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MEMORIA ANTIQUITATIS LA 50 DE ANI 
 
 

Vasile Diaconu 
 
 
 

Printre primele publicații periodice ale instituțiilor muzeale din Moldova 
s-a numărat și cea a Muzeului Arheologic din Piatra-Neamț, devenită ulterior a 
Complexului Muzeal Județean Neamț. Lansată în 1969 sub titulatura Memoria 
Antiquitatis. Acta Musei Petrodavensis, revista științifică amintită a reprezentat 
un demers firesc pentru o instituție de profil, care își desfășura activitatea de 
mai bine de trei decenii. Cercetarea arheologică susținută, activitatea 
expozițională, colaborarea cu specialiștii din țară, dar și necesitatea promovării 
patrimoniului arheologic și istoric local au determinat colectivul muzeului din 
Piatra-Neamț să inițieze un astfel de proiect editorial, absolut necesar difuzării 
rezultatelor muncii sale. 

Încă de la începuturi, revista a avut o structură bine pusă la punct, în care 
contribuțiile au fost organizate în Studii și materiale, Note și discuții, 
Muzeologie, Cronica, ulterior fiind aduse unele completări cu ceea ce înseamnă 
Istorie, Restaurare și conservare, Cercetări interdisciplinare, Toponimie, In 
Honorem, Necrolog, Viața științifică, Recenzii. 

Deși echipa de specialiști a muzeului din Piatra-Neamț era foarte 
restrânsă la momentul lansării primului număr al revistei, colectivul editorial 
(V. Mihăilescu-Bîrliba, Șt. Cucoș, D. Monah, A. Buzilă) a reușit să atragă 
valoroase contribuții ale unor arheologi și muzeografi, deveniți peste timp, mulți 
dintre ei, personalități ale cercetării arheo-istorice. 

Consistența materialelor publicate, precum și valoarea științifică a 
majorității acestora au reprezentat o constantă a revistei, dar și un element de 
referință pentru ceea ce a însemnat peisajul literaturii arheologice de la noi. De 
asemenea, cadrul cronologic extrem de amplu acoperit de studiile și articolele 
incluse în paginile periodicului nemțean, au generat un interes crescut din partea 
comunității științifice, încă de la primul număr. 
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Necesitatea difuzării rezultatelor activității arheologice românești și către 
alte spații geografice, chiar și într-o perioadă în care legăturile cu Occidentul 
erau extrem de limitate, a făcut că unele studii și articole să fie publicate în 
limbi de circulație internațională (engleză, germană, franceză). 

Dacă până în 1990 activitatea editorială a revistei s-a datorat, în principal, 
lui V. Mihăilescu-Bîrliba, D. Monah și Șt. Cucoș, după acel moment se observă 
o relansare a publicației datorită strădaniilor celui care a fost Gh. Dumitroaia și 
care a coordonat, mai bine de două decenii, activitatea Complexului Muzeal 
Județean Neamț. De altfel, primul număr post-decembrist a fost unul în care 
ponderea cea mai importantă a avut-o cercetarea arheologică locală, situație 
care se va schimba gradual, când revista își va lărgi sfera de cuprindere și va 
include studii din ce în ce mai diverse. O posibilă explicație pentru contextul 
amintit ar fi și faptul că anii imediat următori momentului ’89 au fost unii de 
căutări, de conectare la alte orizonturi, de reorganizare și restructurare, inclusiv 
pe tărâm științific. 

În strânsă legătură cu realitățile geo-politice de după ’89, în paginile 
Memoriei Antiquitatis își vor face simțită prezența și studiile cercetătorilor din 
Republica Moldova, care încercau să difuzeze și spre vest rezultatele muncii lor. 
Treptat, contribuțiile științifice din străinătate se vor regăsi în mod constant în 
cuprinsul anuarului Complexului Muzeal Județean Neamț, mai ales datorită 
unor proiecte comune ale cercetătorilor nemțeni cu specialiști din Franța, 
Germania, Marea Britanie. 

 
* 
 

Fără să inițiem o analiză statistică foarte complexă, merită să amintim că 
în cele 34 de numere ale revistei, care însumează circa 10.600 de pagini, au fost 
adunate câteva sute de studii, articole, note, recenzii, cronici, majoritatea având 
tematică arheologică sau conexă arheologiei. 

Ținând cont de patrimoniul arheologic al muzeului din Piatra-Neamț, 
constituit în bună parte prin strădaniile părintelui Constantin Matasă și alcătuit 
din vestigii preponderent neo-eneolitice, contribuțiile științifice din primele 
numere ale revistei aveau, într-o proporție crescută, tocmai această tematică. Un 
fapt care merită amintit este și acela că de la începuturi chiar, Memoria 
Antiquitatis a inclus în paginile sale și articole de muzeologie și muzeografie. 
Relativ recent, unul dintre numerele periodicului amintit (XXVII, 2011) a avut, 
în bună măsură, o astfel de direcție de studiu.  

Studiile de numismatică au reprezentat și ele un element de constanță 
pentru perioada de început a revistei muzeului nemțean, fapt datorat, în bună 
măsură, strădaniilor lui V. Mihăilescu-Bîrliba, care activa atunci la 
Piatra-Neamț. Cu mici excepții, în majoritatea volumelor revistei, au fost 
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prezente contribuții dedicate valorificării unor descoperiri monetare tezaurizate, 
sau din alte contexte arheologice. 

Un alt detaliu specific revistei Memoria Antiquitatis îl constituie acea 
cronică a cercetărilor arheologice din județul Neamț, inclusă în majoritatea 
numerelor publicației și semnată inițial de Șt. Cucoș, ulterior de Gh. 
Dumitroaia, R. Munteanu, D. Garvăn și apoi de către autorul acestor rânduri. 

Nu trebuie omis nici faptul că pentru perioada anterioară anului 1990, o 
serie de studii incluse în paginile publicației aveau legătură cu ideologia politică 
a epocii, fapt întâlnit, de altfel, în majoritatea revistelor științifice de atunci.  

Începând cu numărul IX-XI, în paginile revistei se vor publica și studii 
interdisciplinare, devenite ulterior o constantă. Dacă în perioada de până la 
cumpăna mileniilor, abordările de acest fel vizau doar cercetări arheobotanice, 
arheozoologice, ceramologice și petrografice, în ultimele două decenii au fost 
publicate și studii de traseologie, metalografie, studii GIS și investigații 
geo-fizice. Din acest punct de vedere, spre deosebire de alte periodice muzeale, 
Memoria Antiquitatis s-a aliniat tendințelor din arheologie, acordând o 
importanță aparte abordărilor din domenii diverse de cercetare, care permit o 
mai bună înțelegere a trecutului. 

Pentru că unii dintre specialiștii Complexului Muzeal Județean Neamț 
(Gh. Dumitroaia, D. Monah, M. Alexianu) au avut încă de acum trei decenii 
preocupări legate de vestigiile arheologice generate de exploatarea preistorică a 
sării, în cuprinsul periodicului instituției s-au regăsit mai multe astfel de 
contribuții, semnate de specialiști români și străini. De altfel, muzeele nemțene 
au acordat o atenție specială cercetărilor de arheologie și etnoarheologie a sării, 
gestionând mai multe săpături sistematice în județele Neamț, Suceava, Bacău, 
organizând și manifestări științifice dedicate acestei resurse. 

Un fapt care merită amintit este acela că și la numărul XX, și la numerele 
XXIX-XXX, a fost inclusă secțiunea Sumarul sumarelor, care sintetiza ceea ce 
s-a scris până atunci în paginile revistei, făcând în acest fel mai accesibilă o 
retrospectivă a studiilor și articolelor de specialitate. 

Nu lipsit de importanță este și segmentul dedicat îmbogățirii colecțiilor 
bibliotecii Complexului Muzeal Județean Neamț, schimburile și achizițiile de 
carte științifică fiind consemnate periodic în cuprinsul revistei Memoria 
Antiquitatis, cu precădere în ultimul deceniu. 

Trecerea la veșnicie a celui care a fost dr. Gh. Dumitroaia, în 2016, a 
umbrit într-o oarecare măsură și conținutul publicației mai sus amintite, detaliu 
ce s-a observat în diminuarea contribuțiilor cu tematică arheologică. În acest fel 
se explică faptul că o pondere însemnată a studiilor de arheologie din paginile 
Memoriei Antiquitatis se datorau legăturilor amicale și profesionale pe care 
regretatul specialist le avea cu diverși specialiști din țară, dar și de peste hotare. 
Este o datorie a noastră, atât față de memoria distinsului cercetător nemțean, cât 
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mai ales față de instituția în care activăm, să ne aducem aportul la menținerea 
prestigiului acestei reviste, care are un loc bine statutat în rândul publicațiilor de 
acest gen din țară. 

În condițiile în care oferta periodicelor cu specific arheologic este una 
destul de mare, menținerea unei reviste cu tradiție în acest peisaj reprezintă un 
obiectiv important. Tendințele actuale recomandă un alt tip de abordare a 
studiului istoric și arheologic, fapt care trebuie să se regăsească implicit în 
conținutul și calitatea publicațiilor. Nu în ultimul rând, alinierea și conectarea la 
ceea ce înseamnă specificul revistelor de specialitate bine cotate, constituie 
demersuri absolut necesare pentru ca Memoria Antiquitatis să își poată menține 
cursul ascendent. Ritmicitatea, atragerea unor contribuții științifice ale unor 
specialiști recunoscuți pe plan internațional, publicarea materialelor într-o limbă 
străină și includerea în baze de date sunt alte câteva obiective imediate. 

Lansată în urmă cu cinci decenii ca o revistă muzeală, cu un specific 
preponderent arheologic, Memoria Antiquitatis trebuie să își păstreze acest 
caracter, oglindind preocupările unei bune părți a specialiștilor din cadrul 
Complexului Muzeal Județean Neamț și ilustrând bogăția patrimoniului mobil 
deținut de această instituție. 
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Tabel cronologic al apariției revistei „Memoria Antiquitatis”. 

 

Nr. crt. Numărul revistei Anul aferent 
numărului/numerelor 

Anul 
apariției 

1 I 1969 1969 
2 II 1970 1970 
3 III 1971 1971 
4 IV-V 1972-1973 1976 
5 VI-VIII 1974-1976 1981 
6 IX-XI 1977-1979 1985 
7 XII-XIV 1980-1982 1986 
8 XV-XVII 1983-1985 1987 
9 XVIII 1992 1992 

10 XIX 1994 1994 
11 XX 1995 1995 
12 XXI 1997 1997 
13 XXII 2001 2001 
14 XXIII 2004 2004 
15 XXIV 2007 2007 
16 XXV-XXVI 2008-2009 2010 
17 XXVII 2010 2011 
18 XXVIII 2012 2012 
19 XXIX-XXX 2013-2014 2014 
20 XXXI-XXXII 2015-2016 2016 
21 XXXIII-XXXIV 2017-2018 2018 
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Coperta primului număr al revistei „Memoria Antiquitatis” (1969). 
 

