârâului Bahna Săcului, la circa 300 m nord-est 
de punctul anterior, a fost descoperite un gratoar pc lamă din gresie, şi un vârf 
de lance dc fler, foliform, romboidal în secţiune, datând cu probabilitate din 
evul mediu.
Cercetare: P.V.B., FI.H., 1997; Colccţiile CMB.

114. Pe malul drept al pârâului Clit, între satele Arbore şi Clit, în 
punctul numit La Luncă sau La Curătură, au fost descoperite fragmente 
ceramice care se pot data în timpul culturilor Cucuteni şi Noua, în epocile

140

M ugur Andronic, Paraschiva Victoria Batariuc, Florin Hău,
_____________ Monica Gogu, Bogdan Niculică, ion Mareş______________

Noi corectări arheologice dc teren în judeţul Suceava

Hallstatt şi La Tene. în plus s-a găsit o aşchie din silicolit cu urme de cioplire şi 
un fragment de buză de vas (secolele XIV-XV).
Cercetare: P.V.B.. 1992; P.V.B. FI.H., 1997; Colccţiile CMB.

I 15. în zona confluenţei principalului afluent de dreapta al laslovăţului 
cu acesta din urmă, în punctul La Doi Plopi, situat pc prima terasă de pe stânga 
laslovăţului, Ia 100-150 ni pe partea stângă a drumului ce urcă spre Burla şi 
Volovăţ şi la aproximativ 400 m nord-vest de podul de peste laslovăţ, pe 
terenul nearat, se găsesc numeroşi bulgări de chirpici.
Cercctarc: M.A., 1997; Colecţiile CMB.

116. în colecţia Iui Toader Hrib din satul Arbore s-a păstrat o monedă 
de bronz de la Domiţian, de tip „Fortuna Augusti Sc.”. puternic tocită, probabil 
descoperită pe teritoriul localităţii5'. Astăzi această monedă a dispărui ca şi 
altoie, imperiale, despre care nu există informaţii mai exacte.

117. Cu mulţi ani în urină, cercetătorul ieşean, Dan Gh. Teodor, a 
descoperit pc terenul arabil de la ieşirea din satul Arbore, spre Solea, un topor 
dintr-o rocă dură, pigmentată, de nuanţă verzuie51, care probabil datează in 
epoca bronzului (pl. X/9) -  punct necartat.

Piesa sc găseşte, actualmente, în colecţia profesorului Vasile Boca, din 
Botoşana.

118. Punct neprecizat. în colecţia Toader Hrib se păstrează un topor 
dintr-o rocă dură, perforat, datând din epoca bronzului.

I 19. în marginea de nord-est a satului Arbore, pe locul numit Clit. in 
grădina locuitorului C. Buliga, cu prilejul lucrărilor agricole a fost descoperii in 
anul 1965 un topor de fler, cu tăişul îngust, lama curbată, ceafa cilindrică şi 
aripioare laterale55. Toporul a fost datat de unii cercetători în secolele Vlll-IX ’, 
iar de alţii în secolele X-XII (punct necartat)5 .

Piesa se păstrează la Muzeul „Toader I Irib” din Arbore.

COMUNA IASLO VĂŢ

53 M. Ignat, op. cit., p. 84.
54 Informaţie domnul dr. Dan Gh. Teodor, căruia îi aducem mulţumirile noastre.
55 D.Gh. Teodor, Elemente şi influenţe bizantine in Moldova in secolele IX-XI, în SC 'IV. 
21.1970, 1. p. 108. fig. 6, 10.
5<’ Idem, Descoperiri arheologice şi numismatice la est de Carpaţi in secolele V-Xl, 
Bucureşti, 1997, p. 39.
5‘ V. Spinei, Moldova in secolele Xl-XIV, ed. a ll-a, Chişinău. 1994. p. 130.
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120. ^e terasa înaltă a Sucevei, ce desparte valea râului de cea a 
a fluentului să. Solea, pe terenul numit Imaş care a oferit condiţii deosebit de 
dificile de obervaţii, alături de bulgări de chirpici, au fost descoperite:

- un ninuscul fragment ceramic cu pastă tipică Cucuteni.
- ma multe fragmente modelate cu mâna, cu cioburi pisate ca 

ingedient şi arse la diverse nuanţe dc cărămiziu şi cenuşiu, 
insneiente pentru o datare sigură (posibil Hallstatt sau La Tene);

- un fragment de fund de vas medieval (secolul XIV), cu urmele 
deUjării cu sfoara de pe roata olarului. Urmele dc locuire au fost 
evienţiate pe ambele laturi ale terasei, pe o suprafaţă lungă dc mai 
muie sute de metri.

Cercetare: M<V, 1997; Colecţiile CMB.
121. n locul Pe Şes, terasa înaltă a râului Solea, au fost descoperite 

bulgăraşi de «hirpici, un fragment ceramic Cucuteni cu un rest de toartă (pastă 
fină cărămizî) şi mai multe fragmente ceramice, dintre care, câteva, cu 
microprundişri pisate în pastă, indică existenţa, aici. a unei locuiri Noua. 
Cercetare: M \., 1997; Colecţiile CMB.

122. Pe terasa intcrfluviului dintre Solea şi afluentul său, pârâul 
laslovăţ, au fst descoperite câteva fragmente ceramice, modelate cu mâna (La 
Tene), un fh'ment de vas medieval din caolin pictat şi smălţuit în galben- 
maroniu şi dc bulgăraşi de chirpici (?) vechi.
Cercetare: MV. 1997: Colecţiile CMB.

123. Materiale ceramice medievale (sccolcle XIV-XVI). legate de 
vechiul sat Hinceşti, au apărut şi pe partea stângă a râului Solea, ca şi pe partea 
sa dreaptă, p ogoarele în pantă lină, din locul Şesul Morii. între acestea se 
remarcă un dsc ceramic decorativ (pl.Xl/10). în stare fragmentară, provenind 
cu probabilitle. de la un edificiu religios, cât şi un fragment de fund de vas, 
cenuşiu, din pstă nisipoasă, ornamentat cu „brăduţ”58 (pl.XI/12).
Cercetare: M \.,  P.V.B., M.G., FI.H., 1997; Colecţiile CMB.

124. .a numai circa 150 m nord-vest, în zona fostului gater a lui Ion 
Sireteanu (Io Gheorghe Coajă), au fost descoperite, pe lângă bulgăraşi de 
chirpici, numroase fragmente ceramice provenite de la o aşezare Noua (pl.X/3- 
4,7-8). în piu, au mai apărut câteva fragmente izolate, atipice, ce pot fi din 
epoca fierulti
Cercetare: M \., P.V.B., FI.H., 1997, 2004; Colecţiile CMB.

58 M. Andronic Hrinceşti -  un sat bucovinean dispărut, în Carpica, XXVIII, 1999, pp. 
135-140.
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125. Pe cursul inferior al pârâului laslovăţ, cel mai mare afluent al 
râului Solea, în locul numit Intre Pârae, alături de rare bucăţi de chirpici, au 
fost descoperite mai multe fragmente ceramice arse atât reducător cât şi 
oxidant, imposibil de datat cu exactitate. Notabil, un fragment este puternic 
zgurificat, în urma arderii secundare. Aşezarea de aici poate data din epoca 
fierul ui.
Cercetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.

126. La circa 200 m est de acest punct, pc terenul arabil de pe marginea 
platoului ce mărgineşte albia majoră a pârâului laslovăţ, pe lângă câţiva 
bulgăraşi de lut ars, au fost găsite rare fragmente ceramice, cărămizii, de 
grosimi mari, de aspect La Tene.
Cercetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.

127. în cuprinsul vetrei satului laslovăţ, au fost descoperite fragmente 
ceramice din secolul XVII, cât şi o potcoavă de bou (puncte necartat).
Cercetare: Fl.I I., 1997; Colecţiile CMB.

128. Pe terenul arat de pe panta estică al Dealului Bughii, la jumătatea 
distanţei dintre vârf şi zona vestică a satului laslovăţ, alături dc bulgări de 
chirpici, s-au descoperit materiale ceramice Noua şi Sântana de Mureş. 
Cercetare: P.V.B., Fl.I I., 1997; Colecţiile CMB.

129. în secolul XIX pe teritoriul satului laslovăţ a fost descoperită o 
monedă de argint de la regele Filip IV al Macedoniei. Conform opiniei 
majorităţii cercetătorilor moneda aparţine lui Filip II şi nu lui Filip IV, cum 
probabil a fosl publicată din greşeală59.

130. Pc raza satului laslovăţ, de-a lungul vremii, au fost descoperite 
mai multe topoare de piatră. Trei astfel de obiecte au fost semnalate de Dionisie 
Olinescu<>0, un altul, îngroşat în dreptul găurii de înmănuşare, datând din epoca 
bronzului, fiind menţionat de Mircea Ignat'1.

COMUNA TODIREŞTI

131. în cuprinsul ogorului lui Toader Ciobâcă din Arbore, în punctul 
numit llrinceşti, pe terasa înaltă a râului Solea, au fost descoperite, în arătură 
proaspătă, resturile unei urne, conţinând numai resturi osoase incinerate. Partea 
inferioară a vasului descopcrit avea pereţii groşi de circa 4 mm (ardere oxidantă 
a suprafeţelor, miezul negricios) şi fundul cu diametrul de 12 cm. Lutul, moale

59 M. Ignat, op. cit., p. S6 şi nota 11.
60 D. Oliiiescu, Ciun tă arheologică a Bucovinei, BSRG, XV, 1894, p. 77.
61 M. Ignat, Contrihulii la cunoaşterea epocii bronzului şi a Hallstatt-ului timpuriu in 
judelui Suceava, în Thraco-Dacica, II. 1981. pi 134 şi nota 10.
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la pipăit are cioburi pisate în compoziţie. Urna aparţine, cu probabilitate, unei 
necropole La Tene .

La circa 100 m nord-est, pe marginea aceleiaşi terase, au apărut câteva 
fragmente ceramice medievale (secolele XIV-XV). provenind, probabil, de la 
punctul următor.
Cercetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.

132. La circa 150 m vest-nord vest de punctul anterior (acelaşi 
toponim), a fost identificat, în arătură, pe o suprafaţă de circa 200 n r  un 
numeros material ceramic, oase de animale, pietre, toate dovedind că ne găsim 
în faţa unei vetre de sat medieval dispărut. Datele istorice coroborate cu cele 
toponimice ne permit să formulăm ipoteza că aici a existat satul HrinceşlZ62, 
dispărut în cursul secolului XVIII6'. Materialul ceramic preponderent datează 
din secolul XIV (pastă nisipoasă cu granulaţie mijlocie şi marc, arderi la nuanţe 
cenuşii-maronii, profile de buze specifice (pl.XI/2-8,11).
Cercetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.

133. Parcurgând, în continuare, pc mai multe zeci de metri spre sud-est 
şi sud, aceeaşi margine de terasă, s-a constatat apariţia abundentă a ceramicii 
medievale din secolele XV-XVI, dovadă a extinderii, în timp, a vetrei satului 
amintit. In plus, au fost descoperite urmele unei aşezări din epoca fierului 
(ceramică modelată exclusiv cu mâna, grosimi mari, cioburi pisate în 
compoziţie, arderi incomplete la cărămiziu sau cenuşiu) şi două fragmente 
ceramice Sântana ile A/;wey(punct necartat).
Cercetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.

COMUNA VOLOVĂT

134. Pe terenul cu poziţie dominantă, de pe partea dreaptă a unui 
afluent (Iară nume), de stânga a pârâului laslovăţ, la nord-vest de Bodnăreni, pe 
lângă bulgări de chirpici, au fost descoperite fragmente ceramice care datează 
din timpul culturii Noua, La Tene (?) şi din secolul XIV (?).
Cercetare: I.M., B.N., 1997; Colecţiile CMB.

C. PODIŞUL DRAGOMIRNEI

COMUNA ZVO RIŞTEA

02 M. Andronic, op. cit., pp. 136-137, notele 3-5. 
T. Bălan, op. cit., pp. 14-15.
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Ruda
135. Pe prima terasă a râului Şiret, a cărui curs actual este mult deplasat 

spre est, pe terenul agricol din spatele gospodăriei lui Dumitru Strujac 
(deasupra locului numit Balta Mare), alături de bulgări de chirpici, au fost 
descoperite:

- două fragmente ceramice având drept agregate inicroprundiş pisat 
(Noua?);

- fragmente ceramice datând din Hallstatt, arse în general oxidant 
incomplet (adăugăm aici şi o jumătate de fusaiolă) - aşezare de 
dimensiuni medii;

- două fragmente ceramice, nisipoase, care se încadrează cronologic în 
secolul XIV (?).

Cercetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.
136. Pe terenul în pantă din faţa casei lui Constantin Lungu, dc pe 

partea stângă a unui izvor, fără nume, care vine dinspre locui numit în  Gropi, a 
fost găsită o aşchie de silex cenuşiu-deschis, cu incluziuni albicioase.
Cercetare: M.A.. 1997; Colccţiile CMB.

137. Pc prima terasă a râului Şiret. în zona numită Pe Buda, în spatele 
casei lui Mihai Aursulesei (ogor aparţinând lui Sava Dumistrăcel), pe lângă 
bulgări de chirpici, au fost descoperite câteva fragmente ceramice, modelate cu 
mâna, arse oxidant (un exemplar cu suprafaţa exterioară negricioasă, de aspect 
mozaicat datorat cioburilor pisate folosite ca degresant), aparţinând, după toate 
probabilităţile, unei locuiri datând din Hallstatt.

La circa 500 m nord-est, de la acest ultim punct, pe aceeaşi formă de 
teren, aici în cădere lină spre lunca Şiretului, au fost descoperite, grupat, două 
fragmente ceramice lucrate numai cu mâna, cu cioburi pisate în compoziţie şi 
arse oxidant complet, respectiv incomplet, care denotă o prezenţă umană dc 
habitat, poate tot în Hallstatt.
Cercetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.

138. Pe terasa dreaptă a pârâului Râşca, înaintea intrării acestuia în 
lunca Şiretului, alături de bulgări dc chirpici, au fost descoperite:

- un fragment de nucleu de silex, de culoare gălbui deschis;
-numeroase fragmente ceramice arse oxidant sau oxidant incomplet,

dintre care două prezintă suprafaţa exterioară negricioasă şi relativ 
lustruită, un fragment dc perete de strecurătoare, de culoare ccnuşiu- 
gălbui, toate aparţinând unei aşezări de dimensiuni mai mari, din 
H allstatt;

- un fragment de capac de oală (secolul XV).
Cercetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.
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Dcalu

139. La circa 200 m de şoseaua Zvorâştca -  Zamostca, în punctul numit 
Şes, Bahnă sau La Ţilean au fost efectuate, în perioada 1969-1973. 1975-1978 
săpături arheologice sistematice. în urma cercetărilor arheologice au fost 
descoperite un număr dc 13 gropi rituale, cu material La Tene getic şi celtic 
datând din secolul III Î.Ch. , 93 de morminte de incineraţie dintr-o necropolă a 
dacilor liberi'’5, cât şi urmele a trei locuinţe şi a trei gropi cu resturi menajere 
medievale care sc încadrează cronologic în secolele XIV-XVI166.

Cercetarea perieghctică a pus în evidenţă prezenţa unor fragmente
ceramice medievale datând din intervalul secolelor XIV(?)-XV1I (inclusiv
caolin smălţuit în galben-maroniu). La circa 200 m nord de aici, au apărut
câteva fragmente ceramice cu aspect grosier (secolul XIV), ceea ce poate
sugera continuarea aşezării medievale şi în această zonă. O posibilă cauză a
părăsirii habitatului medieval este după opinia noastră, schimbarea cursului
râului Şiret, care acum curge mult spre est, însoţită, probabil, la acea dată dc 
puternice inundaţii.
Ccrcetarc: M.A., 1997; Colecţiile CMB.

140. în anul 1968. pe ogorul din spatele casci lui Dumitru I. Matei, a 
fost descoperită o monedă antică. După spusele profesorului Alexandru 
Dascălii, de la carc deţinem informaţia, ar fi fost un denar roman, într-o stare 
precară de conservare, putându-se descifra unui singur cuvânt, „M1NERVA”, 
scris marginal, deasupra unui soclu (?). Piesa se pare că a fost donată în anul 
1969, muzeului din Dorohoi (punct necartat).

141. Pe coama dealului Zvorâştca, la circa 200 m est de drumul vicinal 
din Buda, spre cel care uneşte satele Dealu de Călineşti - Cuparencu, în 
apropierea amplasării unui fost observator, amenajat pe o movilă (?), azi, total 
aplatizată, au apărut, în arătură, numeroşi bulgări şi aşchii de marnă calcaroasă, 
unii cu spărturi carc ar fi putut fi produse antropic. Deci, ne punem întrebarea, 
dacă nu cumva, aici, a existat un loc de folosire a acestor resurse liticc pentru 
omul preistoric, interesat în a-şi obţine uneltele necesare.
Ccrcetarc: M.A., 1997; Colecţiile CMB.

142. Pe terenul lui Miluţă Halici, la circalOO m nord dc un stâlp de 
înaltă tensiune, dc pe partea stângă a Pârâului Leahul, au fost descoperite pe o

61 M. Ignat, Vestigiile geto-dacice de la Zvorâştca şi semnificaţia lor, în Succava, X, 
1983, pp. 383-418. fig. 2, pl. I-JX.

6 Idem, Dacii liberi din Moldova. Contribuţii arheologice. Necropolele de la Podeni şi 
Zvorâştca, Iaşi, 1999, pp. 28-42, pl. 6-21.
66 Ibidem , p. 29.
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suprafaţă cu lungimea de circa 40 m bulgări de chirpici şi fragmente ceramice 
tipice culturii Sântana de Mureş.
Cercetare: M.A., 1997; Colccţiile CMB.

143. La circa 20 m nord-vest de un ogor vecin, proprietate a aceluiaşi 
sătean, după dispariţia vestigiilor Sântana de Mureş, alături de bulgări de 
chirpici, au fost găsite fragmente ceramice medievale, de aspect Lunca -  
Dorohoi, datând de la sfârşitul secolului XIII şi începutul secolului XIV cât şi 
altele, dc la începutul secolului XV.
Cercetare: M.A. 1997; Colccţiile CMB.

144. Pe terenul aparţinând parohiei, pe partea stângă a Pârâului Leahul, 
în dreptul bisericii, au fost făcute descoperiri izolate care dovedesc, 
deocamdată, doar prezenţe umane sporadice:

- două fragmente ceramice modelate cu mâna, cu cioburi pisate, arse, 
oxidant incomplet (Hallstatt ?, La Tene ?);

- două fragmente de vas din caolin pictat şi smălţuit Ia interior în 
galben-maroniu (secolul XVII).

Cercetare: M.A.. 1997; Colecţiile CMB.
145. La circa 150 in vest de punctul sus menţionat, pe lotul lui Mihai 

Chirilă, au fost descoperite vestigii modeste, care, dovedesc existenţa, aici, a 
unei locuiri preistorice:

- un bulgăre de chirpici (?) şi trei fragmente dc zgură cu aspect sticlos;
- trei aşchii atipice de silex (două albicioase şi una cenuşie);
- două fragmente ceramice atipice, modelate cu mâna.

Cercetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.
146. Din lunca Pârâului Leahii, provin două topoare dc mici 

dimensiuni, din marnă calcaroasă (?), datând cu probabilitate din timpul culturii 
Cucuteni, (pl.XIlI/11-12) -  puncte necartat.
Colccţiile CMB.

147. în locul numit Fornăitul Nou, la circa 350 m nord-vest de fosta 
fermă CAP, pe partea stângă a pârâului Hliboca, în dreptul confluenţei sale cu 
un mic izvor de stânga, într-o suprafaţă redusă, de circa 120 m \ au fost 
descoperite trei aşchii dc silex puternic patinat (palcolitic?) şi una de silex 
negricios, nepatinat. La aproximativ 100 m nord-vest de aici, a mai fost găsită 
încă o aşchie masivă, de silex, tot opacizată spre alburiu. Toate acestea ne fac 
să presupunem, existenţa aici. a unei locuiri preistorice.
Cercetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.

148. Pc muchia nord-estică a terasei Şiretului denumită Dealul 
Zvorâştca, lângă cimitirul actual din marginea estică a satului au fost
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descoperite fragmente ceramice datând din secolcle XIII-XIV (?), precum şi din 
secolele XV1I-XVIII (punct necartat)67.
Cercetare: N.Z., 1957.

149. Pc- un martor izolat din terasa inferioară, situat în lunca dc dreapta 
a Şiretului, la circa 3 km nord de sat. în locul numit La Temelii au fost 
descoperite trei aşchii de silex aparţinând probabil paleoliticului superior, şi 
câteva mici fragmente ceramice atipice datând din timpul culturii Cucuteni, 
fază neprecizată. în acelaşi loc a lost găsit şi un topor plat din rocă marnoasă 
(punct necartat)68.
Cercetare: N.Z., 1957.

150. în malurile pârâului Leahu, situat în marginea sud-estică a satului 
au fost descoperite două gropi dc bordeie secţionate de râpă. Pc fundul acelor 
gropi dc bordeie se aflau lipituri solzoase (?), numeroase pietre arse, oase de 
animale, cât şi un topor neolitic, câteva fragmente ceramice lucrate cu mâna. 
datând din secolele VI-VIII. cât şi alte fragmente ceramice, din secolcle XVII- 
XVIII (punct necartat)69.
Cercetare: N.Z., 1957.

Poiana
151. în punctul numit Pujla, în dreptul traseului unei linii de înaltă 

tensiune, au fost descoperite, cu totul sporadic, bulgări de chirpici şi câteva 
fragmente ceramice modelate numai cu mâna, cu cioburi pisate în compoziţie, 
arse oxidant sau oxidant incomplet (locuire datând din Hallstatt sau La Tene, 
cu o eventuală legătură cu marele habitat de la punctul 135).
Cercetare: M.A., 1990, 1997; Colecţiile CMB.

152. Pe ogoarele de la sudul şi estul Bălţii Negre, au fost găsite mai 
multe aşchii atipice de silex (negricios şi alburiu) şi un vârf de lamă dc 
dimensiuni mici, ceea ce ne face să considerăm că, aici a existat o locuire 
preistorică.
Cercetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.

153. în marginea estică a localităţii, pe ogorul situat la est de 
gospodăria lui Ion Rusu, au fosl descoperite două fragmente de zgură cu un 
conţinut ridicat de fier, cât şi ceramică fragmentară din secolele XVI1-XV1II. 
Un alt fragment de zgură, bogat în fler (lupă ?), a fost găsit (descoperire izolată

67 N. Zaharia, M. Petrcscu-Dîmboviţa. Em. Zaharia, Aşezări din Moldova. De la 
paleolitic până în secolul al XVlIl-lea, Bucureşti, 1970. p. 299.
6S Ibidem , p. 299.
69 Ibidem , p. 299.
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?) pe terenul agricol de pc partea stângă a unui izvor canalizat, la circa 200 m 
sud-sud vest de cimitir.
Cercetare: M.A., 1997; Colccţiile CMB.

154. Pe dealul Vărărie, pe ogorul lui Victor Bărboşehi, aflat pe partea 
dreaptă a pârâului Văduţ, a fosl descoperit un topor dintr-o rocă dură, naviform, 
perforat, cu suprafaţa deteriorată, probabil de fierul plugului, dificil de încadrai 
cronologic, datând, lle în neolitic, fie în epoca bronzului. Cercetarea de teren nu 
a dus la identificarea de material ceramic. Cu decenii în urmă pe acest loc au 
fost făcute şi alte descoperiri. Astfel, în colccţia şcolară din sat, se mai 
păstrează un topor din marnă calcaroasă, cu partea superioară distrusă, carc 
poate fi atribuit culturii Cucuteni, un altul cu ceafa ruptă, mai lung (15 cm, 
lăţime la tăiş 6,5 cm, lăţime maximă 2,3 cm), dintr-o rocă cenuşiu-gălbuie, 
asemănătoare marnei calcaroase, dar mai dură (suprafeţele laterale sunt 
cioplite, ceea ce a făcut ca muchiile feţelor principale să prezinte aşchieri, 
datând probabil în perioada de tranziţie spre epoca bronzului şi un altul, din 
silex de culoare brun deschis cu incluziuni vinete şi albicioase, de dimensiuni 
medii, cu tăişul şlefuit şi marc parte din corpul său cioplit (posibil aparţinând 
de asemenea perioadei de tranziţie spre epoca bronzului).
Cercetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.

155. în ogoarele tarlalei Săraturi (loc in Huci Ut Fedcu), pe o 
denivelare de teren, înaltă cu aproximativ un metru faţă dc rest, în principal pe 
lotul lui Iulian Caucă, au fost descoperite vestigii deosebit dc importante din 
perioada de formare a poporului român. Este vorba despre materiale ceramice 
aparţinând secolelor VIII-1X, caracterizate, în mare parte, de caracterul 
primitiv al tehnologiei de execuţie. Ca ingredient, s-au folosit cioburi pisate, 
sporadic nisipul fin (poate prezent şi în argila din care au lost modelate 
vasele), iar arderea s-a făcut, de regulă, oxidant complet sau incomplet. Decorul 
constă într-o succesiune de alveole realizate prin impresiuni digitale pe unele 
buze de vas sau în benzi de linii paralele, alternând cu linii paralele „în val 
(pl.X ll/l-4; 7-9).
Cercetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.

70 M. Andronic, Poiana-Zvorâştea, jud. Suceava. în Cronica cercetărilor arheologice, 
campania 1988, Bucureşti, 1999, p. 89; idem. Poiana, com. Zvorâştca. jud. Suceava. 
Punct: in liuci la Fedcu, în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania
2000. Bucureşti 2001, p. 198. nr. 157; idem Poiana, com. Zvorâştea, jud. Suceava. 
Punct: in huci la Fedcu, în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania
2001. Bucureşti, 2002, pp. 246-247. nr. 173; idem. P o ia n a -o  aşezare din secolele VIII 
-  IX, în prezentul volum, p. 7 -  115..
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Slobozia
156. Pe terasa stângă a pârâului Slobozia, de la aproximativ 200 m est, 

dincolo de podul rutier şi continuând, până aproape de primele casc din sat, pe 
lângă obişnuitul chirpici, a fost descoperit un numeros material ceramic, după 
cum urmează:

câteva fragmente ceramice din pastă fină, aparţinând culturii 
Cucuteni, fază neprecizată;
fragmente ceramice de grosimi mari, dc regulă arse oxidant, inegal, 
incomplet şi doar câteva reducător (negre, uşor lustruite, de aspect 
mozaicat), un buton lunguieţ, care se datează în Hallstatt; 
două fragmente ceramice decorate cu barbotină, arse oxidant 
incomplet pe carc le atribuim culturii P oieneşti- Lucaşeuca; 
ceramică tipică Sântana dc Mureş, inclusiv un fragment dc amfora 
sau amforetă dc import, din pastă nisipoasă, gălbuie.

Aşezările Hallstatt, Sântana de Mureş şi eventual Poieneşti -  
Lucaşeuca au fost deosebit de întinse ca suprafaţă. La est de podul rutier (DJ 
Suceava -  Zvorâştea), chirpiciul apare din nou, pc malurile unor izvoare ce se 
varsă în pârâul Slobozia, fiind însoţit, pe o distanţă dc înca circa 200 m spre 
vest, de fragmente ceramice datând din Hallstatt şi secolul IV d.Ch. în plus au 
fost descoperite două aşchii din silex, din care una puternic patinată.

Locuirea Hallstatt (poate şi Poieneşti -  Lucaşeuca) s-a extins cu totul 
sporadic şi pe malul drept al pârâului Slobozia, pe terenurile agricole de la nord 
de fostele grajduri CAP în locul numit La Comoară, descoperindu-se aici, cu 
totul izolat, câţiva bulgări de chirpici şi ceramică modelată cu mâna.
Cercetare: M.A., 1997; Colccţiile CMB.

157.Cercetarea terenurilor dc pe malul drept al unui izvor al pârâului 
Slobozia (numit, în amonte, şi Stâncuţa), aflate la sud şi sud-est de fostele 
grajduri CAP au dus la descoperirea, alături de bulgări de chirpici, a unor 
fragmente ceramice care au aparţinut unei aşezări de dimensiuni medii datând 
din timpul culturii Poieneşti -  Lucaşeuca (două fragmente dc buze faţetate, 
ceramică fină, neagră, cu aspect mozaicat). De asemenea, au apărut şi 
fragmente ceramice cc sc pot încadra cronologic în secolcle II-1II d.Ch. 
Cercetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.

158. Pc partea stângă a pârâului Slobozia, începând cu lotul lui Mihai 
Chirilă şi continuând, spre est, pe terenurile dintre primele case ale satului, pe 
lângă bulgări dc chirpici, în cantitate apreciabilă, au fost descoperite fragmente 
ceramice din pastă fină, nepictată, provenind de la o aşezare de dimensiuni 
destul de modeste datând din timpul culturii Cucuteni, fază neprecizată. 
Cercetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.
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159. în locul numit Şesul Stâncii, în lunca pârâului Leahul, cu 
precădere pe ogorul pădurarului Sandu Sfielii, alături de bulgări de chirpici, 
oase şi pietre dc forma unor lespezi a fost descoperit un numeros material 
ceramic medieval datând în intervalul secolelor XV-XVII (inclusiv fragmente 
din caolin pictat), la carc sc mai pot adăuga câteva fragmente de aspect primitiv 
(secolul XIV ?).
Cercetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.

160. Pe Dealul Stâncii, au fost găsite sporadic vestigii arheologice care 
documentează o prezenţă umană repetată din preistoric:

- cultura Cucuteni. fază neprecizată (două aşchii din silex cenuşiu, un 
fragment ceramic din pastă fină, cărămizie, un toporaş, din marnă 
calcaroasă, cu ceafa dreaptă şi tăişul ccva mai îngust decât ceafa, 
puternic mutilat, probabil din cauza plugului);

- Hallstatt (?), mai multe fragmente ceramice modelate cu mâna. cu 
cioburi pisate în compoziţie, arse reducător.

Notabilă este lipsa - cel puţin până acum - a bulgărilor de chirpici cât şi 
prezenţa unui fragment ceramic cenuşiu, din pastă fină, cu cioburi pisate ca 
ingredient.
Cercetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.

Stânca
161. La marginea sudică a satului, pc promontoriul Dealul Zvorâştea 

au fost descoperite fragmente ceramice datând din secolul XVIII şi un fragment 
de cahlă decorat cu caneluri circulare (punct necartat)71.
Cercetare: N.Z., 1957.

Şerbăneşti
162. în zona de sud-vest a satului, cu prilejul construirii fostelor 

grajduri CAP, în anul 1976, a fost descoperit un fo llis  de la Iustinian, emis în 
anul 527 '. Piesa, care a făcut parte dintr-o colecţie particulară , s-a pierdut.

163. In vatra satului, în curtea lui Gheorghe Manciuc a fost descopcrit 
întâmplător, în anul 1978, un mormânt în cistă din lespezi de piatră în care se 
aflau câteva oase calcinate, fără inventar. Mormântul, care sc găsea într-un 
tumul cu diametrul de aproximativ 25 m şi înălţimea de 1,50 m a fost datat fie

7' N. Zaharia, M. Petrcscu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 302.
" D.GIi. Teodor, op. cit., p. 151. Informaţii suplimentare nc-au fost oferite dc domnul 

învăţător Vasile Siminiuc, căruia îi mulţumim şi pe această cale.
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în perioada dc tranziţie spre epoca bronzului, fie în timpul culturii Komarov 
(punct necartat)” .
Cercetare: M.I., D.P., 1978.

164. în aceeaşi zonă, pe terasa superioară a râului Şiret se mai vedeau 
în deceniul opt al secolului trecut trei tumuli (punct necartat)71.
Cercetare: M.I., D.P., 1978.

165. în spatele primelor case din sat (în locul numit Şerbăneşti, iar 
după unii numită Sălişte), au fost descoperite, izolat, câteva fragmente ceramice 
din pastă fină, datând din timpul culturii Sântana de Mureş cât şi două 
fragmente atipice, posibil medievale.
Cercetare: M.A., 1997; Colccţiile CMB.

166. Pc partea dreaptă a pârâului satului, pc ogorul din spatele 
gospodăriei lui Constantin Nahorniuc, au fost descoperite:

- bulgări de chirpici şi ceramică din secolul XIV (un fragment ceramic 
cu aspect primitiv, din pastă cu microprundişuri, decorat cu linie în 
val, ardere oxidantă incompletă), şi prima jumătate a secolului 
următor (pastă cu nisip fin, pereţi mai subţiri).

Ccrcetarc: M.A., 1997; Colecţiile CMB.
167. în dreptul casei lui Radu Tanţa, în grădinile din apropierea malului 

stâng al pârâului satului, la circa 150 m înainte de confluenţa acestuia cu 
Şiretul, au fost identificate urme ale prezenţei umane, aici, fără să fi fost siguri 
de existenţa unui nivel dc locuire:

- un fragment dc zgură cu aspect sticlos;
- un fragment ceramic, din pastă fină, cărămizie, datând din timpul 

culturii Cucuteni, fază neprecizată şi un altul, atipic, cu cioburi pisate, 
modelat cu mâna.

Cercetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.
168. Pe terenurile din partea dc sud a bisericii satului, au fost 

descoperite numeroase fragmente ceramice medievale (secolele XV-XVU). 
Demn de remarcat este faptul că în acest punct nu au fost descoperiţi bulgări de 
chirpici. Fragmente ceramice izolate, datând din intervalul cuprins între 
sfârşitul secolului XIV şi mijlocul celui următor, (între care se remarcă o bucată 
dintr-un capac de oală din pastă cenuşie), au mai fost descoperite pe terasa 
înaltă a Şiretului, în sensul deplasării spre nord-vest.
Cercetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.

73 M. Ignat şi D. Popovici, Un mormânt in cistă descoperit la Şer băneşti (com. 
Zvorâştea. judeţul Suceava), în Suceava. VI-VII, 1979-1980. pp. 657-662.
74 Ibidem , p. 657.
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169. Alte urme de vieţuire umană - fără prezenţa chirpiciului -  au fost 
identificate în punctul in grădină la jidani, amplasat pe terasă înaltă a râului 
Şiret:

- un fragment ceramic, din pastă fină, cărămizie datând din timpul 
culturii Cucuteni, fază neprecizată;

- câteva fragmente ceramice cu cioburi pisate în compoziţie, modelate 
cu mâna şi arse oxidant incomplet (Hallstatt sau La Tene ?);

- mai multe fragmente ceramice Sântana de Mureş;
- câteva fragmente ceramice medievale din secolele XVI-XVI! (inclusiv 

caolin smălţuit în galben-maroniu).
Cercetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.

170. în punctul numit Loturi, pe ogorul lui Pavel Tipa, de pe o veche 
terasă a râului Sirct, pe lângă bulgări de chirpici, au fost descoperite fragmente 
ceramice aparţinând unei locuiri datând din timpul culturii Cucuteni, fază 
neprccizată (pastă fină, cărămizie, nepictată) şi câteva fragmente ceramice din 
Hallstatt. La circa 180 in vest. de punctul sus menţionat, pc terenul lui 
Constantin Bălănucă, au fost descoperiţi câţiva bulgări de chirpici şi două 
aşchii atipice de silex.
Cercetare: M.A, 1997: Colecţiile CMB.

171. Pc dealul din spatele morii a fost descoperită întâmplător o fibulă 
de fier care se datează în secolul IV d.Ch (punct necartat).
Cercetare: F..I.E., M.I., 1986; Colecţiile CMB.

172. în colecţia şcolii generale din localitate se păstrează un topor de 
mici dimensiuni, din marnă calcaroasă, mutilat şi cu tăişul rupt, datând din 
timpul culturii Cucuteni, un altul din silex cenuşiu, cioplit (probabil din 
perioada dc tranziţie spre epoca bronzului), un topor din diorit (?), naviform şi 
un dublu ciocan dintr-o rocă dură, gri, cu incluziuni foarte mici şi rare albăstrii 
şi maronii.

Zvorâştea
173. Pe ogoarele din dreptul fostei ferme vegetale Zvorâştea, pe vechea 

terasă a râului Şiret, pe o lungime de circa 400 m, se găsesc numeroase 
fragmente ceramice Sântana de Mureş, provenind de la o aşezare de dimensiuni 
medii. între acestca, au fost identificate şi câteva fragmente modelate numai cu 
mâna, care sc pot data mai târziu.
Cercetare: M.A., 1997; Colecţiilc CMB.

174. în spatele fostei ferme vegetale, pe partea stângă a pârâului Coasta 
Morii, pc lângă numeroşi bulgări de chirpici, au fost descoperite:

mai multe aşchii de silex (cenuşiu şi alburiu cu incluziuni 
albicioase), un fragment de lamă dc silex, cu mici retuşuri 
marginale, dc mici dimensiuni, o aşchie calcinată şi un mic
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fragment ceramic din pastă fină care ar putea data din timpul
culturii Cucuteni (dacă nu aparţine secolele II-III)75.
câteva fragmente Noua (fragment de buză verticală, tăiată drept, cu
microprundişuri pisate în compoziţie);
foarte multă ceramică Hallstatt, inclusiv fragmente negre la 
exterior, lustruite şi cu caneluri paralele;
-ceramică tipică Sântana de Mureş (inclusiv o cute 
paralelipipedică, fragmentară, cu faţetele laterale albiate, pe faţă cu 
şănţuiri de la ascuţitul unor vârfuri de unelte); 
două fragmente ceramice care pot fi medievale.

La circa 200 m în spatele fermei, pe partea dreaptă a drumului vicinal 
caP urcă pe deal, se înşiruie mai multe ridicături de teren, de abia sesizabile 
(tuiiuli ?): unul aflându-se chiar lângă drum, în timp ce alţii se găsesc spre 
nod-nord vest şi pe axa est-vest (aproximativ în dreptul morii Zvorâştea).

Pe partea dreaptă a pârâului Coasta Morii, au fost descoperite rare 
bu'-ăţi de chirpici, o aşchie de silex, câteva fragmente ceramice datând din 
U jlstatt şi mai multe fragmente ceramice Sântana de Mureş.
Cc'cetarc: M.A., 1997; Colecţiilc CMB.

175. La circa 100 m înainte de vărsarea Pârâului Leahu, în Şiret, în
sptele casei lui Dumitru Ursăciuc, au fosl găsiţi câţiva bulgăraşi dc chirpici şi 
unfragment de zgură cu conţinut de fier.
Cercetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.

176. în punctul numit Sâlâgeni, între casa lui Ion Poenaru şi cea a lui
|0 Barbu, a fost identificată o veche vatră de sat, de unde provin fragmente 
ceainice de tip Lunca -  Dorohoi, dintre care câteva buze înalte, drepte sau 
trî>e oblic în afară din pastă grosieră cu microprundişuri, arsă incomplet în 
atiiosferă oxidantă, ornamentată cu linii paralele, orizontale neglijent trasate; 
mile fragmente prezintă urme de laţuirc verticală la exterior.
Cfcetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.

177. Pe terenul din spatele casei lui Dumitru P. Puiu, pc o suprafaţă de 
cj;a 40 m2 , în direcţia sud-sud est, spre gospodăria lui Ion Barbu, au fost 
ciecopcrite mai multe fragmente de lupe şi zgură de fier. Ceramica provenită 
di această zonă datează din secolele XVII-XVIII.
Crcetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.

178. în pădurea de la sud-vest dc sat exista după informaţiile obţinute
dt Al. Odobescu o „măgură numită Camneghilo” , cunoscutul autor al

M ugur Andronic, Paraschiva Victoria Batariuc, Florin Hău,
__________ M onica Gogu, Bogdan Niculică, Ion Mareş_____________

75 n general, toate acestc materiale au fost descoperite mai sus, la circa 200 m depărtare 

diformă.
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chestionarului arheologic întrebându-se dacă nu cumva numele său nu ar fi 
însemnat în limbile slave „movilă de piatră” (punct necartat)76.

COMUNA AD ÂN C AT A

Adâncat a

179. Dealul Lipovanului, amplasat la marginea dc nord, la ieşirea din 
satul Adâncata, la 100 m (stânga) de şoseaua Suceava -  Dorohoi. Promotorii! al 
unui deal cu orientarea nord-sud. Pe latura de nord a platoului a fost 
identificată o aşezare care ocupă o suprafaţă dc circa 200 m2, din cultura 
Cucuteni, fazele A şi B11. Au fost descoperite:

- bulgări de chirpici ars de la pereţii locuinţelor cucuteniene;
- fragmente ceramice din pastă fină atât cu pictură cât şi fără (pl. 

XVI/4,5), dar şi grosieră, inclusiv specia „C”;
- fragmente de statuete antropomorfe feminine (pl.XVI/I-3) dintre care 

una cu decor punctat care redă o centură cu „şorţ” (pl.X V I/l);
- două fragmente de măsuţă altar cu orificiu central;
- aşchii atipice (pl.XVU/2,5,6), lame (pl.XVIl/4), gratoare (pl.XVII/I) 

şi racloarc (pl.XVII/3) din silex;
- topoare din silicolit (pl.XVlI/7);
- un fragment de topor de cupru de tipul Jâszladâny™.

Cercetare: M.A., V.A., P.V.B., I.C., I.M., B.N., T.P., 1995-2001; Colccţiile 
CMB şi economist Vasile Atănăsoaie, Suceava.

180. Dealul Lipovanului. La circa 800 in de aşezarea cucutcniană, în 
partea de sud-vest, cunoscută de localnici şi sub numele de Dealul Popii, au 
fost descoperite:

- fragmente ceramice din epoca bronzului - cultura Costişa -  Komarov,
- fragment de amforă romană, perioada Sântana de Mureş.

Ccrcctare: P.V.B., I.C., I.M., T.P., 1998; Colccţiile CMB.
181. „Hulubişte” . în zona numită „Lunca lui Pârlea", în partea de sud- 

vest a satului Călugăreni, aproape de pădure, între satele Adâncata şi 
Câlugăreni au fost descoperite:

76 Al. Odobescu, Rămăşi(e antice din judeţul Dorohoiu, în Opere complete, voi. III, 
Bucurcşti, 1908, p. 125.
77 B. Niculică, O aşezare cucutenianăpe teritoriul salului Adâncata (comuna Adâncata. 
judeţul Suceava), în Suceava, XXVI-XXVII-XXVIII, 1999-2000-2001, pp. 89-107, fig.
1-10 .
s Ibidem, pp. 92, 94-96, fig. 10.
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- fragmente ceramice grosiere, „de bucătărie” şi din pastă fină, fără 
pictură, cultura Cucuteni, fază neprecizată;

- o coadă de polonic din cultura Cucuteni',
- fragmente ceramice Noua-,
- fragmente ceramice din secolul XVII.

Cercetare: M.A., V.A., 1997; Colccţiile CMB şi colecţia economist Vasile 
Atănăsoaie.

182. ,.Hulubişte”. în punctul numit „Odaia CarculuiT  (sau Valea lui 
Cârcă), în apropierea punctului 186, au fosl descoperite:

- un fragment de topor de piatră şlefuită (neolitic (?));
- fragmente ceramice cu cioburi pisate în pastă, din epoca La Tene. cât 

şi fragmente ceramice bastarnice;
- fragmente ceramice din perioada secolului XVI-XVII;
- fragmente de smalţ zgurificat.

Cercetare: M.A., V.A., P.V.B., I.C., I.M., T.P., 1997-1998; Colccţiile CMB şi 
colecţia economist Vasile Atănăsoaie.