 



 

 
 
 
 
 

INDUSTRIA MATERIILOR DURE ANIMALE 

DIN NIVELURILE NEOLITICE 

ŞI DE EPOCA BRONZULUI 

DE LA DUBOVA – CUINA TURCULUI 
(PARTEA I) 

 
 

Monica Mărgărit, 
Adina Boroneanț 

 
 
 

Cuvinte-cheie: neolitic timpuriu, materii dure animale, Porțile de Fier, 
lanț operațional, analiză funcțională. 

 
Cercetările arheologice de la Porțile de Fier au dus la descoperirea și 

cercetarea (de multe ori parțială) a peste 100 de situri arheologice. Între acestea, 
extrem de important pentru studiul preistoriei timpurii a zonei, este Adăpostul 
Mare din punctul Cuina Turcului (44°35'30"N, 22°15'33"E), comuna Dubova, 
județul Mehedinți (fig. 1). Localizat în coasta Ciucarului Mare, se afla la 60 m 
altitudine absolută și la numai 12 m față de Dunăre, având o lungime de 40 m, 
25 m înălțime și 10 m profunzime. 

Cercetarea celor aproximativ 240 m2 a fost realizată prin trasarea a cinci 
secțiuni și 17 casete desemnate de litere, împărțite la rândul lor în carouri de 
dimensiuni diferite, desemnate cu cifre sau litere (fig. 2)1. Adăpostul și terasa 
din fața acestuia au fost cercetate integral. 

1 Notația de pe plan este cea din Boroneanț, 2012, ușor modificată față de cea publicată 
de Păunescu, 1978, dar conformă cu planurile de săpătură originale existente. 
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Cercetările au avut loc între 1964 și 1969, zona fiind inundată în 1972. 
Descoperirile de la Cuina Turcului au făcut subiectul a patru articole detaliate: 
primul (Nicolăescu-Plopșor et alii, 1965) oferea informații de ordin general 
referitoare la cercetările din Cazanele Dunării, al doilea făcea referiri la 
descoperirile campaniei de săpături din 1964 (Boroneanț, 1970), iar ultimele două 
treceau în revistă rezultatele cercetărilor lui Al. Păunescu din anii 1965-1969 
(1970a; 1978; reluate apoi, cu modificări, în 2000). 

Referiri la industria litică atribuită neoliticului timpuriu se regăsesc la E. 
Dinan, M. Nica (1995) și Al. Păunescu (1970b), iar ceramica neolitică a fost 
discutată de Gh. Lazarovici (1979) și reluată în publicații ulterioare ale aceluiași 
autor, fără modificări majore. O sinteză a cercetărilor și informații noi 
referitoare la orizonturile neolitice timpurii a fost făcută de către unul dintre 
autorii acestei publicații (Boroneanț, 2012). 

Stratigrafia sitului, stabilită de către echipa lui C.S. Nicolăescu-Plopșor în 
1965 (Nicolăescu-Plopșor et alii, 1965) și detaliată de Al. Păunescu (1970a; 
1978; 2000a), identifica două orizonturi epipaleolitice/mezolitice, trei niveluri 
atribuite neoliticului timpuriu, un nivel aparținând epocii timpurii a bronzului, 
unul atribuit Hallstatt-ului timpuriu, iar din stratul de la suprafață au fost culese 
materiale arheologice amestecate, aparținând epocilor Latène, roman târziu, 
medieval timpuriu și târziu (fig. 3). Nivelurile epipaleolitice erau despărțite de 
cele neolitice de un strat de steril, mai subțire spre fundul adăpostului și mai 
gros la intrare. Nivelul Coțofeni și orizontul neolitic timpuriu se suprapuneau 
direct (Păunescu, 1978). 

Cronologia propusă pe baza tipologiei ceramice încadrează nivelul Criș I2 
fazei II A-B a culturii Starčevo-Criș (pe baza picturii cu alb, picturii cu culori 
închise, motivelor spiralice și celor în rețea), nivelul Criș II fazei III A-B, iar 
nivelul Criș III este atribuit fazei IVA (Lazarovici, 1974; 1983). 

Stratigrafia adăpostului este însă departe de a fi una perfectă (Boroneanț, 
2012), așa cum ar reieși din ilustrația celor câteva profiluri stratigrafice publicate 
inițial (Păunescu, 1978), cu cele trei niveluri culturale neolitice separate și perfect 
vizibile, despărțite de orizontul Tardigravettian de dedesubt (și de cel de epoca 
bronzului de deasupra) prin niveluri de steril (Nicolăescu-Plopșor et alii, 1965; 
Păunescu, 1978). La reluarea materialului arheologic și faunistic și la prelucrarea 
vechilor planuri de săpătură, au fost observate discrepanțe între materialul 
arheologic (în general) și încadrarea sa culturală (Boroneanț, 2012; Boroneanț, 
Bălășescu, 2016) și existența unor complexe arheologice (gropi) observabile în 
profil, dar nemenționate în publicația inițială. 

2 Pentru o mai ușoară corespondență între publicații, în acest articol s-au păstrat 
termenii de Criș I (cel mai timpuriu), Criș II și Criș III (cel mai târziu), introduși de 
Al. Păunescu (1978). 
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Datele radiocarbon obținute (tab. 1) indică, de asemenea, deranjamente 
stratigrafice: dintre cele trei probe din os de ovicaprine provenind din Caseta M, 
nivelul Criș III, două indică epoca timpurie a bronzului (Coțofeni – 3635-3376 
cal. BC, respectiv 2874-2625 cal. BC), doar cea de-a treia indicând o vârsta 
neolitică (5996-5841 cal. BC). Cea de a patra probă, provenind din nivelul Criș 
I din aceeași casetă, a întors rezultatul 5782-5638 cal. BC, fiind astfel 
considerabil mai veche decât cea din nivelul Criș III. 

Pentru cele două date 14C pe probe de os uman (aparent oase dezarticulate 
din nivelurile Criș I și Criș III) este imposibil de estimat o dată exactă, dată 
fiind existența atât a unui efect de rezervor de apă dulce (pentru care o corecție 
a fost aplicată), cât și a unui posibil efect de rezervor cauzat de alăptare, 
imposibil de estimat (pentru discuție completă vezi Bonsall et alii, 2015). 

 
Industria materiilor dure animale3 
Între piesele neolitice timpurii descoperite în 1964 (SI-SIV) sunt 

menționate spatule, străpungătoare, netezitoare, trei cârlige (unul din nivelul 
Criș III și două fragmentare, cu vârfurile rupte, din Criș I și II) și două 
catarame de os (Boroneanț, 1970, p. 407-408). Articolul lui Al. Păunescu 
(1978, p. 33) menționează circa 100 de piese de os și corn, întregi și 
fragmentare, din care majoritatea (43) în nivelul Criș II. Categoriile 
tipologice identificate erau sule, străpungătoare, spatule / netezitoare, 
pumnale, dăltițe, obiecte perforate, obiecte parțial prelucrate și undițe. Sulele 
și străpungătoarele reprezentau circa 50% din întreg ansamblul. Ca piese 
deosebite sunt menționate „câteva” unelte duble (străpungător / spatulă), 
două dăltițe, un fragment de os cu o porțiune dințată, șapte piese perforate 
(șase din os și unul din corn), șapte undițe, dintre care una completă (având 
3,3 cm lungime, cu două crestături fine pe interiorul piciorului lung; este cea 
menționată și de V. Boroneanț și descoperită în 1964), opt catarame 
fragmentare, o vertebră de pește perforată, 83 de mărgele realizate din 
cochilii (Lithogliphus naticoides, Theodoxus danubialis, Dentalium sp.), 
majoritatea perforate, patru mărgele din os/dinte, două cochilii de Unio 
perforate, trei „nasturi” de os, nouă pandantive (patru din os și cinci din colț 
de mistreț provenind din nivelurile Criș I și II). Este remarcată lipsa 
spatulelor de tip linguriță. 

În cazul a două piese (Păunescu, 1978, p. 34, fig. 12/15 – lipsind din 
colecția prezentă – și a unui „toporaș de os” – Păunescu, 1978, fig. 13/3) (fig. 
5/1) se menționează că perforarea fusese inițiată de pe ambele fețe. Unele piese 
prezentau crestături fine făcute „cu o piesă de silex” (Păunescu, 1978, p. 33). 

3 În acest articol au fost discutate doar piesele cu caracter utilitar, nu și obiectele de 
podoabă. 
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Ca analogii pentru piesele de la Cuina Turcului sunt citate cele 
descoperite la Lepenski Vir, nivel III (Păunescu, 1978, p. 33). 

Piesele de os și corn din nivelul Coțofeni au fost puține – trei sule de os și 
două piese de corn, fiind ilustrată doar una dintre piesele de os (Păunescu, 1978, 
p. 46, 47, fig. 12/17). 

 
Colecția prezentă 
Colecția de piese de os, corn și dinte atribuită neoliticului timpuriu și 

epocii bronzului și păstrată la IAB numără astăzi 36 de piese (două piese fiind 
atribuite de Al. Păunescu nivelului Coțofeni) (tab. 2). Restul pieselor există, 
probabil, în colecția Muzeului Regional Porțile de Fier4. 

Dat fiind numărul mic de piese păstrat în colecția IAB și a problemelor 
stratigrafice menționate mai sus, ansamblul arheologic a fost studiat ca un 
întreg, și nu pe nivelurile identificate de Al. Păunescu – cu discuții asupra 
atribuirii culturale a pieselor în anumite cazuri. 

Dintre cele 36 de piese, 32 sunt realizate din os (ex. metapodii de 
ovicaprine și diafize de oase lungi mamifer de talie mare), două din corn de 
Cervus elaphus și alte două din dinte de Sus scrofa. 

În ceea ce privește starea de conservare a pieselor, unele sunt degradate în 
suprafață, ceea ce a dus la ștergerea stigmatelor tehnologice. Altele au fracturi 
recente. Stigmatele tehnologice au fost analizate folosindu-se un 
stereo-microscop Olympus SZ61 (măriri până la 90x), precum și un microscop 
optic Keyence VHX-600 (măriri între 30x și 150x). Criteriile analitice pentru 
interpretarea stigmatelor tehnologice și funcționale s-au bazat pe comparații cu 
metodologiile stabilite în publicații ce vizează industria materiilor dure animale 
(Averbouh, 2000; Provenzano, 2001; Christidou, 2005; Beldiman, 2007; 
Legrand, 2007; Sidèra, 2012 etc.). Scopul prezentului demers a fost acela de a 
identifica lanțurile operaționale existente în producerea diverselor tipuri de 
piese, precum și de a determina funcționalitatea acestor piese, pornind de la 
morfologia lor și a tipurilor de uzură identificate. În consecință, atribuirea 
tipologică pe care am realizat-o diferă de cea din publicația autorului cercetării. 

 
Os 
 
Vârfuri 
22 de piese au fost atribuite orizontului neolitic timpuriu, iar una a fost 

atribuită stratigrafic, conform marcajului, nivelului Coțofeni (fig. 4/1). Această 
piesă, poate fi însă fără dubii atribuită tot nivelului neolitic timpuriu, tipul de 

4 La data realizării prezentului articol inventarul colecțiilor muzeului nu era finalizat și 
nu am putut obține mai multe informații. 
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piesă reprezentat (vezi mai jos) fiind exclusiv întâlnit în neoliticul timpuriu, nu 
și în etapele cronologice ulterioare. Avem astfel 23 de vârfuri neolitice. 

Pentru confecționarea vârfurilor pe suport plat au fost utilizate mai multe 
metode de debitaj longitudinal. Cea mai importantă, ca pondere numerică, a 
constat în quadri-partiția osului (n = 11), fără a putea identifica la toate 
exemplarele procedeele folosite, laturile de debitaj fiind intens fasonate (fig. 
4/3). În plus, o parte a exemplarelor sunt degradate în suprafață, astfel că au 
dispărut multe dintre stigmatele tehnologice. În puține cazuri, atunci când 
laturile de debitaj au rămas în stare brută (fig. 4/1), s-a putut stabili cu 
certitudine faptul că a fost utilizată percuția. Vârful a fost amenajat prin 
abraziune (fig. 4/7, 12) sau prin raclage (fig. 4/4), aplicate în jurul întregii 
circumferințe la nivel distal. La unul dintre exemplare (fig. 4/2), frontul activ 
este puternic rotunjit, cu modificarea radicală a volumului inițial. S-a prelucrat 
cu ele un material moale (piele) deoarece nu apar fracturi/pierderi de materie, 
cel mai probabil într-o acțiune de perforare (fig. 4/5). O altă variantă de uzură 
(fig. 4/6), dar care pare să ilustreze aceeași utilizare (perforare), constă în 
evoluția către o morfologie rectilinie a frontului, la microscop fiind vizibile 
striuri funcționale dispuse transversal axei piesei (ilustrând o mișcarea circulară) 
(fig. 4/8). Un ultim exemplar (fig. 4/9), fracturat la ambele extremități, a fost cel 
mai probabil folosit ca utilaj intermediar în percuție indirectă (pentru perforat?). 
Modul de fracturare al părții proximale este ilustrativ: puternic tasată, cu mici 
fracturi longitudinale, prezente în jurul întregii circumferințe. 

Un singur exemplar confecționat prin această metodă de debitaj s-a conservat 
integral (fig. 4/10). Laturile de debitaj au fost integral abrazate. Pentru a amenaja 
partea proximală, ale cărei fațete sunt plane și convergente, s-a aplicat o abraziune 
bifacială (fig. 4/11). La nivel distal, frontul activ a fost creat prin aplicarea aceleiași 
abraziuni în jurul circumferinței. Vârful este puternic rotunjit (fig. 4/13), cu lustru 
macroscopic și striuri fine transversale. Lungimea piesei este de 105 mm, lățimea 
medie de 9 mm, iar grosimea medie de 4 mm. 

O altă variantă de quadri-partiție, prezentă la trei exemplare, a implicat 
rainurage-ul (fig. 5/2, 5) și percuția. În primul caz (fig. 5/1), pentru amenajarea 
vârfului, s-a aplicat o abraziune (fig. 5/2) la nivel distal, pe fața inferioară și 
laturile de debitaj. Din păcate, acesta este fracturat și nu am putut identifica gradul 
de uzură. La cel de al doilea exemplar (fig. 5/4), s-a folosit aceeași abraziune la 
nivel distal. Vârful (fig. 5/6) este puternic afectat de uzură, cu pierderi importante 
de materie peste care se suprapune un lustru macroscopic. La ultimul exemplar, 
vârful a fost amenajat prin abraziune, dar, din păcate, s-a fracturat. 

O a doua metodă de debitaj longitudinal, care este specifică neoliticului 
timpuriu (Mărgărit et alii, 2018a), a constat în bipartiția longitudinală prin abraziune 
bifacială (fig. 5/8), urmată de detașarea prin percuție indirectă. Ea a fost identificată 
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în cazul a trei exemplare. La unul dintre acestea (fig. 5/7)5, vârful a fost amenajat 
prin abraziune (fig. 5/9) aplicată în jurul întregii circumferințe. Are o morfologie 
ascuțită și este lipsit de tocirea/tasarea specifică utilizării. Vârful este fracturat în cel 
de al doilea caz, astfel că nu am putut reconstitui modul de amenajare și gradul de 
uzură, în timp ce ultimul exemplar este foarte degradat în suprafață. 

O altă metodă de bipartiție, implicând cel mai probabil percuția, a fost 
aplicată în cazul a patru exemplare. Unul dintre ele (fig. 5/10) are laturile de 
debitaj regularizate prin raclage longitudinal. Fața superioară a fost fasonată 
prin abraziune. Apoi, la nivel distal, s-a aplicat un raclage în jurul întregii 
circumferințe, pentru a imprima morfologia ascuțită. Piesa este fracturată la 
ambele extremități, dar morfologia fracturii la nivel proximal – cu un aspect 
tasat și fracturi așchiale periferice – este o dovadă privind utilizarea piesei ca 
utilaj intermediar în percuție indirectă. O altă variantă de amenajare a vârfului 
(fig. 5/11) constă în aplicarea pe suprafața conservată a unui raclage destul de 
neregulat, peste care s-a suprapus spre extremitate abraziunea. 

Un singur exemplar a conservat volumul anatomic al osului (fig. 6/12), 
piesa fiind fracturată la nivel proximal. Tehnologic, s-a intervenit doar la nivel 
distal: amenajarea frontului activ printr-un raclage longitudinal (fig. 5/13), 
dispus în jurul întregii circumferințe. Vârful este tasat (fig. 5/14), dobândind o 
morfologie rectilinie, ca urmare a presiunii exercitate de materialul prelucrat. 

 
Cârlige (nr. = 2) 
Două piese aparțin categoriei cârligelor de pescuit (fig. 6/1). Suportul este 

plat, obținut din peretele diafizar al unui os lung, fără a putea identifica 
procedeele de debitaj. În cea de a doua etapă tehnologică, la extremități au fost 
realizate două perforații prin rotație bifacială (fig. 6/2, 3), pentru a crea 
morfologia curbată. Pornind de la cele două perforații, au fost trasate șanțuri, 
pentru a permite extracția viitoarei preforme. Latura exterioară a fost fasonată 
prin raclage (fig. 6/4), în timp ce latura interioară și fața inferioară au fost 
regularizate prin abraziune (fig. 6/5), ceea ce a distrus din stigmatele operațiilor 
anterioare. De asemenea, fracturarea nu ne permite să identificăm morfologia 
exactă a cârligelor de pescuit. 

 
Dăltițe (nr. = 1) 
O singură piesă (fig. 6/6) are o morfologie specifică categoriei tipologice 

a dăltițelor. Este un fragment distal, puternic afectat în suprafață, astfel că 
stigmatele tehnologice sunt absente. Putem afirma doar faptul că a fost utilizat 
un suport plat. 

5 Este vorba despre vârful încadrat de Al. Păunescu în nivelul Coțofeni, dar pe care noi, 
pe baza metodei de debitaj, îl considerăm Starčevo-Criș. 
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Indet6. (nr. = 6) 
Patru piese au fost confecționate pe suport plat și două pe suport, 

conservând volumul anatomic. Fiind fracturate, nu am putut stabili care era 
funcția lor. Prima piesă (fig. 6/7) este un fragment proximal, pe suport plat, 
obținut prin bipartiție, fără a putea identifica procedeul, deoarece ambele fețe au 
fost regularizate prin raclage longitudinal (fig. 6/8). Segmentarea pare să se fi 
realizat prin percuție, cu regularizarea extremității prin abraziune (fig. 6/9). Pe 
una din laturi se conservă incizii transversale scurte (fig. 6/10,11), aflate la 
aproximativ 2 mm distanță și cu o adâncime de 0,8 mm. 

Cel de al doilea fragment proximal (fig. 6/12) este, de asemenea, pe 
suport plat. Întreaga suprafață a fost regularizată prin raclage, în timp ce 
extremitatea conservată a fost abrazată. La cealaltă extremitate, piesa este 
segmentată prin sciage (fig. 6/13). Probabil piesa s-a rupt și a fost 
reparată/reciclată, prin eliminarea acestei părți. Pe una din laturi apar două 
incizii transversale scurte, realizate prin sciage (fig. 6/14). 

Cel de al treilea exemplar este un fragment mezial (fig. 7/1), confecționat 
pe suport plat, obținut cel mai probabil prin bipartiție longitudinală, fără a putea 
identifica tehnicile utilizate. Fața inferioară a fost regularizată prin abraziune. Din 
frontul activ se mai păstrează zona periferică, ce ne arată că acesta a fost creat 
prin abraziune bifacială (fig. 7/2), rezultând două suprafețe plane convergente. 
Proximal, piesa este fracturată la nivelul unei perforații realizată prin rotație 
bifacială (fig. 7/3), puternic uzată astfel că striurile de rotație au fost șterse. 

Ultimul exemplar (fig. 7/4) are laturile de debitaj integral abrazate (fig. 
7/5). Pentru a amenaja partea proximală (fig. 7/6), ale cărei fețe sunt plane, 
convergente, s-a aplicat o abraziune bifacială. Piesa este ruptă la nivel distal. 

Pe suport în volum au fost confecționate două piese. În cazul primei (fig. 
7/7), au fost realizate două perforații prin rotație bifacială (fig. 7/8), la nivelul 
uneia dintre ele realizându-se fracturarea. Epifiza a fost abrazată (fig. 7/9), ceea 
ce i-a modificat morfologia naturală. Ambele fețe prezintă o bandă mezială de 
lustru și uzură, cu striuri longitudinale fine (fig. 7/10), rezultate probabil din 
utilizare. Cea de a doua piesă este un fragment mezial care conservă drept 
singură intervenție tehnologică – o perforație realizată prin rotație bifacială. 