183. in punctul / lu/ubişlea Mica, pc partea dreaptă a pârâului din 
I.linca lui Pârlea, până la iaz se găseşte o aşezare datând din faza Cucuteni A-B. 
Cercetare: V.A.. 1990-2000; Colecţia economist Vasile Atănăsoaie.

184. în punctul numit Pleşa, pe malul drept al Pârâului Roşu, au fost 
descoperite numeroase fragmente ceramice precum şi topoare de piatră datând 
din timpul culturii Cucuteni, fază neprecizată şi din epoca bronzului. Pe malul 
stâng al pârâului Roşu se găsesc fragmente ceramice medievale, din secolele 
XV-XVI I.
Cercetare: V.A., 1990-2000; Colecţia economist Vasile Atănăsoaie.

185. 7arincâ, pe partea dreaptă a drumului către Hânţeşti, lângă pădure, 
au fost descoperite fragmente ceramice Cucuteni, fază neprecizată, precum şi 
un topor din silex deteriorat.
Cercetare: V.A., 1990-2000; Colecţia economisi Vasile Atănăsoaie.

Bereşti
186. Parcela Girigan - amplasată în zona bisericii satului şi spre est de 

monument, pc o suprafaţă de teren situată pe terasele trei şi patru ale râului 
Şiret (circa 750 m distanţă de râu), au fost descoperite:

- un fragment ceramic din pastă fină, din cultura Cucuteni, fază 
neprecizată;

- fragmente ceramice din perioada La Tene, cultura Poieneşti -  
Luccşeuca, atât bastarnice cât şi getice (pl.XVIII/2,3,5,7,8);
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- fragmente ceramice din cultura Sân tana  de M ureş, din pastă lină, dar 
şi din pastă zgrunţuroasă, şi un fragment de amforă romană;

- fragmente ceramice din secolele XIV (pl.XVIII/l), XV (pl.XVIII/4,6) 
şi XVII (pl.XVIII/9).

Cercetare: I.M., B.N., E.C.U..I998: Colecţiile CMB.
187. D ealu l Bereşti. (înălţime 435 m). Situat în partea de sud-vest a 

satului Bereşti. Pe platoul dealului, pe o suprafaţă de circa 60 n r . au fost 
descoperite aşchii de silex (pl.XIX/6), unele patinate, nuclee epuizate 
(pl.XlX/3,4,7,8), un gratoar pe lamă (pl.XIX/2) şi un fragment de lamă din silex 
patinat (pl.XIX/5). Aceste piese se pot încadra cronologic în pa leo liticu l 
superior, mai precis în gravettian .
Cercetare: I.M., B.N., E.C.U..I998; Colecţiile CMB.

188. Pe teritoriul satului, tară a putea preciza locul, a fost descoperit un 
pumnal de piatră (pl.XlX/9) cu cioplituri pe întreaga suprafaţă, şi vârful 
rotunjit, care poale să se dateze în pa leo litic  (?). Piesa, provenind din colecţia 
Şcolii generale din Bereşti. a fost donată Complexului Muzeal Bucovina. 
Suceava, de către profesorul de istorie Trifan Crăciuneseu (punct necartat).

189. Puncl neprecizat, pe teritoriul satului. A fost descoperit un topor- 
ciocan din rocă dură, perforat. Piesa se datează in perioada de începui a epocii 
bronzului. Piesa se păstrează în colecţia profesor Thcodor Ignătescu, Suceava.
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Călugăreai
190. Drumul spre Bereşti. în partea de est a satului, pe terenul numit La 

Grădini amplasat pe partea dreaptă a drumului spre Bereşti, a fost descoperită o 
aşezare cu mai multe niveluri de locuire:

fragmente ceramice Cucuteni, fază neprecizată;
-un fragment ceramic decorat cu şnur înfăşurat -  cultura amforelor 
sferice (?);
un fragment din pastă cenuşie cu numeroase cioburi roşii pisate în 
pastă şi decor cu brâu crestat, începuturile epocii bronzului, cultura 
Foit eşti III;
fragmente ceramice din epoca bronzului (culturile Komarov şi 
Noua);
o lamă de silex neo-eneolitică;
fragmente ceramice Im  Tene, getice şi bastarnice;
fragmente ceramice medievale, între care fragmente din pastă fină,
cenuşie, cu aspect dc gresie, datând de la sfârşitul secolului XIV,
atribuită coloniştilor germani, dar şi fragmente ceramice din secolul
XV-XVI1, precum şi un fragment de cahlă, smălţuit în verde, cu
decor geometrie, din secolul XV;
două lupe de fier şi fier zgurificat.

Cercetare: M.A., V.A., 1997; Colecţiile CMB şi colecţia economist Vasile 
Atănăsoaie.

191. Terenul din dreapta pârâului Rugina, în jos dc locul unde a fost 
casa lui Dumitru G. Alucăi, au fost descoperite:

fragmente ceramice cucuteniene, din pastă fină, Iară pictură, cât şi
pastă grosieră cu multe cioburi pisate şi microprundişuri, dovedind
un caracter de „provincializare” a ceramicii;
fragmente ceramice La Tene;
fragmente ceramice Sântana de Mureş;
fragmente ceramice datând din secolele VI-VII;
fragmente de lupe de fier.

Cercetare: M.A., V.A., P.V.B., I.C., I.M., T.P., 1997-1998; Colecţiile CMB şi 
colecţia economist Vasile Atănăsoaie79.

192. în vatra satului Călugăreni, pe terenul din capătul Grădinii lui 
lonesi, au fost descoperite:

79 Mulţumim şi pc această cale domnului cconomist Vasile Atănăsoaie carc ne-a oferit,
cu generozitate, informaţii referitoare la descoperirile fticutc dc domnia sa dc-a lungul
timpului pc teritoriul comunei Adâncata.
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- fragmente ceramice din pastă fină, fără pictură, cultura Cucuteni, faza 
neprecizată;

- fragmente ceramice din epoca bronzului (cultura Noua'?);
- fragmente ceramice din secolele II-1V d.Ch.;
- fragmente ceramice din sccolele X1II-XIV, şi din secolele XV, şi până

în prima jumătate a secolului XVI. ,
Cercetare: M.A., 1997; Colecţiile CMB.

193. în locul numit Mititelu, amplasat la circa 200 m vest de Troiţa 
satului, pe o suprafaţă de circa 100 m", au fost descoperite:

- o lamă din silex - neolitic;
- câteva fragmente ceramice din secolele XVI-XVII.

Cercetare: M.A., P.V.B., I.C., I.M., T.P., 1997-1998; Colccţiile CMB.
194. Pc teritoriul satului, într-un punct neprecizat, a fost descoperit, cu 

ani în urmă, un topor-ciocan de piatră, perforat, carc prezintă, pe o faţă, o dungă 
in relief, bine conturată, imitând bavura caracteristică topoarelor din metal. 
Piesa este atribuită epocii bronzului, fără posibilitatea de o încadrare 
cronologică precisăso.

COMUNA H A N ŢE ŞTI

Feteşti
195. La Schit. Promontoriu situat în partea de nord-est a satului Feteşti, 

ocupat actual dc biserică şi cimitir (situl arheologic este distrus în cea mai marc 
parte dc morminte), cu pante abrupte pe trei laturi, în partea de vest curge 
pârâul Porcului. Pe capătul de nord-vest al platoului se află o aşezare 
cucuteniană (orientată pc direcţia nord-vest/sud-est), prevăzută cu şanţ şi val de 
apărare (lăţime actuală a şanţului, la bază, de circa 3-4 m). Au fost descoperite:

bulgări de chirpici ars, provenind de la platforme şi pereţi de 
locuinţe cucuteniene;
fragmente ceramice din pastă fină, cu pictură tricroma, ca şi 
fragmente din pastă grosieră, „de bucătărie”, din faza Cucuteni 
fragmente ceramice din pastă fină, cu pictură bicromă, cât şi 
fragmente din pastă grosieră, din etapa Cucuteni B, (stilurile c şi ^

);
fragmente ceramice din cultura Noua.

80 M. Ignat, Contribu(ii la cunoaşterea epocii bromului şi a Hallstatt-ului timpuriu in 
judelui Suceava, în Thraco-Docica, II, 1981, p. 133-134, fig. 1/4.
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Aşezarea Cucuteni B2 s-a extins şi în afara şanţului de apărare, posibil 
clin etapa Cucuteni Aj, ocupând suprafaţa platoului pe circa 0,3 ha (zona 
cantonului silvic şi suprafaţa arată din faţa acestuia). Au fost descoperite:

- urinele a două locuinţe Cucuteni B7. determinate prin bulgări de 
chirpici ars, fragmente ceramice din pastă fină, fără pictură;

- aşchii şi lame din silex, dintre care o aşchie de silex patinat (paleolitic
.? ) ;
In grădina canionului silvic, au fost găsite câteva fragmente ceramice 

datând din timpul culturii Cucuteni B stilurile ţ  şi £, cât şi din epoca bronzului, 
posibil cultura Costişa -  Komarov, dar şi câteva fragmente ceramice din 
secolele Vl-VII d.Ch.

Din cele spuse de domnul Alexandru Tănase. din comuna Mitocu 
Dragomirnei, în anii 1950-1951, săpându-se în zona de la marginea pădurii, la 
circa 300 m de canton, un bordei, au fost descoperite fragmente ceramice şi 
monede. Monedele au fost predate la fostul Muzeu Regional Suceava.

începând din anul 2000 în punctul La Schit, au fosl efectuate cercetări 
arheologice sistematice81.
Cercetare: P.V.B., I.M., 1991; Colecţiile CMB.

196. Pleşa. Terasa joasă a pârâului Porcului, amplasată în partea de 
nord-est a satului, la circa 40 m de poalele dealului La Schit. Aşezarea este 
orientată pe direcţia nord-vest - sud-est. Au fosl descoperite:

- fragmente ceramice de silex patinat (paleolitic?)-,
- bulgări de chirpici ars provenit dc la pereţii unor locuinţe cucuteniene-,
- fragmente ceramice clin pastă fină. Iară pictură, caracteristică fazei 

Cucuteni B;
- unelte clin silex, lame şi aşchii;
- câteva fragmente ceramice din epoca bronzului (cultura Noua);
- fragmente ceramice din perioada La Tene getic, dintre care două cu 

grafit, specific celtice, şi cu fusaiolă tronconică;

81 D.D. Boghian, 1. Mareş. B.P. Niculică, Feteşti, com. Adâncata. jiul. Suceava. Punct: 
La Schit, în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2000, Bucureşti,
2001. pp. 82-84. nr. 64: D.D. Boghian, S. Ignătcscu, I. Mareş, B.P. Niculică, Feteşti, 
com. Adâncata, jud. Suceava. Punct: La Schit. în Cronica cercetărilor arheologice din 
România, campania 2001, Bucureşti, 2002, pp. 132-135, nr. 02, pl.51,52; iidem, Feteşti 
com. Adâncata, jud. Suceava. Punct: La Schit, în Cronica cercetărilor arheologice din 
România, campania 2002, Bucureşti, 2003, pp. 124-127, nr. 78, pl.57; iidem, Feteşti 
com. Adâncata. jud. Suceava. Punct: La Schit, in Cronica cercetărilor arheologice din 
România, campania 2003, Bucureşti, 2004, pp. 119-123, nr. 72, pl.23.
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- fragmente de zgură şi lupe din fier cu urma lingurii pentru turnat 
metal.

Cercetare: P.V.B., I.M., 1991; Colecţiilc CMB.
197. La Plopi sau Stejari. Promontoriul unui deal cu pante abrupte pe 

trei laturi. Pe latura de nord a pantei curge pârâul Meşcăi. situat în partea de 
sud-vest a satului. Aşezarea ocupă o suprafaţă dc circa 0,3 ha. Pe platoul 
promontoriului au fost descoperite:

- bulgări de chirpici ars de la pereţii unor locuinţe cucuteniene:
- fragmente ceramice din pastă fină, fără pictură, dar şi clin pastă 

grosieră, din cultura Cucuteni, fază neprecizată;
- unelte din silex şi silex de Audia, nuclee epuizate, lame şi aşchii;
Tot dc aici provin câteva fragmente ceramice clin perioadele Hallstatt şi 

La Tene, inclusiv un fragment de zgură din fier.
Cercetare: P.V.B. I.M.. 11991; Colecţiile CMB.

198. Dealul La Nuci. Au fost descoperite:
- un fragment ceramic cuculenian (?). clin pastă grosieră, cu cioburi 

pisate;
- fragmente ceramice de la vase de uz casnic, clin secolele XVI-XVII. 

Cercetare: P.V.B., I.M., 1991; Colecţiile CMB.

Hânţeşti
199. Pe terenul clin jurul bisericii satului şi în parcul Teliman, au fost 

descoperite:
-fragmente ccramice clin pastă fină, fără pictură, din cultura Cucuteni, 

faza B;
- câteva fragmente ceramice din epoca bronzului, cultura Noua; 
-fragmente ceramice din perioada primei epoci a fierului, Hallstatt-ul

timpuriu*2-,
- fragmente ceramice clin I.a Tene, cultura Poieneşti -  Lucaşeuca, 

bastarnice83;
- fragmente ceramice dc la vase de uz gospodăresc, din secolele XIV- 

XVII;
- un fragment de creuzet miniatural vitrificai;
- un fragment de buton ornamentat, datând de la sfârşitul secolului XV;

82 A. Lâszl6, începuturile epocii fierului la est de Carpaţi. Culturile Gâva -  Holihrady 
şi Corlăteni -  Chişinău pe teritoriul Moldovei. Bucureşti, 1994, p. 174, nr. 107.
83 M. Babcş, Die Poieneşti -  Lucasovka Kullur. Fin Beitrag zur Kulturgeschichte im 
Raum ostlich der Karpaten in den letzen Jalirliunderten vor Christi Gehurt, în 
Saarbriicker Beitrăge zur Altertumskunde, voi. 30, Bonn. 1993, p. 201, punct 43.
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- un fragment de disc smălţuit, în verde, care servea la împodobirea 
paramentclor monumentelor de la sfârşitul secolului XV.

în gardul care înconjoară biserica actuală, refăcută în anul 1822 de 
spătarul Teodor Silion8’, se află încastrate, în poziţie secundară, fragmente de 
pietre profilate, provenind de la ccl puţin două ancadramente de fereastră, 
sculptate în stil gotic, care se pot încadra în secolele XV-XVI (pl.XX/1-5).

Cu ocazia .inor lucrări întreprinse după anul 1950, pentru amenajarea 
drumului, în faţa bisericii, au fost descoperite câteva morminte de inhumaţie, cu 
schelete în poziţie chircită85, datând probabil din perioada culturii Noua (?). 
Ccrcctare: M.I., 1969; M.A., P.V.B.. I.M., 1997; Colecţiile CMB.

200. Vâlcele. în partea de est a satului, pe prima terasă a râului Şiret, s- 
a identificat o aşezare care ocupă o suprafaţă de circa 1 ha (până la malul râului 
Şiret). Au fost descoperite:

- bulgări de chirpici cu urme de nuiele imprimate, provenind de la 
pereţii unor locuinţe;

- fragmente de vatră mozaicată;
- fragmente ceramice din epoca bronzului, cultura Noua;
- fragmente ceramice din La Tene, cultura Poieneşti -  Lucaşeuca, 

gctice şi bastarnice;
- fragmente ceramice carpice, secolele 11-111 d.Ch.;
- fragmente ceramice aparţinând culturii Sântana de Mureş, inclusiv un 

fragment de amforă romană.
Ccrcetarc: M.A., P.V.B., I.M., 1997; Colecţiilc CMB.

201. La Humă. La est de satul Hânţcşti, la circa 200 m est dc punctul 
Vâlcele, pc terasa a doua a râului Şiret, a fost identificată o aşezare pc câteva 
sute de metri pătraţi. Au fost descoperite:

- un nucleu epuizat din silex cenuşiu patinat, cu urme dc cortex 
paleolitic)-,

- fragmente ceramice din epoca bronzului, cultura Noua:
- fragmente ceramice din epoca La Tene;
- fragmente ceramice Sântana de Mureş.

Cercetare: M.A., P.V.B., I.M., 1997; Colecţiile CMB.
202. La Şosea. Au fost descoperite, cu mulţi ani în urmă, următoarele 

vestigii arheologice:
- fragmente ceramice datând din cultura Noua;

84 N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale din 
Moldova, Bucureşti, 1974, p. 352.
85 Informaţie de Ia regretatul preot-paroh I. Miron.
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- fragmente ceramice datând din cultura Gâva -  Holihrady (Hallstatt)-,
- fragmente ceramice La Tene, masive, cu decor cu brâu alveolar, de la 

vase mari de provizii (getice), dar şi fragmente ceramice bastarnice, 
decorate cu „măturiţa”, cultura Poieneşti -  Lucaşeuca.

Cerceare: I.M., 1969; Colecţiile CMB.
203. in secolul XIX au fost descoperite, în satul Hânţcşti, fragmente dc 

cahle, unul smălţuit în galben, pe care se vedea un balaur, şi un altul, 
nesmăţuit, pe care erau înfăţişaţi „Adam şi Eva cu pomul ştiinţei între ei”S(i, 
desco|erire ce a fost legată de curtea vornicului loan Cupcici sau a urmaşilor 
săi, Miruşca şi nepotul ei, Mihno87.

COMUNA CALAFIND EŞTI

Botoşaniţa Mare
204. Pe malul stâng al pârâului Verehia (zis şi Verbia), la circa 150 m 

nord-st de confluenţa sa cu un mic afluent de stânga, fără nume, din marginea 
localitiţii, au fost descoperite, alături de bulgări de chirpici, un material 
ceramc iţumeros, din care menţionăm:

- ' fragmente ceramice Noua, inclusiv o buză de vas tipică;
fragmente ceramice din Hallstatt, între care câteva apucători plate 
(pl.X lII/9, 10.13);
fragmente ceramice decorate cu barbotină, aparţinând, cu 
probabilitate, culturii Poieneşti -  Lucaşeucau .

Cercetire: M.A., 1986; Colecţiile CMB.
205. în spatele primei case de Ia marginea localităţii, pe malul stâng al 

afluenului de stânga a pârâului Verehia, au fost identificate urmele a cel puţin 
cinci bctiinţe datând din timpul culturii Cucuteni, fază neprecizată, semnalate 
la sol arin bulgări de chirpici şi fragmente ceramice numai din pastă fină, fără 
picturi.
Cercetire: M.A., 1986; Colecţiile CMB.

206. Revenind pe malul stâng al pârâului Verehia, la circa 350 m sud 
de puietul anterior, au fost descoperite fragmente ceramice din pastă fină şi 
zgrunţiroasă, Sântana de Mureş.
Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.

8f> AI. Odobcscu, Heraldica Naţională. Patrupedele androcefale figurate in monumente 
şi orighea lor, în CvL, XLII, 1908, 5, p. 499.
8' P.V. Batariuc, op. cit., p. 81.
88 M. Babcş, op. cit., p. 228, punct 134.
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207. Pe teritoriul satului, punct neprecizat. într-o movilă au fost găsite 
mai multe obiecte din lut, printre care şi unul conic, înalt de 16 cm şi lat de 9 
cm, gol pe dinăuntru (gât dc amforă (?)), numit de Dionisie Olinescu 
„animoriunr. Nu este exclus ca movila să aparţină culturii TumulilorVO *ca rp a ticr .

Calajindeşti
208. Pc malul drept al pârâului lloraeţ, în punctul numit La trei 

izvoare, pe pantele line dintre cei doi afluenţi de dreapta ai pârâului l loraeţ, pe 
un teren mlăştinos, pe lângă bulgări de chirpici, a fost descoperii un bogat 
material ceramic Sântana de Mureş, din pastă fină şi zgrunţuroasă. Aşezarea sc 
pare că a fost dc dimensiuni destul de mari.
Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.

2.09. Pe malurile pârâului lloraeţ au fost descoperite numeroase 
fragmente ceramice, datând din diverse perioade (punct necartat):

- fragmente ceramice Noua, inclusiv un fragment dc fusaiolă cu decor 
geometric;
- fragmente ceramice La Tene, getice şi bastarnice;
- fragmente ceramice Sântana de Mureş, precum şi fragmente de 
amfore romane.

Cercetare: E.I.E., 1977; Colecţiile CMB.
210. Pe versantul dealului din marginea de nord-vest a satului, în 

dreptul ultimelor case, a fost descoperit doar un singur fragment ceramic datând 
din timpul culturii Cucuteni, fază neprecizată. Cercetarea coamelor dealurilor 
Câşăria şi l/o/h  (care din punct de vedere administrativ aparţin în mare parte dc 
comuna Grăniceşti) nu a dus la nici o descoperire arheologică (punct necartat). 
Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.

2 11. ln punctul numit Săraturi, pe partea stângă a pârâului lloraeţ, 
lucrările de hidroamelioraţii au dus la scoaterea la lumină, alături dc bulgări de 
chirpici, n diverselor fragmente ceramice, care aparţin unor perioade diferite:

- câteva fragmente ceramice având în compoziţie silicolit pisat, datând 
din epoca bronzului - cultura Noua (pl.XlII/7);

- un fragment ceramic din pastă fină, modelat la roată, cenuşiu, 
(secolele II-1V d.Ch.);

Menţionăm şi fragmente ceramice cu cioburi pisate în compoziţie, 
dificil dc încadrat cronologic (Hallstatt sau La Tene).

M. Ignat, Dacii din nordul Moldovei in secolele 11-111 e.n., teză de doctorat. 
Universitatea „AI.I. Cuza”, Iaşi, 1986, în ms., p. 5. punct 34.
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Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.
212. Revenind pe malul drept al pârâului lloraeţ, în locul numit La 

Unguri-Ştiubei, la aproximativ 400 m nord dc coada iazului Grăniceşti, în 
pământul arat, au fost descoperite vestigii aparţinând unei aşezări dacice de 
epocă romană: fragmente ceramice din pastă fină cenuşie şi cărămizie, lucrate 
la roată, fragmente de la un capac cu buton de prindere, mulţi bulgări de 
chirpici, dar şi unele fragmente modelate numai cu mâna, din pastă cu cioburi 
pisate în compoziţie, arse oxidant, complet ori incomplet, care dacă nu aparţin 
totuşi orizontului din secolcle 11-111 d.Ch., se pot încadra, ipotetic, în epoca La 
Tene.
Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.

213. Pe partea stângă a pârâului l loraeţ, în zona numită in Clopot. în 
ruptura proaspătă a malului pârâului, au apărut bulgări de chirpici şi unele 
fragmente ceramice, modelate cu mâna, cu cioburi pisate în compoziţie, arse 
oxidant, mai mult sau mai puţin complet, vestigii lic mai timpurii, fie legate dc 
aşezarea din secolele 11-111 d.Ch., cc se află pe malul opus al pârâului.
Cercetare: M.A.. 1994; Colecţiile CMB.

214. La circa 300 m nord-nord est de sediul primăriei, pe marginea 
dealului, în imediata apropiere a pădurii, alături de bulgări de chirpici, au fost 
descoperite:

- un fragment de nucleu din silex cenuşiu; un fragment de lamă, 
albăstrui-albicios, fără retuşuri: un fragment ceramic, cenuşiu, din 
pastă fină, cu pleavă (?); toate databilc în neolitic;

- fragmente ceramice corodate, datând din cultura Noua (?);
- fragmente ceramice corodate, arse oxidant complet sau incomplet, 

databile în La Tene (?), inclusiv un fragment de buză, cu brâu dc 
impresiuni alveolare.

Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.
215. Pe terenul numit Silişte, pe malul stâng al pârâului Cojocii, în 

dreptul ultimelor case ale localităţii (la ieşirea spre Şerbăuţi), au fost 
descoperite:

- un fragment de silex cenuşiu deschis, spre maroniu;
- un topor calapod, din silicolit;
- ceramică medievală de uz comun, datând din secolele XV-XVI
Din celc relatate de către un sătean vârstnic, în accst loc, undeva la 

mijlocul dealului, cu ani în urmă, s-ar fi scos piatră, ocazie cu care a fost 
descoperit un schelet uman, la care sc păstrau, destul de bine, opincile. Dacă 
informaţia este veridică, legăm descoperirea, de existenţa aici, a unui vcchi 
cimitir sătesc.
Cercetare: M.A., P.V.B., 1988-1990; Colecţiilc CMB.
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216. Pe marginea platoului cuprins între cele două izvoare ale unui mic 
afluent de dreapta - fără nume - al pârâului Cojocii, au fost descoperite:

- fragmente atipice din silex cenuşiu - negricios;
-câteva fragmente ceramice atipice, corodate, dintre carc unul, neolitic, 

cu pleavă în compoziţie, ars la cenuşiu închis, ar putea fi atribuit
culturii Starcevo -  Criş sau culturii cu ceramică liniară cu capete de
note muzicale.

Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB. cţ  |
217. Pe marginea platoului din dreapta şoselei spre Şerbăuţi, la circa 

200 m depărtare est de şosea, pe terenul nearat de mai mulţi ani, au fost 
identificate, cu greu, urme sporadice de chirpici, provenind de la cinci locuinţe, 
fragmente atipice de silex şi doar două fragmente ceramice corodate, dificil de 
atribuit cultural (neolitic sau Noua ?).
Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.

218. începând de pe ultimele sute de metri, pe malul drept al unui
pârâiaş - fără nume - ce se varsă, pe stânga. în Hănţica, continuând mai multe 
sute de metri pe malul drept al pârâului Hănţica -  în punctul numit în jo s  la 
administraţie şi până la confluenţa cu un alt afluent de data aceasta dc dreapta, 
au fost descoperite, constant, bogate urme arheologice, inclusiv bulgări de
chirpici, dc la o locuire deosebit dc întinsă, aparţinând culturii Sântana de
Mureş.
Cercetare: M.A.. 1986; Colccţiile CMB.

219. La circa 300 m nord de coada iazului Şerbăuţi, pe malul stâng al 
pârâului Hănţica, au fost descoperite:

- două bucăţi de materie zgurificată, de aspect sticlos, cu urme de oxizi 
de fier (?) şi pete albăstrui;

- ceramică Poieneşti -  Lucaşeuca (fragmente cu barbotină, altele din 
pastă fină, arsă la negru, cu aspect mozaicat, unul cu mică în 
compoziţie);

- ceramică din secolele 1I-1V (fragment de capac din pastă cărămizie, 
ceramică cenuşie şi cărămizie, fină şi zgrunţuroasă, fragmente de 
toartă de amforetă, roşietice, din pastă fină, cu nisip cernut).

Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.
220. De pe teritoriul satului provine o psalie din os datând din perioada 

culturii Noua °.
Ccrcctare: M.I., 1980; Colecţiilc CMB.

M ugur Andronic, Paraschiva Victoria Batariuc, Florin Hău,
_____________ Monica Gogu, Bogdan Niculică, Ion Mareş_____________

,0 Idem, Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului şi a Hallstatt-ului timpuriu in 
judeţul Suceava, în Thraco-Dacica, II, 1981, p. 139, fig. 2/7.
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221. în lucrarea sa, Dionisie Olinescu consemnează descoperirea în 
satul Calafindeşti, a unor monede romane, fără a oferi şi alte detalii9'.

Călineşti Cuparencu
222. Pe malul stâng al pârâului Hăinuţa, în dreptul complexului 

zootehnic al fostului CAP, în punctul numit Covaliuca (din apropierea staţiei de 
pompare a apei pentru complex), pe lângă bulgări de chirpici, au mai apărut:

- o aşchie din silex cu patină pronunţată albicioasă;
- fragmente ceramice Noua (inclusiv cu silicolit pisat ca ingredient);
- fragmente ceramice Sântana de Mureş din pastă fină şi zgrunţuroasă.
Săteanul Vasile Costaşuc ne-a relatat că în anul 1975, cu ocazia unor

lucrări, peste drum de punctul sus menţionat, la circa 60 m depărtare dc pârâul 
Hătnuţa, pe malul unui izvor, a fost descoperit întâmplător, la adâncimea de 
circa 2 m, un vas bitronconic, înalt de aproximativ 40 cm, din pastă cenuşie, 
fină. LI avea două torţi sub buza puţin cvazată şi la capăt rotunjită, şi o nervură, 
destul dc lată, pe mijlocul corpului. Vasul, descoperit întreg, a fost luat dc un 
inginer din Bucureşti, care răspundea de lucrarea de captare a apei pentru 
complexul zootehnic amintit. în cazul de faţă, suntem de părere că piesa 
provenea de la necropola aşezării Sântana de Mureş.
Cercetare: M.A., 1986; Colecţiilc CMB.

223. în anul 1894: în spatele conacului lui Gustav Martin (astăzi, aici 
este o cabană Romsilva), cu ocazia unor săpături au fost descoperite mai multe 
vase ceramice care au servit drept urne funerare92.

224. în zona fostelor grajduri CAP, pe partea dreaptă a pârâului Silişte, 
a fost descoperit material ceramic databil în secolele XIV-XV. Cele mai 
timpurii fragmente ceramice, dc aspect primitiv, au în compoziţie 
microprundişuri (un fragment este decorat cu linie vălurită).

învăţătorul pensionar Mircea Isăceanu ne-a informat că în vara anului 
1962, cu ocazia săpării temeliilor pentru grajdurile CAP, au fost descoperite 
urmele unui cuptor (dc ars ceramică?), câteva ccşcuţe din lut, greutăţi din lut 
ars, piramidale, neperforate (căţei de vatră?), piese care au fost predate personal 
lui Grigore Foit, directorul de atunci al Muzeului Regional Suceava9'.
Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.

91 D. Olinescu, op.cit., p. 80; M. Ignat, Contribuţii numismatice la istoria dacilor din 
nordul Moldovei in secolele ll- lll e.n., în Suceava, IV, 1977, p. 85.
92 J. Szombathy, Prâliistorische Rekognoscierungstour nach der Bukowina im Jahre 
1893, în JBLM, II, 1894, p. 20; D. Olinescu, op. cil., p. 80.
^  Astăzi acestc piese nu sc mai găsesc în colccţiilc Complexului Muzeal Bucovina,
Suceava.
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225. Pe malul stâng al pârâului Bocancea (localnicii îl numesc, de loc 
întâmplător, tot Silişte), afluent al pârâului Silişte, Ia circa 200 m nord de podul 
rutier (DC 55), peste primul pârâu amintit, au fost descoperite fragmente 
ceramice medievale, care se încadrează în cursul secolelor XIV-XV, şi posibil 
şi în prima jumătate a secolului următor.
Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.

Şerbăuţi
226. Pe malul drept ai pârâului satului, după prima uliţă perpendiculară 

care duce spre apă, venind dinspre Calafindeşti, începând din spatele casei lui 
Vasile Şandru şi continuând până în dreptul celei de a doua uliţe, care duce 
perpendicular spre pârâu, alături de bulgări dc chirpici, au mai fost descoperite:

- fragment de lamă microlitică şi aşchie atipică din silex cenuşiu - 
negricios;

-ceramică neolitică datând din timpul culturii Criş (ardere oxidantă 
completă sau incompletă, cu pleavă ca ingredient, un fragment cu 
apucătoare lunguiaţă);

- ceramică corodată, imposibil de datat (La Tene ?).
Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.

227. ln continuarea primului punct, după a doua uliţă menţionată, 
începând cu grădina lui Grigore Grigorciu, la circa 300 m nord-nord vest de 
biserică, în afară de bulgări de chirpici, au fost descoperite:

- fragmente ceramice aparţinând culturii Poieneşti -  Lucaşeuca (buze 
faţetate, fragmente cu barbotină, fragment de vas strecurătoare 
(pl.XIII/2,4);

- fragmente ceramice atipice care pot aparţine şi altui orizont cultural. 
Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.

228. Pe teritoriul satului a fost găsită o monedă romană, descoperire 
semnalată de D. Olinescu91.

94 D. Olinescu, op. cit., p. 80; M. Ignat, op. cit., p. 90.
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Călineşti -  Entic/te
229. La Moşie. Pc terasa înaltă a unui afluent fără nume al pârâului 

llatnuţa (partea dreaptă), în zona de sud-vest a satului, lângă pădure, pe o 
suprafaţă de circa 1,5 ha, au fost descoperite:

- unelte din silex patinat, datând din paleoliticul superior -  
gravei! ian9*;

- numeroase unelte din silex datând din neolitic;
- (lame, gratoare, burine), dar şi aşchii atipice;
- topoare calapod şi dălţi trapezoidale din silicolit;
- fragmente ceramice datând din cultura Starcevo -  Criş>b;
- numeroşi bulgări de chirpici de la platformele şi pereţii locuinţelor 

cucuteniene;
- fragmente ceramice, atât din pastă grosieră, dar şi fină, fără pictură, 

aparţinând culturii Cucuteni, faza B (?);
- topoare din silex cenuşiu, dintre care unele în curs dc prelucrare (se 

pot încadra în cultura Cucuteni);
- un topor-ciocan perforat, din perioada de început a epocii bronzului; 

Cercetare: P.V.B., V.C., 1980, 1997; Colccţiile şcolii din Măreţeia Mare.
230. Greci. Pe terasa, din stânga pârâului l latnuţa, în partea de nord a 

satului, au fost descoperite fragmente ceramice din pastă grosieră, datând din a 
doua epocă a fierului (La Tene ?), cât şi unelte din silex.
Cercetare: P.V.B., V.C., 1980, 1997; Colecţiile şcolii din Măreţeia Mare.

2 3 1. Dealul Ocop sau Zamca Mare, în partea de est a satului, în pădure, 
pe platoul promontoriu lui a fost semnalată o aşezare fortificată încă de la 
sfârşitul secolului XIX97. în urma cercetărilor recente au fost făcute următoarele 
observaţii:

- în partea de nord-vest a platformei dealului există un şanţ de apărare 
de formă semicirculară, cu adâncimea actuală de 0,70 - 0,80 m şi cu 
lăţimea de 5 m. Valul de apărare se păstrează relativ bine; arc o

95 Determinarea a fost făcută dc domnul (Ir. Vasile Cliirica.
96 N. Ursulescu. Evoluţia culturii Starâevo-Criş pe teritoriul Moldovei. Succava. 1984, 
p. 47, nr. 25, menţionează o aşezare aparţinând unei etape timpurii a locuirii culturii 
StarCcvo -  Criş în Moldova, în punctul Sub Zrughi cu aceeaşi poziţie topografică ca şi 
punctul La Moşie. Considerăm că ne găsim în faţa aceleaşi aşezări, cunoscută sub două 
denumiri diferite.
' Di Olinescu, op. cit., p. 76.
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înălţime de 1,50 m şi o lăţime de 7 m. Lungimea valului măsurată pe 
arcuirea lui în teren este de 90 m. Valul şi şanţul sunt orientate pe 
direcţia vest-est şi închid zona accesibilă a promontoriului. în 
interiorul fortificaţiei, a lost identificată o aşezare pe o suprafaţă de 
circa 93 x 40 m, datând în prima fază dc locuire din cultura Cucuteni, 
etapă neprecizată, şi probabil, în a doua fază de locuire, din epoca 
bronzului (?).

- la 50 m de această fortificaţie a fost identificat un alt sistem de 
apărare, alcătuit cu şanţ şi val dublu. Suprafaţa delimitată de această 
fortificaţie esle de aproximativ 2 ha. Nu au fost descoperite elemente 
de încadrare cronologică a acestui ultim sistem dc apărare.

Cercetare: V.C., M.I.,1988; FI.H., I.M., 1998; Colecţiile CMB.
232. Pe arătura grădinilor din spatele caselor lui Ilie Rebenciuc şi Radu 

Truşcan, pc înălţimea de pe partea dreaptă a pârâului Buda, afluent dc stânga a 
Hătnuţci, au fost descoperite urme sporadice de chirpici şi fragmente ceramice 
după cum urmează:

- un altul cenuşiu cu pleavă în compoziţie {Criş sau ceramică liniară)-,
- un fragment din pastă fină cărămizie (Cucuteni);
- câteva fragmente modelate cu mâna, cu cioburi pisate (probabil 

Hallstatt), dintre care unul poate fi Noua;
- câteva fragmente din secolele XV-XVII.
- la acestea se mai adaugă o aşchie din silex şi o alta provenind de la un 

topor din gresie (?).
Cercetare: M.A., 1987; Colecţiilc CMB.

233. Pe partea stângă a pârâului satului, în spatele gospodăriei lui 
Toader Palaniciuc, au fost descoperite:

- o aşchie din silex cenuşiu, cu cortex;
-ceramică fragmentară din secolele XVII-XVIII, inclusiv fragmente de 

vase decorate cu benzi paralele şi înguste de vopsea cărămizie. 
Cercetare: M.A., 1987; Colecţiile CMB.

234. în punctul numit Za Potocom, în special în jurul lotului lui Vasile 
Palaniciuc, alături dc bulgări de chirpici au fost descoperite fragmente ceramice 
cucuteniene (ceramică fină, nepictată, un fragment de greutate plată) şi două 
aşchii de silex (una cenuşie şi alta lăptoasă cu incluziuni albicioase mate). 
Considerăm că aici a existat o aşezare eneolitică de mai mici dimensiuni, creată 
probabil printr-o extinderea locuirii din punctul H ârlău (punctul 235). 
Cercetare: M.A., 1987; Colecţiile CMB.
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Călineşti -  Va silache
235. H ârlău. Promotorii! ce domină partea de sud a satului. Au fost 

descoperite:
- bulgări dc chirpici ars de la pereţii locuinţelor cucuteniene-,
- aşchii atipicc din silex şi o aşchie din tăişul unui toporaş dc mână din 

marnă calcaroasă;
- fragmente ceramice cucuten iene, fără pictură, fază neprecizată;
- o greutate tronconică de la războiul de ţesut şi câteva fusaiole, toate 

datând din cultura C ucuteni,
- un fragment ceramic cu silicolit pisat în pastă (N oua), şi altele cu 

cioburi pisate şi arse neuniform (H allsta tt ?)
- câteva fragmente ceramice cu cioburi pisate şi arderi neuniforme 

(H allsta tt ?) şi unul Noua, cu microprundişuri pisate în compoziţie;
- fusaiole lucrate din fragmente ceramice cenuşii (secolcle II-IV d.Ch.). 

Cercetare: P.V.B., V.C., 1988, 1997; Colccţiile şcolii din Măreţeia Marc.
236. Pe terenurile de la est de biserica Sfântul Dumitru, cu precădere în 

grădina lui Petru T. Tcaciuc, pc lângă bulgări de chirpici a apărut sporadic 
fragmente ceramice H allsta tt (inclusiv specia fină, neagră), dar mai ales 
ceramică Sântana  de M ureş. Aşezarea continuă pc mai multe sute de metri spre 
est în punctul numit Seredoc. La extremitatea de est a aşezării au fosl 
descoperite un fragment ceramic cucutenian, un altul N oua  şi un fragment de 
zgură dc fier.
Cercetare: M.A., 1987; Colecţiile CMB.

237. Pe aceeaşi terasă a pârâului satului, la circa 150 m depărtare de 
şoseaua Călineşti-Enache - Călineşti-Cuparencu, a fost descoperii material 
ceramic provenind de la o aşezare N oua  (buze tipice, fragmente cu silicolit 
pisat) şi două aşchii din silex cenuşiu.
Cercetare: M.A., 1987; Colecţiile CMB.

238. Pc terasa înaltă de pe partea dreaptă a aceluiaşi pârâu, începând cu 
lotul lui Vasile Scnciuc, pe o distanţă dc circa 200 m. alături de bulgări de 
chirpici, au fost descoperite numeroase fragmente ceramice de la o aşezare de 
dimensiuni considerabile datând din H allsta tt (pereţi de vase de mari grosimi, 
ceramică neagră canelată). Spre extremitatea estică a acestei suprafeţe, s-a 
constatat prezenţa mai abundentă a chirpiciului, asociat cu ceramică C ucuteni, 
diverse aşchii de silex, din care două calcinate şi un vârf de lamă de silex 
maroniu deschis. Câteva dintre fragmentele ceramice neolitice pot II atribuite, 
după pastă, ardere şi decor, culturii P recucuteni.
Ccrcctare: M.A., 1987; Colecţiile CMB.

239. Pe terenul dc pc partea stângă a pârâului Hăinuţa, la circa 400 m 
sud de limita de comună, în dreptul liniei de stâlpi pentru curent electric, pe
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lângă bulgări de chirpici, au fosl descoperite fragmente ceramice cucuteniene 
din pastă fină având ca ingrediente cioburi mărunt pisate şi rare boabe dc nisip. 
Au fost găsite şi câteva fragmente Noua, având în pastă silicolit pisat.
Cercetare: M.A., 1987; Colecţiilc CMB.

Măreţeia Mare
240. Pe terasa stângă a râului Suceava, în sud-vestul satului. în punctul 

numit Hora Dubena au fost descoperite:
bulgări de chirpici ars de la pereţii locuinţelor cucuteniene; 
aşchii atipice, dar şi lame şi gratoare, din silex; 
un topor „calapod” din silicolit - posibil legat de o vieţuire mai 
veche, aparţinând culturii Slarcevo -  Criş;
topoare din silex, în curs de prelucrare, ca şi altele, atent finisate, 
din silex negru şi maron-deschis;
vase amforoidale, fragmentare, fără pictură, datând din faza B a 
culturii Cucuteni.

Cercetare: P.V.B., V.C., 1988, 1997; Colecţiile şcolii din Măreţeia Mare.
241. Dubena -  Silişte. Suprafaţa numită Silişte se întinde pe terasa 

înaltă a râului Suceava, din albia pârâului Măriţei şi până în zona primelor case 
din partea de vest a satului Dărmăneşti.
Au fost descoperite:

bulgări de chirpici ars de la pereţii locuinţelor cucuteniene; 
un vas cucutenian miniatural;
fragmente ceramice, fără pictură, fază neprecizată a culturii 
Cucuteni;
o locuinţă adâncită şi numeroase fragmente ceramice datând din
secolcic Vl-VII (pl.XV/4-8)98.
fragmente ceramice datând din secolele XV-XVII.

După tradiţia locală, aici a fost vatra vechiului sat Măriţei. în perioada 
anilor 1965-1970. cu ocazia lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, au fost găsite 
numeroase schelete umane, orientate vest-est, posibil de la cimitirul vechiului 
sat.
Cercetare: M.A., P.V.B., V.C., I.M., 1988, 1997; Colecţiile şcolii din Măreţeia 
Mare şi CMB.

;s M. Ignat, V. Cozariuc, O locuinţă din secolele Vl-VII e.n. descoperită la Mărăfeia 
Mică (com. Dărmăneşti), jud. Suceava, în Suceava, XVII-XVIII-XIX, 1990-1991-1992, 
pp. 503-506, fig. I .
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242. C im itiru l N ou. Pe partea stângă a pârâului llatnuţa. în zona de est 
a satului, au fost descoperite fragmente ceramice datând din perioada culturii 
S larcevo  -  Criş.
Cercetare: M.A., 1987; Colecţiile CMB.

243. Bursuci. Pe terasa dreaptă a pârâului llatnuţa, între cele două 
păduri din nordul satului, au fost descoperite:

- un topor perforat, fragmentar, realizat dintr-o rocă dură, datând din 
epoca  bronzului;

- fragmente ceramice datând din epoca bronzului timpuriu şi mijlociu, 
cultura C ostişa  -  K om arov.

Cercetare: P.V.B., V.C., 1988, 1997; Colecţiilc şcolii din Măreţeia Mare.
244. D irşinea. Pc cea mai nordică terasă de dreapta a pârâului Hatnuţa, 

în nordul satului, au fost descoperite:
- topoare din silex negru şi alb-gălbui. în curs dc prelucrare, cât şi altele 

atent finisate, din cultura Cucuteni;
- un topor fragmentar, perforat, datând din epoca  bronzului;
- un topor din ceramică, ars reducător (?).