 
Corn 
 
Daltă (nr. = 2) 
O rază de corn de la specia Cervus elaphus (fig. 8/1) a fost transformată 

într-o piesă finită. Suportul folosit conservă volumul anatomic. Nu cunoaștem 

6 Categoria Indet cuprinde piese a căror funcționalitate nu poate fi determinată pe baza 
morfologiei și tipurilor de uzură identificate. 
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procedeul de segmentare din ramură, piesa fiind ruptă la nivelul unei perforații 
realizată prin rotație bifacială (fig. 8/2). Piesa nu a fost abandonată, deoarece la 
25 mm de prima perforație a fost realizată o a doua, de asemenea prin rotație 
bifacială (fig. 8/4). Vârful este fracturat en languette, cel mai probabil 
funcțional. La periferia frontului activ am identificat stigmate rezultate dintr-o 
acțiune de percuție (fig. 8/3), asociate unui lustru macroscopic cu striuri fine 
(fig. 8/5), dovedind că piesa a fost folosită într-o acțiune dură / de percuție. 

Și pentru cea de a doua daltă – atribuită nivelului Coțofeni (fig. 8/6) – a 
fost folosită o rază de corn, păstrându-se volumul anatomic. Piesa este extrem 
de degradată în suprafață, astfel că nu putem reconstitui stigmatele tehnologice. 
Frontul activ are o morfologie de daltă, amenajată bifacial, dar nu am putut 
identifica urmele specifice de amenajare. Proximal, piesa este ruptă funcțional 
la nivelul unei perforații realizată prin percuție bifacială și finalizată prin rotație. 

 
Dinte 
Indet. (n = 2) 
Prima piesă (fig. 8/7), un fragment mezial, a fost confecționată prin 

bipartiția longitudinală a unui canin de Sus scrofa. Nu cunoaștem procedeul de 
bipartiție, deoarece laturile de debitaj și fața inferioară (fig. 8/8) au fost 
regularizate prin abraziune. Piesa era prevăzută cu cel puțin două perforații 
realizate prin rotație bifacială (fig. 8/9). 

Cea de a doua piesă (fig. 8/10) este și ea fracturată și destul de afectată în 
suprafață. Se vede că dintele (canin de Sus scrofa) a fost bipartiționat 
longitudinal, utilizându-se un suport plat. La una din extremități a fost 
amenajată o mică barbelură, dar nu sunt vizibile stigmatele de tăiere (fig. 8/11), 
deoarece laturile au fost regularizate prin raclage longitudinal (fig. 8/12). 
Extremitatea conservată a fost fasonată prin abraziune (fig. 8/13). Piesa este 
ruptă la nivelul unei perforații realizată prin rotație bifacială (fig. 8/14). 

 
Discuții 
Ansamblul analizat este compus din 36 de piese, toate fiind obiecte finite 

(tab. 2, 3). Ținând cont și de informația publicată, aceasta sugerează o selecție a 
materialului arheologic, fiind eliminate eventualele suporturi sau resturi de 
debitaj. Ca materii prime, în eșantionul nostru (mai puțin de jumătate din cel 
inițial) predomină osul, dintele și cornul fiind prezente în foarte mică măsură. 
Repertoriul tipologic nu este diversificat: predomină vârfurile, urmate la mare 
distanță de cârlige și dăltițe. 

Analiza noastră a pus în evidență, în cazul osului, preferința pentru un 
debitaj longitudinal în vederea obținerii unor suporturi plate, debitaj care este 
asociat mai multor variante de scheme de transformare. Principala schemă de 
transformare a fost quadri-partiția osului, din care se puteau obține până la patru 
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suporturi. La majoritatea exemplarelor nu am putut identifica combinația de 
tehnici utilizată, însă știm că sunt prezente atât percuția, cât și rainurage-ul 
asociat percuției. O a doua schemă de transformare a fost bipartiția osului, în 
acest caz intervenind percuția și combinația dintre abraziune și percuție 
indirectă. Cea de a treia schemă de transformare – prin extracție – este specifică 
cârligelor de pescuit. Această schemă a combinat perforația și rainurage-ul. În 
sens transversal, rareori am putut identifica tehnica folosită, datorită gradului de 
fracturare ridicat al ansamblului. Sunt prezente atât percuția, cât și sciage-ul. 

În cazul cornului, s-a preferat utilizarea suporturilor conservând volumul 
anatomic. Nu cunoaștem însă procedeele de segmentare, ambele piese fiind 
rupte la nivel proximal. În ceea ce privește dintele, în vederea obținerii 
suporturilor s-a utilizat o schemă de transformare prin bipartiție, dar, din nou, 
nu cunoaștem procedeele de debitaj. 

Pentru procedeele de modificare a volumului, principala tehnică utilizată a 
fost perforația, ce înregistrează două variante de execuție: rotația și percuția+rotația, 
la care se adaugă sciage-ul, pentru crearea inciziilor decorative și a barbelurii. În 
cadrul procedeelor de modificare ale suprafeței, abraziunea fost tehnica cel mai des 
întâlnită, urmată de raclage, folosite atât pentru regularizarea planurilor de fractură, 
cât și pentru amenajarea frontului activ. Aceste tehnici se pot combina pe diferite 
piese, pentru a conferi forma finală obiectului. 

Tabloul general ne arată că, în timp ce schemele de transformare din 
cadrul operației de debitaj sunt destul de diversificate, tehnicile din cadrul 
operației de fasonaj sunt limitate, dar sunt bine adaptate diferitelor tipuri de 
materii prime, ilustrând o bună cunoaștere a acestora. 

Legat de funcționalitatea ansamblului, categoria tipologică cea mai 
numeroasă este cea a vârfurilor. În literatura de specialitate, sub termenul 
generic de vârfuri, sunt reunite numeroase tipuri de unelte, având drept element 
comun prezența unei părți active ascuțite (în cazul nostru cele denumite de Al. 
Păunescu sule, străpungătoare și pumnale). Conform micro-stigmatelor de uzură 
și morfologiei fracturilor, putem afirma că piesele au fost folosite cu 
preponderență în activități domestice (de perforare), fie ținute direct în mână, fie 
ca utilaje intermediare pentru percuția indirectă. Nu am identificat vârfuri care 
ar putea să fie asociate în mod clar activităților cinegetice. Semnificativă este 
prezența cârligelor de pescuit, dintre care unul fusese identificat drept 
„cataramă” (Păunescu, 1978, p. 34, fig. 12/14), a căror utilizare este justificată 
de proximitatea sitului față de Dunăre și de consumul peștelui în cantități 
importante, așa cum o indică prezența efectului de rezervor de apă dulce (Cook 
et alii, 2009). Dalta din corn mai bine conservată (fig. 8/1) pare să fi fost 
folosită în acțiuni de percuție a unui material mai dur, care a generat fractura 
frontului activ. Morfologia acestui tip de unealtă este una larg răspândită, 
începând cu perioada paleolitică. 
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O discuție asupra distribuției pieselor pe niveluri și în suprafața sitului este 
prematură în momentul de față. Merită remarcată gruparea unor vârfuri în casetele 
S (cinci și o piese din categoria indet., posibil vârf), G și Ș (patru vârfuri fiecare). 

Deși realizat doar pe ceva mai mult de o treime din numărul de piese 
inițial menționat, prezentul studiu furnizează date extrem de utile în 
reconstituirea schemelor tehnologice de transformare ale diferitelor materii 
prime și a activităților zilnice desfășurate în sit cu ajutorul acestor unelte. 
Sperăm ca în viitorul apropiat să putem adăuga acestor rezultate pe cele asupra 
restului colecției. 

Demersul nostru este important și prin aportul său la o mai bună 
cunoaștere a modalităților de exploatare tehnologică a materiilor osoase de către 
comunitățile Starčevo-Criș. Cel mai apropiat ansamblu arheologic, din punct de 
vedere geografic, la care ne putem raporta este cel de la Schela Cladovei. 
Acesta din urmă este și el incomplet și restrâns numeric, indicând o 
predominare a vârfurilor din os (fig. 9/1-13), confecționate prin metode de 
debitaj variate, din care nu lipsește cea a bipartiției prin abraziune, asociată cu 
percuția indirectă (Boroneanț et alii, 2018), metodă apărută în neoliticul 
timpuriu (Sidéra, 2012). Celelalte așezări cu niveluri Starčevo-Criș, cum este și 
cea de la Măgura-Buduiasca (Beldiman, Sztancs, 2009; 2013) ilustrează un 
tablou general similar, în cadrul căruia pe primul loc, din punct de vedere 
tipologic, se află vârfurile, iar ca materie primă predomină exploatarea osului, în 
timp ce cornul și dinții (materii prime abundent întâlnite anterior, în 
ansamblurile arheologice mezolitice din zona Porților de Fier; ex. Mărgărit et 
alii, 2017a; 2017b; 2018b), reprezintă acum doar excepții. 
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THE BONE, ANTLER AND TUSK ASSEMBLAGE 
FROM THE NEOLITHIC AND BRONZE AGE SITE 

AT DUBOVA – CUINA TURCULUI (PART I) 
 

Keywords: Neolithic, Bronze Age, osseous materials, Iron Gates, 
operational chain, functional analysis. 

 
Abstract 

 
The archaeological excavations at „Cuina Turcului” Rockshelter 

(1964-1969) were triggered by the hydroenergetic project Iron Gates I. The 
present paper focuses on the functional analysis („tools”) of the osseous 
assemblage curated at the „Vasile Pârvan” Institute of Archaeology, attributed 
to the Early Neolithic (Starčevo-Criș) and the Early Bronze Age (Coțofeni). 

The present study aimed at the identification of the existing operational 
chains in the manufacturing of the various artefact types and determination of 
their functionality starting from the morphology and the use-wear patterns 
identified. Thus, the typology established here is different from the initial one, 
published by the author of the excavation, Al. Păunescu. 

From the 36 artefacts curated (there had been more than a 100 artefacts 
excavated), 32 are made of bone, two of antler and two of tooth. Initially, 34 of 
them had been attributed by Al. Păunescu to the Early Neolithic and two to the 
Early Bronze Age. The present authors attributed one of the latter to the Early 
Neolithic also, based on its debitage method. 

Bone is the predominant raw material (32 artefacts: 23 points, two 
fishing hooks and six indeterminate pieces – the majority perforated). Of the 
two artefacts made of antler (bevelled tools), one was attributed to the Early 
Neolithic and the second to the Coțofeni culture. The boar tusk artefacts fall 
into the indeterminate category. 
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Although comprising slightly more than a third of the initial assemblage, 
the present study provides extremely useful data for the reconstruction of the 
transformational schemes of the various raw materials, and of the daily 
activities taking place at the site. Hopefully, the near future will provide an 
opportunity to study the rest of the collection. 
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Lab ID Proba Context Nivel Data 
14C (BP) 

δ13C 
(‰) 

15N 
(‰) C/N 

Vârsta 
calibrată 

(95%) 
cal. BC 

OxA‐19205 
os, 

nou-născut 
coastă 

Cas M Criș I 7650±36 -19,1 17,1 3,3 6205-5780 

OxA‐19204 
os, copil, 
<12 ani, 

tibia stângă 

Cas D, 
-2,05 m Criș III 7324±39 -19,4 13,9 3,1 5985-5735 

OxA-30446 
os, 

acetabulum, 
ovicaprine 

Cas C, 
-1,60 m Criș I 7075 ± 39 -19,7 5,1 3,2 6026-5881 

OxA-30443 
os, 

metatars, 
ovicaprine 

Cas M Criș III 7029 ± 35 -19,6 6,6 3,3 5996-5841 

OxA-30444 
os, 

metatars, 
ovicaprine 

Cas M Criș I 6827 ± 39 -20,0 6,9 3,3 5782-5638 

OxA-30445 
os, 

acetabulum, 
ovicaprine 

Cas M Criș III 4727± 33 -20,0 6,9 3,3 3635-3376 

OxA-30442 
os, 

mandibulă, 
ovicaprine 

Cas M, 
-1,38 m, 

pachet 640 
Criș III 4143 ±28 -20,0 6,1 3,3 2874-2625 

 
 
 
 
 

Tab. 1. Datele 14C realizate pe probe de os de ovicaprine și om, 
prelevate din nivelurile neolitice timpurii de la „Cuina Turcului” 

(after Bonsall, Boroneanț, 2018). 
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Materie 
primă 

Categorie 
tipologică Context arheologic Nivel Figura 

Figura la 
Păunescu, 

1978 

Os Vârfuri 

CT 1968, Cas S, -0,75 m, 
pachet 701 Criș II Fig. 9/1 - 

CT 1967, SIV, G1/Pătrat 2, 
-1,25 m Coțofeni Fig. 4/1 - 

CT 1967, SII, 2 m Criș ? Fig. 4/2 - 
CT 1965, SIV, carou 2, 

-1,30 m, pachet 30 Criș III Fig. 4/6 - 

CT 1969, Cas S, 
-1,10-1,35 m, pachet 705 Criș II Fig. 4/10 - 

CT 1968 Criș III Fig. 5/10 - 
CT 1969, Cas S, 

-0,35 m, pachet 695 Criș III Fig. 9/2 - 

CT 1969, Cas S, 
-0,60-0,70 m, pachet 700 Criș III Fig. 9/4 - 

CT 1969, Cas S, 
-0,40 m Criș III Fig. 9/3 - 

CT 1966, Cas G, -2,02 m Criș III Fig. 9/5 - 
CT 1967, -2 m Criș II Fig. 5/11 - 

CT 1968, Cas G, 
-2,75 m, pachet 670 Criș II Fig. 9/6 - 

CT 1965, SV, carou 2B, 
-2,95 m, pachet 307 Criș I Fig. 9/7 - 

CT 1968, Cas O, 
-2,42 m, pachet 668 Criș II Fig. 9/8 - 

CT 1968, Cas O, 
-3 m, pachet 671 Criș I Fig. 5/1 - 

CT 1968, Cas G, -2,80 m Criș I Fig. 5/4 - 
CT 1969, Cas Ș, 

-1,40-1,60 m, pachet 711 Criș I Fig. 9/9 - 

CT 1968, Cas O, 
-3 m, pachet 672 Criș I Fig. 4/9 - 

CT 1969, Cas Ș, 
-1,40-1,60m, pachet 711 Criș I Fig. 9/10 - 

CT 1969, Cas Ș, 
-1,40-1,60 m, pachet 711 Criș I Fig. 9/11 - 

CT 1969, Cas Ș, 
-1,60 m, pachet 711 Criș I - - 

CT 1968, Cas G, -2,86 m Criș I Fig. 5/7 - 
CT 1967, Cas K, -1,35 m, gr. II Criș III Fig. 5/12 - 

 



Industria materiilor dure animale de la Dubova 29 

Materie 
primă 

Categorie 
tipologică Context arheologic Nivel Figura 

Figura la 
Păunescu, 

1978 

Dăltițe 
CT 1969, Cas Ș, 

-1,40-1,60 m, 
pachet 711 

Criș I Fig. 6/6 - 

Cârlige 
CT Criș II Fig. 6/1 - 

CT 1968 Criș I Fig. 6/1 Fig. 12/14 
Fig. 14/9 

Indet. 

CT 1968, Int B, 
-1,20 m, pachet 681 Criș III Fig. 7/4 - 

CT 1967, Cas I, 
-1,70 m, pachet 566 Criș II Fig. 6/7 - 

CT Criș II Fig. 6/12 - 
CT 1967, Cas. I, 
-2 m, pachet 518 Criș II Fig. 7/1 Fig. 12/5 

CT 1966, Cas G, 
-2,75 m Criș I Fig. 7/7 Fig. 13/7 

Fig. 13/2 
CT 1969, Cas S, 

-1,60 m Criș I Fig. 9/13 - 

Corn Dălți 

CT 1969, Cas Ș, 
-0,60-0,90 m, pachet 706 Coțofeni Fig. 8/6 - 

CT 1966, Cas E, 
-2,45 m, pachet 578 Criș II Fig. 8/6 Fig. 13/3 

Dinte Indet. 

CT 1968, Cas O, 
-2,70 m, pachet 670 Criș II Fig. 8/1 - 

CT 1969, Cas Ș, 
-1,40-1,60 m, pachet 711 Criș I Fig. 8/10 - 

 
 
 
 
 

Tab. 2. Piesele din os, corn și dinte de la „Cuina Turcului” 
prezente în colecția Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” București. 
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Materie primă Categorie tipologică Număr piese 

Os Vârf 23 
Cârlig 2 
Dăltiță 1 
Indet. 6 

Corn Dăltiță 2 
Dinte Indet. 2 

TOTAL 36 
 
 
 
 
 

Tab. 3. Compoziția ansamblului arheologic analizat. 
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Fig. 1. Localizarea adăpostului sub stâncă de la „Cuina Turcului”. 
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Fig. 2. Planul secțiunilor și casetelor arheologice cu indicarea casetelor din 
care au fost prelevate probe 14C și a profilului ilustrat în figura 3. 
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Fig. 3. Profilul stratigrafic al adăpostului în Caseta M și secțiunile SV și SIII 
(modificat, după Boroneanț, 2012) cu indicarea nivelurilor 

din care au fost prelevate probele 14C. 
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Fig. 4. Dubova-„Cuina Turcului”: 1, 2, 6, 9, 10 – vârfuri confecționate din os; 
3, 7, 12 – stigmate de abraziune ; 4 – stigmate de raclage; 

5, 8, 13 – detalii front activ; 11 – detaliu extremitate proximală. 
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Fig. 5. Dubova-„Cuina Turcului”: 1, 4, 7, 10-12 – vârfuri confecționate din os; 
2, 5 – stigmate de rainurage; 3, 8, 9 – stigmate de abraziune; 

6, 14 – detalii front activ; 13 – stigmate de „raclage”. 
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Fig. 6. Dubova-„Cuina Turcului”: 1 – cârlige de pescuit; 
2, 3 – perforații realizate prin rotație; 4, 8 – stigmate de raclage; 

5, 9 – stigmate de abraziune; 6 – dăltiță; 7, 12 – piese Indet.; 
10, 11, 14 – incizii transversale; 13 – stigmate de sciage. 
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Fig. 7. Dubova-„Cuina Turcului”: 1, 4, 7 – piese Indet. confecționate din os; 
2, 5, 9 – stigmate de abraziune; 3, 8 – perforații realizate prin rotație; 

6 – detaliu extremitate proximală; 10 – suprafață de uzură. 
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Fig. 8. Dubova-„Cuina Turcului”: 1, 6 – dălți confecționate din corn de la specia 
Cervus elaphus; 2, 4, 9, 14 – detalii perforații; 3, 5 – detalii front activ; 
7, 10 – piese Indet. din canin de Sus scrofa; 8 – stigmate de abraziune; 

11 – detașare barbelură; 12 – stigmate de raclage; 13 – detaliu extremitate proximală. 
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Fig. 9. Piese din os de la Dubova-„Cuina Turcului”: 1-13 – vârfuri; 14 – Indet. 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

ARTEFACTE DIN EPOCA BRONZULUI 

PROVENITE DIN LOCALITATEA ŢIBUCANI 

(JUDEŢUL NEAMŢ) 
 
 

Vasile Diaconu 
 
 
 

Cuvinte-cheie: epoca bronzului, estul României, descoperiri întâmplătoare, 
topoare de piatră, topoare de bronz. 

 
Introducere 
Colecțiile de istorie locală adăpostesc, de multe ori, mărturii valoroase ale 

trecutului, dar prea puțin cunoscute de specialiști. Tocmai din acest motiv 
merită subliniată necesitatea studierii unor astfel de loturi de obiecte, care pot 
nuanța datele științifice existente pentru diferite areale geografice. Printr-un 
astfel de demers am identificat într-un mic muzeu local, din comuna Țibucani, 
județul Neamț, un set de piese arheologice, dintre care unele foarte interesante, 
iar în studiul de față le vom valorifica pe cele specifice epocii bronzului1. 

Pentru a putea încadra aceste artefacte într-un cadru istoric mai complex, 
vom aminti succint și alte vestigii specifice etapei cronologice menționate și 
care au fost descoperite în perimetrul localității. 

O primă semnalare a unor obiecte atribuite epocii metalelor o datorăm lui 
M. Petrescu-Dîmbovița, care semnalează un celt și un vârf de lance din bronz, 
descoperite pe teritoriul satului Țibucani (1953, p. 465). 

Odată cu începerea săpăturilor arheologice sistematice în așezarea de la 
Davideni au fost identificate și materiale variate, caracteristice culturii Noua, 

1 Mulțumim doamnei Ambrozie Maria, custodele muzeului local, pentru permisiunea de 
a valorifica aceste piese. 
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incluse în monografia sitului (Mitrea, 2001, p. 28-32) sau publicate ulterior 
(Diaconu, 2014a, p. 150-152). 