Cercetare: P.V.B., V.C., 1988, 1997; Colecţiile şcolii din Măreţeia Marc.
245. G rajduri. în nordul satului, în zona fostei fabrici dc spirt din 

Măriţeia Mare, au fosl descoperite câteva fragmente dc vase care datează din 
secolcle Vl-VII (punct necartat).
Cercetare: E.I.E., V.C., 1980; Colecţiile CMB.

246. G rajduri. în nordul satului, în zona fostei fabrici dc spirt clin 
Măriţeia Marc, a fost descoperit un tezaur monetar, compus din 723 monede de 
argint, emisiuni ale Ungariei, Poloniei şi a unor state din nordul Europei, 
datând de la mijlocul secolului XV şi până în secolul XVII
Ccrcctare: M.A.. E.I.E., M.I.. 1987; Colecţiilc CMB.

247. La Olar. Pc platoul dc lângă drumul judeţean, în sud-estul salului, 
au fost descoperite:

- topoare din silex în curs dc prelucrare, cultura C ucuten i (?);
- o săgeată „incendiară” din fier, cu aripioare, din secolcic XV-XVU;
- fragmente ceramice de Ia vase de uz comun din secolele XV-XVII. 

Cercetare: P.V.B., V.C., 1988, 1997; Colecţiilc şcolii din Măreţeia Marc.
248. Luncă. în sudul satului, peste drum dc calca ferată, în lunca râului 

Suceava, au fost descoperite:
- fusaiole făcute din fragmente de vase carpice  (?), din pastă roşie;

v'; V.N. Cossaris, Dărmăneşti. Mărturii ale trecutului, Succava, 1993, p. 11 şi notele 11,
12.
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- fragmente ceramice medievale, din secolele XVI-XV1I, inclusiv două 
lulele din secolul XVII.

Cercetare: P.V.B.. V.C., 1988, 1997; Colecţiile şcolii din Măreţeia Mare.

Măreţeia Mică
249. Silişte. în zona de sud-est a satului, la nord de calea ferată, în urma 

unor ploi abundente, rupându-se malul stâng al pârâului Măreţei, în mai multe 
rânduri, la sfârşitul secolului XIX şi în primii ani ai secolului XX, au fost 
descoperite obiecte de podoabă din aur şi pietre semipreţioasc. Primele obiecte 
găsite, doar menţionate în literatura de specialitate, au fost vândute de cei care 
le-au descoperit unor negustori100. în anul 1878. au fost descoperite „o brăţară 
grea şi masivă, de formă primitivă de şarpe” şi o fibulă „confecţionată în 
aceeaşi manieră” 101. în anul 1892, au fost găsite un pandantiv şi un distribuitor 
de curele, confecţionate din aur şi împodobite cu alemandine102 (pl.XV/3), iar 
în 1902, s-a mai descoperit un obiect asemănător cu cele găsite în 1892103. Cea 
mai mare parte a accstor obiecte a fost vândută de descoperitori şi li s-a pierdut 
urma, fiind recuperate doar piesele descoperite în anul 1892 şi depuse la 
Muzeul Bucovinei din Cernăuţi1 Aceste obiecte - care sc încadrează în stilul 
policrom - datează din prima jumătate a secolului V d.Ch.. şi nu este exclusă 
ipoteza că au făcut parte din inventarul funerar al unei căpetenii din rândul 
popoarelor migratoare care au vieţuit o vreme, în acea epocă, prin zonă105.

în perimetrul unde au fost descoperite obiectele din aur, cu ocazia 
investigaţiilor clin secolul XIX, a fost identificat un tumul ce conţinea morminte 
de incineraţie106.

250. Levede. în partea de est a satului, la marginea pădurii, au fost 
descoperite:

- topoare şi dălţi trapczoidale din silicolit. din epoca neolitică-,
- topoare din silex, datând din perioada culturii Cucuteni;
- fragmente ceramice din secolele XV1-XV11.

100 W. Sclunidt, Nota 104. în Mitteilungen der k.und k. Zentralkommission fiir  Kunst- 
tind historische Denkmale, Vicna, 17, 1891, pp. 123-124.
101 Ibidem.
1112 K.A. Romstorfcr, în Mitteilungen, 19, 1893, pp. 65-66, Nota /,
105 A. Ricgcl, în Mitteilungen, 28, 1902, pp. 407-408.
101 K.A. Romstorfcr, op. cit., pp. 65-66.
105 M. Ignat, Descoperiri din prima jumătate a secolului V e.n. pe  valea Sucevei, în
SA A, I, 1983, pp. 207-209.
11,6 W. Sclunidt, op. cit.
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Cercetare: P.V.B., V.C., 1988. 1997; Colecţiile şcolii din Măreţeia Mare.
251. Cu ocazia unei ruperi de teren, de pe malul stâng al pârâului 

Măriţei, cu câţiva zeci de metri înaintea intersectării pârâului cu DN 2, au fost 
descoperite trei vase cenuşii, datând posibil în secolele II-IV şi care au aparţinut 
probabil unei necropole de incineraţie. La circa 150 m nord-nord vest, pe 
acelaşi mal, tot într-o ruptură fusese descoperit un mormânt de incineraţie fără 
inventar107.

Dănila
252. La Marian Pc ambele maluri ale pârâului Măriţei. la estul satului, 

au fost descoperite fragmente ceramice din secolele XVI-XVII.
Cercetare: P.V.B., V.C., 1988, 1997; Colccţiile şcolii din Măreţeia Marc.

253. Cimitir. Peste drum de cimitirul satului Dănila, cu ocazia 
lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, au fost descoperite, cu ani în urmă, vase 
întregi (?), care au fost distruse dc muncitori108.

Dărmăneşti
254. La circa 200 m sud-vest de locul de unire a căilor ferate Suceava -  

Rădăuţi şi Dărmăneşti -  Cacica, pe lângă bulgări dc chirpici cu urme de nuiele, 
au fost descoperite fragmente ceramice datând din secolele XIV-XV (eventual 
şi prima jumătate a secolului XVI), provenind de la o veche vatră de sat 
medieval. Specia ceramică cea mai timpurie prezintă analogii cu descoperirile 
de la Lunca -  Dorohoi.
După cât se parc, vechiul curs al râului Suceava trecea mult mai aproape ca 
astăzi de acest punct.
Cercetare: M.A., 1987; Colccţiile CMB.

255. în punctul numit Solomina (circa 250 m sud-sud vest dc gară, şi 
300 m nord de râul Suceava), a fost identificată o vatră dc sat medieval cu 
ceramică dc lip Lunca -  Dorohoi, şi din sccolele XV-XVII (inclusiv caolin 
smălţuit). Pe lângă acestea au mai fost descoperite două fragmente ceramice 
cenuşii, din pastă fină, modelate la roată ,. datând din secolele ll-IV.
Cercetare: M.A., 1987; Colecţiile CMB.

107 Informaţie domnul profesor Victor Cozariuc, căruia îi mulţumim şi pc accastă calc. 
1118 Informaţie domnul profesor Victor Cozariuc.
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COMUNA M ITOCU DRA GO M IRNEI

Dragomirna
256. Chilia, în zona dc vest a satului, lângă marginea pădurii, cu ocazia 

lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, efectuate în anii 1988-1989, au fost 
descoperite olane pentru aducţiunea apei. orientate vest-est. La începutul 
secolului XX, „săpându-se, s-au aflat urme de zid şi bucăţi de vase vechi”109. 
Cercetare: P.V.B., 1988: Colecţiile CMB.

257. hi Brazi. în zona de sud-vest a mănăstirii Dragomirna, ctitoria 
mitropolitului Anastasie Crimca, pe terasa înaltă a pârâului Dragomirna, cu ani 
în urmă, a fost descoperit un cuptor pentru ars cărămizi (?). Activitatea acestui 
cuptor poate fi legată de perioada de construcţie a aşezământului monastic, atât 
biserica mică zisă a „schitului'’ construită în anul 1602, cât şi biserica mare, a 
mănăstirii, ridicată înainte de anul 1609110.

258. în partea de nord a satului Dragomirna, pc malul stâng al pârâului 
ce vine de la Poiana lui Anton, afluent de stânga al pârâului Dragomirna, a 
existat, până în anii 1988-1989, când a fost distrusă, cu ocazia „lucrărilor' de 
îmbunătăţiri funciare, o fântână realizată din piatră legată cu mortar, de bună 
calitate, numită Fântâna Doamnei. Potrivit tradiţiei locale, această fântână - cu
o îpă deosebit de bună - a fost zidită de o domniţă venită din cetatea Sucevei111.

M itocn Dragontirnei
259. La Cruce. Pc terasa pârâului Hraniţa - numit, in vechime, şi pârâul
• • I I ̂  tDagomireşti * - în dreptul derivaţiei drumului Suceava -  Dragomirna, spre 

Mitocaş, în urma lucrărilor agricole, au fost descoperite:
- fragmente ceramice atipice, având, în pastă, multă pleavă, ce se 

încadrează, cronologic, în neolitic-,
- un fragment de vârf de lance, din silex, alături de câteva aşchii 

atipice;
- ceramică getică din epoca La Tene-,
- ceramică aparţinând culturii Sântana de Mureş, inclusiv fragmente de 

amfore romane.

1(,;l. Vorobcliievici. Istoria Sfintei Mănăstiri Dragomirna, cd. a Il-a, Cernăuţi, 1925, p.
9.
m  Ibidem, p. 9.
111 Ibidem, p. 7.
U2DRH. A. XIX. Bucureşti. 1969, pp. 71-72. nr. 67.
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Cercetare: P.V.B., 1985-1986; Colecţiile CMB.
260. Ghedeon. Pe Dealul Ghedeon, pe malul drept al pârâului Hraniţa, 

în partea de est a satului, au fost descoperite:
- fragmente ceramice din pastă fină, fără pictură, dar şi grosieră, 

aparţinând culturii Cucuteni, fază neprecizată;
- topoare din silex113.

Cercetare: P.V.B., 1985; Colecţiile CMB.
261. Stratulat. Pe malul drept al pârâului Hraniţa, peste drum de 

şoseaua Suceava -  Dragomirna, la circa 500 m est dc pompa de apă, au fost 
descoperite, grupat, aglomerări de bulgări de chirpici ars, de la platformele şi 
pereţii locuinţelor cucuteniene:

- fragmente ceramice din pastă fină, fără pictură, dar şi din pastă 
grosieră, din perioada culturii Cucuteni, fază neprecizată;

- aşchii atipice din silex;
- fragmente ceramice datând din epoca bronzului, respectiv cultura 

Noua\
- un vârf de lance din bronz, cu lama umflată la bază şi nervuri în relief, 

pe vârful tubului de înmănuşare111 (pl.XV/2);
- fragmente ceramice decorate cu caneluri, din Hallstatt;
- grupări de pietre calcinate şi bulgări dc chirpici sfărâmicios, dc la 

locuinţe datând din epoca La Tene;
- fragmente ceramice aparţinând culturii Pocneşti - Lucaşeuca (atât 

geticc cât şi bastarnice);
- fragmente ceramicc din secolele //-///, d.Ch. (picioare de fructieră, o 

căţuie miniaturală);
- fragmente ceramice din perioada culturii Sântana de Mureş, inclusiv 

fragmente de amfore romane;
- fragmente ceramice din secolelc Vl-VII.
în acelaşi loc, pe malul stâng al pârâului Hriştii, la confluenţa sa cu 

pârâul Hraniţa, se pare că se afla un tumul cu mantaua de pământ galben, mult 
aplatizat de lucrările agricole.
Cercctarc: M.A., P.V.B., 1985, 1986; Colecţiile CMB.

262. Dealul Morii. Pe malul drept al pârâului Hraniţa, în spatele 
complexului avicol Iţcani, au fost descoperite:

- fragmente ceramice de uz comun, datând din secolele X1V-XV1I;

" '  Topoarele dc silex se păstrează în colecţia domnului Alexandru Tănase din Mitocaş.
111 M. Ignat, Noi descoperiri de piese de bronz în zona Sucevei, în Suceava, XX, 1993,
p. 375, fig. l / l ,  unde sc face menţiunea că piesa se păstrează în colecţia particulară a
domnului Alexandru Tănase din Mitocaş.
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- un fragment de fund cu picior inelar, de la o strachină ornamentală, 
smălţuită şi decorată în tehnica sgraffito;

- fragmente de vase din caolin, simple şi smălţuite;
- fragmente de zgură şi smalţ zgurificat;
- fragmente dc cahle-oală, datate în prima jumătate a secolului XV;
- fragmente de lulele, din secolele XV1I-XVI1I;
- un fragment de buterolă.
Puţin mai la nord, pe o mică insulă făcută dc pârâul Hraniţa, au fost 

descoperite:
- o fusaiolă lucrată dintr-un fragment ceramic bastarnic;
- fragmente ceramice din secolul IV d.Ch.;
- fragmente ceramice din secolcle X11I-X1V, ca şi din secolul XV;
- fragmente ceramice din pastă cenuşie, atribuită coloniştilor germani;
- o săgeată în forma literei „Y”, cu tub de înmănuşare (secolul XIV ?) 

(pl.XV/l).
în această zonă, tradiţia plasează satul Rusciori, aparţinând mănăstirii 

Dragomirna, dispărut în secolul XVIII, după anexarea Bucovinei de către 
Imperiul habsburgic, deoarece graniţa îl despărţea în două părţi. Cea mai mare 
parte a locuitorilor lui, au format satul Mitocaş de astăzi"5.
Cercetare: P.V.I3., 1985-1986; Colecţiile CMB.

263. Cocârlău. Pe dealul Cocârlău, aliat pe partea stângă a pârâului 
Huc sau Lipoveni, în sudul satului Mitoc. în zona de unde s-a excavat pământ, 
pentru barajul lacului de la Lipoveni, au apărut fragmente ceramice neolitice, 
atipicc, cât şi câteva obiecte din silex, inclusiv o săgeată cu baza scobită, datând 
din neolitic.
Cercetare: P.V.B., 1983; Colecţiile CMB.

264. Pc teritoriul satului a fost descoperit un topor din silex alburiu, de 
formă trapezoidală, rectangular în secţiune, cu lama destul de subţire, care se 
încadrează în perioada de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului, în cultura 
amforelor sferice (punct necartat)"6.

265. Pe teritoriul satului Mitocu Dragomirnei, Dionisie Olinescu 
menţionează existenţa a trei movile şi o alta, aflându-se pe dealul Duchia" 7 (?). 
Astăzi, aceste movile nu mai sunt vizibile.

Mitocaş
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115 T. Dalan, op. cit., p. 12; cf. şi DRH, A, XIX, Bucureşti, 1969, pp. 71-72, nr. 67.
116 V. Spinei, op. cit., p. 83, fig. 1-3.
117 D. Olincscu, op. cit., p. 70.
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266. Dealul Vămii sau Mitocaş. in partea de sud a satului Mitocaş, în 
anii celui de-al doilea război mondial, cu ocazia săpării unor tranşee, au fost 
descoperite morminte de inhumaţie, alături de oseminte se găseau vase 
ceramice cenuşii (posibil Sântana de Mureş)UH.

Lipoveni
267. Silişte sau Coada lacului, la sud de satul Lipoveni, pe partea 

dreaptă a pârâului Huc sau Lipoveni, au fost descoperite:
- fragmente dc bulgări de chirpici ars de la platformele şi podelele unor 

locuinţe cucuteniene;
- aşchii atipice din silex;
- fragmente ceramice din pastă fină, cât şi grosieră, fără pictură, 

aparţinând culturii Cucuteni, faza B\
- greutăţi tronconice de la războiul de ţesut, cultura Cucuteni',
- fragmente ceramice din epoca bronzului, cultura Noua.

Cercetare: P.V.B., 1985-1988; Colecţiile CMB.

COMUNA GRĂNICEŞTI

Dumbrava
268. La circa 50 m vest de biserica satului, pe un teren mai plat, alături 

de bulgări de chirpici, au fost descoperite fragmente ceramice modelate cu 
mâna, cu cioburi pisate în compoziţie, arse oxidant incomplet. în lipsa unor 
elemente definitorii, nu putem data sigur aceste vestigii (Hallstatt sau La Tene 
timpuriu).
Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.

269. Pe dealul numit La punctul trigonometric au fost descoperite 
fragmente ceramice datând din Hallstatt-uI timpuriu" \
Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.

Grăniceşti
270. Pe Dealul Ciuhii. Toloacă sau Gârla cit Salcâmi de sub 

pădurea satului Grăniceşti, a fost descoperită şi cercetată prin săpături 
arheologice o aşezare din Hallstatt-w\ timpuriu. Rezultatele săpăturilor au 
permis definirea aici a unui aspect aparte al culturii Gâva -  Holyhradi, numit

118 Informaţie dc la Ecaterina Coclici din comuna Mitocu Dragomirnei.
n<> A. Lâszl6, începuturile primei vârste a fierului pe teritoriul Moldovei. Unele
rezultate şi probleme, în CI, VII, 1976, p. 73, punctul nr. 34.
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„grupul GrăniceştP' (prima jumătate sau cel târziu către mijlocul perioadei 11a 
A)120.

Tot de pe Dealul Ciuhii provine şi un topor din silex aparţinând culturii 
amforelor s  fer ice121.
Cercetare: A.L., M.I., 1969-1973; Colecţiilc CMB.

271. Intr-un loc azi necunoscut, pe Dealul lancuhii, au fost descoperite, 
pentru prima dată în România, vestigii ale culturii amforelor sferice. Este vorba 
de două morminte în cistă cu lespezi dc piatră, puse în circulaţia informaţională 
de specialitate, de către arheologul amator, Joscf von Gutter122 (pe hartă, 
poziţionarea numerotării pe dealul amintit este convenţională).

272. Pe partea dreaptă a pârâului Luncă (zis şi Văduţ), în dreptul porţii 
lui Toader M. Clipa (casa nr. 179), în ruptura dealului Ciulin (loc Toloacă), au 
fost identificate, în toamna anului 1986. urmele unei locuinţe semiadâncite 
(adâncime variind între 60 şi 80 cm). Latura surprinsă în ruptură avea o 
lungime de circa 2,65 m. In partea dreaptă a privitorului acestui profil natural, 
au fost descoperite mai multe gresii nisipoase de provenienţă locală care, după 
toate probabilităţile, au aparţinut unei vetre cu parament înalt sau unui cuptor 
(distanţa dintre cele două dispuneri verticale de lespezi - circa I m, între ele, la 
nivelul de călcare în locuinţă, alte lespezi şi bucăţi mari de cărbune). Cu acest 
prilej au fost recuperate unele fragmente ceramice, destul de atipice carc, însă, 
după maniera de producere, par să aparţină secolelor V-VI1 (pl.XII/5-6; XIV/1- 
5,7). în acest loc, proprietarul terenului a găsit un mic clopoţel de bronz, azi 
pierdut.

Continuându-se cercetarea în grădinile de pc malul drept al pârâului, 
din apropierea casei mai sus amintite, a fost descoperită ceramică fragmentară 
modelată exclusiv cu mâna, arsă oxidant incomplet şi inegal, databilâ în La 
Tene (?), parte din ea putând aparţine şi sccolelor V-VII.
Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.

273. Pe terenul din partea stângă a unui izvor dc dreapta al pârâului 
Luncă (circa 400 m amonte de punctul anterior au fost descoperite:

- fragmente ceramice atipice, modelate cu mâna având în pastă cioburi 
pisate, arsă oxidant incomplet (Hallstatt. La Tene ?);

120 Idem, începuturile epocii fierului la est de Carpaţi. Culturile Gâva-llolihrady şi 
Corlâteni-Chişinâu pe teritoriul Moldovei, Bucureşti, 1994, passiin.
121 DN. Popovici, Noi descoperiri de topoare de silex din judeţele Suceava şi Neamţ, în 
Suceava. IV, 1977, p. 67, nr. 6.
122 M. Ignat, Din istoricul cercetărilor arheologice din judeţul Suceava. în Suceava. I, 
1969 p. 94.
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- rare fragmente de ceramică medievală, datând din secolul XV;
- două bucăţi de zgură de fier.

Ccrcctare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.
274. Pe pantele terenului de pc partea stângă a pârâului Lunca (Văduţ), 

cu 1-200 m înainte de podul drumului DN2 spre Şiret, au fost descoperite:
- ceramică atipică, modelată cu mâna;
- ceramică medievală din secolele XVI-XVI1, inclusiv caolin pictat sau 

smălţuit în galben-maroniu.
Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.

275. După informaţiile oferite de săteanul David Clipa, pc o terasă 
cuprinsă în punctul numit Gâtlan, pe dealul străbătut de drumul comunal 
Grăniceşti - Satu Mare au fost descoperite fragmente ceramice ce aparţin 
culturii Poieneşti -  Lucaşeuca'2'’(punct necartat).
Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.

276. Pc terenurile de pe partea stângă a pârâului Lunca (Văduţ) la circa 
500 m est de fostele grajduri CAP, au fost identificate urmele unei mari aşezări 
aparţinând culturii Noua (fragmente de buze de vas cu brâu simplu în relief sau 
cu o înşiruire dc mici perforaţii din loc în loc, ardere oxidantă preponderentă, 
dar şi reducătoare, un bulgăre de silex negricios).
Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.

277. Pe partea opusă a apei, la circa 250 m est de grajduri, au fost 
descoperite fragmente ceramice care pot fi încadrate cu certitudine în cultura 
Sântana de Mureş şi evul mediu (secolele XIV-XV11, inclusiv caolin smălţuit 
sau pictat cu benzi vişinii). Alături de acestea, notabile mai sunt unele 
fragmente care pot face trimiteri şi la alte culturi arheologice:

- un fragment cu pleavă în compoziţie (neolitic ?);
- ceramică modelată cu mâna, cu cioburi pisate în compoziţie, arsă, de 

regulă, oxidant (Hallstatt sau La Tene? - pl.XIII/14);
- un fragment ceramic negru cu aspect mozaicat (bastarnic ?);
- un fragment ceramic cărămiziu din pastă fină (secolele 11-111?).
Unele din fragmentele ceramice atipice pot aparţine şi unui orizont

Noua, ţinând cont de vecinătatea marii aşezări din apropiere (punct 276), dc 
care se leagă şi descoperirea unui percutor-zdrobitor cvasisferic (diametru dc 
aproximativ 7 cm), din silex cenuşiu, ce păstrează parţial cortex, uzat însă dc 
folosinţă.
Cercetare: M.A.. 1986; Colecţiile CMB.

278. Pe ambele maluri ale Pârâului cel Adânc, afluent de dreapta a 
Horaeţului, pe circa 200 ni dc Ia confluenţă, a fost descoperit constant material

121 M. Babcş, op. cit., p. 201. punctul nr. 41.
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ceramic Sântana  de M ureş  (pastă fină, zgrunţuroasă, cenuşie dar şi cărămizie). 
Notabilă este şi prezenţa a câte unei bucăţi de zgură, cu ller, de fiecare parte a 
pârâului.

în intervalul dintre vărsarea pârâului Luncă (Văduţ) şi cea a Pârâului 
cel Adânc, pe circa 600 m, au apărut, rare, deci nesemnificativ pentru un habitat 
propriu-zis, fragmente ceramice Sântana  de M ureş.
Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.

279. Pe malurile unui pârâiaş fără nume, canalizat în deceniul nouă al 
secolului trecut, pc o lungime dc circa 150 m dc la vărsarea sa în lloraeţ, a 
reapărut o densitate considerabilă de fragmente ceramice S ân tana  de M ureş,. 
Pc partea dreaptă, aproape de confluenţă, a fost descoperită o bucată de zgură 
cu un conţinut bogat de fier. Pe partea cealaltă a fost găsită o lamă de silex, 
maroniu-cenuşie, fară retuşe.
Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.

280. Pe pantele de pe partea stângă a acumulării de apă Grăniceşti, pe 
malurile primelor trei izvoare, reapar urmele dc locuire Sân tana  de M ureş 
(notabil un fund de amforă, din pastă cărămizie, zgrunţuroasă şi o bucată de 
zgură de fier, pe malul stâng al izvorului nr.3). Tot aici, a mai apărut o aşchic 
atipică dc silex şi un fragment ceramic Noua. Pe malurile cclui dc-al patrulea 
pârâului ca şi pc cele altor câteva mici izvoare, nesemnificative, dinspre coada 
iazului, nu au fost descoperite urme de locuire.
Cercetarc: M.A., 1986; Colccţiile CMB.

281. în apropierea locului unde drumul vicinal care străbate dealul 
Săliştc ajunge la Moraeţ, în dreptul unui cot mai mare făcut de pârâu, alături de 
bulgări de chirpici, au fost descoperite:

- fragmente ceramice atipicc, greu de încadrat cronologic: ceramică cu 
cioburi pisate în compoziţie, arderi diverse probabil din H allstatt 
(pl.XIII/6), şi un buton-apucătoare cu pleavă în compoziţie, poate 
neolitic (pl.Xlll/3);

- ceramică lucrată la roată (secolele II-1V d.Ch.).
Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.

282. Tot pe partea dreaptă a Horaeţului, pe malul stâng al afluentului 
său, pârâiaşul Săcării, pe lângă numeroşi bulgări de chirpici, au fost găsite:

- două aşchii atipice din silex, un topor neperforat dintr-o rocă 
calcaroasă, două fragmente ceramice ce par a fi C ucu ten i;
- câteva fragmente ceramice aparţinând culturii N oua, cu silicolit pisat 
în compoziţie;
- diverse fragmente ceramice atipice (H allstatt, La Tene ?).

Cercetare: M.A., 1986; Colecţiilc CMB.
182

Noi ccrcctări arheologice dc teren în judeţul Succava

283. Pe aceeaşi parte a Horaeţului, după primul pârâiaş - fară nume, 
care urmează deplasării spre sud, pe multe sute dc metri, au apărut, alături dc 
bulgări de chirpici:

-fragmente ceramice, Sântana de Mureş, din pastă fină cât şi 
zgrunţuroasă;

- fragmente ceramice medievale, datând din secolele XV-XVII.
Adăugăm aici şi material ceramic, sporadic, lucrat cu mâna, având ca

ingrediente cioburi pisate, ars oxidant inegal şi incomplet (unele fragmente cu 
barbotină, care ne-ar putea indica sccolele 1II-I î.Cli.) - pl.XIII/8.
Cercetare: M.A.. 1986; Colecţiile CMB.

Iacobeşti
284. Pe platoul de pe partea stângă a primului izvor, de dreapta, al 

pârâului Racovăţ, la ieşirea din localitate, spre nord, pe lângă bulgări de 
chirpici, au fost descoperite:

- numeroase fragmente ceramice Criş, cu pleavă, arse oxidant complet 
sau incomplet, mai rar spre nuanţe închise, aşchii atipice de silex, 
fragmente de lame (silex maroniu şi cenuşiu închis spre negru) cu 
retuşuri marginale, aşchii de menilit (?) negru-cenuşiu închis, un 
percutor fragmentar din silex maroniu, un toporaş-dăltiţă, dintr-o rocă 
moale, calcaroasă. Notabil este faptul că locuirea s-a desfăşurat pe 
mai multe platouri, limitate de alte izvoare sau viroage ale văii 
Racovăţ, unde au mai apărut fragmente atipice de silex, izolat 
ceramică cu pleavă în compoziţie, dar şi câteva fragmente - la circa 
300 m sud de aşezare - în zona de început a unor viroage -, cu cioburi 
pisate în pastă, arse divers, care sc pot data şi în alte epoci.

Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.
285. In vatra satului, în spatele gospodăriei lui Ion Şcliiriac, 

aproximativ în dreptul bisericii de peste Racovăţ, alături de bulgări de chirpici, 
a fost identificat un material ceramic fragmentar destul de atipic, care se poate 
data cu probabilitate în epoca hallstattiană, dar şi în La Tene (pl.XIII/I). 
Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.

286. La câteva sute de metri nord-est dc ultimul punct, poate în 
conexiune cu acesta, în spatele caselor lui Ion Şpac, Eugen Şpac şi Vasile 
Şcliiriac, în afară de bulgări de chirpici, au fost descoperite:

- un vârf de săgeată (?) nefinisată, din silex alburiu;
- două fragmente ceramice Noua (?) sau, după felul arderii, posibil din 

secolul XIV;
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- material ceramic numeros, modelat cu mâna, cu cioburi pisate, dificil 
de datat cu certitudine (poate La Tene, după un fragment de buză cu 
alveolari digitale).

Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.
287. Pe terasa înaltă a râului Suceava, între calea ferată şi drumul DN

2 , la nord-nord vest şi la sud-sud est de cimitirul satului, alături de bulgări de 
chirpici, pe mai multe sute de metri, au fost descoperite fragmente ceramice 
tipice Sântana c/e Mureş.
Cercetare: M.A.. 1986; Colecţiile CMB.

Româneşti
288. Punctul Chetriş a fost semnalat în urmă cu mai bine de două 

decenii, prin descoperiri repetate făcute aici. Au fost descoperite, de-a lungul 
timpului materiale ceramice din culturile Cucuteni. Noua, din perioadele 
Hallstatt şi Im  Tene-u\ getic, din secolele II-1II (?) şi din cultura Sântana de 
Mureş'24.

Cercetările arheologice de salvare întreprinse aici în anii 1993-1994 au 
dus la descoperirea următoarelor niveluri de locuire:

- cultura Precucuteni III, faza a IlI-a;
- cultura Cucuteni. faza Aj de început;
- Hallstatt;
- cultura Poieneşti -  Lucaşeuca;
- cultura Sântana de Mureşl2S.

Cercetare: D.C., 1975; I.M., 1993-1994; Colecţiile CMB.
289. Pe fosta tarla a grădinii de legume a CAP, în deceniul opt al 

secolului trecut, a fost descoperită, în cadrul unei aşezări Sântana de Mureş, o 
monedă de aur dc la Teodosius al II-lea126. Tot în accst loc au fost descoperite 
materiale ceramice aparţinând culturii Noua şi dc factură geto-dacieă 
Cercetare: M.I.. 1973; Colecţiilc CMB.

124 D. Cusiac, Din istoria unei străvechi aşezări sucevene: satul Româneşti, comuna 
Grăniceşti, în Suceava, Vl-VII, 1979-1980, pp. 212-213.
125 I. Mareş, Româneşti, „Chetriş", in Cronica cercetărilor arheologice, campania 
1994, Bucurcşti, 1995, p. 76, nr. 110.
126 M. Ignat, Contribu(ii numismatice la istoria dacilor din nordul Moldovei in secolele
11-111 e.n., în Suceava, V, 1977, p. 86-87, nr. 17: D. Cusiac, op. cit., p. 213.
127 D. Cusiac, op. cit., p. 212.

184

Noi cercetări arheologice dc teren în judeţul Succava

290. în punctul Sâlişte, au fost descoperite materiale ceramice ce 
datează în epoca bronzului (cultura Noua) şi La Tene (punct necartat)128. 
Cercetare: D.C., 1975; Colecţiile CMB.

291. La cimitirul vechi, pc locul unde s-a aflat biserica de lemn a 
satului (din secolul XVIII) şi cimitirul, au fost descoperite fragmente ceramice 
din secolele XVI-XVI1I. Locul biscricii este marcat de o cruce de piatră cu 
următoarea inscripţie: „Aici a fost altarul biscricii Sfântu Nicolae zidită de 
Vasile şi Irina Şpac, în anul 1759 şi demolată şi reclădită dc credincioşii 
parohiei Româneşti cu c. preot Gheorghe Posteucă în anul 1949”. Pe unele 
cruci de piatră, aliate în cimitir, sc pot citi anii 1841, 1870 etc.
Cercetare: M.A., 1986: Colecţiilc CMB.

292. La cimitirul vechi120. La circa 300 m nord de punctul amintit, pc 
un platou de înălţime medie, cu pante pe trei laturi, au fost descoperite:

- bulgări de chirpici ars, cu impresiuni de nuiele, de la pereţii unor 
locuinţe;

- fragmente ceramice cu pastă fină, fară pictură, din etapa Cucuteni A 
(?);

- fragmente ceramice din La Tene (sccolelc III-II î.Cli.)
Cercetare: M.A., 1986; Colecţiilc CMB.

293. Pe terenul dintre fosta livadă a CAP şi pârâul Iloraiţ, au fost 
descoperite materiale ceramice aparţinând culturii Sântana de M ureşm . 
Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.

294. în grădina sătencei Viorica Cusiac, punct amplasat la circa 400 m 
nord-est de staţiunea Chetriş, la intrarea în sat. pe latura dreaptă a drumului, pe 
circa 200 m2 au fost descoperite:

- fragmente ceramice din cultura Poieneşti -  Lucaşeuca',
- fragmente ceramice din cultura Sântana de Mureş, inclusiv fragmente 

de amfore romane.
Cercetare: M.A., 1986; Colecţiile CMB.

295. Pe teritoriul satului, Dionisie Olinescu aminteşte descoperirea 
unor toporaşe din piatră preistorice131.

Nouvelles rcchcrches archeologiques dc terrain  dans Ic departem ent de
Succava

l2s Ibidem, pp. 2 11 -213.
129 E.C. Ursu, op. cit., p. 48, punctul nr. 241. 
ljU Ibidem, p. 48. punct nr. 242.
1,1 D. Olincscu, op. cit., p. 77.
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L'etude ci-jointe presente Ies recherches archdologiques de terrain, 
cffectuees le long du temps, pendant Ies decennies huit, neuf et dix du siccle passe, 
en divers zones du departement de Suceava: le bassin superieur de la riviere 
Suceava (Ies communes Facău, Straja, Putna, Vicovu de Sus, Bilca, Frătăuţii Noi, 
le municipe de Rădăuţi), le bassin de la riviere Solea (la viile de Solea, Ies 
communes Arbore, laslovăţ, Todireşti, Volovăţ), dans le Plateau Dragomirna (Ies 
communes Zvorâştea, Adâncata, Hânţeşti, Calafindeşti, Dărmăneşti, Mitocu 
Dragomirnei, Grăniceşti).

LISTA CU ABREVIERILE FOLOSITE ÎN TEXT

M.A. -  Mugur Andronic;
V.A. -  Vasile Atănăsoaie;
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Explicationes des Figures:
1. La carte de la commune Brodina.
2. La carte de la commune Straja.
3. La carte de la commune Putna.
4. La carte de la commune Vicovu dc Sus.
5. La carte de la commune Bilca.
6. La carte de la commune Gălăneşti et la commune Voitinel.
7. La carte de Ia commune Frătăuţii Noi.
8. La carte de la viile Rădăuţi.
9. La carte de la viile Solea.
10. La carte de Ia commune Arbore.
11. La carte de Ia commune laslovăţ.
12. La carte de la commune Volovăţ.
13. La carte de la commune Zvorâştea.
14. La carte de la commune Adâncata et la commune Hânţeşti.
15. La carte de la commune Calafindeşti.
16. La carte de la commune Dărmăneşti.
17. La carte de la commune Mitocu Dragomirnei.
18. La carte de la commune Grăniceşti.
Pl. 1: Pieces decouvertes dans Ies communes Brodina (2), Vicovu de Sus (1,3 -
5, 7), Bilca (13) et dans le zone de la viile de Rădăuţi (6, 8 -  12, 1 4 -1 7 );
Pl II: Pieces decouvertes en Rădăuţi et Ia commune Gălăneşti (14).
Pl.III : Pieces decouvertes en Rădăuţi (1 ,4 , 13) et Ies comunes Straja (5 -  9) et 
Frătăuţii Noi (2).
PI.IV: Pieces decouvertes en Rădăuţi et al commune Bilca (6).
Pl. V: Pieces decouvertes dans la commune Vicovu dc Sus.
Pl. VI: Pieces decouvertes en Rădăuţi (I -  2) et la commune Vicovu de Sus.
Pl. VII: Pieces decouvertes dans la commune Frătăuţii Noi.
Pl. VIII: Pieces decouvertes dans la commune Frătăuţii Noi.
PI.IX. Pieces decouvertes dans la commune Frătăuţii Noi.
Pl. X: Pieces decouvertes dans la commune laslovăţ (3, 4, 7, 8) et la commune 
Arbore.
Pl. XI: Pieces decouvertes dans la commune Arbore (9), Todireşti (2-8, 1 I) et ia 
commune laslovăţ ( 10).
Pl. XII: Pieces decouvertes dans la commune Zvoriştea (1-4, 7-9) et la 
commune Grăniceşti (5-6).
Pl. XIII: Pieces decouvertes dans la commune Grăniceşti (1, 3, 5-6, 14), 
commune Calafindeşti. (2,4,7, 8-10, 13) et la commune Zvoriştea(l 1 - 12).

Pl. XIV: Pieces decouvertes dans la commune Grăniceşti (1-7).
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M ugur Andronic, Paraschiva Victoria Batariuc, Florin Hău,
_________ Monica Gogu, Bogdan Niculică, Ion Mareş_________

Pl. XV: Pieces decouvertes dans la commune Mitocu Dragomirnei (1-2) et la 
commune Dărmăneşti (3-8).
Pl. XVI: Pieces decouvertes dans la commune Adâncata.
Pl. XVII: Pieces lithiques decouvertes dans la commune I Iânţeşti.
Pl. XVIII: Pieces decouvertes dans la commune Adâncata.
Pl. XIX: Pieces lithiques decouvertes dans la commune Adâncata.
Pl. XX: Fragments decortifs decouverts dans la commune Hânţeşti.
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1. Harta comunei Brodina.
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3. Harta comunci Putna.
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7. Harta comunei Frătăuţii Noi.
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13. Harta comunei Zvoriştea.
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14. Harta com unelor Adâncata şi Hânţcşti.
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15. Harta comunei Calafindeşti. 
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•6. Harta comunei Dărmăneşti.

204 17. Harta comunei Mitocu Dragomirnei.
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PU: Piese descoperite in comunele Brodina (2), Vicovu dc Sus (1,3 5,7), 
Bilca (13) şi în zona oraşului Rădăuţi (6, 8-12, 14-17).
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IM.III: Piese descoperite în Rădăuţi (1,4,13), comunele Straja (5-9) si Frătăutii 
Noi (2).
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IM.IV: Piese descoperite în Rădăuţi şi comuna Bilca (6).
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Pl.V: Piese descoperite în comuna Vicovu de Sus.
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Pl.VI: Piese descoperite în Rădăuţi (1-2) şi comuna Vicovu de Sus.
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Pl.VII: Piese descoperite în comuna Frătăuţii Noi.
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Pl.IX: Piese descoperite în comuna Frătăuţii Noi.
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PI.X: Piese descoperite în comuna laslovăţ (3-4, 7-8) şi comuna Arbore (1,2,5,6,9).

216

Pl.XI: Piese descoperite în comuna Arbore (9), Todireşti (2-8, 11) şi comuna
laslovăţ (10).
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Pl.XII: Piese descoperite în comuna Zvoriştea (1-4, 7-9) şi comuna Grăniceşti
(5-6)
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o ? î , n L L̂CSC dcsc°Perilc în comunele Grăniceşti (1 ,3 , 5-6, 14), Calafindeşti 
U,4,7, 8-10, 13) şi Zvoriştca(l 1-12).
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Pl.XIV: Piese descoperite în comuna Grăniceşti (1-7).
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Pl.XV: Piese descoperite în comunele Mitocu Dragomirnei (1-2) şi Dărmăneşti
(3-8).
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P1.XV1: Piese dcscopcrite în comuna Adâncata.
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Pl X V II: Piese liticc descoperite în comuna Hânţeşti.
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Pl.XVIII: Piese descoperite în comuna Adâncata.
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PI.XIX: Piese liticc descoperite în comuna Adâncata.
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PI.XX: Fragmente decorative din piatră dc la Hânţeşti.
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STUDIUL MATERIALULUI ARHEOZOOLOGIC CUCUTENIAN 
DE LA PREUTEŞTI-HALTĂ (JUD. SUCEAVA)

Sergiu HAIMOVICI

Resturile faunistice reprezintă materialul care a fost scos la iveală prin 
săpături executate în 1977-1979, în aşezarea de la Preutcşti-I laltă, subfaza Aţ a 
binecunoscutei culturi Cucuteni, de către arheologul Nicolae Ursulescu, care a 
avut amabilitatea de a ni-l pune la dispoziţie, fapt pentru care îi mulţumim.

I

Zona satului Preuteşti se găseşte situată în partea sud-estică a Podişului 
Sucevei cc are aici o altitudine cu ceva peste 200m, spre nord-est găsindu-se 
insă o înălţime mai marc, cunoscută cu numele de Dealul Pleşu, având punctul 
trigonometric de 484m. Satul se află în lungul liniei ferate Dolhasca-Fălticeni, 
linie care urmează, în bună măsură, cursul râului Şomuzul Mare, afluent al 
Şiretului; silul se găseşte chiar aproape dc malul apei respective. Această parte a 
Podişului Sucevei aparţine, din punctul de vedere al vegetaţiei, zonei nemorale, 
subzona stejărişului, în carc domină specia Ouercus robur, iar pc culmile mai 
înalte găsindu-se chiar şi gorunul (Ouercus petraeci). Actualmente peisajul este 
deschis, antropizat, predominând culturile agricole cât şi pajişti secundare 
mezofile. Solurile însă mai sunt „de pădure” (subfosile) arătând existenţa, 
odinioară, a unui mediu cu totul silvestru.

II

Materialul descoperit este în cantitate foarte mică şi provine din două 
locuinţe notate L| şi L^şi din două gropi: Gr. I şiGr. 2. Locuinţa L) se găseşte, 
cronologic, într-un nivel mai nou (superior) decât L2 şi cele două gropi care 
împreună reprezintă nivelul inferior.

In cele ce urmează vom da caracteristicile morfoscopicc şi biomctrice 
ale acestui material considerând cele două nivele (începând cu cel inferior), cât 
şi pe cele patru formaţiuni, arătate mai sus, considerând totodată şi date mai 
vechi din literatură1.

Locuinţa 2. In această formaţiune apare un număr dc doar 17 
fragmente. Speciile determinate sunt următoarele:

Bos taunts cu patru resturi:
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un fragment de maxilar inferior cu Mţ „in situ”; lungimea dintelui este dc 
40mm, iar după erodarea sa ce apare abia începută, sc atribuie individului o 
vârstă de circa 2,5 ani.
un scapular deteriorat având doar partea sa proximală; s-au executat 

măsurătorile: lungimea capului articular = (66)mm, lungimea suprafeţei 
articulare = (54)mm, iar lungimea minimă a gâtului = 53mm.

un os al carpului şi anume un piramidal.
- epifiză inferioară a unei tibii la carc s-a măsurat: lărgimea epifizei inferioare 
= 63mm şi lărgimea suprafeţei articulare inferioare = 59mm.

Sus scrofa domest. cu şapte resturi :
un fragment de craniu neural, prezentând porţiunea posterioară a acestuia cu 
o parte a supraoccipilalului.
două coaste fragmentare prezentând partea lor distală.
două fragmente de la două scapulare diferite, unul aparţine unui individ
tânăr, probabil sub un an.
un humerus cu epifiza inferioară având lărgimea acesteia de 45mm şi a
suprafeţei articulare de 37mm.
un fragment de coxal cu o parte a cavităţii acetabulare.

Cervus elapltus având un număr de cinci fragmente: 
un fragment din epifiza superioară a unui radius.
un cubitus, partea sa superioară, având lungimea olecranului de 91 mm şi 
lărgimea suprafeţei radiale de 34mm ; olecranul fiind epifizat individul 
era dc acum matur.
două coxale dintre care unul mai întreg la care s-a măsurat diametrul 
acetabular ce este de 65mm; acest coxal ar putea proveni dc la acelaşi 
individ ce prezintă şi cubitusul.
un calcaneu fragmentar la care s-a luat doar lărgimea = (66)111111.