Într-o sinteză a descoperirilor arheologice cunoscute pe teritoriul comunei 
Țibucani, Șt. Cucoș menționează mai multe artefacte și chiar situri atribuite 
epocii bronzului (1977, p. 34), unele dintre acestea fiind reluate ulterior într-un 
alt studiu semnat de același autor (1992, p. 55, 56). 

Deosebit de importante sunt cele câteva contribuții care valorifică o serie 
de piese metalice specifice epocii bronzului, provenite tot de pe teritoriul 
localității amintite anterior. Semnalăm aici un pumnal de bronz, specific mediului 
Otomani (Vulpe, Zamoșteanu, 1982), dar și mai multe celturi atribuite, în sens 
larg, culturii Noua (Dumitroaia, 1985, p. 466-468; Cucoș, 1985, p. 492-493). 

Gh. Dumitroaia, într-un amplu articol despre siturile și descoperirile 
arheologice din zona de nord-est a județului Neamț, a publicat și o serie de 
informații despre unele vestigii atribuite epocii bronzului cunoscute pe teritoriul 
comunei Țibucani (1992, p. 137-138). 

În ultimii ani, cercetările de suprafață efectuate în perimetrul localității 
menționate au permis identificarea mai multor situri arheologice, dintre care 
unele atribuite culturii Noua (Diaconu, 2014b, p. 421), și care completează 
repertoriul descoperirilor specifice epocii bronzului din zona amintită (Diaconu, 
2016, p. 71-72). 

Având în vedere cele precizate anterior, trebuie subliniat faptul că arealul 
localității Țibucani a fost intens locuit în perioada epocii bronzului, fapt care 
poate avea la bază o serie de factori necesari a fi evidențiați. Pe de o parte, 
apropierea de culoarul râului Moldova, care a reprezentat o importantă arteră de 
circulație în preistorie, iar pe de altă parte, dincolo de elementele obișnuite de 
habitat, un rol deosebit l-au avut sursele de sare de la Țolici, aflate la doar câțiva 
kilometri distanță. 

Lotul pe care îl prezentăm în rândurile de față este alcătuit din 12 piese, 
respectiv artefacte de piatră și metal, care, pe baza trăsăturilor tipologice, l-am 
atribuit epocii bronzului. 

 
Catalogul obiectelor 
1. Topor realizat dintr-o rocă cenușie, de natură sedimentară, din care se 

păstrează jumătatea inferioară. Corpul toporului este îngroșat în zona perforației 
pentru fixarea cozii, iar profilul longitudinal este drept. Tăișul, arcuit și lățit spre 
partea ventrală a piesei, prezintă urme de deteriorare. Dimensiuni: lungime - 8,7 
cm; lățime în zona mediană - 4 cm; lățimea tăișului - 4,2 cm; diametrul 
perforației - 1,8 cm (fig. 1/1). 

2. Topor confecționat dintr-o rocă magmatică (andezit?), păstrat în stare 
fragmentară. Exemplarul avea o anumită masivitate, profilul longitudinal fiind 
drept, iar fețele laterale ușor asimetrice. Tăișul este puțin curbat, iar perforația 
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este cilindrică. Suprafața piesei nu a fost șlefuită și putem presupune că obiectul 
se afla doar într-un anumit stadiu de prelucrare. Dimensiuni: lungime - 10 cm; 
lățimea tăișului - 5 cm (fig. 1/2). 

3. Topor din rocă magmatică, păstrat parțial (jumătatea superioară), 
având dimensiuni medii. Suprafața ventrală a piesei este ușor bombată, iar cea 
dorsală este plată. Muchia este foarte îngustă și se termină printr-o suprafață 
plană. Perforația este tronconică și plasată central pe axul piesei. Întreaga 
suprafață a toporului a fost atent șlefuită. Dimensiuni: lungime - 7,5 cm; lățimea 
în zona mediană - 4,5 cm; diametrul perforației - 2,1 x 1,9 cm (fig. 1/3). 

4. Topor realizat tot dintr-o rocă vulcanică, probabil andezit, din care se 
păstrează jumătatea inferioară. Corpul piesei este bine evidențiat, iar profilul 
longitudinal foarte puțin arcuit. Tăișul este ușor curbat și prezintă urme de 
uzură, iar perforația cilindrică a fost plasată central. Întreaga suprafață a piesei a 
fost atent șlefuită. Dimensiuni: lungime - 5,8 cm; lățime - 4,8 cm; diametrul 
perforației - 1,8 cm (fig. 2/1). 

5. Topor confecționat dintr-un material litic de natură magmatică, din 
care să păstrează jumătatea superioară. Umerii piesei sunt bine evidențiați, cu 
profilul ușor curbat, iar muchia evazată se termină printr-un buton convex. 
Perforația pentru fixarea cozii este cilindrică, fiind amplasată aproximativ 
central. Dimensiuni - 6,2 cm; lățime maximă - 5 cm; diametrul perforației - 
2,2 cm (fig. 2/2). 

6. Topor lucrat din rocă vulcanică, din care se păstrează jumătatea 
superioară. În zona perforației corpul este mai bine evidențiat, fața ventrală fiind 
mai pronunțată decât cea dorsală. Muchia scundă și ușor evazată se termină 
printr-un buton convex. Dimensiuni: lungime - 5 cm; lățime - 4,2 cm; diametrul 
perforației - 2 cm (fig. 2/3). 

7. Topor lucrat din rocă vulcanică, cel mai probabil diorit, naviform, cu 
muchia rectangulară, iar părțile laterale sunt asimetrice în raport cu axul 
vertical. Perforația cilindrică este plasată mai aproape de muchie și ușor 
descentrată față de ax. Tăișul este ușor arcuit, iar suprafața este relativ bine 
finisată. Dimensiuni: lungime - 12,5 cm; lățime maximă - 4,7 cm; diametrul 
perforației - 2 cm (fig. 3/1). 

8. Cuțit curb, lucrat din silex cenușiu-albicios, cu zone maronii (întâlnit în 
literatura arheologică și ca ,,silex volhânian”). Pe întreaga suprafață se observă 
urmele desprinderilor așchiale, realizate multidirecțional. Exemplarul are ambele 
laturi curbate, iar în zona tăișului, dar și pe o parte din suprafață, se observă urme 
intense de lustru datorat utilizării. În secțiune transversală are profil lenticular. 
Dimensiuni: lungime - 10,5 cm; lățime maximă - 4,7 cm (fig. 3/2). 

9. Cuțit curb, lucrat din silex cenușiu. Pe întreaga suprafață se observă 
urmele desprinderilor așchiale, realizate multidirecțional. Exemplarul are 
ambele laturi curbate, iar în zona tăișului, dar și pe o parte din suprafață, se 
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observă urme intense de lustru, datorat utilizării. Partea distală este ruptă din 
vechime. În secțiune transversală are profil lenticular. Dimensiuni: lungime - 
10,7 cm; lățime maximă - 4,2 cm (fig. 3/3). 

10. Topor de bronz, de tip Nackenknaufäxte, prevăzut cu tub de fixare, 
având corpul alungit și îngust. Profilul longitudinal este foarte puțin curbat. 
Muchia este scundă, rectangulară în secțiune și terminată cu un buton 
semisferic, decorat cu un motiv meandric. Pe lateralele tubului de fixare se află 
două aripioare puțin evidențiate. Artefactul este acoperit cu o patină uniformă, 
verzuie-închisă. Dimensiuni: lungime - 20,5 cm; lățime tăiș - 4,3 cm; lungime 
tub - 5,4 cm; diametrul tubului - 3,5 cm; diametrul muchiei - 3,8 cm; greutate - 
598 gr. (fig. 4). 

11. Celt de bronz, de tip transilvănean, care prezintă sub marginea 
superioară un motiv în relief, în zig-zag. Pe fețele principale, arcuite, prezintă 
două perforații ovale. Tortița este deformată. Artefactul este acoperit cu o patină 
uniformă verzuie, dar păstrează pe suprafața sa și urmele unor intervenții 
realizate după momentul descoperirii. Dimensiuni: lungime - 11,5 cm; 
lățime - 4,6 cm; diametrul gurii - 4,3 x 3,5 cm; adâncimea perforației - 7,2 cm; 
greutate - 248 gr. (fig. 5/1). 

12. Celt de bronz, păstrat în stare fragmentară. Artefactul a fost tăiat din 
vechime și îi lipsește partea superioară, motiv pentru care este destul de dificil 
să-l atribuim cu certitudine unui tip anume. Tăișul este ușor lățit și arcuit, cu 
urme de utilizare. Piesa prezintă o patină neuniformă, de culoare verzuie, dar și 
urme de abraziune recentă. Exemplarul este menționat și la Gh. Dumitroaia 
(1992, p. 96-97, fig. 19/1). Dimensiuni: lungime - 6,7 cm; lățimea tăișului - 5,7 
cm; lățimea la partea superioară - 3,8 cm; adâncimea perforației - 2,2 cm; 
greutate - 200 gr. (fig. 5/2). 

 
Discuții 
Pe baza catalogului anterior se impun câteva observații pe care le vom 

enunța în funcție de categoriile de piese analizate. 
O primă constatare este legată de contextul descoperirii pieselor. Cu mici 

rezerve, se poate admite că cele mai multe dintre artefacte trebuie puse în 
legătură cu siturile din perimetrul localității și nu trebuie exclusă nici ipoteza 
unor depuneri singulare, mai ales în cazul obiectelor de bronz. Lipsa datelor 
despre locul descoperirii și imposibilitatea stabilirii unei legături certe între 
artefacte și situri ridică unele probleme privitoare la încadrarea cronologică și 
atribuirea culturală, motiv pentru care, din dorința de a avea niște repere clare, 
vom aminti unele analogii pentru piesele discutate. 

Categoria topoarelor de piatră este cea mai bine reprezentată prin exemplare 
întregi și fragmentare, lucrate, în majoritate, din roci vulcanice, provenite, cel mai 
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probabil, de pe rama vestică a Carpaților Orientali. Merită reținut că unele piese se 
aflau încă într-un anumit stadiu de prelucrare, nefiind șlefuite. 

Deși majoritatea topoarelor sunt păstrate în stare fragmentară, pot fi 
enunțate câteva considerații de ordin tipologic. 