Sus scrofa ferus, doar cu un singur rest:
1111 calcaneu ce are lungimea maximă de 108mm, iar lărgimea maximă de
31111111.

G roapa 1 are cel mai mare număr dc resturi, şi anume 91 aparţinând la
12 specii, două provenind dc la moluşte şi zece de la mamifere.

Helix ponialia are 37 resturi, aproape toate fiind cochilii întregi; 
cochiliile sunt toate relativ mari arătând că au fost culese de către locuitorii 
aşezării, prin alegere, doar exemplare mari.

Remarcăm că se mai găsesc două cochilii ale unor melci dc talie 
specifică mică, acestea având cam 1111 centimetru diametru. Amândouă însă 1111
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au patină, ci din contră, pe suprafaţa cochiliei se văd foarte clar două dungi 
maronii, arătând deci că aceşti melci sunt actuali (se ştie că gasteropodele 
terestre, în anotimpul rcce, se înfundă in pământ unde pot muri din varii 
cauze,astfel încât cochilia rămâne în sol).

Bos laurus cu 16 resturi :
patru dinţi superiori, doi molari şi doi premolari; după eroziunea 
suprafeţei de masticaţie se constată un individ abia matur şi 1111 altul Î11 
vârstă de 4-5 ani.
trei dinţi inferiori, dintre care unul de lapte (Pdj) care arată prezenţa 
unui individ de 1,5 ani.
două coaste, una cu porţiunea proximală şi una cu porţiunea mijlocie, 
un os al carpului, 1111 pisiform 
o mică parte a coxalului.
o porţiune a capului femural cu o parte a restului epifizei.
o tibie, la care apare epifiza superioară ce este secţionată după planul
longitudinal.
un metacarp-partca inferioară a diafizei, cu epifiza neepifizată; este 
tânăr sub 1,5 ani.
1111 astragal măsurabil: lungimea maximă = 57mm, lărgimea trochlcii 
inferioare = 34mm; se disting pe os şi urme date probabil de o unealtă 
ascuţită, atunci când s-a jupuit pielea individului, 
o falangă I fragmentară.

Sus scrofa domest. cu opt resturi:
1111 rest de maxilar superior cu M1, iar M" abia ieşit; o vârstă de circa 15 
luni.
1111 rest de maxilar inferior de la un individ încă foarte tânăr.
1111 alt rest de maxilar inferior cu Mi ieşit dar neerodat; vârsta: 6-7 luni. 
două fragmente de la două scapulare diferite; unul are o gaură făcută 
de 0111 pe suprafaţa corpului, lângă spină.
1111 cubitus, epifiza superioară; s-a măsurat lărgimea suprafeţei radiale =
18111111; olecranul este desprins, vârsta sub trei ani. 
o tibie cu partea superioară a diafizei. 
un metapodal neepifizat inferior, vârsta sub 2,5 ani.

Ovicaprinae cu 11 resturi:
1111 fragment dc craniu cu condilul occipital.
1111 dinte superior, M 1 cu lărgimea = 18111111 şi uşor erodat; vârstă 2-3 
ani.

Studiul materialului arheozoologic cucutcnian dc la Preuteşti-Haltă
____________________________(jud. Succava)____________________________
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- două resturi de maxilar inferior având părţi din ram. La o piesă M| este 
abia ieşit, arătând o vârstă de 7-8 luni; la alta PcL este mijlociu erodat, 
cam 1,5 ani.

- vertebră lombară cu discul încă deschis = sub 4 ani.
- un scapular având regiunea articulară:

-lungimecap articular = 29mm
• lungimesuprafaţă articulară = 24 mm
- lărgime suprafaţă articulară = (20)mm
- lărgime minimă gât = 20mm
- lungime distanţă spină-suprafaţă articulară = 27mm
-indice,caracteristic generic = 135
• gen C apra

- un fragment radius cu epifiza superioară având lărgimea epifizei 
superioare = 27mm şi lărgimea suprafeţei articulare superioare = 
25mm; aparţine genului Ovis.

■ douăepifize inferioare ale radiusului neepifizate; vârsta sub trei ani.
• un fragment femur cu epifiza inferioară neepifizată; vârsta sub trei ani.
- un fragment diafiză m etacarp.
- un metacarp întreg:

• lungimea osului (maximă) = 109mm
• lungimea epifizei superioare = I9mm
• lărgimea epifizei inferioare = 22mm
• lărgimea minimă diafiză = 12mm
• Indicei 17,43
•Indice II 20,18
-Indice III 11,00
- înălţime la greabăn 533mm=53cm
-gen Ovis

Equus caballus cu un singur rest:
- un dinte jugal superior: un molar, probabil M1, cu lungimea de 25mm şi 
lărgimea dc 24mm. Din trecerea în revistă a caracteristicilor suprafeţei de 
masticaţie se constată că: stilii sunt proeminenţi, mai ales metastilul; cele două 
insule au smalţul pereţilor aproape deloc plisat; nu apare pliu cabalin; 
protoconul scurt şi înalt: lungimea = 7mm, înălţimea = 7mm, indicele 
protoconului 28.00. Vârsta ar (1 în jur de 10 ani.
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Studiul materialului arheozoologic cucutcnian dc la Preuteşti-Haltă
___________________________ (jud. Succava)___________________________

Castor Jiber cu un singur rest:
- un fragment de premaxilar care are cei doi dinţi incisivi superiori (unul este, 
datorită manipulării, căzut), lărgimea unui dinte = 9mm; se mai păstrează, dar 
relativ ştearsă, culoarea roşie a dintelui incisiv.

Me/es taxus cu cinci resturi.
S-au găsit de la bursuc (viezure), cinci resturi osoase ce aparţin aproape sigur 
aceluiaşi individ, oarecum încă nematur:

un fragment vertebră cu un disc încă vizibil.
două fragmente de coaste care îmbracă aspectul grupării sistematice al 
carnivorelor.
un fragment humeral, lipseşte, ca neepifizată, epifiza superioară; 
epifiza inferioară = 31 mm.
un cubitus ncepifizat inferior; lungimea osului = (116)

Cervus elaphus cu trei resturi: 
o apofiză neurală a unei vertebre toracale. 
un fragment coastă.
un omoplat prezentând regiunea articulară cu dimensiunile:
- lungime cap articular = 64mm
- lungime suprafaţă articulară = 49mm
- lărgime suprafaţă articulară = 44mm
- lărgime minimă gât = 40mm

Capre o! us capreolus prezentând cinci resturi: 
un fragment cu apofiza coronoidă a maxilarului inferior, 
un fragment de vertebră toracală cu apofiza neurală, 
două fragmente de coaste, porţiunea distală. 
o falangă I măsurabilă, având dimensiunile:
- lungime maximă = 39mm
- lărgime epifiză superioară = 19mm
- lărgime minimă diafiză = 9mm
- indice gracilitate 23,07

Sus scrofa ferus  cu un singur fragment: 
defensă (canin) inferioară fragmentară.

G roapa 2 are mult mai puţine resturi decât cea precedentă, doar şase, 
aparţinând la două specii.
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Sus scrofa domest. cu trei fragmente: 
un fragment de neurocraniu. 
un fragment maxilar superior, porţiune fară denliţie. 
un fragment de metapodal, probabil Mc III.

Cervus elaphus prezintă trei resturi:
un fragment de metatars cu epifiza superioară secţionată sagital. 
un metapodal şi anume o mică parte din epifiza inferioară,
o falangă I măsurabilă cu următoarele dimensiuni:

- lungime maximă = 50mm
- lărgime epillză superioară = 21 mm
- lărgime minimă diafiză = 16111111
- indice gracilitate 32,00

Locuinţa 1 cu un număr de 14 resturi; în afară de două toate celelate 
sunt de la mamifere.

Helixpomatia, acest melc terestru este prezent cu două cochilii.
Dos laurus prezintă cinci resturi:

două fragmente mici de neurocraniu.
un fragment maxilar inferior la nivelul unghiului mandibulei.
un fragment scapular.
un metatars întreg transformat în şlefuitor. S-au efectuat 
următoarele măsurători:

- lungime maximă = 234mm
- lărgime epifiză superioară = 52nim
- lărgime epifiză inferioară = 58mm
- lărgime minimă diafiză =
- indice 1 22,22
- indicell 24,49
- indice III
- sex castrat
- înălţime greabăn 1287mm = l,29m

Sus scrofa domest. cu patru resturi:
un fragment neurocraniu, zona fronto-parietală.
un fragment craniu facial, regiunea orbitară.
un maxilar superior cu doi premolari mijlociu erodaţi; vârsta 4-5
ani.
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o falangă I cu lungimea = 48mm, lărgimea epifizei superioare = 
24ium, lărgimea minimă diafiză = 19mm, indicele de gracilitate =
40,00.

Ovicaprinae având trei fragmente:
o vertebră lombară cu existenţa discului; sub patru ani.
1111 humerus fragmentar cu epifiza inferioară; lărgime epifiză = 
24mm, lărgime suprafaţă articulară = 22nun; aparţine genului Ovis.
o falangă I secţionată sagital şi neepifizată superior; vârsta sub 1,5 
ani.

Studiul materialului arheozoologic cucutenian de Ia Prcuteşti-Haltă
___________________________ imL  Succava)___________________________

III

In cele ce urmează, pc baza studiului amănunţit în cadrul celor patru 
formaţiuni a resturilor faunistice determinate, considerând şi cele trei tabele 
sintetice, putem prezenta unele date generale cu privire la caracteristicile 
morfoscopice şi biometrice ale respectivelor specii, arătând totodată şi unele 
concluzii ce apar, având în vedere tocmai aceste caracteristici, dar, totodată, şi 
frecvenţa speciilor cât şi legăturile lor cu ambientul.

De la început trebuie să spunem că, deşi doar în Gr. 1, cu material mai 
abundent, se poate distinge clar o seriaţie a frecvenţelor speciilor, şi în celelalte 
trei complexe se observă, totuşi, prezenţa celor mai comune specii de mamifere, 
fie ele domestice, fie sălbatice.

Mai ales în cadrul Gr. 1 se constată prezenţa unui mare număr de resturi 
de Ia moluşte, în special cochilii ale melcului comun (vezi tabelul 1). Acest 
lucru vine să confirme faptul că locuitorii aşezării erau şi culegători de moluşte, 
folosite în primul rând în alimentaţie, dar, probabil, şi în alte scopuri, mai cu 
seamă ca furnizoare, prin mărunţire, de carbonat de Ca. De asemenea, se 
observă cum ambientul (un râu şi pajişti umede din preajmă) era cu totul 
propicc pentru culegerea acestor mici animale. Totuşi, faptul că ele reprezintă 
fiinţe cu totul mărunte ne face să conchidem că acestea 1111 puteau furniza decât
o cotă infimă de proteine animale, aproape dc neluat în seamă, în balanţa 
necesităţilor de hrană a societăţii omeneşti. Menţionăm că la Truşeşti (tot 
cucutenian Ai), unde existau cam aceleaşi condiţii de mediu ca şi Ia Preuteşti, s- 
au adunat mii de valve de Unio, găsite prin săpăturile în aşezare.

In ceea ce priveşte mamiferele, dat fiind faptul că în situl nostru 
resturile animaliere sunt 111 cantitate foarte mică, apar doar acele specii 
domestice cât şi sălbatice care sunt cu totul comune. Tot ca o consecinţă a
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faptului că există puţin material faunistic, nici un alt grup al vertebratelor nu a 
fost pus în evidenţă.

Să trecem în revistă mai întâi cele patru specii domestice, la care 
adăugăm şi calul, cu un statut aparte, iar apoi pe cele cinci sălbatice, 
considerându-le după frecvenţa lor.

Frecvenţa cea mai mare o au taurinele (Dos laurus), ce sunt, dc altfel, şi 
cele mai mari ca talie, încât aceiaşi individ furnizează, prin sacrificare şi 
partajare, de obicei, mai multe fragmente. Se ştie că ele reprezintă o specie 
polivalentă, dar nu putem da, cantitatea de resturi fiind prea mică, date precise 
cu privire la folosinţele acestora. Se remarcă însă prezenţa unui mascul castrat, 
arătînd încă o dată că populaţia cucuteniană cunoştea şi folosea metodologia 
castrării masculilor. Totodată, mărimea osului, cât şi alte măsurători făcute pe 
resturi osoase ale acestei specii arată din nou că taurinele cucuteniene erau mari 
şi masive, întrecând astfel, în medie, pe acelea din culturile eneolitice din sudul 
ţării. Resturile tinerilor şi ale adulţilor le întrec, ca număr, pe cele ale maturilor 
neexistând, totodată, exemplare de vârstă înaintată. S-ar părea deci, că în 
principal, ele erau crescute pentru a fi sacrificate pentru carne, ori, cum această 
specie este, prin mărimea sa, principalul furnizor de proteine animale, ea 
acoperă mai bine de jumătate din necesităţile societăţii omeneşti dc la Preuteşti.

Porcinele (Sus domesticus) se situeză pe al doilea loc ca frecvenţă. Sc 
ştie că sunt monovalente, dând doar carnea şi grăsimea lor. De altfel, tabloul 
sacrificării cu preponderenţa tinerilor şi existenţa a puţini adulţi, arată clar acest 
lucru. Dat fiind faptul că porcul aparţine unui tip relativ mic, această specie se 
aşează pe locul al doilea, dând cam 20% din necesarul dc hrană animală.

Ovicaprinelc (oaia şi capra) sunt mult mai puţine, resturile lor lipsind 
în două dintre formaţiuni. Inexistenţa unor resturi de coarne şi părţi 
reprezentative de craniu ne face să i u i  putem da nici pentru ovine şi nici pentru 
caprine caracteristici morfologice. Se pare însă că ambele grupuri erau 
reprezentate prin tipuri de statură joasă -  în special oaia, pentru care s-a stabilit 
chiar şi înălţimea la greabăn ce nu întrecea 60cm, aşa cum era de fapt 
caracteristica ovinelor din neo-eneoliticul nostru. Prin sacrificare, dată fiind 
talia lor, dădeau doar câteva procente din necesităţile de carne ale locuitorilor.

Calul (Equus caballus) are, după cum am mai spus, un statut aparte în 
cadrul culturilor neo-eneolitice de la noi, dar nu numai. S-a pus mereu problema 
dacă era deja domesticit sau se găsea încă sălbatic. Caracterele morfologice ale 
scheletului nu pot rezolva însă această problemă, care mai este îngreuiată de 
faptul că el apare rar (dar totuşi constant). în cadrul materialelor osteologice ale 
culturilor, mai cu seamă a celor din estul teritoriului actual al României; prin 
resturi disparate, ce au rămas uneori nestudiate corespunzător, nu se poate 
rezolva problema. La Preuteşti s-a găsit doar un molar care arată clar că provine 
de la un cal mic de statură, cu caractere probabil estice.
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Dacă creşterea mamiferelor domestice apare ca o ocupaţie de prim 
ordin, poate chiar de bază, vânătoarea se prezintă ca secundară, dar totuşi şi ea 
foarte importantă încă, având un caracter cu totul constant (vezi tabelul 3).

După cum se constată din tabelul 2, cerbul este specia sălbatică cu cea 
mai înaltă frecvenţă, aflându-se în trei dintre formaţiuni. Se poate constata 
prezenţa unui tip relativ mare. masiv; nu putem da însă alte caracteristici 
morfologice. Amintim că azi nu mai găsim în zona cu situl nostru această 
specie, care a devenit doar carpatină.

C ăpriorul este pe locul al doilea, fiind găsit doar în Gr. 1. El este mult 
mai mic ca talie şi totodată o specie ce caracterizează doar liziera pădurilor 
mari, zone mai deschise cu arboret rar şi spaţii înierbate. Sc găseşte şi astăzi în 
zona sitului.

M istreţul are doar două resturi, găsite în două complexe: un calcaneu 
măsurabil şi un rest de defensă inferioară. Este şi el un element al pădurilor 
întinse şi mari, ieşind în zonele mai deschise doar în căutare de hrană.

Pe lângă aceste trei specii de artiodactile, comune pentru aşezările neo- 
eneolitice din spaţiul nostru geografic, au mai fost găsite încă două: Castor fib er  
(castorul sau brebul) carc este strâns legat, pe de o parte dc pădure, iar pc de altă 
parte de apă, având deci o stenoecic avansată şi M eles taxi/s (bursucul sau 
viezurele), ce este o specie de carnivor euriocă şi care este de fapt omnivor, 
nefiind o fiară. EI îşi face vizuină adâncă şi este posibil să II pierii în aceasta şi, 
eventual rozătoare să-i fi târâit oasele în cadrul spaţiului aşezării; menţionăm 
însă că oasele au patină şi chiar dacă cele de mai sus sunt reale, fenomenul a 
avut loc foarte de demult.

Cele trei artiodactile sunt comestibile, ca de altfel şi castorul. Bursucul 
se pare că are şi el o carne bună de mâncat; oricum de la el se folosea pe 
vremuri grăsimea (toamna, acesta se îngraşă mult căci, în parte, hibernează) în 
scopuri farmaceutice. Oricum ar fl. aceste sălbătăciuni furnizau cam 20% din 
balanţa de necesităţi de proteine animale.

Atât mamiferele sălbatice, dar mai ales cele domestice (mai 
numeroase), odată cu sacrificarea lor dădeau, pe lângă “alimente” şi alte tipuri 
de resturi necesare unei gospodării, mai ales uneia oarecum primitivă: coarne, 
oase, păr, piei, blană, produse moi ca vezica urinară, intestine, tendoane, ş.a.

IV

Este necesar ca în final să ne ocupăm şi dc modul în care speciile găsite, 
unele stenoece, cum ar fi castorul, cerbul, mistreţul şi chiar căpriorul, ne arată în 
bună măsură ambientul în cadrul căruia îşi duceau viaţa locuitorii respectivei 
aşezări cucuteniene. Spre deosebire de situaţia de azi întreaga zonă era acoperită
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cu mari păduri de foioase ce formau biocenoza atât de caracteristic.! de 
Quercelum mixtum, pădure dc stejar, dar amestecată cu alte specii de arbc>ri şi 
arbuşti, lângă apa Şomuzului Mare, chiar de esenţă moale ca arinul şi sălciile, 
foarte necesare castorului. Chiar dacă populaţia defrişa pădurea pentru a face 
agricultură, dar folosind lemnul şi pentru diferite necesităţi, cu timpul, pc 
locurile lăsate pârloagă, abandonate, pădurea se refăcea, încât habitatul zonei 
aşezării de la Preuteşti era aproape unul cu totul silvestru.
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Tabelul I
Ordonarea resturilor determinată pe grupe sistematice

Grupa sistematică Nr. %
Moluşte 42 32,82
Mamifere 86 67,18
Total 128 resturi

Tabelul 2
Resturile mamiferelor determinate în cele patru complexe

do
m

es
tic

e

Specia

Complex
Loc. 2 Gr.l Gr. 2 Loc. I

Total

abs %
Jjos laurus 4 16 5 25 21.07
^Sits domest. 7 8 -5

4 22 25,58
Ovicaprinae 

_Ovis el Capra
1 1 3 14 16,28

JZquus caballus 1 1 1,16

să
lb

at
ic

e

S  as tor fiber 1 1 1.16
Jtfeles taxus 5 5 5,81
Cervus elaphus 5 'y

11 12.80
Capreolus capreol 5 5 5,81
Sus scrofa ferus 1 1 2 2,33
Total 17 51 6 12 S6

Tabelul 3
Raportul între speciilc de mamifere domestice şi cc|c sălbatice

Domestice 61 70,93
Sălbatice 24 27,91
Cal 1 1,16
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L ’etude du m ateriei archeozoologique cucutenien du site de Preuteşti- 
H altă (departem ent Suceava)

Les restes fauniques representent le materiei mis â jour par des foniIIes 
dans le site de Preuteşti qui appartient â la culture de Cucuteni, pliase A?.

On a trouve quatre formations L.2, G r.l, Gr.2,et L.l ou on a trouve peu 
de materiei faunique qui appartient au molusques et au mammiferes (tableaux 
let 2). On a fait un etude morphoscopique et biometrique des restes et puis on a 
aborde 1’importance des ocupations: cueilette des molusques, elevage et cliasse 
(voir aussi les tableaux). Finalement 011 a fait un essai sur renvironnement de 
jadis d’autour du site.
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TOPOARE DE ARAMĂ DIN ENEOLITIC, I)IN COLECŢIILE 
COMPLEXULUI MUZEAL BUCOVINA

Ion MAREŞ

In arealul civilizaţiei Cucuteni-Tripolie au funcţionat un centru (vatră) 
şi „ateliere” de metalurgie a aramei, în cuprinsul convenţionalei zonei carpatice 
a „industriei” cuprului din eneolitic. Dovezile directe şi indirecte care 
fundamentează centrul cucutenian de metalurgie a cuprului sunt bazate pe 
existenţa unor bogate resurse cuprifere intra- şi extracarpatice (estul 
Transilvaniei, nord-vestul Moldovei), a „atelierelor” metalurgice şi a numărului 
impresionant dc piese elaborate din acest metal (MAREŞ / COJOCARU 1995 / 
1996; MAREŞ 2002, passinr, MAREŞ 2003). Baza dc date referitoare la acest 
subiect creşte substanţial atât prin noile descoperiri arheologice, cât şi prin 
investigaţiile complexe -  macro şi microstructurale -  asupra artefactelor de 
aramă din neo-eneolitic (MAREŞ 2002).

In colecţiile Complexului Muzeal Bucovina din Suceava se află trei 
topoare de aramă din eneolitic, care vor fi analizate în continuare.

PROBOTA, jud. Suceava.

Topor-ciocan, tipul Plocnik (fig. I), descoperire întâmplătoare; este posibil 
ca exemplarul să provină dintr-o aşezare preistorică de pe teritoriul satului, 
poate din punctul „Magazia” (MONAH / CUCOŞ 1985); în accst loc au fost 
practicate săpături arheologice dc salvare, fiind precizate locuiri din cultura 
Starcevo-Criş şi Precucuteni 111 (URSULESCU 1983, 317).

Dimensiuni: lungimea = 117 mm, lungimea braţului-ciocan = 22 mm, 
lungimea braţului cu tăiş = 73 mm, lăţimea tăişului = 22  mm, diametrul 
orificiului pentru coadă = 21 / 22 mm, grosimea maximă = 26 mm, greutatea = 
370 g.

Complexul Muzeal Bucovina, Suceava (inv. B/845; provine din colecţiile 
fostului Muzeu dc Istoric din Fălticeni; inv. vechi 2013).

(CIUREA 1931, 15, fig. 10/4; 1933, 52, pl. 4/1; BERCIU 1939-1942, 57; 1942, 
55, nr. 395; DRIEHAUS 1952-1955, 1,6, lista 3; VULPE 1964, 459, fig. 3/2; 
1975, 19, nr. 1, pl. l/l;C O M ŞA  1980,210, nr. 7, fig. 3/1; MONAH / CUCOŞ 
1985, 134, nr. 827; MAREŞ / COJOCARU 1995-1996, 201, nr. 3, fig. 8/1; 
MAREŞ 2002, 283, nr. 1378, pl. 12/4).
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PLĂVĂLARI, com. Udeşti, jud. Suceava

Topor cu două tăişuri în cruce, tipul Jâszladâny, varianta Petreşti 
(fig. 2), descoperire întâmplătoare în punctul „Dealul Securiceni”; în acest loc a 
fost identificată o aşezare din faza Cucuteni B.

Dimensiuni: lungimea = 163 mm, lungimea braţului cu tăiş vertical = 
67 mm, lungimea braţului cu tăiş orizontal = 68 mm, lăţimea tăişului vertical = 
27 mm, lăţimea tăişului orizontal = 38 mm, lăţimea maximă = 46 mm, 
diametrul găurii pentru coadă = 31 mm, greutatea = 555 g.

Complexul Muzeal Bucovina (inv. B/432).

(MAREŞ / COJOCARU 1995-1996, 197, 207, 212-213, nr. 45; MAREŞ 2002, 
280, nr. 1367, pl. 38/3).

„BUCOVINA”

Topor cu două tăişuri dispuse în cruce, tipul Târgu Ocna (fig. 3); nu 
sunt date referitoare Ia contextul şi locul descoperirii.

Dimensiuni: lungimea = 199 mm, lungimea braţului cu tăiş vertical = 
90 mm, lungimea braţului cu tăiş orizontal = 91 mm, lăţimea tăişului vertical = 
46 mm, lăţimea tăişului orizontal = 54 mm. grosimea maximă = 55 mm, 
diametrul orificiului pentru coadă (latura exterioară) =  27 mm, diametrul 
manşonului = 28 mm, înălţimea manşonului = 15 mm, greutatea = 1050 g.

Complexul Muzeal Bucovina (inv. B/62).

(VULPE 1975, 50, nr. 223. pl. 29/223; MAREŞ / COJOCARU 1995-1996, 199, 
209, nr. 62; CUCUTENI 1997, 219, fig. 164; MAREŞ 2002, 200, nr. 451, pl. 
46/5).

încadrare cronologică

Datarea topoarele-ciocan de tip Plocnik este asigurată prin 
descoperirile din necropolc şi din aşezări. Din cultura Tiszapolgâr, faza târzie, 
sunt piesele descoperite în necropolele de la Vel'ke Raskovce (LICHARDUS / 
LICUARDUS-ITTEN 1985, 76, nr. 283; NOVOTNÂ 1990, 72), Tibava şi 
LuCky (NOVOTNÂ 1970, nr. 74 - 77, pl. 3/74 - 77) din Slovacia. De la sfârşitul 
fazei a ll-a a culturii Vama, din fazele II şi III ale culturii Kodjadermen- 
Gumelniţa-Karanovo VI şi din cultura Krivodol-Sălcuţa din Bulgaria sunt 
piesele din necropola de la Vama, descoperirile singulare şi cele din depozitele 
de la Dragoman-Slivnica şi Ustra-Sevrikija (TODOROVA 1981, 35-36, nr. 92- 
101, pl. 6/92- 101). Alte exemplare sunt din depozitele I-IV de Ia Plocnik, din

240

Topoare de aramă din eneolitic, din colecţiile
_______ Complexului jVlu/.eal Bucovina_______

Iugoslavia, încadrate în cultura Vinca-Ploinik / Vinca D (JOVANOVIC 1971.
25. pl IV/I-21; LICHARDUS / LICIIARDUS-ITTEN 1985, 84, nr. 324). 
Toporul-ciocan din depozitul de la Cărbuna, R. Moldova (SERGEEV 1963, 
135, 137-138, fig. 2/2; KLEJN 1978, 17 şi urm.; RYNDINA 1969, fig. 7/1; 
1971,54-55, 60-61, fig. 5/11; GREEVES 1975, fig. 2/12; ENEO IJTSSSR \9%2, 
188, p. LX, LXII/50; DERGACEV 1998, 29, nr. 3, fig. 3/3), aparţine culturii 
Precucuteni III final sau tranziţiei de la Precucuteni III la Cucuteni, respectiv 
sfârşitului culturii Tripolie timpurie sau perioadei de tranziţie spre Tripolie 
mijlocie (DERGACEV 1998 10, 19-20). Din România sunt cunoscute 21 de 
topoarc-ciocan de tip Plocnik, descoperiri întâmplătoare (VULPE 1975, 18-21; 
MAREŞ 2002, 39-40, 99); probabil din cultura Petreşti este un exemplar de la 
Plăieşti, com. Moldoveneşti, jud. Cluj; toporul a fost descoperit întâmplător, 
împreună cu fragmente ceramice din cultura StarCevo-Criş IIIB-IVA şi din 
cultura Petreşti, o fază neprecizată (CRIŞAN şi colab. 1992. 314. nr. 1 ); un 
topor-ciocan de la Răstolţ, (com. Buciumi, jud. Sălaj) este o descoperire 
întâmplătoare într-o aşezare din cultura Tiszapolgâr, din punctul „Calea Oilor” 
de la Răstolţ, com. Buciumi, jud. Sălaj (VULPE 1973, 223 şi nota 45: 1975, 20, 
nr. 18, pl. 2/18; LAKO 1979, 42, nr. 1. pl. II/I; 1981, 65, nr. 67f, pl. XVI/3; 
LAZAROVICI 1983, 16. nr. 101; MAREŞ 2002, 284, nr. 1384. pl. 12/6).

Topoarele cu două tăişuri dispuse în cruce (sau topoare-târnucop) de 
tip JăsiUuluny au datarea asigurată prin descoperirile studiate precis din punct 
de ved;re arheologic. Unele exemplare au fost găsite în locuinţe din aşezări: 
Brad, com. Negri, jud. Bacău (piesa, varianta Brad a tipului Jâszladâny, a fost 
descoperită la marginea unei locuinţe din nivelul culturii Cucuteni, faza A-B, o 
etapă mai târzie, posibil A-B2) (VULPE 1964, 457-458, fig. 1; SCI IUBERT 
1965, 286; URSACHI 1968, 173, fig. 49/9; VULPE 1973, 227 şi nota 65, fig. 
2/17; 1975, 43, nr. 172, pl. 23/172, 58B; 1976, 143;COMŞA 1980,213, nr. 28, 
fig. 7/3; MONAH / CUCOŞ 1985, 68-69, nr. 155; URSACHI 1990, 346; 1992, 
63; 19)5, 20, fig. 216/6; MAREŞ /  COJOCARU 1995-1996, 206, nr. 39; 
MAREŞ 2002, 197-198, nr. 150, pl. 40/3); Stânca, com. Ştefăneşti, jud. 
Botoşani (exemplarul, varianta Petreşti a tipului Jâszladâny, a fost descoperit 
într-o locuinţă din singurul nivel de locuire al aşezării care aparţine culturii 
Cucuteni B,) (NIŢU / ŞADURSCHI 1994, 181-182, fig. 6; MAREŞ / 
COJOCARU 1995-1996, 207, nr. 49; MAREŞ 2002, 302, nr. 1478, pl. 38/9). 
Toporul-târnăcop de tip Jâszladâny, varianta Târnăviţa, de la Reşca, (com. 
Dobrosloveni, jud. Olt) a fost descoperit la baza valului de apărare, pe solul 
antic, al aşezării din cultura Sălcuţa III (VULPE 1973, 227, 233-234 şi nota 63; 
1975, 28, nr. 103, pl. 13/103; 1976, 143; MAREŞ 2002, 285-286, nr. 27/3); 
exemplarul de acelaşi tip, varianta Orşova, de la Biborţeni (oraş Baraolt, jud. 
Covasna) a fost descoperit într-o groapă de cult din cultura Bodrogkeresztur,
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faza timpurie (SZEKELY 1998, 9, pl. 1/1; REPERTORIUL COVASNA 1998. 
39, nr. 9 [28a], fig. 13/3; MAREŞ 2002, 191-192, nr. 105, pl. 28/1). Un topor- 
târnăcop de tip Jâszladâny, varianta Brad, o formă specială, provine din 
mormântul XLVI (Ia descoperire: cinci vase, o sulă şi un ac de cupru, două 
cuţite şi două vârfuri de săgeţi de silex) din necropola de la Magyarhomorog- 
Konyadomb (Kom. Hajdu-Bihar, Ungaria), care datează din perioada de 
tranziţie de la cultura Tiszapolgâr la cultura Bodrogkercsztur, de la începuturile 
culturii Bodrogkercsztur, (PATAY 1984, 80, 86, nr. 438, pl. 43/438, 67/C); din 
aceeaşi perioadă de timp este un fragment dc topor-târnăcop de lip Jâszladâny 
descoperit în mormântul 1 (piesa a fost găsită înainte de înccperea cercetărilor 
arheologice; la descoperire: un topor perforat de piatră de tip Konyâr, un cuţit 
de silex şi un vas) de la Magyarhomorog-Magyarostanyci (Kom. Hajdu-Bihar, 
Ungaria) (PATAY 1984, 84, 86, nr. 482, pl. 47/482). Toporul-târnăcop dc 
acelaşi tip, varianta Brad, din necropola de la Jâszladâny (Kom. Szolnok, 
Ungaria), a fost descoperit în mormântul 18 datat în faza Bodrogkeresztur (la 
descoperire: patru vase, un cuţit de cupru ?, un cuţit de silex , un mâner dc os şi 
probabil un topor de piatră) (PATAY 1984, 77, nr. 407, pl. 39/407; pentru 
descoperire vezi şi SCHUBERT 1965. 2 8 1 şi nota 26; VULPE 1973. 227 şi nota 
71; 1976, 144 şi nota 26; DIMITROV 1993, 146). Patru topoare-târnăcop dc tip 
Jâszladâny (unul din varianta Orşova, altul din varianta Petreşti şi două din 
varianta Brad) au fost găsite în necropola culturii Bodrogkeresztur, faza târzie, 
de la Fenyeslitke (Kom. Szabolcs-Szatmâr, Ungaria); piesele provin din 
morminte distruse de o lutărie, fiind găsîuFînainte de începerea cercetărilor 
arheologice (PATAY 1984, 72, 74, 79, 80, 86, nr. 350, 365, 419, 439, pl. 
30/350, 33/365, 41/419, 43/439; pentru descoperire vezi şi SCHUBERT 1965, 
258, 265: VULPE 1975, 46). Probabil descoperiri din morminte, din necropole 
ale culturii Bodrogkeresztur, sunt topoare-târnăcop de tip Jâszladâny de la 
Sânnicolau Român, com. Cefa, jud. Bihor (ARDOS 1936, 70, fig. IA, B; 
BERC IU 1942, 59, nr. 436; POPESCU 1944, 30, fig. 2/3: DRIEHAUS 1952- 
1955, 7, lista 6; VULPE 1973, 227 şi nota 68; 1975, 44, nr. 192, pl. 26/192; 
MAREŞ 2002, 294, nr. 1438, pl. 42/2), Sânpetru German, com. Secusigiu, jud. 
Arad (DORNER 1970, 456, fig. 11/5; VULPE 1973, 227; 1975, 44, 45, nr. 190, 
197, pl. 26/190, 27/197; LAZAROVICI 1975, 29, nr. 33; MAREŞ 2002, 295, 
nr. 1441, 1442, pl. 42/5, 44/9), Tiszanagyfalu-//fl//?oz/ Kubik, Kom. Szabolcs- 
Szatmâr, Ungaria (PATAY 1984, 82, 84  ̂ 86, nr. 450, 475, pl. 45/450, 46/475), 
Tâpioszentmârton, Kom. Pest, Ungaria (PATAY 1984, 78, 86-87, nr. 406, pl. 
38/406), Szabolcs şi Balsa, Kom. Szabolcs-Szatmâr, Ungaria (PATAY 1984, 
73, 87, nr. 361, pl. 32/361), Kisvârda, kom. Szabolcs-Szatmâr, Ungaria 
(PATAY 1984, 82, 87, nr. 454, pl. 45/354). Toporu l-târnăcop  dc tip Jâszladâny, 
varianta Brad, din necropola de la Dccea, com. Mirăslău. jud. Alba (SCIIMIDT 
1932, 89; NESTOR 1933, 73-76, fig. 14; BERCIU 1939-1942, 49, nr. 1;
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ROSKA 1942a, 159, nr. 89, fig. 190; 1942b, 43, nr. 106, fig. 39; KOVÂCS 
1944, 21; POPESCU 1944, 29, nota 4, fig. 3/8; DRIEHAUS 1952-1955, 1, 7, 
lista 6; VULPE 1964, 460-461; SCHUBERT 1965, 285; VULPE 1973, 227, 
232-233 şi notele 66, 91; 1975, 44, nr. 184, pl. 25/184; 1976, 143; DODD- 
OPRIŢESCU 1978, 93-94; LUCA 1994, 1 1 ; MAREŞ 2002, 226, nr. 570, pl. 
10/5) aparţine probabil grupului cultural (sau culturii) Decea Mureşului, carc 
este si.uat cronologic la un nivel corespunzător tranziţiei de la cultura 
Tiszapolgâr la cultura Bodrogkerestur (ROMAN 1971, 114; DODD-
OPRIŢESCU 1978, 95 şi urm.; LAZAROVICI 1983, II; LUCA 1994, II). 
Toporul-târnăcop de tip Jâszladâny, varianta Brad din depozitul de la Horodniţa 
(Gorodnica, rcg. lvano-Frankivsk, Ucraina) - la descoperire: un vas, un pumnal 
de cupiu. 39 de mărgele de cupru, un topor plat de cupru, varianta Cucuteni şi o 
diademă de cupru - aparţine tranziţiei de la faza Tripolie BII la faza Tripolie yl 
(CI), respectiv sfârşitului etapei Cucuteni A-B2 şi începutului etapei Cucuteni 
B, (BERCIU 1939-1942, 45; DRIEHAUS 1952-1955, 2, 7, lista 6; 
SULIMIRSCHI 1961. 91, nr. 1, pl. 1/1; SCHUBERT 1965, 286; ZBENOVIC 
1969, 41, fig. 1/13; VULPE 1973, 227 şi nota 72; IDEM 1975, 46, 47, notele 
35, 42; GREEVES 1975, 159. fig. 2/18; ENEOLITSSSR  1982, pl. LX, LXII/64; 
MAREŞ / COJOCARU 1995-1996, 207, nr. 43). Unele topoare-târnăcop de tip 
Jâszladâny sunt descoperiri întâmplătoare pe suprafaţa unor aşezări sau în 
legătuiă cu staţiuni din fazele Cucuteni A-B şi B: Bistriţa, com. Viişoara, jud. 
Neamţ (MONAH 1969, 299-302, fig. 1; VULPE 1975, 42, nr. 156, pl. 21/156; 
COM ŞA 1980, 217, nr. 39, fig. 9/1; MONAH / CUCOŞ 1985, 62, nr. 92; 
MAREŞ / COJOCARU 1995-1996, 197, 206. nr. 35, fig. 10/2; MAREŞ 2002, 
193, nr. 116, pl. 36/7), Bogdăneşti, jud. Bacău (FLORESCU 1954, 597 şi nota 
7; PEfRESCU-DÎMBOVIŢA / ANDRONIC 1966, 22-23, pl. 20; VULPE 
1973.227 şi nota 69; 1975, 45, nr. 202, pl. 28/202; COMŞA 1980, 213, nr. 26, 
fig. 7/8; MAREŞ / COJOCARU 1995-1996, 208, nr. 54; CUCUTENI 1997, 
219, nr. 168, fig. 168: MAREŞ 2002, 197, nr. 146, pl. 44/1), Erbiceni, jud. Iaşi 
(MAREŞ /  COJOCARU 1995-1996, 208, nr. 55), Fundu Văii (iniţial, cu locul 
descoperiri Floreşti), com Poieneşti, jud. Vaslui (VULPE 1975, 43, 45, nr. 176, 
196, pl. 24/176, 27/ 196, 59/A; COMAN 1980, 212, nr. LII.8. fig. 94/4, 95/4; 
COMŞA 1980, 213, nr. 27a,b, fig. 7/6-7; MONAH / CUCOŞ 1985", 96, nr. 426; 
MAREŞ / COJOCARU 1995-1996, 197, 206-207, nr. 42, fig. 10/4; MAREŞ 
2002, 237, nr. 999, 1000, pl. 40/7, 44/4), Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita 
(MARŢIAN 1920, 28, nr. 475; BERCIU 1939-1942, 49, nr. 2; 1942, 51, nr. 
359; ROSKA 1942a, 270, nr. 188, fig. 1/3, 323/1; 1942b, 52, nr. 169, fig. 14/1, 
25/3; POPESCU 1944, 29, nota 4, fig. 2/6.9; DRIEHAUS 1952-1955, 7, lista 6; 
SZEKELY 1967, 330; VULPE 1973, 227 şi nota 64; IDEM 1975, 39. nr. 120, 
121, pl. 16/120, 121; MONAH /  CUCOŞ 1985, 125. nr. 724; MAREŞ /
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COJOCARU 1995-1996, 205, nr. 33-34; MAREŞ 2002, 270, nr. 1288, 1289, 
pl. 29/6,7), Plăvălari, com. Udeşti, jud. Suceava (MAREŞ / COJOCARU 199$’
1996, 197, 207, 212-213; MAREŞ 2002, 280, nr. 1367, pl. 38/3), Soliodor. com~ 
Horgeşti, jud. Bacău (CĂPITANU 1971, 435-437, nr. 2, lig. 2; VULPE I97s 
43, nr. 175, pl. 23/175; COMŞA 1980, 213. nr. 25, fig. 7/2; MONAH / CUCOs 
1985, 147, nr. 960; MAREŞ / COJOCARU 1995-1996, 207, nr. 48; M AREş 
2002, 301, nr. 1474. pl. 42/4).

Topoarele-târnăcop de tip Jâszladâny au apărut şi au evoluat în perioada 
eneoliticului dezvoltat („clasic”), probabil din cultura Tiszapolgâr dc sfârşit şj 
cu siguranţă din tranziţia dc la această cultură la cultura Bodrogkeresztur, în 
fazele I şi II ale acestei culturi, în etapele Cucuteni A-B2 şi B|, în faza Sălcuţa
111 şi probabil în faza Sălcuţa IV - unele exemplare descoperite întâmplător ît1 
Oltenia la Dobriceni, com. Stoieneşti, jud. Vâlcea (DUMITRAŞCU / M ANEa 
1978, 433-435, fig. 1; PETRE 1976, 262; PETRE-GOVORA 1995, 15, 35-36; 
MAREŞ 2002, 230, nr. 969. pl. 41/7), Obogeni, com. Stoileşti, jud. Vâlcea 
(PETRE 1976, 261-262, fig. 1/1; PETRE-GOVORA 1995, 15, 35, fig. I/] . 
MAREŞ 2002, 269, nr. 1284, pl. 29/5), Prundeni, jud. Vâlcea (PETRE- 
GOVORA 1983, 287 şi urm., fig. 1/1; 1995, 15, 36, fig. 3/1; MAREŞ 2002 
283, nr. 1379, pl. 38/5), Racoviţa, jud. Vâlcea (PETRE-GOVORA 1983, 237 şj 
urm., fig. 1/2; 1995, 15. 36, fig. 3/2; MAREŞ 2002, 284. nr. 1381, pl. 38/6), 
Turcenii de Jos, com. Turceni, jud. Gorj (GHERGHE 1982, 131-132, fig. 1/1-2; 
MAREŞ 2002, 326, nr. 1649, pl. 30/1) şi altele sunt în relaţie cu această cultură.

Până în prezent nu sunt dovezi sigure privind continuarea dezvoltării 
topoarelor-târnăcop de tip Jâszladâny în cneoliticul final (sau perioada de 
tranziţie la epoca bronzului sau bronzul timpuriu), aşa cum ar indica 
descoperirile întâmplătoare cu astfel de topoare de pe suprafaţa unor aşezări din 
cultura Coţofeni (sau care au dat şi materiale arheologice din această cultură) 
sau din zona unor asemenea staţiuni: Cetea, com. Galda de Jos, jud. Alba 
(ROSKA 1942a, 54, nr. 9; 1942b, 31, nr. 37; BERCIU 1942, 33, nr. 176- 
POPESCU 1944, 29. nota 4, fig. 5/4; VULPE 1975. 45, nr. 208, pl. 28/208; 
MAREŞ 2002, 213, nr. 494, pl. 45/6), Lopadea Veche, com. Mirăslău, jud. Alba 
(LAZĂR 1974, 120-121, nr. 2, fig. 2; VULPE 1973, 227; 1975, 41, nr. I50A 
pl. 20/150A; MAXIM 1999, 166, nr. 566; MAREŞ 2002, 260. nr. 1235. pl' 
37/7), Păsăreni, jud. Mureş (LAZĂR 1977, 443-446. pl. LV/l,2; 1995, 195  ̂
nr. LXI.I.B.. pl. LVliI/2,3; MAXIM 1999, 174, nr. 724; MAREŞ 2002, 275, nr’ 
1336, 1337, pl. 34/1, 34/2), Şincai, jud. Mureş (ROSKA 1942a, 178, nr. 202^ 
fig. 214; 1942b, 44, nr. 113, fig. 15; POPESCU 1944, 29, nota 4; DRIEHAUS 
1952-1955, 6, 7, listele 2, 6; VULPE 1973, 227, fig. 2/15; 1975, 40, nr. 128, pl 
17/128; LAZĂR 1995, 250, nr. LXXXIV. A.c, pi. LVII/l7; MAXIM 1999, 186 
nr. 985; MAREŞ 2002, 304-305, nr. 1488, pl. 34/5).
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Topoarele-târnăcop de tip Jâszladâny îşi încheie apariţia odată cu 
sfârşitul culturilor din cneoliticul dezvoltat.

Topoarele cu două tăişuri dispuse în cruce (topoare-târnăcop) de tip 
Târgu Ocna nu au datarea fixată cu precizie; exemplarele din depozitul de la 
Târgu Ocna (BERCIU 1939-1942, 54, fie. 1/8; MATAŞĂ 1964, 23-24, fig. 
8/27-29; VULPE 1964, 461 şi nota 24, fig. 3/7; DRIEHAUS 1952-1955, 7, lista 
6; SCHUBERT 1965, 282, nota 29; VULPE 1973. 228 şi nota 77; 1975, 49. nr. 
219-221, p|. 29/219-221; COMŞA 1980, 216, nr. 37e, fig. 9/2-4; MONAH / 
CUCOŞ 1985, 153, nr. 1027; MARF.Ş / COJOCARU 1995-1996, 210. nr. 68- 
70; MAREŞ 2002, 310, nr. 1525-1527, pl. 47/2, 4, 6) au fost găsite întâmplător 
intr-o aşezare cu niveluri de locuire din clapa Cucuteni B2, din cultura
I lorodiştea-Folteşti şi din perioade ulterioare (MATAŞĂ 1964, 11-62; MONAII 
/ CUCOŞ |985, 153, nr. 1027); alte exemplare sunt descoperiri fortuite în 
aşezări din iaza Cucuteni B (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita; VULPE 1973, 
228 şi nota 79; 1975, 50, nr. 225, pl. 30/225; MAREŞ 2002, 270, nr. 1290, pl. 
46/8) sau probabil în relaţie cu o astfel de locuire (Piatra Şoimului, fost Calu, 
jud. Neamţ; MATASĂ 1964, 24, nota 12; VULPE 1975, 49, nr. 222, pl. 29/222; 
COMŞA 1980, 216, nr. 38, fig. 9/6; MONAH / CUCOŞ 1985, 129, nr. 768, 
769; CUCOŞ 1999, 41, nr. 37; MAREŞ / COJOCARU 1995-1996, 198,209, nr. 
66; CUCUTENI 1997, 219, nr. 166, fig. 166; MAREŞ 2002. 278, nr. 1352, pl. 
47/8).

Topoarele de lip Târgu Ocna sunt contemporane cu exemplarele de tip 
Jâszladâny (VULPE 1975, 50-51) şi nu mai apar după etapa Cucuteni B2 
(MAREŞ 2002, 1 15).

Topoarele de cupru din colecţiile Complexului Muzeal Bucovina au fost 
descoperite în arealul civilizaţiei Cucuteni.

Tehnologii de elaborare

Topoarele aflate în discuţie au fost investigate macro şi microstructural 
(vezi anexele), rezultatele analizelor fiind relevante în ceea ce priveşte 
tehnologiile de elaborare.

Toporul-ciocan de la Probota a fost obţinut prin turnarea cuprului într-o 
formă ceramică cu suprafaţă dc separaţie (tipar bivalv), rezervarea orificiului 
pentru coadă fiind făcută prin amplasarea unui miez în cavitatea tiparului (anexa 
1). Analizele spectrale şi metalografice (MAREŞ 2002, 359-360) indică faptul 
că acest topor este confecţionat Himi-nn nlinj al bronzului-cu-struvuT^ din faze 
intermetalice specifice aliajelor Cu-Zn, Cu-AI, Cu-Si (anexa 1); prezenta 
stan iu lui (1,26%) şi a zincului (0,879%) în proporţii de la care pot fi considerate 
elemente de asociere (bronzul cu staniu), asociată cu o cantitate mică de sulf şi
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alte elemente însoţitoare demonstrează folosirea cuprului nativ, elementele 
însoţitoare fiind oxizii şi mai puţin sulfurile (anexa 1). Rezultatele analizei ar 
pune sub semnul îndoielii apartenenţa toporului la eneolitic, cu toate că el 
aparţine categoric tipului Plocnik. în situaţia în care ar fi fost o descoperire 
studiată precis stratigrafie, am fi putut discuta despre cel mai vechi topor 
confecţionat din aliajul cupru -  staniu şi, în acest caz, de coborârea în timp a 
tehnicii de obţinere a aliajului (bronzul cu staniu) din eneolitic. Plumbul este 
prezent în metalul solid în proporţie de 1,17%, ceea ar fi dus, în cazul forjării la 
cald, la fisurare dacă nu erau respectate temperaturile admise: nu mai scăzute de 
300-350°C şi nu mai înalte de 900°C (RYNDINA 1969, 34; 1971, 97-98); 
meşterul care a elaborat piesa a evitat forjarea la cald, pe suprafaţa toporului 
nefiind evidenţiate fisuri.

Toporul cu două tăişuri în cruce de la Plăvălari a fost investigat micro şi 
macrostructural (anexa 2), rezultatele precizând tehnologiile de elaborare: 
turnarea metalului într-un tipar ceramic închis, fară plan dc separaţie (nu au fost 
observate bavuri), posibil prin metoda cerii pierdute şi rezervarea orificiului 
pentru coadă prin montarea unui miez în formă; exemplarul i u i  a fost finisat şi 
i u i  are urme de folosire (MAREŞ / COJOCARU 1995-1996, 207, 212-214; 
MAREŞ 2002, 361-362). Puritatea cuprului utilizat pentru elaborarea toporului 
presupune folosirea tehnicii rafinării prin persaj (anexa 2 ).

Toporul cu două tăişuri în cruce „Bucovina”, investigat macro şi 
microstructural (anexa 3), a fost elaborat prin turnare într-un tipar ceramic 
închis cu miez amplasat în interior pentru rezervarea orificiului pentru coadă şi 
a fost finisat prin forjare la cald; analiza spectrală documentează cuprul nativ cu 
elemente însoţitoare (MAREŞ 2002, 363-364).

Utilizare

Pentru topoarele de aramă cu gaură transversală din eneolitic a fost 
subliniată legătura unora dintre ele cu practici de cult, fiind sau depuneri votive 
(Reşca) sau descoperiri în sanctuare (Mărgineni, jud. Bacău) sau în gropi de cult 
(Biborţeni) sau în alte contexte (Mareş 2002, p. 40, 42, 52, 101, 113-114, 191, 
262, 285); alte exemplare au relaţii cu practici de cult funerare (descoperirile 
din morminte). Unele topoare de aramă din eneolitic au fost, în general, 
însemne ale puterii şi prestigiului social, altele au fost folosite ca unelte şi arme 
(Mareş 2002, p. 100 şi urm.). în cuprinsul unor depozite dc acumulare şi valoare 
(tezaure care cuprind piese diferite atât tipologic cât şi în ceea cc priveşte 
materia primă din carc sunt confecţionate) sunt şi topoare de aramă (Cărbuna, 
Brad, Morodniţa), semnificaţia întregului ansamblu de piese tezaurizate fiind în 
legătură cu suprastructura perioadei (Monah 2003,passim).
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Toporul-ciocan de la Probota are tăişul turtit şi urme de lovituri la 
muchie, ceea ce demonstrează că a fost folosit intens; câteva incizii fine sc află 
în zona distală, aproape de un colţ al tăişului; analiza traseologică ar putea 
preciza provenienţa lor. Toporul -  târnăcop „Bucovina” prezintă urme de 
utilizare (ştirbituri) la tăişuri. Este sigur că aceste piese au fost folosite în 
diferite activităţi, posibil ca unelte. în cazul exemplarului de la Plăvălari, care 
nu are urme de folosire şi nu a fost finisat după elaborare, credem că face parte 
din categoria pieselor de paradă, un însemn al puterii şi prestigiului social. 
Funcţional, topoarele-târnăcop au fost concepute cu două braţe dispuse 
perpendicular, unul cu tăiş orizontal (sapă) şi altul vertical (topor), combinaţie 
utilă în special în activităţile miniere. Invenţia, aşa cum ne sugerează forma 
pieselor, poate că aparţine meşterilor metalurgişti. Este posibil ca toporele -  
târnăcop din eneolitic să fie unelte / însemne caracteristice unui grup 
profesional individualizat de meşteşugari specializaţi în metalurgia cuprului. Că 
topoarele -  târnăcop au fost unelte / simboluri ale metalurgiştilor din eneolitic, 
transmise cu aceste semnificaţii în circuitul economic, parc a fi o ipoteză de 
lucru.

Surse de minereuri de cupru

Analizele spectrale indică pentru topoarele de la Probota, Plăvălari şi 
„Bucovina” folosirea cuprului nativ, cu elemente însoţitoare (vezi anexele). 
Zăcăminte de cupru sunt în Bucovina la Câriibaba, Fundu Moldovei, Praşca, 
Valea Putnei, Pojorâta, Mestecăniş, Gemenea - Slătioara, Ostra, Fagu, Leşu 
Ursului, Dorna Arini, Crucea, Chirii, Holda, Holdiţa, Pârâul Arama şi în alte 
zone (MAREŞ 2002, p. 348-350). Cuprul nativ este semnalat la Câriibaba, 
Fundu Moldovei, Praşca, Valea Putnei (MAREŞ 2002, p. 58, 348-349, nr. 22- 
25). O posibilă exploatare a acestora în eneolitic şi în continuare a fost susţinută 
ipotetic (MAREŞ / COJOCARU 1995-1996, p. 189 şi urm.; Ignat 2000, p. 16- 
19; MAREŞ 2002, p. 58). Nu putem preciza însă sursa de cupru din care a fost 
folosită materia primă pentru elaborarea topoarelor respective. Datele 
comparative ale analizelor (cele spectrale cu altele provenite din eşantioane de 
minereu prelevate din punctele cuprifere menţionate mai sus) sunt 
nesemnificative în acest caz. Motivul este dat de schimbarea esenţială a 
configuraţiei de la suprafaţă a zăcămintelor de cupru, faţă de ceea ce a fost în 
eneolitic sau ulterior. Cuprul nativ şi ivirile de cupru „la zi” (surse depistate prin 
prospecţie, selecţie) au fost epuizate prin exploatare de-a lungul timpului 
(MAREŞ 2002, p. 56 şi urm.).

Recent, Manuella Kadar a comparat analizele spectrale publicate de noi 
(Mareş 2002, p. 359-370, anexele 3a-3e) cu cele efectuate pentru piese din
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Transilvania, concluzionând că: „sursa de materie primă folosită la 
confecţionarea topoarelor ciocan şi târnăcoapelor de tip Jâszladâny din 
Moldova este diferită dc cea pieselor din arealul intracarpatic” (Kadar 2003, p. 
19). Rezultatele comparaţiilor probează faptul că în zona carpatică a metalurgiei 
cuprului din eneolitic au fiinţat un centru de producţie (vatră) şi „ateliere” în 
arealul culturii Cucuteni, alături de centrele şi „atelierele” altor civilizaţii 
contemporane din Transilvania, Banat, Oltenia (MAREŞ 2003). în spaţiul 
culturii Cucuteni au fost identificate „ateliere” de metalurgie a cuprului în două 
aşezări: Brânzeni -„Sâece” (Basarabia) (Marchevici 1996) şi în /c'//-ul de pe 
Dealul Ghindaru de la Poduri (jud. Bacău) (Monah şi colab. 2003, p. 40, 49). 
Rămân pentru viitor, ca obiectiv important al cercetărilor arheologice, 
depistarea şi investigarea vechilor exploatări miniere de cupru.
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ANEXA 1

Laboratorul zonal de investigaţii, Buletin de analiză chimică şi
conservare si restaurare inetalografică

nr.3.222 din 28.02.2000

Obiectul: Topor-ciocan de aramă (tipul Plocnik)
Beneficiar: Complexul Muzeal Bucovina, Suceava
Prelevare: ing. IlieCojocariu
Analiză: ing. IlieCojocariu

Scopul analizei: - determinarea compoziţiei chimice;
- determinarea structurii metalografice;
- determinarea tehnologiei de obţinere.

Metoda folosită:
- analiza chimică spectrală;
- analiza metalografică.

Rezultatul analizei:
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Ana iza spectrală în miezul piesei)
Fc Si Mn P S Cr Ni Al Cu Mg Pb Sn Zn
0.2 3,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 91, 0,1 1,1 1,2 0.8
90 0 55 03 76 26 35 95 9 48 7 6 79

Structura metalografică este formată din grăunţi poligonali din cupru 
într-o matrice din soluţie solidă a , nesaturată, corespunzătoare bronzurilor cu 
staniu şi faze intermetalice specifice sistemelor de aliaje Cu-Zn, Cu-AI, Cu-Si, 
care modifică temperatura dc topire în sensul scăderii acesteia. Plumbul prezent 
în cantitate marc (1,17 %), nemiscibil în cuprul solid, înrăutăţeşte deformarea 
plastică la cald prin apariţia „fragilităţii la roşu”, deci este cxclus acest procedeu 
de prelucrare deoarece piesa nu prezintă fisuri specifice.

Piesa a fost turnată în formă cu suprafaţă de separaţie (bivalvă), cu miez 
pentru rezervarea găurii pentru coadă. Prezenţa în cantitate mare a aluminiului 
şi siliciului în miezul piesei şi în suprafaţa acesteia conduce la ipoteza că forma 
de turnare a fost confecţionată din aluminosilicaţi (argile, bentonite, etc.). In 
sprijinul acestei ipoteze, analiza spectrală este insuficientă, fiind determinate 
doar elementele constitutive, însă nu şi combinaţiile acestora, determinabile 
printr-o analiză de faze în radiaţii X.

Prezenţa zincului şi staniului în proporţii de la care pot fi considerate 
elemente de aliere asociate cu proporţia mică de sulf susţine ideea că minereul 
conţinea preponderent cupru nativ, iar celelalte elemente metalice însoţitoare 
erau sub formă de oxizi şi mai puţin sulfuri.
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ANEXA 2

Laboratorul zonal dc investigaţii, Buletin dc analiză chimică şi
conservare si restaurare m etalografică

nr. 3.222 din 28.02.2000

Obiectul: Topor-târnăcop de aramă (tipul Jâszladâny, varian ta  Petreşti)
Beneficiar: Complexul Muzeal Bucovina, Suceava
Prelevare: ing. Ilie Cojocariu
Analiză: ing. IlieCojocariu

Scopul analizei:
- determinarea compoziţiei chimice;
- determinarea structurii melalografice;
- determinarea tehnologiei de obţinere.

M etoda folosită:
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- analiza chimică spectrală;
- analiza metalografică.

Rezultatul analizei:
Analiza spectrală (în miezul piesei)

Fc Si Mn P s Cr Ni Al Cu Mg Pb Sn Zn

0.02S 0.189 0.009 0.000 0,000 0,034 0,002 0,009 9S.S 0.000 0,10 0.100 0.535

Analiza spectrală ( pe suprafaţa piesei)
Fe Si Mn P s Cr Ni AI Cu M g Pb Sn Zn

0.237 1.21 0,50 0,053 0.120 0.660 0.236 0.035 88.1 0,584 0.41 1.46 6.69

Din analiza spectrală efectuată pe suprafaţa piesei se pot deduce 
următoarele:

- elaborarea s-a efectuat folosind un combustibil solid cu conţinut scăzut 
de sulf şi fosfor (mangal)

- puritatea metalului se apropie de puritatea cuprului tehnic, ceea ce 
implică procedee de rafinare în timpul elaborării (rafinare termică prin persaj).

Piesa prezintă numeroase defecte dc turnare sub formă de excrescenţe, 
carc nu sunt prezente pe tot conturul toporului, şi care, asociate cu faptul că nu 
sunt prezente urme de utilizare sau de finisare, sprijină ipoteza elaborării prin 
turnare într-o formă închisă, fără suprafaţă de separaţie, obţinută cu ajutorul 
unui model uşor Ilizibil (din ceară).

Structura metalografică este alcătuită din grăunţi poligonali de cupru, 
într-o matrice din soluţie solidă a , nesaturată. Aceşti grăunţi, de formă 
poligonală, asociaţi cu maclele din structura internă a acestora şi cu lipsa uzurii 
funcţionale, s-au format ca urmare a vitezei mici de răcire, lucru realizabil 
folosind o formă dintr-un material ceramic.

Pe suprafaţă, piesa conţine un procent foarte mare de zinc (6.69 %), ce 
plasează aliajul în domeniul alamelor monofazice, dar şi această afirmaţie nu 
este perfect valabilă în lipsa unei analize dc faze, deoarece acest zinc se poate 
regăsi sub formă de combinaţii, mai ales că este vorba de o analiză în patina 
piesei.
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ANEXA 3

Laboratorul zonal de investigaţii, Buletin dc analiză chimică şi
conservare si restaurare metalografică

 nr. 3.222 din 28.02.2000

Obiectul: Topor-târnăcop de aramă (tipul Târgu Ocna)
Bencficiar: Complexul Muzeal Bucovina, Suceava
Prelevare: ing. IlieCojocariu
Analiză: ing. IlieCojocariu

Scopul analizei:
- determinarea compoziţiei chimice;
- determinarea structurii metalograflce;
- determinarea tehnologiei dc obţinere.

Metoda folosită:
- analiza chimică spectrală;
- analiza metalografică.
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Rezultatul analizei:
Analiza spectrală (în miezul piesei)

Fe Si Mn I> s Cr N, Al Cu Mc l'b Sn Zn
(1.200 3.250 0.023 0.001 0.086 0.005 0.093 2.800 92.8 0,110 0.190 0,180 0,165

Analiza spectrală pe suprafaţa piesei)
Fc Si Mn P s Cr Ni Al Cu Mf- Pb Sn Zii
0,5-17 -1,25 0.109 0.0-18 0.185 0,023 0.354 8.85 82,8 0.154 0.6S 1.22 0.624

Din analizele spectrale din miezul piesei şi de pe suprafaţa acesteia se 
pot deduce următoarele:

- elaborarea s-a efectuat utilizând un combustibil cu conţinut scăzut de 
fosfor şi sulf (mangal);

- patina prezintă un conţinut crescut în special în siliciu şi aluminiu, 
explicabil prin remanenta acestor elemente din aluminosilicaţii din compoziţia 
argilelor sau bentonitclor utilizate la confecţionarea formelor de turnare;

-piesa a fost cizelată după turnare şi nu se poate stabili exact tipul de 
formă în care aceasta a fost executată (bivalvă cu suprafaţă de separaţie sau 
bivalvă fără suprafaţă de separaţie);

- puritatea mare sprijină ipoteza utilizării cuprului nativ în procesul de 
elaborare şi aplicarea unor tehnici de rafinare termică prin persaj;

- structura metalografică este constituită din grăunţi poligonali, inegali 
ca mărime şi formă, pe fondul unei matrice din soluţie solidă a , cu impurităţi 
din SiOj, dispuse în şiruri paralele, ceea ce înaintează ipoteza unor deformări 
plastice la cald, sub temperatura de rccoacere, deoarece nu sunt prezente macle 
mecanice sau dc recoacere.
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Haches en cuivre de l'eneolithique des collections du Musee de Succava

Dans les collections du Complexe muscal Bucovina, se trouvent trois 
haches en cuivre, la perforation au manche, datant de Peneolithique: une hache- 
martcau de lype PloCnik (fig. 1) dc Probota, dep. de Suceava, une hache- pioche 
de type Jâszladâny, la variante Petreşti (fig. 2) de Plăvălari, comm. Udeşti, dep. 
de Suceava ct un hache- pioche de type Târgu Ocna (fig. 3), decouvert dans le 
point "Bucovina". Ces haches sont des decouvertes fortuites dans l'areal de la 
culture Cucuteni. Leur encadrement chronologique a cte rea li se â l’aide des 
pieces similaires decouvertes dans des contextes archeologiques sîirs de 
datation. Les trois haches ont cte investiguees du point de vue macro et 
microstructural (voir les annexes). Les analyses structurales (spectrographiques
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et metallographiqties) on demontre que les pieces on ete elaborees en cuivre 
natif, avcc des clements de compagne; elles on ete coulees dans des nioules 
fermes, ayant le fond amplace â I'intorieur des formes qui avaient le role de 
preserver 1’orifice du manche. La hache - pioche de type Jâszladâny, la variante 
Petreşti de Plăvălari n'a pas ete finissee apres l'elaboration et ne presente pas des 
traces d'utilisation. Du point dc vue fonctionncl, les haches en cuivre de 
Pencolithique sont considerees comnie des signes du pouvoir et du prestige 
social, en relation avec la superstructure spirituclle, mais aussi, certaines d'entrc 
elles, des outils ct des armes (Mareş, 2002, p.100 et les suivantes).

Les gisements de cuivre se trouvent en plusieurs points en Bucovine. 
Un possiblc exploitation de cetix-ci des l'encolithique est soutenue d'un maniere 
indirecte, par la presence des artefacts en cuivre decouverts en Bucovine, mais 
aussi par la difference existante entre la composition chimique du cuivre natif 
duqucl on a elaborc quelques-unes de ces pieces (analysees du point de vue 
spectrographiquc) vis-â- vis de celles dc la Transylvanie, ce qui suppose 
I'ntilisation de diverses ressources de cuivre.

Dans la zone carpatique de la metalurgie du cuivre de l'eneolithique de 
la Roumanie, delimitee d'un maniere conventionnelle, a fonctionne un centre de 
production (âtre) et des "atcliers" dans l'areal dc la culture Cucuteni- Tripolie, 
parallelement avcc les autres appartenant aux civilisations contemporaines dc 
Transylvanie, Banat, Oltenia (Mareş, 2002, passim). De tels "ateliers" dc 
metalurgie du cuivrc on ete decouverts dans la zone dc la culture Cucuteni, â 
Brânzeni- "Sâece", en Bassarabie (Marchevici, 1996) ct dans le teii de Poduri- 
"Dealul Ghindaru", dep. de Bacău (Monah ct alii, 2003, p. 40,49).

Les objectifs importants des futures recherches archeologiques seront 
ridentification et l'investigation des anciennes exploitations minieres de cuivre 
en Roumanie.

Explications des figures:
Fig.l Hache- marteau, type Plo£nik, Probota, Ia comm. de Probota
Fig.2 Hache- pioche, type Jâszladâny, la variante Petreşti, Plăvălari, la comm.
Udeşti, dep. de Suceava
Fig. 3- Hache- pioche, type Târgu Ocna, "Bucovina"

262

Fig. 1: Topor-ciocan, tipul Plocnik. Probota, comuna Probota.



Fig. 2: Topor - târnăcop, tipul Jâszladâny, varianta Petreşti, Plăvălari, comuna 
Udeşti, jud. Succava.
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I ig. 3: Topor-târnăcop, lipul Târgu Ocna. “Bucovina”.
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CONSIDERAŢII PRIVIND UNELE TOPOARE DE PIATRĂ, DIN 
EPOCA BRONZULUI, DESCOPERITE ÎN PODIŞUL SUCEVEI

Bogdan NICULICĂ, Vasile BUDUI, Ion MAREŞ

Dintre materialele arheologice aparţinând epocii bronzului, se remarcă 
topoarele de p iatră  cu gaură  transversală de fixare a cozii, cunoscute şi sub 
numele de „topoare naviforme”, „topoare-ciocan” sau „topoare dc luptă”, intrate 
sub denumiri diferite în literatura de specialitate: Streitâxtelaxes-
hammerslhaches de coinbal/haches-marleaux/mopnopbi-MOjioniKu. Prezente în 
număr mare, în diversele culturi ale epocii bronzului de pe teritoriul ţării noastre 
şi în Chalcolilicul final central-european, acestea au atras atenţia cercetătorilor, 
care, de-a lungul timpului, au analizat tipologia, funcţionalitatea şi apartenenţa 
lor culturală. Totuşi, fapt important de remarcat, cele mai multe dintre aceste 
artefacte provin din descoperiri întâmplătoare.

Stadiul actual al cercetării epocii bronzului de pe teritoriul ţării noastre, 
în mod deosebit din spaţiul est-carpatic, ne-a determinat ca, în cadrul 
preocupărilor noastre, să includem analizarea topoarelor de piatră într-un spaţiu 
geografic relativ restrâns, dar deosebit dc complex şi relevant, din punct dc 
vedere ctno-cultural şi anume Podişul Sucevei.

în această regiune, epoca bronzului prezintă anumite particularităţi 
istorice, întrucât se manifestă mixturi culturale; este vorba despre prezenţa unui 
încă insuficient cercetat orizont cultural, specific perioadei timpurii a acestei 
epoci, de lipul Dolheştii Mari -  Târpeşti -  Mihoveni -  Rădăşeni - Ipotcşti 
(NICULICĂ, 2002; BURTĂNESCU, 2002, passim), urmate de vestigiile de tip 
Komariv -  Costişa -  Bilyj-Potik şi Montcoru, datând din perioada mijlocie a 
cpocii bronzului şi a culturii Noua, din Bronzul Târziu, aceasta fiind mult mai 
bine cunoscută de către ccrcetători.

în lucrarea de faţă, prezentăm un lot de 65 de piese, descoperite în 
Podişul Sucevei, în parte inedite, urmărind, în primul rând, crearea unei baze de 
date, ca punct de pornire pentru analizele viitoare. Plecând de la criteriul 
tipologic, am încercat, pe măsura posibilităţilor, să identificăm analogii pentru 
descoperirile din Podişul Sucevei, atât în cuprinsul culturilor arheologice 
caracteristice epocii bronzului de pc teritoriul ţării noastre (ex. Coţofeni, Glina, 
Schneckenberg, Ciomortan, Costişa-Komariv, Wietenberg, Monteoru, Tei, 
Noua, Coslogeni) precum şi în mediile culturale din spaţiile geografice 
învecinate, ale Ucrainei, Rcp. Moldova şi Poloniei (ex. cultura ceramicii 
şnurate, Jamnaja, Catacombnaja, Mnogovaliokovaja, Edincţ, cultura Niprului 
Mijlociu).
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Cele mai vechi semnalări dc topoare de piatră din Podişul Sucevei se 
leagă de intensa activitatte de cercetare depusă de cărturarii bucovineni şi 
austrieci, o dată cu avântsul pe care l-a înregistrat cercetarea arheologică în 
Bucovina, la sfârşitul sec. al XlX-lea, atunci când au luat fiinţă Societatea 
Muzeului Şiret (1871), Societatea Arheologică Română clin Bucovina (1886) şi 
Muzeul Ţării Bucovinei dlin Cernăuţi (1893), în cadrul cărora au activat, ca 
membri sau colaboratori, personalităţi marcante ale vieţii culturale a acestei 
provincii, precum Joscph Szoinbathy, Joseph von Gutter, Cari A. Romstorfcr, 
Dionisie Olinescu, Raimund F. Kaindl, Simeon Florea Marian, 1 raci ic 
Porumbescu, Constantin Morariu, Ştefan Repta, Animpodist Daşchievici şi 
mulţi alţii. Rezultatele cercetărilor au fost publicate, în general, sub formă de 
rapoarte, în Jarbuch des Bukowiner Landes Museums (Cernăuţi), Gazeta 
Bucovinei, în scria MAGW  sau alte contribuţii, dintre care unele de anvergură, 
ale vremii (IGNAT, 1969, p. 93-103; IGNAT, 1981, p. 134-135, notele 13-20; 
URSULESCU, 1973, p. 10; NICULICĂ, 2002).

Astfel, în lucrarea Geschichte der Bukowina (Cernăuţi, 1896), Raimund 
F. Kaindl menţionează topoare de piatră pentru care erau cunoscute locul şi 
condiţiile descoperirii, respectiv piesele de la laslovăţ, Poiana Micului şi Ciudin 
precum şi unele cu loc de descoperire nccunosCtir(lCAINDL, 1896, p. 10 şi pl. 
I). Informaţii despre unele dintre aceste piese regăsim şi la Cari A. Romstorfer 
(ROMSTORFER, 1893, p. 50, 61-62). Dc asemenea, în cunoscuta lucrare dc 
sinteză a lui Dionisie Olinescu, intitulată Charta arheologică a Bucovinei 
(OLINESCU, 1894), apar indicii despre astfel de artefacte.

Deosebit dc importante sunt rezultatele cercetărilor întreprinse de 
profesorul Vasile Ciurea, întemeietorul muzeului falticencan, între 1924-1931, 
într-o scrie de staţiuni catalogatc Ia acea vreme drept „preistorice”, din cuprinsul 
vechiului ţinut al Băii (Fălticeni). în timpul cercetărilor sale au fost descoperite 
sau recuperate, de la diverşi colecţionari, topoare de piatră şi ciocane, 
aparţinând epocii bronzului (CIUREA, 1931, fîg. 2/6, 6/3, 10/1).

în ultimul sfert al secolului XX, pe baza acumulărilor anterioare, a 
cercetărilor de suprafaţă şi a săpăturilor arheologice, apar noi date referitoare la 
topoarele de piatră. Trasând principalele caracteristici ale epocii bronzului din 
Podişul Sucevei, invocând numărul redus de descoperiri la acca vreme şi 
subliniind lipsa unor descoperiri în context sigur, profesorul sucevean Mircea 
Ignat, considera că topoarele-ciocan dc piatră pot fi atribuite, cu rezervele de 
rigoare, primelor două perioade ale epocii bronzului (IGNAT, 1981, p. 133- 
134).

Recent, au fost dessoperite trei piese care beneficiază de un context 
cultural sigur; este vorba despre topoarele descoperite în tumulii dc tip Komariv
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dc I», Adâncata (NICULICĂ ct alii, 2002) şi Cajvana (jad . Snccava) (IGNAT, 
M03 ' 59) Acestea sunt singurele, din lotul nostru, pentru care putem asocia
C w l  ceramice aparţinând cpocii bronzului, respect,v cultun. Cost,şa -

KO" 'mlVc „ 1diul dc fată reia, completează şi dezvoltă pc cel din anul 2001 
(NIcVlCĂ 2000-2001, p. 67-80), în carc un lot restrâns de topoare a lost
i " ?|, r nntextul epocii bronzului din Podişul Sucevei.

în încheierea acestor sumare consideraţii introductive, menţionăm faptul 
, , t s „re ţn primul rând, menirea de a introduce m circuitul
i'int -3,Xa n v  de niese inedite, încercarea noastră de a crea o tipologic şi dc a 

cm iuţf'm dc'consideraţii pe baza accsteia, fund mai mult orientativă şi, desigur,
lim bată.

*

pum s_a arătat mai sus, singurele descoperiri, din lotul de fată, carc
i • - i^ mi context în complex închis, cu datare sigura, aparţin
K ificiază ic  r  ,i _  komariv . Astfel, în M l/Tl/2001 din cadrul 
omlplexului cu ura Acjâncata -  a lost descoperit un topor-ciocan,

“ K  “S e z U  bazâltoid <fl* 3/6). (NICULICĂ et alii 2002, MAREŞ et 
.Iii on<p\ în timp ce în M2/T9/2004, a fost găsit un topor asemanator,

nfc" • \  r.n ha/alt (fi". 3/7); o piesă similară, din andezit, a fost recuperată
dinir-^nT lt mormânt tumular (TI), din cunoscuta necropolă dc la Cajvana (jud. 
Suce tW IGNAT 2003, p. 158, fig- 1/4) (fig. 3/8). Alătur, de aceste trei 
c o m n  l i  funerare, trebuie amintit şi ccl dc la Suceava -  Dealul Za,nea, unde, 
într i miînt* larg datat, datorită lipsei inventarului ceramic, in eneolitic 
E L ţ  Bronz Timpuriu, a fost descoperi, nn topor-ciocan du, 8ra„„di„ri,

(MA,REp’ ' ^ 6)a r'ev™ redarea  doar a laturii descriptive a materialului 
arlie(o,0oie „et anexat, acolo unde a fost posibil (în unele eazur, am avu, acces 
Umit°, H uneie colcc(ii), analiza ecoloeică macroscop.că a p .csc , cu prec,zarea 
rocii din care a fost confecţionată. De asemenea, am cons.derat ut,la cre.onarea 
„nci t a g i n i  dc ansamblu, in care să punctam princ,palele arn sursa , de pe 
teritCjriuMarii noastre, pentru fiecare tip de roca m par,e (ANEXA).

CoonsidCratii privind unele topoare dc piatră, din epoca bronzului,
insule,.,. i m,cri,e în Podişul Succvci________________

liste, vorba despre o necropolă plană de minunăţie, distrusă recent de lucrări edilitare 
A nat|jze|e macroscopice au fost cfectuate dc d-l prof. univ. dr. Constantin Catana şi de 

'c:ct. univ. dr. L iv iu  Popescu, dc la Catedra de Geografie a Facultăţii de Istorie si 
^ c0S;rafic -  Suceava, Universitatea „Ştefan cel Mare” -  Succava.
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Cele 65 dc topoare se repartizează pe cuprinsul a 34 de localităţi, lotul 
de faţă putând fl structurat după cum urmează:

a) piese inedite: 17
b) piese care beneficiază de determinare geologică sigură: 41
c) piese ilustrate: 53
Pentru a jşura parcurgerea corpusului, au fost utilizate următoarele 

prescurtări: L = lungimea, I = lăţimea, diam.= diametrul, orif. = orificiul pentru 
fixarea cozii, G = greutatea. De asemenea, acolo unde a fost posibil, au fost 
indicate locul dc păstrare a piesei şi bibliografia.

*

REPERTO RIU L DESCO PERIRILO R 

ADÂNCATA, com. Adâncata (SV)
1. Fragment dintr-un topor lucrat dintr-un microdiorit de culoare 
cenuşiu-ncgricioasă, cu nuanţe verzui, şlefuit, descoperit la începutul 
anilor '80 ai sec. XX, pe Dealul Lipovanului, deal amplasat pe partea 
stângă a DJ Succava -  Dorohoi. Ia intrarea în satul Călugăreni (comuna 
Adâncata). Se mai păstrează braţul cu tăiş (puţin curbat), fără urme de 
utilizare (fig. 7/3). Dimensiuni: L = 8,3 cm; I = 4 cm; I tăiş = 4,3 cm; 
diam. orif. = 2,7 cm.

Colecţia particulară Vasile Atănăsoaie, Suceava.
Bibliografic:
NICULICĂ, 2000-2001, p. 69, nr. 5, fig. III/2.

2. De pe teritoriul satului, provine un topor din dacit, de culoare 
cenuşiu-deschisă, şlefuit în întregime, cu bavură (fig. 1/4). Muchia este 
cilindrică, profilul longitudinal drept iar tăişul este uşor arcuit. Urme de 
utilizare pot fl observate doar în zona tăişului. Dimensiuni: L = 15,9 
cm; 1 max. = 5,9 cm; 1 tăiş = 5 cm; diam. orif. = 2/2,1 cm.

Piesă inedită. Complexul Muzeal Bucovina -  Suceava, nr. inv. B/490.
3. Din necropola tumulară dc tip Costişa-Komariv , din M1/T1/2001, dc 
incineraţie, provine un topor din andezit, cu muchia puţin dezvoltată, 
circulară în secţiune transversală (fig. 3/6), cu urme dc utilizare. 
Dimensiuni: L = 10 cm; I = 4,5 cm; diam. orif. = 2,4 cm; I tăiş = 4 cm.

Complexul Muzeal Bucovina -  Suceava.
Bibliografic:
NICULICĂ et alii, 2002; MAREŞ et alii, 2002.

4. Din aceeaşi necropolă, din T9/2004, din groapa mormântului M2, de 
incineraţie, provine un topor din bazalt (fig. 3/7). Piesa este şlefuită, are 
secţiunea transversală dreaptă, muchia este plană şi circulară, orificiul
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Consideraţii privind uncie topoare de piatră, din epoca bronzului,
__________________ descoperite în Podişul Sucevei__________________

de fixare a cozii este bitronconic, perforarea fiind efectuată din ambele 
direcţii. Toporul prezintă urme de utilizare atât pe muchie cât şi pe tăiş. 
L = 9,9 cm; 1 max. = 6,2 cm; diam. orif. = 2,3 cm; I tăiş = 4,5 cm.

Piesă inedită. Complexul Muzeal Bucovina -  Suceava.

ARBORE, com. Arbore (SV)
In vara anului 2000, în fostul muzeu sătesc întemeiat de Toader Hrib3, 
aflat în paragină, mai puteau fi văzute doar patru topoare, două întregi şi 
două fragmentare, însă avem cunoştinţă că altele s-ar fl pierdut după 
1989. Nu dispunem de determinarea geologică exactă, însă tipul rocii şi 
culoarea cenuşie sau cenuşiu-închis cu pigmentaţie uşor verzuie, din 
care au fost prelucrate aceste obiecte, indică, desigur, cu rezervele de 
rigoare, o rocă magmatică. în legătură cu provenienţa lor, nu putem 
preciza decât că acestea ar fi fost găsite în perimetrul satului Arbore sau 
în imediata sa vecinătate.
5. Topor din care se mai păstrează porţiunea dinspre tăiş. Profilul 
longitudinal este drept. Este şlefuit în întregime şi prezintă urme de 
utilizare doar în zona tăişului, care este uşor convex (fig. 9/1). 
Dimensiuni: L = 7 cm; I = 4 cm; 1 tăiş = 4,3 cm; diam. orif. = 3 cm.

Bibliografic:
NICULICĂ, 2000-2001, p. 68, nr. I a, fig. II/3.

6. Fragment dintr-un topor cu muchie cilindrică, plană, atent şlefuit (fig. 
5/2). Dimensiuni: L = 6 cm; I = 4,3 cm; diam. orif. = 2,6 cm.

Bibliografic:
NICULICĂ, 2000-2001, p. 68, nr. I b, fig. III/L

7. Topor întreg, de formă pentagonală, cu profilul longitudinal drept, 
fără urme de utilizare. Este şlefuit în întregime, muchia este 
rectangulară, plană, tăişul fiind aproximativ drept (fig. 8/4). 
Dimensiuni: L = 12,4 cm; I = 3,6 cm; I tăiş = 3,2 cm; diam. orif. = 2 cm.

Bibliografic:
NICULICĂ. 2000-2001, p. 68, nr. I c, fig. 1/4.

8. Piesă intactă, fără urme de utilizare, având un aspect carc ar putea 
indica, eventual, neterminarea sa. Umerii sunt bine dezvoltaţi, iar pe 
feţele pc carc ar fi trebuit să existe orificiul de fixare a cozii sunt 
prezente două suprafeţe bine evidenţiate, plane şi circulare. Profilul 
longitudinal este drept, cu o uşoară curbură a segmentului dinspre tăişul 
uşor convex. Muchia, cilindrică, prezintă un „pscudo-disc”, uşor

3 V e z i şi H R IB , 1972. în fotografiile dc la p. 155 şi 158, apar topoare din epoca 
bronzului.
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supraînălţat (fig. 4/2). Dimensiuni: L = 10,7 cm; I = 3,8 cm; I tăiş = 3.5 
cm; diam. discului = 3,2 cm.

Bibliografie:
NICULICĂ, 2000-2001, p. 68, nr. 1 d, fig. 1/9.

BEREŞTI, com. Hânţeşti (SV)
9. De pe teritoriul satului, provine un topor din andezit, de culoare 
cenuşie, şlefuit în întregime, cu urme de utilizare îndeosebi în zona 
tăişului. Profilul longitudinal este drept, puţin mai îngust în dreptul 
orificiului de fixare a cozii; muchia, rectangular-rotunjită în secţiune 
transversală, este plană, iar tăişul arcuit (fig. 8/6). Dimensiuni: L=14,8 
cm; I = 7,4 cm; I tăiş = 4,7 cm; diam. orif. = 2,8 cm.

Colecţia particulară Teodor Ignătescu, Suceava.
Bibliografic:
URSU, 1997, p. 2, nr. I.2.D. şi fig. 31/2.

BOROAIA, com. Boroaia (SV)
10. în perioada interbelică, în anul 1931. a fost descoperit, pe Dealul 
Mulăieşli (Mălăişte), un „topor din piatră neagră”, „frumos lucrat” 
(probabil şlefuit, n.n.). Ulterior, piesa a fost inclusă în muzeul întemeiat 
de Vasile Ciurea la Fălticeni.

Bibliografic:
CIUREA, 1931, p. 31.

BOTOŞANA, com. Botoşana (SV)
în colecţia prof. Vasile Boca din Botoşana, se află cinci topoare din 
piatră, descoperite în zona satului, cunoscut prin vestigiile sale 
aparţinând epocii bronzului'1. Şi în acest caz iui dispunem de 
determinarea geologică a pieselor.
11. Topor întreg, din rocă de culoare negricioasă, şlefuit, cu profil 
longitudinal drept (fig. 1/2), fără urme de utilizare. Muchia este 
cilindrică, uşor bombată („pscudo-disc”). Dimensiuni: L = 14,6 cm; I =
4 cm; I tăiş = 4 cm; diam. orif. =  3,3 cm; diam. discului = 4 cm.

Bibliografic:
ANDRONIC, 1997, pl. V/22; NICULICĂ, 2000-2001, p. 68, nr. 2 a, fig. 1/1.

1 La Botoşana, pc Dealul Crucii. sunt semnalate materiale Costişa-Kom ariv şi Noua; 
vezi T B O D O R , 1980, p. 45-48: B O C A . 2001. p. 34, unde sunt menţionate, ea provenind 
dc pc cuprinsul localităţii, vârfuri dc săgeată şi dc lancc din silex, două seceri şi o lamă 
dc cuţit din bronz. în  punctul Selişte, sunt amintiţi 12 tumuli. - — ( ' Î L  I
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( onsideraţii privind unele topoare dc piatră, din epoca bronzului,
__________________descoperite în Podişul Sucevei__________________

12. Topor şlefuit, cu profilul longitudinal drept, lucrat dintr-o rocă dură, 
<de culoare cenuşie. Muchia este cilindrică şi plană. Tăişul prezintă urme 
<de utilizare evidente (fig. 6/2). Dimensiuni: L = 8,4 cm; I = 3,3 cm; 1 
ttăiş = 2,6 cm; diam. orif. = 2 cm.

Bibliografie:
•JICUL1ICĂ, 2000-2001, p. 68. nr. 2 b, fig. 1/2.

13. Fragment dintr-un topor realizat dintr-o rocă dură, de culoare 
cenuşie cu intense pigmentaţii verzui. Sc păstrează o parte segmentului 
superior şi cel al tăişului, care este puternic arcuit în exterior. Pc feţele 
laterale, în dreptul orificiului de fixare a cozii, prezintă două nervuri 
simetrice, amintind de cusătura rezultată în urma turnării pieselor 
metalice. Profilul longitudinal este drept. Nu prezintă urme de utilizare, 
este atent şlefuit, fiind rupt recent (fig. 5/3). Dimensiuni: L = 8,4 cm; I =
3 cm; I tăiş = 3,5 cm; diam. orif. = 2 cm.

Bibliografie:
ANDRONIC, 1997, pl. V/20; NICULICĂ, 2000-2001, p. 68. nr. 2 c. fig. 11/6.