Topoarele pană, cu muchie rectangulară, sunt reprezentate prin două 
exemplare, dintre care unul întreg și altul fragmentar. Pentru că astfel de piese 
au o răspândire foarte mare în diverse medii ale epocii bronzului (Schuster, 
Munteanu, 1995, p. 79, fig. 1/b; Bobi, Apostu, 1997, fig. 3/8, 11; 4/1; Ilie et alii, 
2010, p. 31-35; Schuster et alii, 2016, p. 102, 103), este dificil să le atribuim 
unei anumite etape a acestui segment cronologic. 

O altă grupă de piese este cea a topoarelor de luptă, cu corpul zvelt și 
muchia terminată printr-un buton semisferic. Exemplarele de acest fel sunt 
îngrijit lucrate, atent șlefuite și puteau îndeplini funcția de arme sau de 
simboluri sociale. Pentru zona est-carpatică, majoritatea exemplarelor sunt 
documentate în contexte arheologice care pot fi atribuite bronzului mijlociu sau 
târziu (Bobi, Apostu, 1997; Niculică et alii 2003, fig. 1/1, 3; 2/4-6; 4/5; 
Diaconu, 2010; Diaconu, 2014a, fig. 2; Lie, 2019). 

Un exemplar fragmentar se încadrează în categoria topoarelor bipene, 
pentru care nu există foarte multe analogii în spațiul răsăritean al României, dar 
dintre care le amintim pe cele de la Cândești (județul Vrancea) (Bobi, Apostu, 
1997, fig. 3/6), Suceava (județul Suceava) (Niculică et alii, 2003, fig. 8/3) și 
Răucești (județul Neamț) (Dumitroaia, 1992, fig. 6/7). 

În ceea ce privește cele două krummesser-uri de silex, considerăm că pot 
fi puse în legătură cu entitățile culturale specifice bronzului târziu, fiind legate, 
cel mai probabil, de siturile culturii Noua din zona localității Țibucani. 

Toporul de bronz cu tub și muchia semisferică se încadrează în categoria 
Nackenknaufäxte, tipul Drajna (Vulpe, 1970, p. 99, 100). Majoritatea 
descoperirilor de acest fel se concentrează în zona de nord-vest a României, în 
estul Ungariei și în Ucraina transcarpatică. Chiar dacă pentru piesa de la 
Țibucani nu cunoaștem cu precizie contextul descoperirii, avem certitudinea, în 
urma unei discuții cu un urmaș al celui care a găsit obiectul2, că toporul a fost 
identificat în perimetrul localității. Până în momentul de față, acest artefact este 
singurul cunoscut la răsărit de Carpați, însă descoperiri similare sunt și în 
Muntenia și Dobrogea, la Drajna de Jos (județul Prahova) (Andrieșescu, 1925, 
p. 368, fig. 3/16-18) și Cernavodă (județul Constanța) (Soroceanu et alii, 2019). 
La rândul lor aceste topoare cunosc mai multe variante tipologice, diferențiate 
prin forma butonului terminal al muchiei (Bader, 1996, fig. 18). Pentru toporul 
de la Țibucani pot fi identificate foarte bune analogii în rândul exemplarelor de 
la Sighetul Marmației (județul Maramureș) (Kacsó, 1977, p. 59, nr. 11; Kacsó, 

2 Piesa a fost găsită de Florea Munteanu din Țibucani. 
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1995, p. 17, fig. 3/1; Bader, 1996, nota 47), Ungureni (județul Maramureș) 
(Kacsó, 2003, p. 270, fig. I/1), Ciceu-Corabia (județul Bistrița-Năsăud) (Kacsó 
1977, p. 57, nr. 1; Bader 1996, nota 47), Oarța de Sus (Kacsó, 1977, p. 57, fig. 
1), Târgu Lăpuș (Nestor, 1933, p. 128; Vulpe, 1970, p. 99, fig. 41/567; 
Petrescu-Dîmbovița, 1977, p. 70, fig. 66/7, 8; Kacsó, 1977, p. 59, nr. 16, 17; 
Bader, 1996, nota 47; Kacsó, 2001, p. 33, fig. 1/1, 2; Kacsó, 2002, p. 10; Kacsó, 
2007, fig. 3/3, 4), Jabenița (județul Mureș) (Soroceanu, 2016, p. 167, fig. 8). O 
listă completă a topoarelor de tip Drajna a fost întocmită de C. Kacsó, cu 
prilejul publicării depozitului de la Ungureni (Kacsó, 2003, p. 278, 279). 

Un aspect interesant ce merită discutat este legat de acel element 
decorativ întâlnit pe muchia toporului de la Țibucani. Câteva dintre topoarele de 
tip Drajna au pe butonul muchiei incizii dispuse în registre (Soroceanu, 2016, 
fig. 10/2-4), însă doar artefactul publicat de noi prezintă acest motiv meandric, 
cruciform, care apare în forme foarte puțin diferite pe toporul-sceptru de la 
Lozova II (Rep. Moldova) (Dergačev, 2002, fig. 35/19), dar și pe toporul de la 
Malye Geevcy (Ucraina) (Kobal’, 2000, p. 37-38, p. 86-87, nr. 81, fig. 5A/5, 6). 

Din punct de vedere cronologic, piesa de la Țibucani poate fi atribuită 
bronzului târziu și considerăm că este un import din mediul culturii Suciu de 
Sus, mai ales că este o piesă cu valoare socială. Facem precizarea că artefactul 
amintit este printre puținele topoare cu tub transversal întâlnite la răsărit de 
Carpați și care pot fi incluse în categoria ,,importurilor” apusene (o discuție 
asupra acestora a se vedea la László, 2013). 

Celtul de bronz păstrat întreg se încadrează, din punct de vedere 
morfologic, în tipul Râșești (sau varianta C3 după Rusu, 1966, p. 26, fig. 3), dar 
exemplarul prezentat de noi reprezintă totuși o variantă prea puțin atestată și 
care se deosebește de alte piese similare prin acel decor în zig-zag. Cele mai 
apropiate analogii le întâlnim la Lozova (Rep. Moldova) (Dergačev, 2002, fig. 
32/1) și Răscruci (județul Cluj) (Petrescu-Dîmbovița, 1977, p. 104, fig. 263/3), 
dar și în depozitul de la Hristâci (Republica Moldova) (Dergačev, 2002, fig. 
32/B3), în cel din urmă caz decorul fiind mai complex. 

În ceea ce privește fragmentul de celt, având în vedere că se păstrează 
doar partea activă a piesei, este dificil să ne pronunțăm cu precizie asupra unei 
încadrări tipologice foarte stricte, însă, pe baza trăsăturilor morfologice păstrate, 
am putea să-l atribuim variantei B stabilite de M. Rusu (1966, p. 25, fig. 2). 
Reamintim faptul că piesa a fost intenționat fragmentată, prin tăiere, acțiune ce 
poate fi legată de retopire sau de posibile sisteme premonetare (Vulpe, 2001, p. 
360; Ciugudean et alii, 2006, p. 46-47; Rezi, 2011, p. 304, 305). 

Din punct de vedere cronologic și cultural, cele două celturi pot fi atribuite 
bronzului târziu și pot fi puse în legătură cu comunitățile Noua din zonă. 

Prezentarea acestui mic lot de materiale specifice epocii bronzului, cu 
limitele impuse de lipsa contextelor arheologice pentru piesele amintite, nu face 
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decât să completeze stadiul actual referitor la utilizarea și circulația unor bunuri în 
prima epocă a metalelor. Dacă în cea mai mare parte artefactele amintite sunt 
legate de comunitățile preistorice locale, am adus în prim plan și o piesă rară – 
toporul de tip Drajna – ajuns la răsărit de Carpați tocmai din zona de nord-vest a 
României. Din acest punct de vedere, valorificarea unor astfel de piese străine 
acestui spațiu nu face decât să nuanțeze și mai mult aspectele privitoare la 
circulația la mare distanță a unor obiecte cu valoare simbolică. 
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BRONZE AGE ARTIFACTS FROM ȚIBUCANI 

(NEAMȚ COUNTY) 
 

Keywords: Bronze Age, Eastern Romania, isolated findings, stone axes, 
bronze axes. 

 
Abstract 

 
The author presents a batch of 12 artifacts from the village collection of 

Țibucani (Neamț County, Romania), which belong to the Bronze Age. The 
catalog includes artifacts made of stone and metal, respectively axes and 
curved knives. Most stone pieces are fragmentary, thus cannot be attributed 
very strictly to a chronological segment of the Bronze Age. Along with these 
objects, there are also published three metal pieces: an axe of the 
Nackenknaufäxte type and two socketed-axes, one of which is fragmentary. The 
tube axe is a unique piece in the East-Carpathian space and it can be connected 
with the cultural environments of the Late Bronze Age from the northwestern 
area of Romania. The two socketed-axes can also be dated in the Late Bronze 
Age, but they are specific to the communities of Noua culture. 
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Fig. 1. Topoare de piatră. 
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Fig. 2. Topoare de piatră. 
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Fig. 3. Topor de piatră și cuțite curbe de silex. 
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Fig. 4. Topor de bronz. 
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Fig. 5. Celturi de bronz. 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

LĂMPI ANTICE DE TIP „EUCTEMON” 

(RE)DESCOPERITE ÎNTR-O COLECŢIE LOCALĂ 
 
 

Costin Croitoru, Vasile Diaconu 
 
 
 

Cuvinte-cheie: colecție locală, opaițe, tipologie, Moesia Inferior, antichitate. 
 

Colecția muzeală rurală din localitatea Vânători-Neamț (județul Neamț) 
conține un patrimoniu variat, ce include piese arheologice, numismatice, istorice 
și etnografice1. Inițiatorul acestui muzeu local a fost profesorul Constantin 
Bordeianu, care a colectat din zona localității, dar și din spațiul învecinat, 
diverse mărturii ale trecutului, majoritatea necunoscute lumii științifice. Printre 
acestea se numără câteva artefacte arheologice, provenite din situri locale sau 
din zone mai îndepărtate și care merită să fie introduse în literatura de 
specialitate. Deși această grupă de piese nu este unitară nici tipologic și nici 
cronologic, un mic lot de obiecte ne-a atras atenția prin originea evident 
necaracteristică zonei Neamțului, fiind vorba aici de câteva lămpi antice 
provenite din Imperiul Roman. În lipsa unor indicii cunoscute privitoare la 
proveniența acestor artefacte, presupunem că originea lor trebuie căutată în zona 
vest-pontică, printre ruinele vechilor așezări greco-romane, care furnizau adesea 
„material didactic” ce îmbogățea colecții școlare din diverse zone ale țării. 