14. Topor şlefuit, din care se mai păstrează porţiunea dinspre tăiş. A 
fost lucrat dintr-o rocă dură, de culoare cenuşiu-verzuie. Profilul 
longitudinal este uşor curbat iar tăişul, puternic arcuit spre exterior, 
prezintă intervenţii efectuate recent (fig. 5/5). Dimensiuni: L = 7,5 cm; I 
= 3,3 cm; I tăiş = 4,5 cm.

Bibliografie:
\NDRONIC, 1997, pl. V/l 8; NICULICĂ. 2000-2001, p. 68, nr. 2 d, fig. 11/7.

15. Fragment dintr-un topor din care se mai păstrează jumătatea cu tăiş 
(fig. 7/1). Orificiul este tronconic, tăişul curbat, umerii sunt bine evidenţiaţi. L = 
7,3 cm ; I max. = 3,7 cm; diam. orif. = 1,8 cm; 1 tăiş = 3,2 cm.
Bibliografic:
NICULICĂ, 2000-2001, fig. II/4.

„BUCOVINA”
Includem, sub această titulatură, piese care provin din vechile colecţii 
ale Muzeului Bucovinei din Cernăuţi şi al căror loc de descoperire nu ne 
este cunoscut, presupunând că este vorba despre teritoriul Bucovinei 
istorice.
16. Topor fragmentar, din granit, şlefuit; se mai păstrează jumătatea 
dinspre tăiş. Profilul longitudinal este drept, orificiul cilindric (fig. 9/5). 
L = 12,8 cm; I max. = 5,2 cm; I tăiş = 4,7 cm.

Piesă iinedită. Complexul Muzeal Bucovina -  Suceava, nr. inv. B/41.
17. Topor din andezit, de culoare cenuşie, cu muchia rotundă, plană şi 
profilul longitudinal drept. Prezintă urme de folosire pe toate suprafeţele
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(fig. 6/6). Dimensiuni: L = 12,7 cm; I max. = 5,5 cm; I tăiş = 4,5 cm; 
diam. orif. = 2 cm.

Piesă inedită. Complexul Muzeal Bucovina — Suceava, nr. inv. B/28.

CAJVANA, com. Cajvana (SV)
18. In zona nordică a vetrei satului a fost dcscoperit un topor 
fragmentar, datând din epoca bronzului, confecţionat din diorit (?) (fig. 
5/4). Se mai păstrează jumătatea cu tăiş, care este puternic arcuit. 
Longitudinal sc observă nervura specifică pieselor metalice (bavură). 
Dimensiuni: L = 6 cm; I tăiş = 4,8 cm.

Colecţia prof. Gheorghe Pâţu din Cajvana.
Bibliografie:
ANDRONIC, 1997, p.45, nr. 41 bis şi pl. V/2I.

Din colecţia particulară a d-lui prof. Gheorghe Pâţu din Cajvana, provin 
următoarele piese, descoperite întâmplător pc teritoriul satului, care ne- 
au fost puse la dispoziţie cu multă amabilitate de colegul Emil C.-Ursu.
19. Topor fragmentar, din andezit, din care se mai păstrează jumătatea 
cu tăişul drept. Profilul longitudinal este drept (fig. 9/3). Dimensiuni: L 
= 6,7 cm; I = 4 cm.

Bibliografic:
URSU, 1997, p. 25 şi fig. 31/4.

20. Topor din andezit, cu muchia cilindrică, umerii bine profilaţi, tăişul 
drept (fig. 2/5). Dimensiuni: L = 14,5 cm; I în dreptul orificiului = 5,7 
cm; diam. muchiei = 3,2 cm.

Bibliografic:
URSU. 1997, p. 25 şi fig. 32/1

21. Topor din andezit, din care se mai păstrează jumătatea cu tăiş, care 
este puternic arcuit (fig. 5/6). Dimensiuni: L = 9,8 cm; I tăiş = 6,7 cm; 
diam. orif. = 3 cm.

Bibliografie:
URSU, 1997, p. 25 şi fig. 33/1

22. Topor din andezit (fig. 6/1), cu muchia ovală şi tăişul drept. L = 8,4 
cm; I = 4,5 cm; diam. orif. =2,1 cm.

Bibliografie:
URSU, 1997, p. 25 şi fig. 33/2

23. Din cercetările efectuate de M. Ignat, în TI din cadrul necropolei 
tumulare aparţinând Hallstattului târziu, dintr-un mormânt în cutie de 
piatră, cu doi defuncţi, provine un topor din andezit, şlefuit, cu muchia 
circulară, îngustă şi plană. Toporul era amplasat în apropierea bazinului 
defunctului notat M2, situat deasupra defunctului notat M3. Profilul
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longitudinal este uşor arcuit (fig. 3/8). Dimensiuni: L = 10,2 cm; I max. 
= 4,7 cm; I tăiş = 3cm; diam. orif. = 2,5/2,4 cm.

Bibliografic:
IGNAT, 2003, p. 155-166, fig. 1/4.

CĂLUGĂRENI, com. Adâncata (SV)
24. Pe partea dreaptă a drumului comunal Călugăreni-Bcreşti, în locul 
numit Grădini, de unde provin fragmente ceramice de lip Komariv 5. a 
fost descoperit întâmplător, un fragment de topor, lucrai din andezit. de 
culoare cenuşiu-verzuie, şlefuit, din care se mai păstrează jumătatea 
dinspre muchia plană (fig. 8/1). Dimensiuni: diam. muchie = 3,8/2,8 
cm; diam. orif. = 2,4 cm.

Piesă inedită. Colecţia particulară Vasile Atănăsoaie6, Suceava.
25. De pc teritoriul satului provine un topor cu bavură (fig. 3/5). Nu 
cunoaştem tipul rocii din care a fost confecţionat.

Bibliografie:
IGNAT, 1981. p. 134 şi fig 1/4.

CII’RIAN PORUMBESCU, com. Ciprian Porumbescu, Vatra 
Salului (SV)
26. Pe malul stâng al pârâului Stupea, în grădina tui Dumitru Moroşan, 
în anul 1972, au fost descoperite mai multe fragmente de topoare din 
granit, unele perforate. Se remarcă un fragment dc topor naviform, din 
granit, perforat, cu muchia alveolată. Fragmentele ceramice, atipice, au 
fost încadrate dc descoperitor în epoca bronzului.

Bibliografie:
EMANDI, 1974, p. 9 şi pl. 1/1-9, 37/3,11, 14-15. Nu am avut acces la ilustraţia 
lucrării.

CIUDIN (CIUDEI), raion Storojincţ (Ucraina)
27. Topor cu muchie plană şi profil longitudinal drept, cu lungimea dc 9 
cm (fig. 6/3).

Bibliografic:
KAINDL, 1896, p. 10 şi pl. 1/6.

COMĂNEŞTI, com. Botoşana (SV)

Consideraţii privind unele topoare dc piatră, din epoca bronzului,
___________________ descoperite în Podişul Sucevei____________________

5 Materiale inedite. Cercctarc dc suprafaţa Vasile Atănăsoaie, 1995.
6 Mulţumim d-lui economist Vasile Atănăsoaie pentru amabilitatea cu carc ne-a permis
să analizăm colccţiile domniei sale.
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28. Pc malul stâng al unui afluent de stânga al Soloneţului, a fost 
descoperit întâmplător, un topor din granit. în zonă au fost identificate 
fragmente ceramice Noua.

Bibliografic:
ANDRONIC, 1997. p. 47, nr. 49, fară desen.

CORNI, com. Liteni (SV)
29. De pe teritoriul satului, din punctul Islaz, provine un topor lucrat din 
andezit. Muchia este alungită şi plană (fig. 4/3). Dimensiuni: L = 12,4 
cm; I max. = 6,4 cm; I tăiş = 4 cm; diam. orif. -  2,4/2,6 cm; diam. 
muchie = 2,4 cm.

Piesă inedită. Colecţiile Complexului Muzeal Bucovina — Suceava7.

CRISTINEŞTI, com. Crislineşti (BT)
30. La V de sat, spre Ibăneşti. în locul numit Fănaţul Popii, a fost 
descoperit un topor-ciocan din diorit, perforat, cu tăişul drept. Sunt 
semnalate şi materiale Noua.

Bibliografic:
ZAHARIA, PETRESCU-DÂMBOVIŢA, ZAHARIA, 1970, p. 43, 285, fară 
desen.

GIURGEŞTI, com. Vultureşti
31. Pe Dealul Bisericii a fost descopcrit un topor din cuarţ-siltit de 
culoare maroniu-cenuşie, şlefuit în întregime, fară urme de utilizare, cu 
muchia cilindrică şi profilul longitudinal uşor arcuit. Este decorat cu 
linii incizate, dispuse în zig-zag deasupra şi sub orificiul de prindere al 
cozii (fig. 4/5). Dimensiuni: L = 14,4 cm; I max. = 3,9 cm; I tăiş = 3,5 
cm; diam. orif. = 1,6/1,8 cm; diam. muchie = 2,9 cm.

Piesă inedită. Depozitul de arheologie al Facultăţii de Istorie şi Geografie -  
Suceava8.

HÂNŢEŞTI, com. Hănţeşti (SV)
32. Recent (2003), ne-a fost semnalată descoperirea, pc teritoriul satului 
Hănţeşti, a unui fragment dc topor, din care se mai păstrează jumătatea 
dinspre tăiş (fig. 2/4). Nu se cunoaşte cu exactitate locul descoperirii 
(probabil în marginea pădurii Hănţeşti, pe stânga drumului care duce la

Piesa ne-a fosl semnalată dc dr. Mircca Ignat şi dr. Paraschiva-Victoria Batariuc, 
cărora le mulţumim pentru permisiunea dc a o studia.
s Mulţumim şi pe această calc colegului Sorin Ignătcscu, pentru amabilitatea cu carc nc- 
a pus la dispoziţie piesa pentru studiu.
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Consideraţii privind unele topoare de piatră, din epoca bronzului,
__________________ descoperite în Podişul Sucevei__________________

Adâncata). Piesa a fost confecţionată dintr-o rocă magmatică. Suprafaţa 
toporului a fosl atent şlefuită şi nu prezintă urme dc utilizare. Pe partea 
ventrală prezintă o bavură care coboară dinspre orificiul de fixare a 
cozii, spre tăiş. Orificiul pentru fixarea cozii este tronconic, tăişul uşor 
arcuit. Unul din umerii piesei este arcuit. L = 9.5 cm; I max. = cca. 5 
cm; I tăiş = 3,7 cm; diam. orif. = 2,5 cm.

Piesă inedită. Informaţie de la localnicii din Hănţeşti. Nu cunoaştem locul în 
care se păstrează.

HÂRTOAPE, com. Vânători (IS)
33. în muzeul întemeiat de Vasile Ciurea la Fălticeni. în perioada 
interbelică, se găsea 1111 topor-ciocan „din gresie”, şlefuit, perforat, cu 
muchia alungită şi plată. L = 12 cm; I = 6,5 cm. A fost donat muzeului 
din Fălticeni de către preotul Pienescu, parohul satului Hârtoape 
(Hârtoapele).

Bibliografie:
CIUREA, 1931, p. 16, fig. 10/18.

IASLOVĂŢ. com. Milişăuţi (SV)
34. Topor cu lungimea de 10,5 cm, dccorat pe cele două feţe plate, cu 
câte o nervură orizontală, în relief (fig. 3/4). Descoperii la sfârşitul 
secolului al XlX-lea.

Bibliografic:
KAINDL, 1896, p. 10 şi pl. 1/5.

LITENI, com. Liteni (SV)
35. Pc terasa înaltă de pe malul drepl al râului Şiret, în locul numit 
Găinărie, situat Î11 zona dc SE a satului, a fost găsit întâmplător 1111 topor 
din graywacke de culoare cenuşiu-negricioasă, şlefuit9, fără urme de 
utilizare. Piesa prezintă un „pscudo-disc” bombat; braţul ciocan este 
cilindric, tăişul puternic arcuit, cu urme de intervenţie recentă (fig. l / l ). 
Dimensiuni: L = 13.8 cm; I max. = 5,4 cm; I tăiş = 5,2 cm; diam. disc = 
3,9 cm: diam. orif. = 2,2 cm.

Piesă inedită. Colecţia particulară Florin Roman, Liteni.

M IH Ă IEŞTI, com. Horodniceni (SV)

9 Mulţumim d-lui dr. Florin Roman din Liteni pentru solicitudine.
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36. Dc pe teritoriul satului10, clin locul cunoscut sub numele dc Poieni, 
provine un topor dc andezit, şlefuit, cu urme de utilizare atât în zona 
muchiei, cât şi pe tăiş (fig. 3/1). Profilul longitudinal este curbat, umerii 
bine reliefaţi; muchia, cilindrică, este plană, iar tăişul este arcuit spre 
exterior. Dimensiuni: L = 10,3 cm; I = 3,4 cm; I tăiş = 3,9 cm; diam. 
orif. = 2,6 cm.

Complexul Muzeal Bucovina -  Suceava. Inv. C/399.
Bibliografie:
NICULICĂ. 2000-2001. p. 70, nr. 1, fig. 1/3.

MIHOVENI, com. Şcheia (SV)
37. In anul 1999, în partea dc V a satului Mihoveni, în timpul lucrărilor 
agricole, a fost descoperit un fragment dc topor", din care sc mai 
păstrează porţiunea dinspre tăiş. A fost confecţionat din andezit de 
culoare cenuşie şi atent şlefuit (fig. 9/2). Nu prezintă urme de utilizare 
evidente. Dimensiuni: L = 7,2 cm; I = 3,6 cm; I tăiş = 4,2 cm; diam. 
orif. = 2 cm.

Complexul Muzeal Bucovina -  Succava.
Bibliografie:
NICULICĂ, 2000-2001, p- 70, nr. 2, fig. 11/2.

MOARA CARP. com. Moara (SV)
38. Fragment dintr-un topor de mari dimensiuni, prelucrat din 
graywacke de culoare cenuşie, cu spărtura negricioasă, descoperii pe 
teritoriul satului Moara Carp. Prezintă urme de utilizare în zona tăişului 
(fig. 7/4). Dimensiuni: L = 10,1 cm; I = 5,8 cm; I tăiş = 4,5 cm.

Complexul Muzeal Bucovina -  Suceava.
Bibliografie:
NICULICĂ, 2000-2001, p. 70, nr. 3, fig. III/3.

PARHĂUŢI, com. Todireşti (SV)
39. Piesa a fost descoperită în zona cunoscută de localnici sub numele 
de Mesteceni, situată în extremitatea nordică a Dealului Muncell2.

10 De pe teritoriul satului Mihăieşti provine şi un cosor din silex, vezi IGNAT, 1981, p. 
136 şi fig. 2/1.
11 Piesa a fost descoperită de d4 Gcorge Nichitean din Succava, care ulterior a donat-o
muzeului sucevean.

Mulţumim şi pe această calc d-lui prof. V. Butnar pentru amabilitatea cu carc ne-a 
pus la dispoziţie aceste piese. Pentru descoperirile aparţinând epocii bronzului din zona 
comunei Todireşti vezi ANDRONIC, 1997, p. 24-40.
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Consideraţii privind unele topoare de piatră, din epoca bronzului,
__________________ dcscopcritc în Podişul Sucevei__________________

Toporul a fost lucrat din andezit dc culoare cenuşie, este şlefuit şi 
prezintă un orificiu transversal de fixare a cozii. Profilul longitudinal 
este drept. Tăişul, puţin curbat, are urme de utilizare, iar muchia, teşită 
şi aproximativ cilindrică, este plană (fig. 4/1). Dimensiuni: L = 8,5 cm; I 
= 3,9 cm; I tăiş = 4 cm; diam. orif. = 2,5 cm.

Colecţia particulară Vasile Butnar, Todireşti.
Bibliografie:
NICULICĂ, 2000-2001, p. 69, nr. 3 a, fig. IV/l.

PLĂVĂLARI, com. Udeşti (SV)
40. Fragment dc topor, din care se mai păstrează segmentul dinspre tăiş, 
care este uşor curbat. Şlefuit, cu vagi urme de utilizare. Descoperit 
probabil în zona Dealul Popii, în vecinătatea sudică a satului (fig. 9/4). 
Dimensiuni: L = 8,7 cm; I = 4,5 cm; I tăiş = 4 cm; diam. orif. = 2,5 cm.

Colecţia Şcolii Generale Udeşti1 \
Bibliografie:
NICULICĂ, 2000-2001, p. 70, nr. 1, fig. III/4.

41. Topor din granit, dcscoperit întâmplător pe Dealul Popii. Muchia 
este plană iar profilul longitudinal drept. Prezintă urme dc utilizare în 
zona tăişului (fig. 7/5). Dimensiuni: L = 12,1 cm; I max. = 6,5 cm; I tăiş 
= 5 cm; diam. orif. = 3/2,5 cm.

Piesă inedită. Complexul Muzeal Bucovina -  Suceava, nr. inv. B/485.

PLEŞEŞTI, com. Pleşeşti (SV)
42. în anul 1925 a fost descoperit, într-un punct neprecizat, un topor- 
ciocan perforat, şlefuit, cu muchia dreaptă. A fost donat muzeului din 
Fălticeni în aceeaşi perioadă. L = 10 cm; I max. = 7,5 cm.

Bibliografic:
CIUREA, 1931, p. 9, fig. 6/3.

POIANA MICULUI, com. Mănăstirea Humorului (SV)
43. Dc pc teritoriul satului provine un topor-ciocan, cu umerii bine 
reliefaţi, având probabil nervuri în relief orizontale pc feţele plate (fig. 
3/3). L = 10 cm. Descoperit la sârşitul sec. al XlX-lea.

Bibliografie:
KAINDL, 1896, p. 10, pl. 1/7.

13 Mulţumim d-nei prof. Cristina Romaniuc pentru posibilitatea dc a cerceta colecţia 
şcolară.
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PROBOTA, com. Probota (SV)
44. Dc pe cuprinsul satului provine un topor „din grez negru, găurit”, 
şlefuit, cu muchia ruptă (probabil era plată), găsit în perioada 
interbelică, donat ulterior profesorului Vasile Ciurea, carc l-a inclus în 
colecţiilc muzeului din Fălticeni. L = 11,5 cm; I în dreptul muchiei = 6 
cm; diam. orif. = 2,5 cm.

Bibliografie:
CIUREA, 1931, p. 15, fig. 10/2.

RĂDĂŞENI, com. Rădăşeni (SV)
45. In colecţia muzeului din Fălticeni, în perioada interbelică se afla un 
topor dc piatră cu tăişurile simetrice, cu orificu pentru fixarea cozii.

Bibliografie:
CIUREA, 1931, p. 7, fig. 2/6.

Din colecţia d-lui dr. Ioan Ieţcu1'1 din Suceava provin două topoare care 
nu beneficiază de un loc de descoperire sigur, fiind probabilă 
recuperarea lor de pe teritoriul satului Rădăşeni (comuna Rădăşeni). Nu 
cunoaştem anul descoperirii.
46. Primul topor se păstrează în întregime şi este lucrat dintr-un andezit 
de culoare cenuşiu-maronie, şlefuit, prezentând urme de folosire atât în 
sectorul muchiei cât şi în zona tăişului (fig. 6/5). Profilul longitudinal 
este drept, muchia, rectangulară şi rotunjită în secţiune transversală, este 
plană, tăişul fiind uşor curbat. Dimensiuni: L = 12,2 cm; I = 6,8 cm; 1 
tăiş = 5,8 cm; diam. orif. = 2,9 cm.

Bibliografie:
NICULICĂ, 2000-2001, p. 69, nr. 4 a, fig. 1/8.

47. A doua piesă (fig. 2/1) a fost realizată dintr-un andezit bazaltoid de 
culoare cenuşie cu pigmentaţii verzui, este şlefuită şi prezintă doar mici 
intervenţii realizate recent. Profilul longitudinal este uşor curbat, 
muchia, cilindrică, este puternic bombată („pseudo-disc”), iar tăişul este 
puţin arcuit. Pc feţele laterale prezintă două suprafeţe reliefate, plane şi 
circulare. Datorită dimensiunilor extrem de reduse, comparativ cu o 
armă sau unealtă, suntem de părere că aceasta reprezintă la o scară 
redusă şi stilizată, un topor din bronz, obişnuit, posibil de tipul cu disc 
şi orificiu transversal de fixare a cozii. Astfel, putem considera că ne 
aflăm, mai curând, în faţa unui însemn al puterii sau unui obiect care a 
beneficiat de o cu totul altă destinaţie, decât cea de unealtă/armă.

"  Mulţumim şi pc accastă cale d-lui dr. Ioan Ieţcu pentru amabilitatea cu carc ne-a pus 
piesele la dispoziţie pentru studiu.
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Consideraţii privind unele topoare dc piatră, din epoca bronzului,
__________________ descoperite în Podişul Sucevei__________________

Dimensiuni: L = 7,2 cm; I = 2,7 cm; I tăiş = 3 cm; diam. orif. = 1 cm; 
diam. discului = 2,8 x 3,2 cm.

Bibliografie:
NICULICĂ, 2000-2001, p. 69, nr. 4 b, fig. 1/5.

SIMINICEA, com. Siminicea (SV)
48. De pe teritoriul satului, din zona Scobinţi, provine un topor1' 
confecţionat din şist cuarţito-feldspatic cu clorit, dc culoare cenuşiu- 
verzuie, cu profilul longitudinal drept; muchia, rectangulară în secţiune 
transversală are extremitatea rotunjită. Piesa prezintă urme de folosire 
pe toate suprafeţele. Tăişul este uşor curbat (fig. 8/5). Dimensiuni: L = 
13,4; I = 5 cm; I tăiş = 4,3 cm; diam. orif. =2 cm.

Complexul Muzeal Bucovina -  Suceava.
Bibliografic:
NICULICĂ, 2000-2001, p. 70, nr. 4, fig. 1/7.

ŞIRET, Mănăstioara, localitatc suburbană a oraşului Şiret16 (SV)
49. In partea de nord a Dealului Cobor, în locul numit La Curie, au fost 
descoperite fragmente ceramice şi un topor din granit, masiv, perforat.

Bibliografie:
URSULESCU, ANDRONIC, HĂU, 1986-1987, p. 86 şi pl. 111/2.

50. Tot din zona Mănăstioara, din punctul La Movila, provine un topor 
şlefuit, (realizat din rocă magmatică), cu muchie cilindrică şi bavură pe 
toată lungimea sa, descoperit Ia marginea unui tumul (fig. 2/6). Profilul 
longitudinal este curbat, tăişul puternic arcuit. Dimensiuni: L = 17.5 cm:
1 tăiş = 5,4 cm; diam. orif. = 1,9 cm.

Piesă inedită. Complexul Muzeal Bucovina -  Suceava.
51. Din zona de la poalele nord-vestice a Dealului Ruina (Iotul d-lui V. 
Corolruc), provine un topor-ciocan descoperit întâmplător (fig. 3/2). 
Este naviforniv şlefuit, cu umerii bine evidenţiaţi, tăişul uşor arcuit, 
muchia rotunjită, orificiul pentru fixarea cozii are o formă tronconică, 
fiind lustruit. Pe faţa exterioară prezintă pe toată lungimea, patru incizii 
adânci, drepte, paralele. Nu prezintă urme evidente dc utilizare. Piesa a

15 A fost descoperit în amil 1995 de către dl. Glieorghc Hânccanu din Siminicea, în locul 
cunoscut sub numele dc Scobinfi şi nc-a fost pus la dispoziţie dc d-ra Ramona Blându 
din Suceava.
I6ln punctul Ferma Sinaufi este semnalată ceramică Noua din prima fază, cu triunghiuri 
haşurate, brâie simple şi o toartă supraînălţată. URSULESCU, ANDRONIC, HĂU, 
1986-1987, p. 86. punct II şi pl. II/6-10.
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fost confecţionată din marna mineralizată, cu sulfuri polimetalice. Are 
densitatea dc 3,1 g/cm3. L = 11,7 cm; I max. = 5,5 cm; I tăiş = 4,8 cm; 
diam. orif. = 2,4/2,5 cm; G = 300 g.

Piesă inedită. Complexul Muzeal Bucovina -  Suceava.

SOLCA, Dealul Năsăchire (SV)
52. Pe partea stângă a pârâului Solea, în vecinătatea carierei de nisip, 
ceramică de la începutul epocii bronzului şi un topor de piatră, 
naviform. L = 11 cm, I = 5.5 cm.

Bibliografie:
EMANDI, 1970, p. 10.

SOLONEŢ, com. Todireşti (SV)
53. în locul numit Poiană, a fost descoperit un topor din diorit, cu 
„pscudo-disc”, fară urme de utilizare. Profilul longitudinal şi tăişul sunt 
puternic arcuite (fig. 1/3). Umerii sunt puternic profilaţi. L = 15,2 cm; 1 
tăiş = 4 cm; I max. = 5 cm; diam. muchie = 3,6 cm; diam. orif. = 2.4 
cm.

Bibliografic:
ANDRONIC, 1997, p. 37, nr. 21 D şi pl. IV/617; pentru alte descoperiri din zona 
satului Soloneţ vezi p. 37-38.

54. Toporul a fost recuperat din zona numită Câmpul Bekliman, situată 
în vecinătatea bisericii, pe malul drept al pârâului Cajvana. Pentru 
realizarea lui a fost întrebuinţat un andezit bazaltoid negru-cenuşiu. 
Şlefuit, cu orificiu transversal pentru fixarea cozii. Profilul longitudinal 
este drept, tăişul curbai puternic, iar muchia, cilindrică, prezintă un 
“pseudo-disc” (fig. 2/3). Dimensiuni: L = 9,4 cm; 1 = 4 ,1 cm; I tăiş =  3,4 
cm; diam. orif. = 2,4 cm; diam. discului = 3,7 cm.

Colecţia particulară Vasile Butnar.
Bibliografic:
NICULICĂ, 2000-2001. p. 69. nr. 3 b, fig. 1V/2.

SUCEAVA (SV)
55. De pe Dealul Zamca, cartier Zamca, provine un topor (fig. 2/2) din 
bazalt de culoare neagră-cenuşic, foarte bine conservat, şlefuit, cu 
profilul longitudinal uşor curbat; muchia, cilindrică, prezintă un 
„pseudo-disc” iar pe cele două feţe laterale se află câte o nervură 
orizontală în relief. Tăişul este arcuit spre exterior. A fost descoperit cu 
mulţi ani în urmă de d-1 Richard Scovronschi din Suceava, donat în anul

17 Piesa se află în posesia d-nei prof. Livia Grigorean din Suceava.
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Consideraţii privind uncie topoare de piatră, din epoca bronzului,
__________________ descoperite în Podişul Sucevci__________________

2001 muzeului sucevean de elevul Cristian Valentin Foca din comuna
A * * I SMarginea. In această zonă este cunoscută o necropolă de inhumaţie 

aparţinând epocii bronzului, de care am putea lega, eventual, piesa 
noastră. Dimensiuni: L = 9,4 cm; I = 5.2 cm; I tăiş = 4,3 cm; diam. orif. 
= 2,6 cm; diam. discului = 3,3 cm.

Complexul Muzeal Bucovina -  Suceava.
Bibliografic:
NICULICĂ, 2000-2001, p. 71, nr. 5, fig. 1/6.

56. Topor din granodiorit (fig. 7/2), cu muchia plană, şlefuit pe întreaga 
suprafaţă, cu orificiul bitronconic pentru fixarea cozii. Descoperit într- 
un mormânt datat larg în cneoliticul final/bronz timpuriu. Dimensiuni: L 
= 10,5 cm; I = 4,5 cm.

Bibliografie:
MAREŞ, 1996, p. 323-325, fig. 2.

57. Topor din bazalt (fig. 6/4), şlefuit, descoperit în zona cartierului 
Burdujeni. Muchia este plană, parţial ruptă iar profilul longitudinal 
drept. Dimensiuni: L = 11,5 cm; I tăiş = 3,8 cm; I max. = 5,2 cm; diam. 
orif. = 2 cm.

Piesă inedită. Complexul Muzeal Bucovina- Suceava.
58. Topor din granit de culoare cenuşie, descoperit în anul 1969, pe 
strada Alexandru ccl Bun, în fundaţia unui bloc dc locuinţe, fără alte 
precizări. Muchia este plană; urme dc utilizare pe toată suprafaţa (fig. 
7/6). Dimensiuni: L = 12,8 cm; I tăiş = 3,6 cm; I max. = 6,4 cm; diam. 
orif. = 2,8/2,6 cm.

Piesă inedită. Complexul Muzeal Bucovina -  Suceava, nr. inv. B/267.
59. De pc teritoriul judeţului Succava provine un topor din bazalt, 
şlefuit în întregime, cu tăişurile simetrice şi profilul longitudinal curbat 
(fig. 8/3). L = 9,8 cm.

Piesă inedită. Complexul Muzeal Bucovina -  Suceava.
60. în anul 1958, în curtea fostei mănăstiri din Iţcanii vechi, în 
apropierea bisericii Adormirea Maicii Domnului, a fost descoperit un 
fragment de topor de tip naviform, din care se mai păstrează doar 
jumătatea cu tăiş şi orificiul de fixare a cozii. Piesa a fost lucrată dintr-o 
gresie cuarţoasă, de culoare ccnuşiu-negricioasă la exterior şi ccnuşiu- 
deschis în spărtură. L = 9,2 cm; I max. = 4 cm; diam. orif. = 2,1 cm; I 
tăiş = 3 cm.

Piesă inedită. Complexul Muzeal Bucovina- Suceava. Nr. inv. 1360 D.

18 MAREŞ, 1996, p. 325-327, mormânt dc inhumaţie din al cărui inventar s-a mai 
păstrat doar un topor din granodiorit
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ŞCIIEIA, com. Şcheia (SV)
61. De pe suprafaţa cunoscutei aşezări geto-dacice, din punctul Silişte, 
provine un fragment de topor din dacii, din care se mai păstrează doar 
muchia şi o porţiune a orificiului pentru fixarea cozii. Piesa a fost 
şlefuită şi ruptă încă din vechime. Muchia este alungită şi plană, cu 
secţiunea circulară, având urme de utilizare evidente. Orificiul a fost 
perforat dintr-o singură parte (are o formă tronconică). Descoperit în 
anul 1960, în timpul cercetărilor de suprafaţă. L = 4,6 cm; I max. = 4 
cm; diam. orif. = 1,8 cm.

Piesă inedită. Complexul Muzeal Bucovina -  Suceava.

TODIREŞTI, com. Todireşti (SV)
62. De pe teritoriul comunei provine un topor din granodiorit, 
neperforat, cu muchie cilindrică, plană şi profilul longitudinal drept (fig. 
4/4).

Complexul Muzeal Bucovina -  Suceava, nr. inv. B/503.
Bibliografic:
ANDRONIC, 1997. p. 37, nr. 21 D şi pl. V/23.

UDEŞTI, com. Udeşti (SV)
63. Fragment dintr-un topor şlefuit, lucrat dintr-o rocă dură de culoare 
cenuşie (nu cunoaştem tipul rocii), din care se mai păstrează doar 
muchia cilindrică, alungită (fig. 5/1). Dimensiuni: L = 5,7 cm; I = 4.2 
cm; diam. orif. = 1,6 cm.

Colecţia Şcolii Generale Udeşti.
Bibliografic:
NICULICĂ, 2000-2001, p. 70, nr. 2 a, fig. 11/5.

64. Fragment dintr-un topor de dimensiuni apreciabile, din carc se mai 
păstrează jumătatea dinspre tăiş. Nu cunoaştem tipul rocii. Piesa este 
şlefuită, are profilul longitudinal curbat şi tăişul uşor arcuit. Prezintă 
urme de utilizare, tăişul fiind puternic afectat (fig. 9/6). Dimensiuni: L = 
10,5 cm; I = 4 cm; I tăiş = 5 cm.

Colecţia Şcolii Generale Udeştil<;.
Bibliografie:
NICULICĂ, 2000-2001, p. 70, nr. 2 b, fig. III/5.

VORNICENII MARI, com. Moara (SV)

19 Mulţumim d-nei prof. Cristina Romaniuc pentru posibilitatea de a cerceta colecţia 
şcolară.
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65. Fragment dintr-un topor'0 de andezit de culoare cenuşie, cu 
pigmenţi verzui şi albicioşi, neşlefuit, probabil rulat. Tăişul este arcuit 
spre exterior (fig. 8/2). Dimensiuni: L = 5,4 cm; I -  4,3 cm; I tăiş = 4,9 
cm.

Complexul Muzeal Bucovina -  Suceava.
Bibliografic:
NICULICĂ. 2000-200L p. 71. nr. 6, fig. II/L

20 Fragmentul provenind din săpăturile întreprinse la Vorniccnii Mari de regretatul 
arheolog sucevcan E. I. Emandi la începutul anilor'80.
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Sub aspect morfologic, în lotul prezentat mai sus (vezi repertoriul 
descoperirilor), putem deosebi următoarele tipuri principale:

1. Topoare cu „pseudo-disc” sau disc-„ciupereă”, mai mult sau mai 
puţin reliefat, cu profilul longitudinal curbat uşor sau puternic:
Liteni (fig. l /l) , Soloneţ (fig. 1/3; 2/3), Rădăşeni (fig. 2/1), Suceava -  
Dealul Zamca (fig. 2/2), Cajvana (fig. 2/5), Arbore (fig. 4/2). Din 
această categorie remarcăm în mod deosebit piesa de la Liteni, cu disc- 
ciupercă foarte bine evidenţiat.
2. Topoare cu muchic cilindrică, mai mult sau mai puţin alungită şi 
plană, cu umerii reliefaţi, cu profilul longitudinal drept sau uşor 
curbat:
Adâncata (fig. 1/4), Şiret -  Mănăstioara -  La Movilă (fig. 2/6), 
Giurgeşti (fig. 4/5), Todireşti (fig. 4/4), Călugărcni (fig. 3/5), Udeşti 
(fig. 5/1). Piesa de la Şiret are tăişul puternic arcuit.
3. Topoare cu umerii reliefaţi, cu muchia îngustă, uşor alungită, 
plană şi circulară în secţiune transversală, cu profilul longitudinal 
drept sau uşor curbat:
Botoşana (fig. 1/2), Mihăieşti (fig. 3/1), Poiana Micului (fig. 3/3), 
laslovăţ (fig. 3/4). Botoşana (fig. 6/2).
4. Topoare cu umerii slab reliefaţi sau rotunjiţi, cu muchia scurtă, 
îngustă, plană, circulară în secţiune transversală:
Adâncata -  Imaş (fig. 3/6, 7), Cajvana (fig. 3/8).
5. Topoare cu profilul drept, cu muchia lăţită şi plană:
Ciudin (fig. 6/3). Rădăşeni (fig. 6/5), Plăvălari (fig. 6/5), Suceava -  Str. 
Alexandru cel Bun (fig. 7/6).
6. Topoare de formă pentagonală, cu profilul drept, cu muchia 
îngustă şi rotunjită:
Corni (fig. 4/3), Arbore (fig. 8/4), Bereşti (fig. 8/6).
7. Topoare cu profilul longitudinal drept, alungit, cu muchia 
îngustă, plană, rotunjită:
Suceava -  cartier Burdujeni (fig. 6/4), „Bucovina” (fig. 6/6), Siminicea 
(fig. 8/5).
8. Topoare cu umerii reliefaţi, rotunjiţi, cu tăişul mai lat decât 
restul corpului piesei, cu muchia îngustă, ovală, rotunjită:
Şiret (fig. 3/2).
9. Topoare cu profilul longitudinal drept, cu muchia ovală:
Cajvana (fig. 6/1).

286

Consideraţii privind uncie topoare dc piatră, clin epoca bronzului,
__________________ descoperite în Podişul Sucevei__________________

10. Topoare cu profilul longitudinal curbat, cu muchia plană:
Suceava -  Dealul Zamca (fig. 7/2).
11. Topoare cu tăişurile simetrice, Iară muchie:
Suceava -  (fig. 8/3).

Pentru lotul de faţă, din care 41 de piese beneficiază dc determinare 
geologică, remarcăm utilizarea, cu predilecţie, a rocilor magmatice, dc tipul 
andezitelor (15), andezitelor bazaltoide (2), bazaltelor (4), graniţelor (6), 
granodioritelor (2), dacitclor (2), dioritelor (3) sau microdioritclor (I), doar 
câteva fiind lucrate din roci mctamorfice -  şisturi cuarţito-feldspatice cu clorit 
(1), cuarţ-siltit (1) sau sedimentare -  grauwacke (2), gresie cuarţoasă (1) şi 
marnă mineralizată cu sulfuri polimetalice (1). Principala arie sursă din care 
poate proveni materialul din care au fost concepute o constituie, probabil, 
Carpaţii Orientali (COTOI. GRASU, 2000, p. 33-52), alături de Dobrogea, 
Munţii Banatului şi Munţii Apuseni sau zonele de podiş est-carpatice (vezi 
ANEXA). O altă caracteristică a lotului, constă în marea varietate de 
forme/tipuri şi dimensiuni, care sc încadrează, de altfel, în ansamblul 
trăsăturilor acestei categorii de obiecte din Chalcolilicul fina l european 
(LICHARDUS, LICHARDUS-ITTEN, 1985, fig. 41).

. . . . .

1

• 1
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P I E S E

□  R O C I  S E D I M E N T A R E

□  R O C I  M E T A M O R F I C E

□  R O C I  M A G M A T I C E

Având în vedere criteriul tipologic, remarcăm faptul că descoperirile de 
la Liteni (fig. 1/1), Soloneţ (fig. 1/3) şi Cajvana (fig. 2/5), se aseamănă, în parte,
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cu celc semnalate pc raza judeţului Neamţ, la Chintinici şi Bărcăneşti 
(DUMITROAIA, 1997, p. 433; CAVRUC, DUMITROAIA, 2001, p. 51 şi pl. 
63/3-4) sau în municipiul Piatra Neamţ (M ATAŞĂ, 1959, p. 731 şi fig. 9/1-2), 
care au fost atribuite culturii Costişa.

Pe de altă parte, toporul găsit la marginea unui tumul, la Şiret -  
Mănăstioara -  La Movilă (fig. 2/6), precum şi cel de la Adâncata (fig. 1/4), 
prezintă afinităţi cu toporul din diorit, descoperit în mormântul datat în Bronzul 
Timpuriu, de la Răcăciuni (jud. Bacău) (TUDOR, 1973; BURTĂNESCU, 2002. 
p. 203-204) sau cu toporul-ciocan cu muchia cilindrică, descoperit în M4/T4, 
aparţinând culturii Jamnaja, din necropola de la Sărăteni, de pc malul stâng al 
Prutului (Republica Moldova) (LEVIŢK1, MANZURA, DEMCENKO, 1996, p. 
47-48, fig. 41/43); una din piesele de la Cajvana (fig. 2/5), cu loc dc descoperire 
necunoscut, sc aseamănă, până la identitate cu toporul din T8 de la Cotârgaci 
(jud. Botoşani), descoperit probabil în mediu Jamnaja (MOSCALU, 1989, fig. 
8/4; BjURTĂNESCU, 2002, p. 255) iar topoarele dc la Ciudin (fig. 6/3), 
Rădăşeni (fig. 6/5), Succava -  Str. Alexandru ceI Bun (fig. 7/6) şi Plăvălari (fig. 
7/5), au bune analogii cu toporul din andezit cuarţifer, din T3 de la Slobozia- 
llăncşti (jud. Botoşani), datat de asemenea, în Bronzul Timpuriu 
(BURTĂNESCU, 2002. p. 464).

In acest context, menţionăm faptul că, în ţara noastră, topoare de piatră 
sunt semnalate şi in cultura Coţofeni (CIUGUDEAN, 2000. p. 31, pl. 120/10- 
11; 121; 122; 123; 124/3-4, 6-8), Clina (SCIIUSTER. 1997, p. 52 şi fig. 33/1. 3-
4, 34/2), în aria manifestărilor culturale post-Clina, în cadrul aspectului cultural 
Odaia Turcului (SCIIUSTER, 1997, p. 120 şi fig. 32/4, 34/3), în Orizontul 
mormintelor în cistă (SCIIUSTER, 1997. p. şi fig. 33/2). în cultura 
Schneckenberg (PROX. 1941; SZEKELY, 1997, p. 49, p i  XLIV/l, XLVIII/9), 
culturile Monteoru (NESTOR. 1960, p. 97, fig. 19/1; B1CMIR, DOGAN, 1962, 
p. 291-300; FLORESCU, 1966, p. 53-54 şi fig. 5/3; FLORESCU, 
BUZDUGAN, 1972, fig. 41/2), Ciomortan (SZEKELY, 1997, p. 58, pl. 
LXXXVII/7), Wietenberg (DĂNILĂ, MARINESCU, 1974, p. 24-26; 
ANDRIŢOIU. 1992, p. 44-45 şi pl. 39; MARINESCU, 1995, pl. XL1/4; 
BOROFFKA, 1994, p. 216-218, pl. 30/10-17), Tei (LEA1 IU, 1966, p. 62-65, 
fig. 6/2-4; BORONEANŢ, BORONEANŢ, 1992, p. 91-108, pl. I, III, V-V1I), 
Noua (FLORESCU, 1964, p. 157-158, fig. 9/1-2; DERGACEV, 1986, fig. 
45/28-29: I LORESCU, 1991, fig. 158/2, 5, 159/1-6) şi Coslogcni (MORINTZ,
1978, fig. 72/12 = 73/10). în ceea ce priveşte Bronzul Timpuriu din spaţiul est- 
carpatic, menţionăm aici lucrarea rcccntă a cercetătorului Florentin Burtăncscu, 
în care sunt amintite şi reproduse descoperirile mai vechi de la Răcăciuni. Valea 
Lupului, Lozna, Cotârgaci şi Slobozia-Hăneşti (BURTĂNESCU, 2002, pl. 
XXXIV. XXXVIII-XXXXIX).
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Mergând cu analogiile pe un spaţiu întins, remarcăm faptul că în ' 
mediile culturilor Niprului mijlociu (ARTEMENKO, 1985, p. 366, fig. 99/9-11,
35, 37. 40, 68, 72), ceramicii şnuratc (FILIP, 1966, p. 1239, fig. 3, 5; 
SVESNIKOV, 1985. p. 376, fig. 100/6-8; LICHARDUS, LICIIARDUS- 
ITTEN, 1985, p. 451-455: BEREZANSKAJA, 1994, fig. 5), în mormintele 
tumulare ale culturii subcarpatice (SVESNIKOV, 1985; SULIMIRSKI, 1968, 
pl. 10), în cultura Catacombnaja (BRATCENKO, ŞAPOŞNIKOVA, 1985, p. 
414, fig. 111/7, 11 şi 112/4-5; DERGACEV, 1986, fig. 24/9-11; DERGACEV, 
1994, p. 135, fig. 6/3-5; SANJAROV, 1992, p. 160-177: MANZURA, SAVA,
1994, fig. 13/6, 14; BEREZANSKAJA, 1994, fig. 7), cultura Jamnaja 
(ŞAPOŞNIKOVA, 1985, fig. 93/1-2; DERGACEV, 1986, fig. 13/26-28, 18/7-8, 
19/6; DERGACEV. 1994, p. 131, fig. 2/7-8, p. 132, fig. 3/6), cultura Edineţ 
(DERGACEV, 1986, fig. 26/4, 26/17-18; DERGACEV, 1994, p. 136, fig. 7/6- 
7), cultura Mnogovalikovaja (BRATCENKO, 1985, fig. 123/13, 15;
DERGACEV, 1986, fig. 36/20-21; BEREZANSKAJA, 1994, fig. 8). cultura 
Komariv (SVESNIKOV, 1967; BEREZANSKAJA, 1985, fig. 117/13; 
BEREZANSKAJA, 1994, fig. 10), sc întâlnesc piese asemănătoare cclor din 
Podişul Sucevei.

Fără a intra în detalii, care pot II regăsite şi în alte lucrări care surprind 
într-un mod mai mult sau mai puţin direct problematica topoarelor din piatră" , 
suntem de părere că toate aceste topoare aparţin, în general, epocii bronzului. In 
privinţa analogiilor, aşa cum reiese de mai sus, doar tipurile I -  îndeosebi piesa 
de la Liteni (fig. l / l )  şi IV, respectiv piesele din complexele funerare de la 
Adâncata"şi Cajvana, pot fi atribuite cu certitudine Bronzului Mijlociu, 
respectiv culturii Konnariv . Restul pieselor (care nu au precizate condiţiile 
descoperirii), considerăm că pot fi eşalonate pe parcursul întregii epoci a 
bronzului, dar. cu precădere în primele două perioade. Spre exemplu, unele 
topoare au bune analogii în mediul Wietenberg şi în cultura ceramicii şnurate 
(care, momentan, nu sunt atestate în Podişul Sucevei)’2; acest fapt ne determină

21 Amintim, printre altele: PROX, 1941, p. 48-51 şi 68-69, pl. V-VI şi XXXV; VULPE, 
1959. p. 265-276; COMŞA. 1972, p. 260: TUDOR, 1973, p. 283-289: IGNAT, 1981, 
133-134 şi fig. 1/4; IRIMIA, MUNTEANU, 1988-1989, p. 299-303: FLORESCU, 
1991, fig. 158/2, 5 şi 159/1-6: MUNTEANU. 1991. p. 407-418: ANDRIŢOIU. 1992. p. 
44-45 şi pl. 39, pentru topoare dc piatră aparţinând culturii Wietenberg; MARINESCU,
1995, pl. XXXVIII/4 şi XLI/4; SCIIUSTER, MUNTEANU. 1995. p. 79-84; VASILJU,
1996, IRIMIA, BAR DAC, 1995-1996. p. 18-21: URSU, 1995-1996, p. 541-543: 
ISTINA, 2000, p. 288-290: DUMITROAIA, 2000, passim; BURTĂNESCU. 2002. 
passim.
22 Recent, Florentin Burtănescu admite prezenţa ceramicii şnuratc în extremitatea de 
nord a Moldovei (BURTĂNESCU, 2002, p. 206-212).
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să afirmăm că piesele respective sunt dovada unor importuri, piesele fiind 
probabil aduse din mediile culturale învecinate sau au fost produse şi vehiculate 
de meşteri/comercianţi itineranţi. Totuşi, aici trebuie atrasă atenţia asupra 
stadiului extrem de lacunar al cercetării epocii bronzului în Podişul Sucevei, 
cercetările viitoare putând redirecţiona unele dintre consideraţiile noastre. Spre 
deosebire de celc două culturi sus menţionate, cultura Jamnaja este atestată în 
Podişul Sucevei, prin mormântul de la Bioşteni (PLTRLSCU-DÎMBOVIŢA. 
1950); explicaţia prezenţei unor piese cu bune analogii în culturile Jamnaja, 
Catacombnaja şi Mnogovalikovaja, care sunt bine cunoscute prin descoperirile 
de pe teritoriul ţării noastre şi din Republica Moldova, devine astfel mult mai 
simplă. în sfârşit, nu dorim să absolutizăm factorul creator local, dar nici să 
explicăm prezenţa diverselor tipuri doar pe seama altor populaţii.

Referitor la Bronzul Târziu, aşa cum reiese din literatura de specialitate, 
ponderea topoarelor de luptă scade consistent, dar, evident, cu unele 
supravieţuiri din perioadele anterioare (FLORESCU, 1991, passim).

Desigur, toate aceste sumare consideraţii trebuie privite cu rezervele de 
rigoare, întrucât nu cunoaştem contexte sigure pentru majoritatea obiectelor 
prezentate mai sus. Totodată, avem în vedere faptul că prelucrarea unei astfel de 
piese, mai cu seamă dintr-o rocă magmatică, era anevoioasă şi nu constituia, 
desigur, apanajul oricărui membru comunitar, astfel încât se poate considera că 
numeroase astfel dc topoare au avut, în opinia noastră, o viaţă extrem de lungă 
pe parcursul epocii bronzului, putând II vorba de păstrarea pentru un timp 
îndelungat (în cazul obiectelor cu altă funcţionalitate decât cea dc armă/unealtă
-  este cazul sceptrelor, însemne ale puterii) sau refolosiri prelungite ale 
acestora.

Trecând în revistă caracteristicile morfologice ale topoarelor, înclinăm 
să credem că majoritatea au servit drept arme/unelte în viaţa de zi cu zi. însă, 
dimensiunile extrem de reduse ale piesei de la Rădăşeni (fig. 32/4), precum şi 
deosebitele realizări de la Suceava -  Dealul Zamca (fig. 32/5), Arbore (fig. 
33/2), Liteni (fig. 32/16), Soloneţ (fig. 32/13), Şiret -  Mănăstioara (fig. 32/12), 
Cajvana (fig. 32/10), Giurgeşti (fig. 33/11-12) şi Botoşana (fig. 32/3), ne 
îndreptăţesc, credem noi, să considerăm că acestea ar fi beneficiat şi dc calitatea 
de însemn al puterii, de semn distinctiv sau chiar piesă dc cult, fapt de care nu 
ne îndoim, ccl puţin în cazul amintitei piese de la Rădăşeni. în acest context, 
subliniem faptul că unul din topoarele de la Piatra-Neamţ, semnalate de 
Constantin Matasă (MATASĂ, 1959, p. 731 şi fig. 9/1). a fost descoperit într-o 
groapă cu feţuială din lut, în acest caz fiind vorba de o depunere cu caracter 
votiv.

Semnificaţia topoarelor de piatră aparţinând Chalcoliticului fina l 
central-curopean, a fost discutată, printre alţii, de Jan şi Marion Lichardus-Ittcn 
(LICHARDUS, LICHARDUS-ITTEN, 1985, p. 453, fig. 41/5-6 şi p. 499) şi,
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mai recent, de Dumitru Boghian (BOGHIAN. 2003, p. 181), care subliniază 
funcţia mixtă îndeplinită dc aceste piese, anume aceea de arme/însemne ale 
poziţiei sociale.

în legătură cu destinaţia unor piese, un indiciu important îl furnizează 
gradul de şlefuire/finisare şi urmele de utilizare. Astfel, notăm că tocmai piesele 
pe care le considerăm nu doar posibile simple arme ci şi/sau însemne/piese de 
cult, au fost integral şlefuite sau lustruite şi nu prezintă urme dc utilizare. în 
schimb, topoarele din mormintele tumulare de la Adâncata (M1/T1/200I şi 
M2/T9/2004) şi Cajvana au fost în general şlefuite, dar prezintă urme evidente 
de utilizare, atât în zona muchiei cât şi pe tăiş; aşadar, scopul depunerii acestora 
în mormintele respective poate fi doar acela că defuncţii au fost, probabil, 
războinici. De altfel, în groapa M l/TI/2001 de la Adâncata au fost descoperite 
şi şase vârfuri de săgeată din- silex cu baza concavă, iar în M1/T9/2004, 
învecinat şi contemporan cu M2/T9/2004 din aceeaşi necropolă, a fost găsit un 
alt vârf de săgeată de acelaşi tip.

Un ultim aspect, pe carc dorim să îl trecem în revistă, constă în decorul 
asociat unor piese. Astfel, amintim prezenţa decorului în relief şi a celui incizat.

Primul tip, ccl în relief, este şi cel mai bine reprezentat, fiind întâlnit 
sub forma unor linii/nervuri longitudinale pe faţa ventrală a topoarelor, imitând, 
după cum consideră cercetătorii, cusătura de la turnarea unor piese 
asemănătoare, din cupru sau bronz. Sunt şase topoare care prezintă astfel de 
„bavuri” verticale: Adâncata (fig. 1/4), Hănţeşti (fig. 2/4), Şiret -  Mănăstioara -  
La Movilă (fig. 2/6), Călugăreni (fig. 3/5). Giurgeşti (fig. 4/5) şi Cajvana (fig. 
5/6); dintre acestea, cinci sunt prelucrate din roci magmatice şi doar una, cea de 
la Giurgeşti, dintr-o rocă metamorfică, respectiv cuarţ-siltit.

Patru topoare prezintă decor în relief orizontal, aproximativ în partea lor 
mediană, de o parte şi de alta a orificiului pentru fixarea cozii. Astfel, amintim 
piesele de la Succava -  Zamca (fig. 2/2), Poiana Micului (fig. 3/3), laslovăţ (fig. 
3/4) şi Botoşana (fig. 5/3). Dacă liniile/nervurile verticale, discutate mai sus. sc 
aseamănă cu „bavurilc” pieselor metalice, în acest caz suntem de părere că 
realizarea acestui decor este doar de natură artistică, având probabil, doar 
menirea de a înfrumuseţa obiectul respectiv.

Al doilea tip de decor, cel incizat, apare doar pc două piese, una 
provenind de la Şiret -  Dealul Ruina (fig. 3/2), realizată din rocă sedimentară, 
respectiv marnă mineralizată cu sulfuri polimetalice, cealaltă de la Giurgeşti 
(fig. 4/5), confecţionată din rocă metamorfică, cuarţ-siltit. Piesa de la Şiret a 
fost decorată pe partea ventrală cu patru linii adâncite paralele, verticale, pe 
toată lungimea ei. Toporul de la Giurgeşti prezintă, pe partea ventrală şi pe cele 
două laterale, linii incizate, în formă de zig-zag. Accst motiv, după cum se ştie, 
este des întâlnit pe ceramica aparţinând epocii bronzului din ţara noastră,
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precum şi pe unele obiecte metalice de lasfârşitul epocii bronzului şi din
I lallstatt-ul timpuriu.

Descoperirile înfăţişate aici, pot 11 asociate cu materiale ceramice 
provenite din aşezări şi necropole aparţinând epocii bronzului din judeţul 
Suceava. Astfel, amintim materialele din Bronzul Timpuriu de la Rădăşeni 
(CIUREA, 1931, p. 7-8 şi fig. 4-5), Dolheştii Mari (DINU, 1959. p. 214-215 şi 
fig. 2/2-3, 5; DINU, 1961, p. 122-124 şi fig. 4/1-4) şi Mihoveni (URSULESCU, 
BATARIUC, 1978, p. 90 şi fig. 6/1-3, 8/9-11, 9/1-2, 4-5), Ipoteşti (NICULICĂ, 
IGNĂTESCU, 2000-2001, P- 82, nr. 5, fig. 4/2) (aşezări), pe cele de factură 
Costişa-Komariv de la Horodnicu de Jos (IGNAT, 1981, p. 134-136, cu 
bibliografia), Hârtop (URSULESCU, POPOVICI, 1987), Volovăţ (IGNAT, 
2003), Cajvana (IGNAT, 2003) şi Adâncata -  Imaş (NICULICĂ et alii, 2002, p.
11; MAREŞ ct alii, 2002, p. 23-27) (necropole tumulare) sau Mihoveni -  Cahla 
Morii (BATARIUC, 2001, p. 40-41) şi Botoşana (TEODOR, 1980. p. 45-46) 
(aşezări), la care adăugăm şi numeroasele urme ale purtătorilor culturii Noua, 
care sunt cunoscute dc altfel, în majoritatea localităţilor menţionate mai sus.

După cum s-a arătat, topoarele de piatră din Podişul Sucevei prezintă 
analogii pe spaţii întinse, între care amintim cultura Niprului mijlociu, cultura 
Glina şi aspectele culturale care o succed, culturile Wietenberg, Monteoru, 
Catacombnaja, Mnogovalikovaja, cultura ceramicii şnurate şi complexul Noua- 
Coslogeni-Sabatinovka. Este dificil de apreciat care din aceste piese au fost 
lucrate în mediul epocii bronzului din Podişul Sucevei sau constituie importuri. 
Oricum, zona geografică pe care o studiem oferă o conjunctură etno-culturală 
complicată, care, fiind puţin cercetată, nu permite, deocamdată, să mergem mai 
departe cu consideraţiile noastre.

Demersul de faţă constituie mai mult o grupare de materiale arheologice 
inedite, sumara noastră intervenţie privind tipologia acestora bazându-se doar 
pe parametrii morfologiei descriptive; în acest sens ne-ar 11 fost deosebit de utilă 
cunoaşterea precisă a locului şi complexului descoperirii pentru un număr mai 
mare de piese. Puţinele analogii contextuale, asociate pieselor din Podişul 
Sucevei, mai mult nuanţează relativitatea concluziilor noastre, decât să ofere o 
bază solidă pentru datare. Concluzionând, din punct de vedere cronologic, 
suntem de părere că aceste tipuri de piese au fost folosite cu precădere la nivelul 
primelor două perioade ale epocii bronzului, mai puţin către sfârşitul acesteia.

______________Bogdan Niculică, Vasile Budui, Ion Mareş______________
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ANEXA

Arii sursă posibile, de nu teritoriul României, pentru topoarele de piatră 
descoperite în Podişul Succvci
Vasile Budui (Facultatea de Istoric şi Geografie, Universitatea „Ştefan cel 
Mare” -  Suceava)

De-a lungul timpului, diverse roci au folosit drept materie primă pentru 
o gamă largă de unelte şi arme, piese componente ale unor instalaţii etc. 
Utilizarea lor în preistorie/protoistorie a fost favorizată de proprietăţile pc care 
acestea le prezintă: duritate, grad de compactare, culoare, proprietăţi pe care le- 
am preluat şi noi. Aria de răspândire a rocilor de interes în pre- şi protoistorie 
este destul de largă, predominând arii „in situ”, din regiunile de orogen, unde 
sunt preponderente rocile compacte, dure, de genul rocilor cristaline, gresiilor, 
conglomeratelor. Analizele petrografice efectuate de geografi şi geologi, din 
ţara noastră, precum Ion Donisă, Vasile Băcăuanii, Nicolae Barbu, Lucian 
lonesi, Nicolae Miclăuş şi mulţi alţii, au pus în evidenţă mai multe stratc de roci 
sedimentare, cu posibilităţi dc valorificare în sensul realizării armelor şi 
uneltelor în trecutul îndepărtat. In continuare prezentăm tipurile dc roci 
identificate ca materie primă pentru aceste topoare şi principalele lor 
caracteristici.

1. Roei magmatice
GRANITUL este o rocă intrusivă, acidă, alcătuită din cuarţ, feldspaţi, 

biotit, homblendă. Apare sub formă de corpuri mari (batolitc, lacolite), 
exhumatc ulterior de eroziune, fiind răspândit în Dobrogea (lacobdcal, 
Turcoaia) şi în Banat.

GRANODIORITUL este o rocă intrusivă, acidă, cu alcătuire 
asemănătoare cu cea a granitului dar cu o predominare a feldspaţilor plagioclazi. 
faţă de cei alcalini. Se întâlneşte în Banat, precum şi în zona cristalino- 
mezozoică a Carpaţilor Orientali, sub formă dc corpuri mari, asociate şisturilor 
cristaline.

DIORITUL este o rocă intrusivă, neutră, de culoare cenuşiu-verzuie. 
pestriţă. Se întâlneşte în magmatitcle dc la Greci (Dobrogea) şi în provincia 
banatitică: Munţii Banatului, Munţii Poiana Ruscă, Munţii Apuseni.

DACITUL este o rocă efuzivă, de culoare cenuşie-verzuie, cu 
structură hipocristalină (masa rocii este formată din cristale prinse în sticlă). 
Este o rocă acidă, fiind corespondenta de la suprafaţă a granodioritului. Dacitele 
sunt răspândite în Munţii Oaş-Gutâi, fiind asociate riolitelor şi andezitelor.

Consideraţii privind unele topoare de piatră, din epoca bronzului,
____________________descoperite în Podişul Sucevei____________________
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ANDF.ZITUL (denumirea vine de la Munţii Anzi) este o rocă efuzivă, 
de culoare cafenie-cenuşie până la neagră, răspândită în lanţul vulcanic al 
Carpaţilor Orientali (Oaş, Gutâi, Ţibleş, Călimani). F.ste o rocă neutră (50-55 % 
SiOi).

BAZALTUL (bazaltes = negru) este o rocă efuzivă, bazică, de culoare 
neagră-cenuşie. în România sc asociază ofiolitclor din Munţii Drocea şi Platoul 
Niculiţel (Dobrogea) şi vulcanitelor neogene.

2. Roci sedim entare
GRESIILE sunt roci sedimentare, rezultate prin consolidarea 

nisipurilor într-un liant (calcaros, silicios). După natura liantului, există două 
categorii importante de gresii:

- gresii cu ciment sau gresii propriu-zise; gresiile cu ciment sunt 
cuarţoase (peste 75 % cuarţ, utilizate în industria sticlei), liticc şi arcoziene;

- gresii cu matrice sau gresia graywacke.
Gresiile sunt foarte răspândite în cuprinsul flişului Carpaţilor 

Orientali. în funcţie dc condiţiile geologice de formare şi dc vechimea 
sedimentării, sc disting mai multe tipuri dc gresie.

Gresia de Kliwa -  apare sub formă de bancuri masive de culoare albă. 
uşor gălbuie sau slab cenuşie. Este o gresie silicioasă, sfărâmicioasa cu 
proprietatea de automăcinare. Conţinutul de cuarţ este cuprins între 80 şi 95 %. 
Dintre zonele cele mai reprezentative pentru răspândirea acestei roci şi cu 
posibilitate dc exploatare menţionăm: Putna -  Succviţa -  Maidan, Cacica -  
Soloneţ -  Plcşa -  Gura Humorului sau Piatra Neamţ -  Tazlău.

Alte tipuri de gresie întâlnite în Carpaţii Orientali:
- gresia de Tarcău -  este o gresie calcaroasă.
- gresia de Fusarii
- gresia de Prisaca-Tomnalic
- gresia de Liteăceşti
Rezerve importante se găsesc la Brodina, Putna, Succviţa, C iumârna, 

Solea. Păltinoasa, Stulpicani, Prisaca Dornei, Piatra Neamţ, Bicaz, Tazlău, 
Tarcău etc.

în Podişul Moldovei, exploatări mai importante sc practică în 
perimetrul localităţii Delcni-Hârlău (Basarabian inferior) şi în zona Burdujeni -  
Adâncata (gresiile calcaroase volhiniene). Sunt utilizate pentru drumuri şi la 
fundaţiile clădirilor.

GRESIA de tip GRAYWACKE (GRAUWACKE) este o rocă 
psamitică, formată din cantităţi variabile dc granoclaste şi fragmente litice, dc 
obicei grosiere şi angulare, legate între ele printr-o matrice argiloasă. Formează 
depozite compacte, de obicei dure, dc culoare închisă, ccnuşie-verzuie, cu un 
grad de sortare slab şi stratificaţie gradată. în România este răspândită în
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Dobrogea Centrală sub formă de strate de diferite grosimi (0,1 + 3 ni.), în 
formaţiunea de Istria din grupul şisturilor verzi. Vârsta acestei formaţiuni, care 
totalizează o grosime 1000-1200 m., este Proterozoic superior-Cambrian 
inferior.

3. Roci metamorfice
ŞISTURILE CRISTALINE sunt roci formate în condiţiile unor 

presiuni puternice, exercitate asupra materialului preexistent. Sunt întâlnite în 
zona cristalină a Carpaţilor Orientali (Munţii Rodnei, Munţii Suhard, Masivul 
Rarău, Masivul Giumalău, Munţii Leaota), în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii 
Occidentali.

ŞISTURILE CUARŢITO-FELDSPATICE au un conţinut ridicat în 
cuarţ şi fcldspaţi şi sunt întâlnite în sectorul Cârlibaba-Dadu, Ciocăneşti ş.a.

CUARŢITELE şi CUARŢUL sunt întâlnite sub formă de filoane, în 
masa de şisturi cristaline, în regiunea Delniţa-Botuş-Orata, în cristalinul 
Munţilor Bistriţei. Cuarţitele negre conţin mineralizaţii de niangan şi sunt 
răspândite în zonele Orata Mare. Iacobcni, Şaru Dornei ş.a.

CALCARELE CRISTALINE apar în perimetrul Gherghiţeni-Valea 
Arinului (comuna Doina Arini, jud. Suceava), străbătut de râul Bistriţa sau în 
cadrul pietrişurilor din zona de contact a podişului ci orogenul carpatic.

MARNELE MINERALIZATE CU SULFURI POLIMETALICE se 
întâlnesc în zonele de podiş, inclusiv în Podişul Sucevei.

Multe dintre rocile prezentate aici se găsesc remaniate, sub forma 
pietrişurilor de terasă, în lungul văilor care ies din Carpaţi şi traversează Podişul 
Sucevei.
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Considcrations su r quelqucs haches en pierre dc Pepoque du bronze , 
decouvertes en Podişul Sucevei

Resume

Sur lc territoire de notre pays, on a decouvert de nonibreuses haches en 
pierre, appartenant aux diverses cultures de l’epoque du bronze; ces haches sont 
connues aussi, sous le nom dc haches- inarteau, haches naviformes, haches de 
luttc. Dans l’etude ci-jointe, les auteurs presentent 65 de lels objets, decouverts 
en Podişul Sucevei. 'I'out en tenant compte de la forme /des dimensions des 
pieces, on a identific, en general, les types suivants:
1..Haches avec „pscudo-disque” ou disque-„cham pignon”, plus ou moins 
releve, le profil longitudinal faeilement ou forteinent courbe, Ies epaules 
plus ou moins proem inentes:

Liteni(fig.l/1), Soloneţ (figl/3;2/3), Rădăşeni (fig.2/1), Suceava- Dealul 
Zamca (fig. 2/2), Cajvana (fig 2/5), Arbore (fig 4/2). De cette categorie, on 
remarque surtout la piece de Liteni, avec disque champignon tres bien mis en 
evidence.
2.Haches avec Părete cylindrique, plus ou moins allongec et plane, les 
epaules proem inentes, Ie profil longitudinal droit ou un pcu courbe:

Adâncata (fig. 1/4), Şiret -Mănăstioara- La Movilă ( fig.2/6), Giurgeşti 
(fig.4/5), Todireşti (llg.4/4) Călugăreni( fig 3/5) , Udeşti(llg 5/1). La piccc de 
Şiret a le tranchant tres courbe.
3.Haches avec les epaules proem inentes, Părete etroite, faeilement allongec, 
plane ct circulaii O en section transversale, le profil longitudinal droit ou un 
pcu courbe:

Botoşana (fig.2/2), Mihăilcşli (fig.3/1), Poiana Micului (fig.3/3), laslovăţ 
(fig.3/4), Botoşana (fig.6/2).
4.Haches avec Ies epaules faiblem cnt mises en relief ou arrondics, l’arete 
courtc, etroite, plane, circulairc cu section transversale:

Adâncata- Imaş (fig.3/6,7),Cajvana (fig.3/8).
5. Haches avec le profil d r o i t , I’aretc aplatic et plane:

Ciudin (fig6/3), Rădăşeni (fig.6/5), Plăvălari ( fig.6/5), Suceava- Rue 
Alexandru cel Bun (fig.7/6).
6. Ilaches dc forme pentagonale , Ic profil droit, I’aretc  etroite ct arrondie:

Corni (fig.4/3). Arbore (fig.8/4). Bereşti ( fig.8/6).
7. Haches avec lc profil longitudinal droit, allonge, Părete etroite, plane, 
arrondie:
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Suceava- quarticr Burdujeni (fig.6/4), „Bucovine”(fig. 6/6), Siminicea 
(fig.8/5).
8. Haches avec les epaules mises en relief , arrondics, Ie tranchant plus 
large que lc reste du corps dc la piece, Părete etroite, ovale, arrondie:

Şiret (fig 3/2).
9. Haches avec Ic profil longitudinal d r o i t , P ărete  ovale:

Cajvana (fig. 6/1).
10.Hachcs avcc Ic profil longitudinal courbe, I’aretc  plane :

Suceava- Dealul Zamca /fig. 7/2).
11 .Haches avec les tranchants sym ctriqucs , sans arete  :

Suceava (fig. 8/3).

La majorite des picces a ete travaillee en rochcs inagmatiques(35), quatre 
cn roches sedimentaires ct sculement deux en roches metamorphiques. Le degre 
different de polissage, la forme et les dimensions de certaines haches, nous 
conduisent â l’hypothese que certaines pieces ont eu une fonction pratique 
(c’cst â dire qu’elles ont cte des armes/ des outils), pendant que des autres ont 
servi comme signes distincts /symboles / pieces de culte. Quatre haches, dont 
trois decouvertes en tombeaux appartenant ă la culture Komariv (Adâncata ct 
Cajvana -  fig.3/6-8), et une, trouvee, d ’une maniere accidentelle, â Liteni(fig. 
l / î ) ,  mais avec analogies dans le departement de Neamţ, dans le cadre de la 
meme culture, peuvent etre attribuees certainement au bronze moyen. Les 
autres pieces appartiennent, en general, â l’epoquc du bronze, mais surtout ă 
ses premieres deux periodes et moins â la culture Noua du bronze tardif.

La liste des figures:
Fig. 1. Haches cn p ierre decouvcrtes en Podişul Sucevei:
1-4, dep. de Suceava. 1, Liteni- Găinărie; 2, Botoşana; 3, Soloneţ -  Poiana: 4, 
Adâncata. 1,4, pieces inedites; 2, selon ANDRONIC, 1997, pI.V/22;3, selon 
ANDRONIC, 1997 , pl.1V/6.
Fig. 2. Haches cn p ierre  decouvcrtes en Podişul Sucevei:
1-6, dep. dc Suceava. 1, Rădăşeni; 2, Suceava- Dealul Zamca ; 3. Soloneţ- 
Câmpul Bel ciimatr,
4, Hânţeşti; 5, Cajvana ; 6, Sirct -L a  Movilă; 4,6 pieces inedites ; 1, selon 
NICULICĂ,2000-2002, flg.I/5; 2, selon NICULICĂ, 2000-2001 . fig. 1/6; 3, 
selon NICULICĂ , 2000-2001. fig. IV/2; 5, selon URSU,1997, fig.32/1.
Fig.3. Haches en pierre decouvcrtes cn Podişul Sucevei:
1-8, dep. de Suceava. 1, Mihăieşti- Poieni ; 2. Şiret- Dealul Ruina; 3, Poiana 
Micului ; 4, laslovăţ; 5, Călugăreni: 6. Adâncata- Imaş ,T1; 7, Adâncata- Imaş, 
T9; 8, Cajvana- T I. 2,6-7, pieces inedites; I, selon NICULICĂ, 2000-2001, fig.
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1/3; 3, selon KAINDL. 1896, pl.l/7; 4,selon KAINDL, 1896 , pl.l/5;5, selon 
IGNAT, 1981, fig. 1/4; 8, selon IGNAT, 2003, fig 1/4.
Fig. 4. Haches en pierre decouvertes cn Podişul Sucevei:
1-5, dep. de Suceava. 1, Părhăuţi-Mesteceni :2, Arbore ;3, Corni- Islaz; -I, 
Todireşti; 5. Givirgeşli-Dealiil Bisericii ; 3,5, pieces inedites; I, selon 
NICULICĂ. 2000-2001, fig.IV/l; 2, selon NICULICĂ . 2000- 2001, fig.I/9; 4, 
selon ANDRONIC, 1997, pl.V/23.
Fig.5. Ilachcs en p ierre decouvertes cn Podişul Sucevei:
1-6, dep. de Suceava . 1. Udeşti; 2, Arbore; 4,6, Cajvana ;3,5- Botoşana. 1, 
selon NICULICĂ, 2000-2001, fig.II/5; 2, selon NICULICĂ ,2000-2001, 
fig.III/1 ; 3,selon NICULICĂ , 2000-2001, Fig. III/6, 4, selon ANDRONIC.
1997, pl.V/21; 5. selon ANDRONIC. 1997, pl.V/18; 6, selon URSU, 1997, 
fig.33/1.
Fig.6. Haches en pierre decouvertes en Podişul Sucevei:
I-2,4-5, dep. do Suceava;3, Ukraine; 6, „Bucovine”.4,6 -  pieces inedites .1, 
Cajvana; 2, Botoşana; 3. Ciudin ; 4, Suceava- quartier Burdujeni; 5, Rădăşeni;
6, „Bucovine “- passim. 1, selon URSU ,1997, fig.33,2; 2, selon NICULICĂ , 
2000-2001, fig. 1/2; 3, selon KAINDL. 1896. pl. 1/6; 5, selon NICULICĂ, 2000- 
2002, fig 1/8.
Fig .7. Haches en p ierre decouvertes cn Podişul Sucevei :
1-6, dep. de Suceava . 1, Botoşana: 2, Suceava- Dealul Zamca ; 3, Adâncata -  
Dealul Lipovanului ; 4, moara Carp; 5, Plăvălari ; 6, Suceava- Rite Alexandru 
ce! Bun. 5,6 pieces inedites ; 1, selon NICULICĂ, 2000-2001 , fig. 11/4; I, selon 
MAREŞ, 1996. Ilg. 2; 3, selon NICULICĂ , 2000-20001, fig. III/2: 4 . selon 
NICULICĂ , 2000-2001, fig. 111-3.
Fig. 8. Haches en pierre decouvertes en Podişul Sucevei :
1-6, dep. de Suceava . 1, Călugăreni -  Grădini: 2, Vornicenii Mari; 3, Suceava; 
4, Arbore; 5 , Siminicea ; 6, Bereşti. 1,3 pieces inedites ; 2, selon NICULICĂ, 
2000-20001, fig. I l / l ; 4, selon NICULICĂ, 2000-2001, fig. 1/4 ; 5, selon 
NICULICĂ , 2000-2001, fig. 1/7; 6. selon URSU , 1997. fig.3L2.
Fig.9. Haches cn pierre decouvertes en Podişul Sucevei:
1-4, 6, dep. de Suceava; 5. „Bucovine”. I, Arbore; 2. Mihoveni: 3, Cajvana; 4, 
Plăvălari; 5, „Bucovine”- passim.; 6, Udeşti ; 5, pieces inedites; 1, selon 
NICULICĂ, 2000-2001. fig. II/3; 2, selon NICULICĂ, 2000-2001, Fig. 11/2; 
selon URSU ,1997, fig. 31/4; 4, selon NICULICĂ, 2000-2001; 3, selon URSU,
1997, fig.31/4, selon NICULICĂ, 2000-2001, fig. III/4; 6, selon NICULICĂ , 
2000-2001. fig. II1/5.
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Fie. 1: Topoare dc piatră descoperiteîn Podişul Sucevei. _
1-4, jud. Suceava. 1, Liteni - Găinărie; 2, Botoşana; 3 So oncţ[ - Iou,ncr: 
4, Adâncata. 1, 4, piese inedite; 2, după ANDRONIC, 1997, pl. V.__, -•>, c upa 
ANDRONIC, 1997, pl. IV/6.



Fig. 2: Topoare dc p iatră  descoperite în Podişul Sucevei.
1-6, jud. Succava. 1, Rădăşeni; 2, Suceava - DealulZamca\ 3, Solonct - Câmpul 
Beldiman; 4, Hânţeşti; 5, Cajvana; 6, Şiret - La Movilă. 4, 6, piese inedite; 1, după 
NICULIC'Â, 2000-2001, fig. 1/5; 2, după NICULICĂ, 2000-2001, fig. 1/6; 3, după 
NICULICĂ, 2000-2001, fig. IV/2; 5, după URSU, 1997, fig. 32/1.

Fig. 3: Topoare dc p iatră  descoperite în Podişul Sucevei.
1-8, jud. Succava. 1, Miluucşti -Poieni’, 2, Sirct-Dealul Ruina; 3, Poiana Micului;
4, laslovăţ; 5, Călugârcni; 6, Adâncata - Imaş, T I; 7, Adâncata - Imaş, T9; 8, 
Cajvana - TI. 2, 6-7, piese inedite; 1, după NICULICĂ, 2000-2001, fig. 
1/3; 3, după KAINDL, 1896, pl. 1/7; 4, după KAINDL, 1896, pl. 1/5; 5, după 
IGNAT, 1981, fig. 1/4; 8, după IGNAT, 2003, fig. 1/4.
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Fig. 4: Topoare de p iatră  descoperite în Podişul Sucevei.
1-5, jud. Suceava. 1, Pârhâuţi - Mesteceni; 2, Arbore; 3, Corni - Islaz;
4, Todireşti; 5, Giurgeşti - Dealul Bisericii. 3,5, piese inedite; 1, după NICULICĂ, 
2000-2001, fig. IV /l; 2, dupâ NICULICĂ, 2000-2001, fig. 1/9; 4, după 
ANDRONIC, 1997, pl. V/23.
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Fig. 5: Topoare de p iatră  descoperite în Podişul Sucevei.
1-6, jud. Suceava. 1, Udeşti; 2, Arbore; 4, 6, Cajvana; 3, 5, Botoşana. 1. după 
NICULICĂ, 2000-2001, fig. II/5; 2, după NICULICĂ, 2000-2001, fig. III/l;
3, după NICULICĂ, 2000-2001, fig. 111/6; 4, după ANDRONIC, 1997, pl. V /21; 5, 
după ANDRONIC, 1997, pl. V /18; 6, după URSU, 1997, fig. 33/1.
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Fi». 6: Topoare dc piatră dcscopcritcîn Podişul Sucevei.
1-2, 4-5, jud. Succava; 3, Ucraina; 6, “Bucovina”. 4, 6, piese inedite.
1, Cajvana; 2, Botoşana; 3, Ciudin; 4, Suceava - carticr Burdujeni; 5, Rădăşeni; 6, 
“Bucovina” - passim. 1, după URSU, 1997, fig. 33/2; 2, după NICULICĂ, 2000- 
2001, fig. 1/2; 3, după KAINDL, 1896, pl. 1/6; 5, după NICULICĂ, 2000-2001, fig. 
1/ 8.
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Fig. 7: Topoare de piatră descoperiteîn Podişul Sucevei.
1-6, jud. Succava. 1, Botoşana; 2, Succava - Dealul Zamca; 3, Adâncata - Dealul 
Lipovanului; 4, Moara Carp; 5, Plăvălari; 6, Suceava - Str Alexandru cel Bun. 5,6, 
piese inedite; I, după NICULICĂ, 2000-2001, fig. II/4; 2, după MAREŞ, 1996, fig. 
2; 3, după NICULICĂ, 2000-2001, fig. 1II/2; 4, după NICULICĂ, 2000-2001, fig. 
I1I/3.
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Fig. 8: Topoare de p iatră  descoperite în Podişul Sucevei.
1-6, jud. Suceava. 1, Călugărcni - Grădini; 2, Vorniccnii Mari; 3, Succava;
4, Arbore; 5, Siminicca; 6, Bereşti. 1, 3, piese inedite; 2, după NICULICĂ, 2000- 
2001, fig. II/1; 4, după NICULICĂ, 2000-2001, fig. 1/4; 5, după NICULICĂ, 2000- 
2001, fig. 1/7; 6, după URSU, 1997, fig. 3112.
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Fig. 9: Topoare de p iatră  descoperite în Podişul Sucevei.
1-4, 6, jud. Suceava; 5, “Bucovina". 1, Arbore; 2, Mihoveni; 3, Cajvana;
4, Plăvălari; 5, “Bucovina” - passim; 6, Udeşti. 5, piesă inedită; 1, după 
NICULICĂ, 2000-2001, fig. 11/3; 2, după NICULICĂ, 2000-2001, fig. 11/2;
3, după URSU, 1997, fig. 31/4; 4, după NICULICĂ, 2000-2001, fi^  II1/4;
6, după NICULICĂ, 2000-2001, fig. 1II/5.



STUDIUL ARHEOZOOLOGIC AL RESTURILOR OSOASE
PROVENITE DIN AŞEZAREA HALLSTATTIANĂ

DE LA ŞIRET -  DEALUL RUINA (JUD. SUCEAVA)

Sergiu HAIMOVICI

Staţiunea de la Şiret - Dealul Ruina sc găseşte situată în apropierea 
oraşului cu acelaşi nume, către malul drept al râului Şiret. Respectiva apă 
curgătoare a dat naştere, prin eroziune, de-a lungul Quaternarului. unui culoar, 
mărginit spre apus de porţiunea nordică a Podişului Dragomirnei, iar către 
răsărit (în judeţul Botoşani) dc culmea zisă a Bourului. Valea râului este destul 
dc adâncă, cu un număr de cam cinci terase, între albia minoră şi podiş existând 
.istfel un fel dc abrupt dc tip cuestă de aproape 200m. Zona, din punct de vedere 
geologic, aparţine Sarmaţianului, deasupra căruia, în parte, s-au depus straturi 
cuaternare. Actualmente, solurile dc pc podiş, din porţiunile deschise, sunt de 
acum alcătuite din cernoziomuri cambicc, însă lunca Şiretului, largă între 2 şi 3 
km, are soluri aluvionare. Vegetaţia este astăzi împărţită între pajişti secundare 
mczoxerofllc şi culturi agricole dar chiar în apropierea oraşului se mai păstrează
o pădure care, dată (Tind altitudinea locului este alcătuită din stejârişuri 
(Quercus robur şi poate Quercus petraea) dând bine cunoscuta asociaţie 
vegetală cu numele popular dc dumbravă. Dealul Ruina, ce este parte a 
podişului, poartă acest nume, întrucât pe acesta se găsesc urme ale unei cetăţi de 
graniţă construită pe vremea imperiului austro-ungar. Aşezarea hallstattiană, 
care a fost şi ca întărită, aparţine Hallstattului zis timpuriu, cultura Gava- 
llolihrady, faciesul Grăniceşti, săpăturile fiind executate dc mai mulţi ani de 
către arheologii A. Lâszlo şi I. Mareş, cărora le mulţumim că ne-au dat spre 
studiu materialul osteologic.

11

Resturile faunistice găsite aparţin doar de materialul arheologic 
descoperit în anii 1996-1998; ele sunt în cantitate relativ mică, sumate cam 220 
de fragmente osoase, după ce au fost inventariate pe carouri, gropi, locuinţe.
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întrucât nu am evidenţiat anumite caracteristici particulare pc complcwo 
arheologice le vom lua în seamă ca un tot: doar 192 dintre clc au putut 11 bine 
determinate, restul reprezentând fragmente, precis dc la mamifere, însă pentru 
care nu s-a putut stabili specia. Din aceste resturi determinate aparţin păsărilor 
doar două, iar 190 reprezintă gruparea mamiferelor. Materialul avian este 
format din oasele zcugopodului aripei, adică un radius fragmentar şi un cubitus 
întreg, acesta având o lungime de 112 mm, cam dc două ori mai lung decât unul 
de la găină. Pasărea respectivă era relativ mare, cu o aripă puternică şi credem 
că reprezintă o specie dc apă sau de mlaştină, probabil un caradriid.

Cele 190 resturi mamaliene aparţin la un număr de zece specii şi 
anume cinci domestice: taurinele (Bos laurus), ovinele (Ovis ar ies), porcinele 
(Sus scrofa domesticus), calul (Equus caballus) şi câinele (Caniş familiaris), 
cât şi cinci sălbatice: castorul (Castor fther), mistreţul (Sus scrofa ferus), 
cerbul (Cervns elaplnis), căpriorul (Capreolus capreolus) şi bourul (Bos 
primigenius), numeric unele fiind mai frecvente şi altele mai rare (vezi tabelul I 
cu frecvenţa lor).

Vom lacc, în cele cc urmează, un studiu morfoscopic şi biometric 
pentru fiecare specie de mamifere în parte, începând cu celc domestice, a căror 
resturi sunt mai abundente.

Frecvenţa cca mai înaltă o au taurinele, carc sunt totodată dc talia cca 
mai mare, printre mamiferele domestice. întrucât a fosl găsit doar un fragment 
foarte mic dc corn ( cam 4 cm2) nu putem preciza tipologia acestora, căci 
lipsesc totodată şi resturi ale craniului neural, după care se disting, de obicei, 
caracteristicile tipologice. Menţionăm că la această spccie, cu ccle mai multe 
fragmente, apar resturi aproape de la toate segmentele osoase cc formează schiţa 
scheletică a unui mamifer, încât putem spune că materialul respectiv nu a fost 
selectat în prealabil dc către om; totodată modul cum au fost fragmentate 
resturile ne arată că ele reprezintă evident resturi menajere.

S-au găsit doar două oase lungi, oarecum întregi, încât după ele a fost 
posibil de a se calcula înălţimea la greabăn (vezi tabelul nr. 4), care apare cam 
cu 15 cm mai joasă decât a taurinelor din neoeneoliticul moldovenesc şi cu 5-6 
cm mai scundă decât a vilelor epocii bronzului din acccaşi zonă. Sc vede aşadar 
că fenomenul de coborâre a taliei medii a taurinelor, cu câl ne apropiem dc 
timpurile istorice poate fi observată şi în prima parte a epocii fierului, scăderea 
nefiind atât dc drastică ca intre nco-eneolitic şi sfârşitul bronzului; ar exista 
deci, în timp, o încetinire a acestui fenomen biologic, ce pare a II generalizat.
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Considerând momentul sacrificării vitelor putem evidenţia că nu există 
nulivizi tineri sub 1,5 ani, ci doar adulţi, mai mulţi maturi şi chiar bătrâni ce se 
apropie de 10 ani, arătând un tablou tipic pentru o specie cc arc mai multe
luncţionalităţi economice.

Pc al doilea loc se găsesc ovicaprinelc, materialul osteologic cc le 
aparţin fiind foarte fragmentat, încât ne-a fost greu să dăm diagnoza dc gen. Am
i onstatat doar prezenţa ovinelor, dar acest fapt nu exclude şi prezenţa caprci în 
cadrul materialului osos provenit de Ia cornutele mici. De asemenea lipsesc cu 
totul elementele ce ar putea arăta tipologia celor două genuri cât si talia lor. 
Morfoscopic doar -  măsurători aproape că nu s-au putut face (vezi şi tabelul nr.
0  -  putem spune că ovinele nu sunt prea masive iar caprinele, dacă ar fi existat, 
ar apare, dc asemenea, nu prea mari ca talie. în ceea ce priveşte vârsta de 
sacrificare, mai ales considerând resturile fragmentare de mandibule, dar şi dinţi 
izolaţi, putem spune că s-au tăiat ovicaprine de diverse vârste, de la un an până 
la 8-9 ani, dar că predomină net maturii câl şi bătrânii, arătând şi pentru această 
grupare de mamifere domestice, că ele aveau multiple funcţionalităţi

economice.
Numeric, aproape de cornutele mici, se găsesc şi porcinele carc 

prezintă, oarecum ca o excepţie, resturi mai întregi, mai cu seamă de maxilare şi 
dinţi, încât s-au executat mai multe măsurători decât Ia ovicaprine (vezi tabelul 
nr. 5), putându-se arăta, prin existenţa caninilor, uneori chiar şi sexul. Ca 
mărime, porcinele ar II de talie relativ medie, fiind evident mai masive decât 
tipul paluslris din neo-eneolitic. Vârsta de sacrificare ar merge de la un an (nu 
sunt purcei de lapte) la cel mult patru ani, fapt ce nu surprinde la o specie 
monovalcntă, crescută doar ca furnizoare de carne şi grăsime.

Urmează calul care, ca mărime, sc aseamănă cu taurinele, dar are o 
frecvenţă foarte joasă, dc doar un singur rest. Este greu de explicată această 
penurie, dar a crede că nu era folosit în alimentaţie nu prea are oarecum temei. 
Restul ce-i aparţine este reprezentat printr-o porţiune scurtă din ramul drept al 
mandibulei, sfărâmată anterior, la nivelul părţii posterioare a simfizei. iar 
posterior, la alveola lui Pj. Apare chiar alveola Iui P2 care este căzut: 
măsurători la alveolă ar 11 lungimea : 70mm, iar lărgimea = 20mm. în lipsa 
dinţilor nu putem aproxima astfel vârsta, însă sc pare că înaintea diastcmului, nu 
era un dinte (caninul), încât considerăm că piesa aparţine unei femele. Alte date 
nu mai avem cum să mai dăm.
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Ultimul dintre domestice este câinele, cu alte folosinţe probabil decât 
cele pur economice, dar având totuşi resturi relativ abundente. 8, aparţinând la 
cel puţin 4 indivizi. Resturile ar fi următoarele: mai întâi un fragment dc craniu 
neural prezentând o parte din occipital, cu spaţiul dinapoia acrocraniului; cl 
aparţine unui individ de talie mică; considerăm că este 1111 câine şi că nu provine 
de la o vulpe. Urmează un rest mic de la un maxilar superior drept care 
păstrează doar alveolele dinţilor P'-P ; vin apoi două corpuri de mandibule, 
ambele din dreapta, la amândouă lipsind atât partea anterioară, cât şi cea 
posterioară a acestora. Iile aparţin unor indivizi mai mari decât cel cu piesele 
descrise mai sus. Una din mandibule păstrează, aproape intactă, alveolele 
dinţilor jugali; cealaltă, mai masivă, are, dintre dinţii jugali, in sini, pe P2 şi Pj, 
restul dinţilor fiind căzuţi, existând şi aici doar alveolele lor. Am putut efectua 
la ele următoarele măsurători: lungimea dinţilor jugali (la alveole) = 70 şi 71 
mm; înălţimea mandibulei la nivelul carnasierei = 18 şi 25 111111 (deci unul mai 
gracil şi altul mai masiv). Considerând lungimea dinţilor jugali, la care aplicăm 
coeficientul Dalir, aflăm lungimea bazală a craniului ce este 163, respectiv 166 
111111, ambii câini deci de mărime relativ mijlocie. Mai avem dc luat în 
consideraţie o coastă fragmentară, cu caracteristici de carnivor, cât şi trei 
metapodalc fragmentare, două mai mici şi altul, relativ, bine mare.

Considerând fragmentarea puternică a resturilor câinelui, ne punem 
întrebarea dacă 1111 era cumva folosit şi Î11 alimentaţie. Studii viitoare, pe un 
material osos mai abundent, provenit din acelaşi sil, ar putea să elucideze 
probinna.

Să trecei 1 acum la prezentarea speciilor dc mamifere sălbatice pe care 
Ie vom expune în ordinea lor sistematică.

Castorul este reprezentat printr-un singur rest, o tibie dreaptă, 
neepifizată la ambele extremităţi deci aparţinând unui exemplar tânăr. Este 1111 

rozător de talie mare de la care se foloseşte blana dar şi secreţia unor glande din 
zona anală ce dau aşa numitul castoreum; este totodată şi comestibil. Specia este 
adânc stenoecă trebuindu-i pe de o parte o apă curgătoare, iar pe de altă parte 
un mediu păduros, mai ales cu arbori de esenţă moale.

Următoarele patru specii sunt artiodactile, care reprezintă vânatul 
mare, comun din toate timpurile.

Mistreţul are cinci resturi aparţinând la cel puţin trei indivizi. Se 
remarcă un fragment de craniu facial, 1111 canin superior de la un mascul, o 
mandibulă de la o femelă, o falangă I probabil tot de la o femelă dc mistreţ. 
Spccic tipică dc pădure de foioase bătrână şi umedă, chiar mocirloasă se mai
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iţfiseşte si astăzi în Bucovina, avându-şi limita către est chiar în partea apuseană
1 Podişului Dragomirnei.

Resturile cele mai bogate provin de la cerb, având trei fragmente dc 
coarne între care două vârfuri foarte mici şi o porţiune mai mare dinspre vârful 
prăjinei, observându-se începutul a două vârfuri (în ţăpoi)), apropiind astfel, 
prin ele. cerbul nostru de maral (Cervns elaplins sibiricits); toate trei resturi 
prezintă urme de cioplire şi tăiere. Se mai remarcă 1111 hunierus fragmentar, un 
fragment de metatars, 1111 astragal, ce s-au putut măsura (vezi tabelul 6) ş.a. 
element de asemenea stenoec, specie tipică de pădure, are actualmente limita 
estică mult mai spre apus decât mistreţul.

Căpriorul este al doilea cervideu găsit în material. Are o falangă I 
măsurabilă (vezi tabelul 6), care prezintă sub epifiza superioară o gaură făcută 
evident de către om. Mai remarcăm două diafize de metapodalc, carc se pare că 
sunt dc asemenea lucrate. Specia frecventează lizierele de păduri, runcuri, 
aliniamente dc arbori. Limita actuală din Bucovina, către est. se află chiar pc 
râul Sirct.

Bourul, astăzi stins, considerat strămoşul taurinelor, are doar un singur 
rest, 1111 astragal, cu lungimea de 83 mm şi lărgimea trochleei inferioare = 42 
mm. Ca specie, frecventa cam aceleaşi asociaţii vegetale ca şi căpriorul, fiind 
deci un animal de margine de pădure.

III

Luând în consideraţie cele arătate mai sus, adunând dcci o seric de 
date, să vedem acum, care sunt caracteristicile economiei animaliere ale 
locuitorilor silului, lucru ce interesează din plin pe arheologi.

Trebuie mai întâi să avem în vedere faptul că, în Hallstatt, societatea 
umană era de acum destul de complex structurată, ajungând la 1111 nivel înalt de 
dezvoltare din punct de vedere economic dar şi social. Totuşi apare clar că, la 
fel ca situaţia din timpuri mult mai vechi cronologic, una din preocupările de 
bază era aceea de a se asigura hrana zilnica, de a avea deci la dispoziţie, deşi 1111 
deţineau cunoştinţele actuale, acţionând evident empiric, cele trei grupe de 
elemente de bază ale unui meniu, cu totul indispensabile supravieţuirii: 
glucidele, lipidele şi proteinele. Primele erau asigurate Î11 foarte mare măsură
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prin ocupaţia mai nouă totuşi, agricultura, luată în sensul său cel mai larg şi, în 
timp. mereu mai complexă. în timp ce secundele şi terţele proveneau însă, în 
mare măsură, prin menţinerea în diferite grade dc funcţionalitate a unor 
preocupări ancestrale: culesul, luat tot în sens larg, dar şi pescuitul (unde era 
posibil) şi, mai cu seamă vânătoarea, dar însă, toate alături de o ocupaţie, poate 
tot atât dc nouă ca şi agricultura, şi anume creşterea animalelor domestice 
mereu mai diversificată. Aceasta din urmă ajunge, cu timpul, prin multiplicarea 
necesităţilor umane, să facă ca animalele domestice să devină polivalente şi să 
umbrească, la un moment dat, menirea lor primară, aceea de a fi întrebuinţate 
în alimentaţie. Totuşi, polivalenţa n-a putut aproape niciodată să elimine 
complet această folosinţă, excepţiile fiind rare, poate doar atunci când sc 
constituia un „tabu’' în această privinţă.

Un alt aspect care trebuie conturat este acela de a corela cele de mai 
sus cu ambientul zonei în care se alia situl. Factori de mediu improprii pot 
diminua dar, niciodată la latitudinile noastre, nu pot elimina executarea uneia 
sau alteia dintre aceste ocupaţii. Trebuie să menţionăm că în cazul de faţă 
existau condiţii, chiar excelente, dc a face posibilă practicarea lor: pc de o parte, 
un râu mare cu o luncă largă şi pc de altă parte, o pădure întinsă, ce prin 
eliminarea ei furniza şi paj işti secundare, şi terenuri bune pentru agricultură.

Lipsa în cadrul materialului faunistic a moluştelor, pc de o pare 
lamellibranhiatele, în speţă genul Unio, care trăieşte in mâlul de pe marginea 
apelor, relativ mari şi pe de altă parte gasteropode terestre, adică Ilelix -  melcul 
de livadă care are ca biotop pajişti umede, arată că locuitorii aşezării nu prea 
foloseau, prin adunarea lor, aceste mici animale. Dacă culegerea lor s-ar fi 
executat într-adevăr, trebuia să existe cu sutele şi chiar miile cochilii şi / sau 
valve aruncate ca deşeuri, încât, chiar la o cantitate mică de materiale 
paleofaunisticc, cum este cazul de faţă, ar 11 trebuit să apară cel puţin câteva.

Oarecum neînţeleasă este şi lipsa unor resturi provenite de la peşti. La 
nivelul Şiretului se găseau şi sunt şi astăzi, specii de peşti de apă dulce, a căror 
indivizi ating, prin creştere, talii destul de mari, pentru că resturile lor, dc acum 
osoase, masive şi groase, dacă respectivele exemplare ar fi fost pescuite, să nu 
flc distruse, în pământ, de factori biotici sau abiotici şi de aceea să ajungă 
neapărat în respectivele resturi menajere. Trebuie deci să conchidem că, dc 
asemenea, nu se făcea un pescuit intensiv ci unul doar întâmplător, încât numai 
prezenţa de material menajer abundent ar putea evidenţia şi ccva resturi osoase 
dc la peşti.
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în ccea ce priveşte vânătoarea, situaţia se schimbă radical. Mamiferele 
vânate (toate speciile sălbatice găsite) reprezintă mai bine de 10% din fragmente 
şi dublul lor ca indivizi prezumaţi - vezi tabelul nr. 2 - (dacă punem aici şi 
pasărea de apă, frecvenţa mai creşte puţin). Se vede de asemenea din tabele şi 
text că toate aceste animale făceau parte din gruparea ccior comestibile, fiind 
furnizoare mai ales de proteine, acoperind astfel cam % din necesităţile dc hrană 
animală a locuitorilor sitului. Totuşi, în mare, faţă de neoencolitic şi chiar 
bronz, importanţa vânătorii diminuează.

Mamiferele domestice (poate cu excepţia câinelui) erau şi ele folosite, 
odată cu sacrificarea, în alimentaţie şi am aprecia că taurinele dădeau peste 50% 
din aceste necesităţi, iar cealaltă o pătrime era furnizată de porcine, ovicaprine 
şi cabaline la un loc.

Aşa cum am arătat, în afară dc porcine ce sunt crescute doar pentru a 
da carne dar şi grăsime, cornutele mari şi mici cât şi calul au un caracter 
polivalent, în timp, mereu mai diversificat, Hallstattul fiind clin acest punct de 
vedere destul de înaintat în raport cu epocile mai vechi.

Taurinele, ovicaprinelc poate chiar cabalinele prin femelele lor sunt 
producătoare dc lapte, dar şi derivatele sale, care vin să completeze cu o cotă, 
credem deja destul de importantă, necesităţile de hrana animală a oamenilor, 
mai ales în proteine, dar şi în grăsimi. Tabloul vârstelor de sacrificare pentru 
primele două specii ne face să credem că în cirezile şi turmele acestora 
predominau femelele.

Taurinele şi cabalinele reprezentau de acum un „motor” animal bine 
conturat, chiar diversificat, fiind folosite la munci dar şi la cărăuşie, calul fiind 
chiar călărit; tot tabloul vârstelor de sacrificare ar arăta însă, doar indirect, 
prezenţa pentru taurine a castraţilor (boilor). în schimb ovinele, prea mici ca 
talie, pentru a deveni motor animal, furnizau lâna, care prin batere şi tors, era 
folosită pentru o îmbrăcăminte călduroasă, indispensabilă la latitudinile noastre, 
cu ierni relativ aspre.

în fine, toate mamiferele, după sacrificare, respectiv doborâre, pe 
lângă folosinţele enumerate mai sus, asigurau, prin intermediul coarnelor, 
oaselor, chiar dinţilor, dar şi printr-o scrie de formaţiuni moi, necomestibile, din 
păcate mai uşor perisabile, încât nu s-au păstrat până astăzi, materia primă 
pentru confecţionarea de obiecte, unelte, amulete etc. cu totul necesare pentru o 
societate umană mereu mai diversificată, ca cea hallstattiană. Mărturie stau c e le ^  
câteva resturi de coarne de cervidee şi unele fragmente osoase, ce poartă pe ele
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urme dc prelucrare, cele mai multe piese cu acestc caracteristici, rămânând a fi 
studiate, cu precădere, dc arheologi.

Este cazul, considerând mediul geografic actual al zonei, pe care l-am 
prezentat la începutul lucrării, să stabilim care a fost ambientul aşezării 
halstattiene de acum circa trei milenii, având în vedere unele caracteristici eto- 
ecologice ale speciilor determinate, mai ales a sălbăticiunilor care au fost 
doborâte. Este foarte probabil că situaţia generală nu era cu mult diferită faţă de 
cea actuală, deşi este posibil că exista atunci 1111 climat, poate puţin mai aspru, 
decât cel de astăzi. Mediul înconjurător era precis aproape cu totul forestier, 
poate în cadrul pădurii de foioase să fi dominat mai ales quercinecle din grupul 
gorunului şi de asemenea stejărişurile să fi avut în componenţa lor şi carpenul 
(Carpinus) sau chiar să fi existat păduri întregi de cărpincte. Spaţiile deschise 
(pajişti secundare, pământ pentru agricultură), erau dobândite prin eliminarea 
pădurii, care, în general, sc refăcea pc cale naturală, în ce priveşte râul Şiret, 
situaţia era tot cam asemănătoare cu cca actuală, doar că acţiunea dc eroziune a 
văii sale să nu fi ajuns încă la actuala adâncime şi poate să fi avut astfel cu o 
terasă mai puţin decât celc dc azi. Mediul forestier, mai ales ccl de foioase, avea
o acţiune cu totul benefică faţă de climat şi a caracteristicilor hidrologice ale 
râului.
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Tabelul nr. 1 
Frecvenţa speciilor dc mamifere

Specia Fragmente Indivizi
Nr. abs. % Nr. abs. %

Bos laurus 74 38.95 14 29,79
Ovicaprinae 45 23,68 10 21,29
Sus domesticus 39 20.52 8 17.02
Equus caballus 1 0,52 1 2,13
Caniş familiaris 8 4,22 4 8,51
Castor fiber 1 0,52 1 2.12
Sus scrofa ferus 5 2,64 3 6.38
Cervus elaphus 12 6,32 3 6.38
Ca preot us capreolus 4 2.11 2 4,26
Bos primigenius 1 0,52 1 2,12

190 47

Tabelul nr. 2
Raportul dintre mamiferele domestice şi cele sălbatice

Gruparea Fragmente Indivizi
Nr. abs. % Nr. abs. %

Domestice 167 87,89 37 78,73
Sălbatice 23 12,22 10 21,27

190 47
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Tabelul nr. 3 
Măsurători în 111111

Specia / 
segment osos Boslaurus Ovicaprinae

Maxilar superior 

Lungime molari 

Lungime M 1
69

27 25
Mandibulă 

Lungime Mi 37 37 38 23 23 25
Radius

Lărg. epif.super 
Lărg. supr.art.super

72

63
35

33

0
Coxal 

Diametru acetabular (52)
1 ibia

Lărg. epif. infer. 
Lărg. supr.art.infer.

(54)
50

Astragal 

Lung. max 

Larg. troch.inf
57 58 

37 37

Centrotars 
Lărg. max 50 58

Metacarp 
Lărg. epif. inf. 48 55
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Metatars 

Lărg. epif.inf 58

Falanga 1
Lung. max 58 60 60
Lărg. epif. sup. 30 28
Lărg.min.diaf. 27 23 24
Falanga II
Lung. max 39
Lărg. epif. sup. 29

Falanga III
Lung.feţei plantare 66
Lărg.feţei plantare 34
Lărg.supr.art. 20

Tabelul nr. 4 
Bus laurus -  măsurători oase lungi întregi (în mm)

Osul Metatars Tibia
Lungime maximă 205 (327)
Lărgime epifiza sup. 46 -
Lărgime epifiza inf. 54 62
Lărgime minimă diafiză 24 38
Indice super 22,44 -

Indice infer. 26,34 -
Indice gracilitate 12,68 11,62
Sex F F?
înălţime la greabăn (cm) 108,6 (112,8)
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Tabelul nr. 5 
Măsurători în nun

Specia / 
segment osos Sus donieaticus Sus scrofa

Mandibulă 
Lung. simfiză 
Limg.dinţi jugali 
Lung. molari 
Lungime M3 
sex u> OJ cc

(77)

48
f

Humerus
Lărg. epif.in Ier 

Larg. supr.art.infer
38
36

Cubitus 
Lărg. supr.radiale 25 26

Coxal 
Diametru acetabular 28 32
1 ibia
Lărg. epif. super. (32)

Falanga 1 
Lung. max 
Lărg. epif. sup.

33 34 
16 16 (1 0

39
19

Tabelul nr. 6 
Măsurători în mm

Specia /
segment osos Cervus elaphus Capreolus capreolus

Humerus
Lărg. epif.infer 70

Lărg. supr.art.infer 62
Astragal 
Lung. max 63
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Larg. troch.inf 40
Metatars

Lărg. epif.inf 40
Falanga I

Lung. max 37
Lărg. epif. sup. 15
Lărg.min.diaf. 6,5
Indice gracilitate 17.56

L'etude archeozoologique des restes osseuxprovenus de la station 
hallstattienne de hi viile de Şiret - Dealul Ruina (depart. de Suceava)

Resume

Le site se trouve preş de la riviere de Şiret dans un environnment tres 
propice pour le developpement d une societe htimaine.

On a determine 192 de restes osseux, deux appartenant â un oiseau ct 
190 aux mammiferes (voir Ic tableau 1). On a fait un etude morphoscopique et 
biometrique (les tableux 3-6) des restes et on a trace des caracteristiques de 
I'economie de la societe Inunaine. Finalement on a etabli Peiivironnement de 
jadis.



THE SLAVS BETWEEN WRITTEN SOURCES ANI) 
ARCHAEOLOGICAL DISCOVERIES

Monica GOGU

Beginning with the 6'1' century, the Slavs were mentioned by the 
Byzantine historians as a new threat for ihe Empire. Their testimonies becanie 
the bedrock of the IIrst scientific studies about the history o f Byzance. including 
its relationship with the world outside o f ils borders.

Al the beginning o f the 201'1 Century, Lubor Niederle summed up all the 
historical, linguistic and, in a less degree, the archaeological evidences about 
Slavs1. The author discussed the issue o f the Slavs' native place, their arca of 
spreading, their place and role in the history o f Europe. The archaeological 
evidences were noi of a particular importance in clearing up the issue raised by 
professor Niederle2.

The testimonies left by the witnesses o f the events that had happened at 
the Danube border o f the Empirc, became the foundation, which the histoiy of 
the reslless period o f migrations, was built on it. The researchcs made in the 
USSR, mainly afler the Second World War, lead to a clearing up o f the Slavs' 
habits which did not necessarily fit with the testimonies left by a ntimber of 
Byzantine authors. Although the written sources about the coming up o f the 
Slavs at Danube have remained unchanged, for centuries, yet they liavc raised 
contradictions duc lo their confusing style3. The Byzantine authors, imitating 
the ancient historians, focused only on the politica! and military details 
concerning the Slavs, ignoring all the other aspects o f their life. They were 
ahnost exclusively interested in those events that happened in Constantinoplc, 
svhile the areas far away of it were not taken into consideration, exccpt in case 
o f mutinies or barbarian invasions. Consequently the Byzantine historians had 
only "second hand" information and only in fcw cases they used lo be direct 
witnesses of the events mentioned in their writings, sometimes these events 
happening centuries ago.

The emerging o f a new population that put a further pressure al the 
Empire's borders stirred up the attention of the historians o f those limes. Yet the 
exact dating o f the Slavs' first turn up al the North of Danube is under 
discussion. Procopius was the 11 rst who mentioned the sclavins in 512 A.D. He 
said that when the flerul is came back in their home land from the far North of

' Lubor Niederle, Mumiei de l'Aiitiqiiite Slave, Paris, 1923 (I), 1926 (11).
: Ibidem, I, p. 12.

Costel Chiriac. Unele observaţii asupra informaţiilor literar istorice bizantine 
privitoare la regiunea Dunării de Jos in secolele V-X, in ArhMold, XX. 1997. p. 124.
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Europe, defeated by Longobards and Gepidae', "they crossed over all the 
Sclavins' populations. one by o n e populations that were situated on the upper 
and middle strcant o f Odder and 011 the middle stream of Elba6. As it can be 
inferred frotn above, at tlic beginning o f the 6lh century the Slavs were far away 
from the Danube, to the North of Carpathians and they ditl not secm to disturb 
in any way the Byzantine Empire. At the middle o f the 6"' century, Jordanis 
mentioned the Slavs as being a part o f the Venetians and living in an arca 
bordered by the Noviotunensis Fortress. Mursianus Lake, Dnister and in North, 
by Vistula7. Procopius noticed that, at the beginning of the 6lh century, the Slavs 
were scttled at the North ol Pripet rivers and that step by step they were coming 
down to the Danube. The in format ion about Slavs at a moment wlien they were 
still far away was confused and the reality was mixed up with the myth. Pseudo- 
Cacsarios made a scary description o f the Slavs and Fisonits' habits but he also 
mentioned that some of them were very proud and disobedient while others 
were obeying to any person who was declaring himself their leader9.

There were more reasons for the Slavs' inigration to South. Among 
them was the moving of the German populations from the South-East of 
Europe, the dissolution o f the Hun Empire and later, the coalition o f the Slavs, 
Antac and Avars against the Byzantine EmpireI0.Thc Slavs were forced to 
migrate lurther in searching for a better land due to an underdeveloped 
agriculture and the exhaustion o f fertile land11.

4 Sever Dumitraşcu, Herulii. Thide-Atena-Roma-Constantinopol şi .. Ţinuturile 
Părinteşti (!)"  in Carpica, XXVI/I, 1997. p. 219.
5 Procopius ofCaesareca, Războiul cu goţii. Bucureşti, 1963, p. 105
" Witold Henscl, The ancient abodes o f  the Slavs (Ist to 6th cents ADJ, in Archacologia 
Polona, 29, 1991. p. 104, Maria Comşa, Drumul herulilor din anul 512 prin „(ara 
tuturor sclavinilor". in Cultură şi civilizaţie la Dunărea dc Jos, X11I-X1V, 1995-1996, 
ţ>. 202.
7 Jordanis, Faptele romanilor, in FMDR. II, pp. 412-413.
8 Dan Gh. Teodor. Slavii la nordul Dunării de Jos in secolele Vl-VII d. I i ,  in Istoria 
Românilor, II, Bucureşti. 2001. p. 725.
’ Pscudo-Cacsarios, întrebări şi răspunsuri. II. 110 (l’G, XXXVIII, col. 985-986), in 
FHDR, 11, pp. 482-483.
10 Witold Hcnsel, The ancient abodes o f  the Slavs (Ist to 6th cents ADJ, in Archacologia 
Polona, 29, 1991, p. 106, Igor Corman, Contribuţii la istoria spaţiului pruto-nistrian in 
epoca evului mediu timpuriu (sec. V-VII d.Chr), Chişinău, 1998, p. 107, I.O. Gavrituhiii, 
Nacalo velikogo slavjanskogo rasselenija na ju g  Zapad, in Arheologicii Studii, I, Kyiv- 
Ccrnivci. 2000, p. 80, P.M. Barford, The Earlv Slavs. L.ondon. 2001, p. 47.
"Alcksander Gieysztor, Remarques sur les fondements de la societe polonaise 
medievale jusqu'au X* siecle, in Omagiu lui Constantin Daicoviciu, Bucureşti, 1960, p. 
253.
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Vcry fcw were known about the first Slavs' attacks. Marcellinus Comcs 
mentioned in his Chronica that in 517 some " Getae riders" were plundering in 
Epir, after they had crosscd the Empire's borders. At that early moment only 
lew things were known about Slavs, although they had become a threat for the 
Empire12, and only later, during Justinian's rule, the Slavs were mentioned with 
their real namc13. The historical documents mention a very early turn up o f the 
Slavs in the Danube Delta at the end o f Anastasius rule (517) but. perhaps, they 
were confused with the Antac". Yet this early prescnce has not been supported 
by archaeological evidences. The inconclusive evidcnccs may be explaitied by 
the faci that the bulk o f Slavs had not started moving down to the Danube and 
they only joincd other barbarians such as the Kutrigur Huns for short attacks 
over the Empire's borders15. Some modern historians advanced the idea o f an 
early Slav prescnce between Carpathian and Dniester in the 3"1 aiul 41'1 
centuries16 and one century later in the whole cxtra-Carpathian space17. None of 
these statements are truc because no archaeological evidence of the Slav 
population was found to the North of Danube for this epochls. I he past negative 
(or al least very criticai) approach lo cthnic interpretation was justifiable tirstly 
by the impossibility o f empirically testing of the hypotheses ol the proponents 
o f ethnic interpretations. At the same time. these interpretations were uscd for 
nationalist propaganda. Particularly in the casc ol Central European 
archacology. a veiy important factor has been the possibi 1 ity of disconnccting 
ethnic interpretation from political issucs1’.

The Slavs' prescnce is supported only by lew evidences, the most 
important being the Prague-Korceak type pottery20. Typical for Praguc culture is 
the hand crafted ja r  pol, wilhout ornaments, with an clongated shape, which gets 
largcr in the upper lliird part o f its body and it gets narrow to boltom and neck. 
The pot's neck is short. straight or slighlly bent to oulside, the brim is cut

12 A.A. Vasilicv, Histoire de l'Empire Bvzantin, Paris. 1932, p. 141.
I,1 Ibidem. p. 185.
M Dan Gh. Teodor. Unele consideraţii privind originea şi cultura anfilor. in ArhMold.
XVI, 1993, p. 206.
15 Idem. Slavii la nordul Dunării de Jos in secolele VI-VII d. II.. in Istoria Românilor.
II, Bucureşti. 2001, p. 726.
16 Igor Corman, op. cit., p. 107 with the bibliography.
17 I.O. Gavrituhin, op.cit., p. 81.
1S Dan Gh. Teodor, Slavii la nordul Dunării de Jos in secolele Vl-VII d. II., in ArhMold,
XVII, 1994, p. 230-231. Igor Corman Migra/iile din teritoriul dintre Carpaţi şi Nistru
în secolele V-VII. Problema „anfilor ", in Revista arheologică, 1, 1993, p. 93.
19 Lcch Czcrniak, Archaeological cultures and reality, in Archacologia Polona, 34,
1996, p. 88.
20 P.M. Barford, The Earlv Slavs. l .ondon, 2001, p. 46.
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horizontally, most o f the time, and only seldom is rounded. The pot's bottom is 
very thickened. The jar pot is accompanicd by little hand crafted trays which 
were used as lids or for eooking bred. The composition o f the clay used in this 
pottery was o f smashcd glass and big sand grains. That is why the shape was 
uneven and it had lo be evened by hand or by stick. The burning o f this pottery 
was made in the domestic furnaces and this can explain the incomplete burning 
of the clay as well as the colour which gocs from brick-colored to dark grey21. 
In their homc land, the Slavs were leaving in permanent settlements of a 
variable number o f dwellings22.

The Slav civilization was not an advanced one; apart from potteiy only 
seldom can be found something else in their settlements, at least betvveen the 
5ll’-6,h centuries23. There were also discovered iron tools used in agriculture, 
such as sickles, scythc and small spindles o f different shapes. and. very seldom, 
jewellery’1.

The gradual advance o f Slavs created more difficulties for the Empire at 
the Danube border. The Roman troops were engaged on many fronts and the 
commanders had lo stay on their own feet without almost any help from 
Constantinople. An example is Chilbudios, niagister militam per Thracias, who 
was mentioned by Procopius. The emperor had charged this niagister with 
defence o f the Danube border (limes) against "the i/uns, Antae and the Sclavins, 
who had crossed it severa! limes and had caused a lot o f  heavy damage to the 
R o m a n s Chilbudios died around 540 at the North of Danube during a clash 
with the Slavs. In this context Procopius presented the Slavs' habits saying, 
among some other things, that: "most o f  the shores at the north Istros are 
inhabited by theni"2<y.

In Scythia Minor, the Slavs trickled in some of the Byzantine fortresses 
at the South of Danube. Procopius mentioned the presence o f the Slavs at 
UImetum and Adina, but it may be about flghters o f Slavic origins who were 
integrated to the Byzantine defence system. At Dinogeţia, in the 6,h century 
levcl o f habitation were discovered some remnants of Prague type hand crafted 
pottery which can be explained as a result of the trickling in the arca o f some 
Slavic groups27. The Prague and Penkova ty'pe pottery (of the Antac population)

21 Ii.O. Timoăciuc, Slav'anipivnicnoi Bukovini V-IXst., Kiev, 1976, p. 10.
22 Aleksanclcr Gieysztor, op.cit., p. 253.
25 Ibidem, p. 9, O cerkipo arheologii Belon/ssii, Minsk, 1970. p. 238.
21 Ibidem.
25 Procopius o f Caesareca, Despre războaie, I-T IDR, II, pp. 43S-439.
26 Ibidem, pp. 442-443.
27 Mnria Comşa, Quelques donnees concernant les rapports des territoires nord-
danubiennes avec Byzance attx V f  - VHP siecles, in RESEE, IX, 3, 1971, p. 91.
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was discovered at Beroe settlement. dcstroyed by the Avars and Slavs around 
576. as the last coins from Justin II and Solia were dated28. The existence of 
some Slavic archaeological artefacts on the territory of Scythia Minor does not 
necessarily mean that the Slavs were presented there in a large number since the 
bulk o f them crossed the border of the Empire at the West o f Durostorum2,\

Procopius, very well informed, presented with details the Slavs* attacks 
such as that from 550, when they „besieged and conquered a lot o f  fortresses, 
although they had never foiiglit before on the walls and hadn'l dared to Jlght in 
an open area"". The undermining o f the Byzantine power was obvious when 
the barbarians "did not plunder anymore the Empire territories but they setlled  
there for the winter time, like in their home country without any fea r  o f  
enemies’" ' , proving that the "countless earth works" made by Justinian were 
totally inefleclive because of the lack of troops. To the end o f bis rule the 
Danube border was easiiy crossed by Slavs, Antac, Bulgarians and the Kutrigur
I luns for many years32.

li can be also noticed that the Slavs did not attack astray anymore. Some 
Slavic polilical structures were mentioned and their leaders started opposing to 
the Avars’ power. In 587 Baian, supported by Byzantines, attacked Dauritas 
who was ruling somewhere in the East o f Muntenia 3, in order to retaliate the 
killingofhis messengers by Dauritas31.

The Avars were ruling from distance and the Slavs used this 
opportunity for increasing their pressure and they even settled down on the 
Empire territory: " and ti/l now, iheyear 8)5 (5S4 ADJ they have been setlling 
and leaving undisturbed and without fear on the romeis' t e r r i t o r i e s . In 
conclusion, around 584 was the earlicst dale when a large number of Slavs 
settled on the Empire's territory for a longer time. Although their settlement was 
not permanent, yet we can infer that this is the beginning of this phenomenon in 
the Balkan Peninsula .

2S D. Vâlecanu, Al. Barnca Ceramica lucrată cu mână din aşezarea romano-bizantină 
de la Piatra Frecăfei (secolul VI e.n.), iu SCIVA, 26, nr. 2, 1975. pp. 200-218.
' '  Petre Diaconii, Autour de la penetrat ion des Slaves au sud de Danube, in Rapports 
du IIIC Congres International d'Archdologie Slave, Bratislava, voi. 1. 1979, p. 167.
0 Procopius o f Cacsarcea, Despre războaie. FHDR, II. pp. 442-443.
’’ Ibidem, pp. 458-459.
32 Agathias. Istorii, FUDR, II. pp. 478-479.
”  Dan Gh. Teodor, Slavii la nordul Dunării de Jos in secolele Vl-VII d. i i ,  in 
ArhMold, XVII. 1994. p. 226.
34 Mcnander Protector, Fragmente. FHDR, II. pp. 518-519.
35 Valentin Alexiei Conslantinov, Ioan din lifes şi realităţile istorice din Peninsula 
Balcanică in secolul al Vl-lea. in Mousaios, VI, 2001, p. 86.
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Emperor Mauricius (582-602) conld not interfere in the Balkans 
because he was busy with defending the castorii borders of the Empire. Betwecn 
586-587, the Avars and the Slavs broke the treaty concluded with the Byzantine 
Empire in 584. Consequently they attaeked again the provinccs from South 
Danube. Durostorum. Zaldapa, Marcianopolis, Tropaeum T'raiani from Scythia 
Minor and Moesia Secunda suffered severe damages'6.

Concluding peaee with the Persians (591), Mauricius focused on the 
Danube vvhcre he started the war against the Avars who were all ied o f Slavs one 
year later. This was an opportunity lo find out more things about this area in the 
6lh century. General Priscus was in front of a Byzantine Army and he started the 
hostiiities: "the Romans killecl a lot o f  ’slavins. they destroyedArdagast’x regia,i, 
while the ones left alive were sent to Byzantium yoked with wooden yokes"' . 
Priscus would continue the fights with another Slav leader: Musokios. Under 
the rule o f the Byzantine general the fights against the Slavs would last for two 
years, but this would not stop the barbarian attacks against the Empire. 
Moreover, Petrus, the new Byzantine commander o f the Army, had to flglit with 
the Slavs. who were burdened with booties, on the territory' o f  the Empire. 
"Because the barbarians could not avoid the Romans they gathered their carts 
and surrounded themselves with a kind o f  barbarian earth work against their 
horses1,38

The Byzantines defeated and chased the Slavs to the North o f Danube 
wliere was their turn to be defeated by Piragast "... and the whole army woidd 
have been destroyed i f  a certain barbarian hadn't showed them the llivakia 
River "39.

The documents do not mention the iiames o f some Slav leaders who 
were in Moldavian area. Pcrhaps they were out o f the Byzantinc's area of 
intcrest or they wc.e not organized from the political point o f view.

Their movcment started lowards West in the South o f Poland and 
Subcarpathian Ukraine, reaching the North o f historical Bukovina and 
Basarabia (Republic o f Moldavia). This was the way followed by a part o f the 
Slavs who came down, following Şiret, lo South till the Danube Plain. The 
route o f some of them was through the East o f the Central Moldavian Plane and 
it followed the Prut, Bârlad and Şiret rivers till Muntenia Plain'10. The most 
important for the newcomers were the fords o f Prut River at Ungheni-Iaşi,

16 Tcophylactus Simocattcs, Cronographia, FHDR, II, pp. 534-535.
37 Ibidem, pp. 542-543.
38 Ibidem.

Ibidem.
10 Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic in veacurile V-XI e.n. Contribuţii arheologice 
şi istorice hi problema form ării poporului român, laşi. 1978, p. 38.
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Albiţa-Vaslui and Reni-Galaţi, as well as the fords o f Şiret River from the North 
o f Moldavia, the Slavs reaching quickly the neighbourhood area. Mere we have 
most o f the early discoveries"

Clearly the emerging o f Slavs in this area is related with the activity of 
the Avars to the Lower Danube. Also in 70s of the 6U| century, we have the 
name of a Slav leader in Muntenia, Dauritas. Because their leaders hated eacli 
otlier (a very useful information for a Byzantine general, for examplc '). as 
Procopius13 told as, they joined the Avars for plundering the Empire's 
territories. These political structures did not last long because they were based 
on circumstanţial interests and consequently after the Slavs set up to the South 
of Danube, the Byzantine historians did not mention them anymore .

As it was noticcd. the Slavs followed the geographical landscape that 
was familiar to them from their homeland such are the lorcsl steppe and the 
plateau. Only in very few cases they go into the foresl arca: for extracting the 
salt or when they were pUshed by otlier populations15. The llrst Slavs did not 
enter into the mounlain area1".

Several times it has been noticcd that there was no settlement entirely 
Slavic. At this early stage the native elements can be easily distinguished from 
those of the newcomers. The natives had a Roman type culture and they had 
slrong relationships with the Byzantine Empire. Consequently many Byzantine 
objects were found in these settlements even if they were far away of Danube. 
The jewcllery and the coins found there allowed the archaeologists to dale the 
Slavic artefacts'7. The lioards of coins found there, mainly the bronze ones, 
were buried as a result oi the invasion of the Slavs and the Avars as the latest

11 Ibidem.
12 Florin Curta, Feasting with „ Kings " in an Ancient Democraty: On the Slavic Society
o f  the Early Middle Ages (Sixth to Seventli Century A.D.). in Essays in Medieval
Studics, 15. 1999, p. 27.
13 Procopius of Caesarcca, Despre războaie, Fl IDR, II. pp. 442-443.
44 Suzana Dolinescu-Ferche, Ciurel, habitat de V f-V II siecle, in Dacia. N.S.. XXIII.
1979, p. 175)
45 Maria Comşa, Rolul mediului natural (munţi, păduri, băl(i) in menţinerea 
elementului autohton la nord de Dunăre in secolele Hl-Vll d. C , in Carpica, XXVII,
1998, p. 61.
46 Eadeni, Structuri socio-economicc din secolele VI-X pe teritoriul României, in 
Carpica. XXVI/l. 1997, p. 200.
47 Dan Gh. Teodor, Slavii la nordul Dunării de Jos in secolele Vl-VII d. 11.. in
ArhMold, XVII, 1994. p. 230.
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coins indicate48. A lioard o f this kind, found at Cudalbi, which has follisi from 
Anastasius I and .lustinus l'19 and the latcst coins were from 522-527. helped to 
date the fîrst Slavic attacks to the Lower Danube50 . Tlie following hoards also 
indicate the growing insecurity in the area due to the Slavic invasion: Gropeni 
(Brăila County), Unirea (Călăraşi County), Movileni (Galaţi County) and 
Horgeşti (Bacău County)51. The last tvvo hoards have the latest coins from 
597/598 and 599/600 which represented the period o f time when the bulk of 
Slavs moved in the South of Danube after 6 0 2 '!.

The emperor was more interested in the Cast where the conclusion of 
pcace was very favourable to the Byzantines, yet in his last three years of rule 
the Balkan area secmed to grow in importance. In 600 the gencrals Priscus and 
Petrus managed to conclude a new peace agreement with the Avars and their 
allies. the Slavs. The agreement set up the border between the empire and the 
barbarians on Danube, and the stipends paid to the Avars increased to 200.000 
solidi5’. The situation grew worse when the Emperor ordered to general Petrus, 
to winter in "the lands o fSclavim "  but "the Romans were discontent due to the 
lack o ffo o d  and horses and because the barbarians surrounded the area from 
the North o fls tru  and above all the general blamed the Emperor orders fo r  this 
situation. The result was mutiny in the Armyyl.

The way in which Mauricius wrote in Strategikon about the Slavs' 
habits shows that the Byzantines were better informed than they used to be few 
decades before55. It was known the localization o f Slav settlements at the North 
o f D anube." they live in the Jorests and next to the rivers, swamps and marshes. 
where is very difficult to Jind them... They burry their tools and they do not save

,!i Idem, Elements et influences byzantines dans la civilisation des VT-VIT siecles apres 
./.Chr. au nord du Bas-Danube, in Etudes Byzantines et Post-Byzantincs, II, 1991, p.
65.
49 1. Dimian, Câteva descoperiri monetare de pe teritoriul R.P.R., in SCN, 1,1957. pp. 
190-191.
■° Erncst Oberlandcr-Târnovcanu, Societate, economie şi politică-populafiile de pe 
teritoriul Moldovei şi lumea sud-est europeană in secolele IV-XtV in lumina 
descoperirilor monetare, in Suceava, XXVI-XXVIII. 1999- 2001, p. 317.
M Dan Gh. Teodor. Romanitatea carpato-dunăireană şi Bizanţul in veacurile V-XI e.n., 
laşi, 1981, p. 20
5’ Constantin Preda, Circulaţia monedelor bizantine in regiunea carpato-dunăreană, in 
SCIVA, XXIII. 3, 1972, p. 402, Erncst Obcrlandcr-Târnovcanu. op.cit., p. 320.
53 Teopliylactus Simocatles, Cronographia. FHDR. II. pp. 544-545.
51 Ibidem. pp. 550-551.
55 Florin Curta, Feasting with Kings " in an Ancient Democraty: On the Slavic Society 
o f  the Early Middle Ages (Sixth lo Seventh Century A.D.), in Essays in Medieval 
Studios, 15, 1999, p. 22.
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anything that is not useful and that can be noticed"51'. These statements, pointed, 
perhaps, to the half-buried dwellings which had the part above the sole made o f 
wood beams lined with clay. The roof had a wooden carcass which was covercd 
with straw or reed^7. Inside the house it was the stone kiln5S. These settlements 
and dwellings were not entirely Slavic59 they were representative for different 
populations and territories.

The newcomers at the North of Danube knew how to tnake agriculture, 
to breed horses and to superficially exploit the iron and salt ores60. The Slavs 
had a specillc teclmology for reduction of the iron ore in bare holes named 
"wolfmouth". Another specific technique was the reduction o f iron ores in clay 
containers or melting pots. The archaeological discoveries from Udeşti 
(Suceava County) revealed traces o f iron ore reduction in clay containers, a 
technique that was much more inferior to that o f the furnace61.

ln the their early stage at the North o f Danube, from the second half o f 
the 6lh century to the beginning of the 7"' century, the Slavs were less conccrncd 
with their integration into the local communitics than with their plundering and 
intrusions in the Byzantine Empire. Consequently there is no level of 
destruction in these settlements62. The event would happen in 602, although this 
cannot be a fix date. The settlement o f  the Slavs in the Empire started long time 
ago, as the historical documents indicate. Even at the ending o f the 6lh century, 
many limes settlements were destroyed by Avars alonc or all ied with the Slavs: 
Drobota, where the latest coins were from Mauricius Tiberius period and they 
were discovered in the last level o f destruction dating at the end o f 6'h century,

56 Mauricius, Strategikon. FHDR, II. pp. 556-557.
57 Sluvjanejugo-vostocnoi Evropii. I-II. Kiev, 1990, p. 223.
5X Valentin V. Scdov, Slavjane v rannem srednevekovie. Moscova, 1995. p. 7.
59 1. Hîncu, Semnificaţia etnoculturală a locuinţelor din Moldova in Evul Mediu 
timpuriu, in Tyragetia, VI-VII. 1996-1997, p. 30.
60 Aleksander Gicysztor, Remarepies sur les fondements de la societe polonaise 
medievale jusqu'au Xc siecle in Omagiu lui Constantin Daicoviciu, Bucureşti, 1960, p. 
253.
(>l Ştefan Olteanu. Roumains. Slaves et nomades dans le processus de valorisation du 
minerai d e fe r  du territoire roumain aux II*-X I siecles de n. e., in Dacia, N.S., XXII. 
1978, p. 301. idem. Procedes d'injluence slave potir la reduction du fe r  ît l'est des 
Carpates aux V I- V il siecles dans le contexte de la technologie traditionnelle des 
autohtones. in Rapports du IIIC Congres International d'ArcluSologie Slave. Bratislava, 
voi. I, 1979. p. 581. idem. Societatea curpato-danubiano-pontică în secolele / V-XI. 
Structuri demo-economice şi social-politice, Bucureşti, 1997, p. 112.
62 Suzana Dolincscu-Fcrche, Aşezări din secolele III şi VI e.n. in sud-vestul Munteniei. 
Cercetările de la Dulceanca, Bucureşti. 1974. p. 130, Ioan Mitrea, Regiunea centrală a 
Moldovei dintre Cârpa/i şi Şiret in secolele VI-IX e.n.. in Carpica, XII, 1980, p. 116.
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