Cele patru lămpi pe care le prezentăm aici aparțin unei serii 
bine-cunoscute (tipul VIII după Loeschcke, 1919 = tipul XX după Iconomu, 
1967; tipul IX după Iconomu, 1986 = tipul XXVII după Broneer, 1977; pentru 
încadrarea generală a formei a se vedea Alram-Stern, 1989, p. 34-35, taf. A; 
taf. 2, 105), reprezentată prin numeroase descoperiri efectuate în special în 
Moesia Inferior (mai ales în Dobrogea) și, mai rar, în zonele învecinate. Au 

1 Adresăm mulțumirile noastre doamnei Maria Coșofreț, custodele muzeului sătesc, pentru 
permisiunea de a studia și publica câteva piese arheologice din această colecție locală. 
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fost denumite în istoriografia de specialitate lămpi „de tip Euctemon”, 
sintagmă sugerată, evident, de semnătura producătorului dar, mai ales, de 
forma lor distinctă, documentată în special de către cercetătorul Constantin 
Iconomu (Iconomu, 1967, p. 18-20; Iconomu, 1986, p. 44-51). 

Principalele caracteristici morfologice ale tipului sunt bazinul rotund, 
echilibrat, de mărime medie – cu un diametru ceva mai mic decât al celor 
contemporane, ciocul scurt, rotund, cu orificiul pentru fitil intrat parțial în 
bordură, discul ușor concav, delimitat de două cercuri incizate, apucătoarea 
inelară, și, mai rar, lamelară, perforată orizontal, baza rotundă și plată, 
marcată de unul sau două cercuri fin incizate. Un alt element definitoriu îl 
constituie decorul aplicat în relief, pe disc. Alături de crater, figurat în câteva 
variante, mai sunt cunoscute reprezentările de cocoș, ciorchine de strugure, 
cochilie de scoică, cantharos cu torți în forma literei „S” întoarse, rozetă, 
vultur așezat pe un soclu sau pe o creangă, gladiatori, taur sau Nereidă 
călărind un hipocamp etc. Unele exemplare au bordura decorată cu frunze de 
laur (Topoleanu, Croitoru, 2015, p. 128, 129). 

Deși clar inspirate din produsele atelierelor mediteraneene, opaițele lui 
Euctemon se caracterizează prin modele și tipare proprii, originale, 
demonstrând capacitatea tehnică de a asigura necesarul de obiecte de iluminat 
pentru un spațiu geografic întins și de-a lungul mai multor generații (secolele 
II-IV p. Chr.). Pe criteriul numărului mare de descoperiri semnalate, centrul 
producător principal pare să fi fost Tomis (Iconomu, 1986, p. 126; 
Rusu-Bolindeț, 2011, p. 278; Iconomu, 2013, p. 89-104), cu posibile „filiale” 
la Callatis și Histria (Rusu-Bolindeț, 2011, p. 280-281). Calitatea superioară a 
pieselor „semnate”, multe dintre ele descoperite în context stratigrafic, a 
permis datarea lor mai precisă, în a doua jumătate a secolului II p. Chr. 
(Iconomu, Bordeianu, 1981, p. 275; Iconomu, 1986, p. 44-46; Topoleanu, 
2000, p. 194-195). 

Tocmai datorită numărului mare de exemplare descoperite au putut fi 
distinse mai multe serii tipologice, cu un repertoriu decorativ foarte divers și, 
evident, în continuă îmbogățire, la care ne vom referi în continuare, cu atât mai 
mult cu cât cele patru exemplare pe care le semnalăm reprezintă tot atâtea 
variante „iconografice”. 

Calitatea lămpilor, garantată de semnătura meșterului Euctemon 
(EYKTHMΩN), precum și o piață de desfacere sigură, au condus la o popularitate 
deosebită a formei, care a fost copiată sau imitată și în alte ateliere locale, unele 
poate chiar periferice. Deși păstrează aceleași caracteristici tipologice, majoritatea 
sunt lipsite de semnătura meșterului tomitan, datorându-se, în mare măsură, 
discipolilor acestuia. Astfel, însumate într-o statistică mai veche, numai la 
Constanța erau cunoscute 130 de opaițe anepigrafice, față de 22 cu semnătură 
(Iconomu, 1986), situație reflectată sugestiv și de descoperirile din afara Dobrogei, 
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de la Barboși, unde pieselor fără „inscripție” cunoscute li se asociază două 
exemplare fragmentare cu textul „EYKT[HM]/ΩN E[ΠOI]EI”, respectiv forma 
„EYK[TH]M/ΩN[EΠ]OI[EI]” (Sanie, 1981, p. 165, nr. 31, pl. 43/1, 3). 

Dezvoltarea producției s-a făcut, însă, în detrimentul calității din cauza 
uzurii tiparelor sau a posibilităților tehnice limitate – cum pare să fie cazul 
unora dintre exemplarele pe care le prezentăm aici. Motivele decorative 
„clasice” ale discurilor devin, astfel, tot mai slab imprimate, decorul cordiform 
al ciocurilor degenerează, fiind doar sugerat de profile circulare sau 
semicirculare, lutul este de mai slabă calitate, arderea incompletă, iar finisarea 
adesea neglijentă (Topoleanu, 2012, p. 101; Croitoru, 2017a, p. 87). 

Registrul decorativ al primei piese de care ne ocupăm (catalog nr. 1) este 
ocupat de reprezentarea unui vultur/acvilă, cu corpul întors spre dreapta și capul 
spre stânga, așezat pe un soclu. Întâi de toate să observăm faptul că vulturul 
surprins în această ipostază reprezintă un motiv ornamental des întâlnit și pe alte 
tipuri de lămpi vehiculate în cuprinsul imperiului (Waldhander, 1914, p. 37, nr. 
187, pl. 18; p. 39, nr. 206, pl. 19; Loeschcke, 1919, p. 382/194, nr. 281-284, pl. 
13; Iványi, 1935, p. 48, nr. 170, pl. 7/7; Băluță, 1964, p. 281, pl. I/6; 
Szentléleky, 1969, p. 77, nr. 96-97, fig. 96/a-b, 97/a-b; Heres, 1972, p. 42, nr. 
175, pl. 22; Bailey, 1980, p. 80, fig. 90; Bailey, 1988, p. 79, fig. 99; Di Filippo 
Balastrazzi, 1988, p. 183, nr. 278, pl. 49; Kuzmanov, 1992, p. 25, nr. 130). 

Revenind asupra lămpii care ne preocupă, desigur că cele mai apropiate 
analogii – deopotrivă pentru tipologia piesei și a decorului – le regăsim pe 
teritoriul provinciei Moesia Inferior: la Tomis (Iconomu, 1967, p. 110-111, nr. 
559-560, fig. 134), Noviodunum (Simion, 1994-1995, p. 131, fig. 9/e; Baumann, 
2009, p. 233, nr. 41, pl. 4/41), în așezarea rurală de la Telița-Amza (Baumann, 
1995, p. 129, pl. XXVIII/3; p. 146, pl. XLV/7) sau cu loc de proveniență 
necunoscut, oricum, cel mai probabil, tot din Dobrogea (Topoleanu, 2012, p. 
125-126, nr. 67, pl. IX/67). Deși pasărea este figurată pe un suport diferit 
(creangă?), tributare aceluiași registru decorativ sunt și lămpile descoperite la 
Tomis (Iconomu, Bordeianu, 1981, p. 270, 273, fig. 4/a-b), Noviodunum 
(Topoleanu, 1984, p. 189, nr. 8, pl. III/2, VI/3; Baumann, 2009, p. 235-236, nr. 
50, fig. 7/50), Callatis (Bârlădeanu, Zavatin, 1977, p. 140, M15/1, pl. V/5), sau 
fără loc de proveniență, dar probabil tot de pe teritoriul dobrogean (Topoleanu, 
2012, p. 124-125, nr. 66, pl. IX/66). 

Cum se observă din analogiile semnalate, forma generală a lămpilor este 
aproape identică cu seriile confecționate în atelierele dobrogene atribuite lui 
Euctemon, deși trebuie să remarcăm faptul că reprezentarea vulturului/acvilei nu 
a fost asociată deocamdată și cu marca meșterului pe vreunul dintre exemplarele 
cunoscute. Mai mult decât atât, ipostazele diferite ale păsării reprezentate pe 
discul lămpilor descoperite ne confirmă existența unei serii a cărei iconografie 
nu este încă suficient documentată. 
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Cea de-a doua lampă (catalog nr. 2) dispune de un registru decorativ 
reprezentat tot de o pasăre, de data aceasta domestică – un cocoș. Deși bine-
cunoscută în Imperiu, unde apare în varii ipostaze – mai ales pe lămpile cu 
volute care circulă pe parcursul primului secol creștin (Waldhauer, 1914, p. 36, 
nr. 180, pl. 17; Loeschcke, 1919, p. 404/216, nr. 523-525, pl. 13; p. 423/23, nr. 
732, pl. 13; Iványi, 1935, p. 55, nr. 275, pl. 10/7; Szentléleky, 1969, p. 79-80, 
nr. 104, fig. 104/a-b; Deneauve, 1969, p. 142, nr. 519, pl. 53; p. 176, nr. 779, pl. 
73; Oziol, 1977, p. 129, nr. 340, pl. 19; Goethert-Polaschek, 1985, p. 260, nr. 
197-199; Di Filippo Balestrazzi, 1988, p. 208, nr. 429, pl. 27), la Dunărea de 
Jos această iconografie apare doar pe exemplarele atribuite lui Euctemon 
(Iconomu, 1967, p. 18-20, nr. 271, fig. 34; Iconomu, 1986, p. 44-45, pl. 2/5). 

Piesa din catalogul nostru are decorul mai slab imprimat, rezultat al 
utilizării unui tipar uzat, fapt care, asociat cu finisarea neglijentă, sugerează 
posibila existență a unor imitații, modelate în ateliere periferice. Așa cum s-a 
observat, aria de răspândire a opaițelor de tip „Euctemon”, decorate cu cocoș, se 
limitează la spațiul Dobrogei: Tomis (Severeanu, 1936, p. 65, nr. 63, fig. 58; 
Iconomu, 1967, p. 18-20, fig. 34, nr. 271; Iconomu, Bordeianu, 1981, p. 270, nr. 
2, fig. 2/a-b; Chera, Lungu, 1985, p. 206, pl. 2/12-13; Bucovală, 1991, p. 195, 
fig. 12/a-b; Bucovală, Pașca, 1992, p. 255, 258, M 26/5, 27/5, pl. 8), Callatis 
(Bârlădeanu-Zavatin, 1977, p. 128, M 1/5, pl. 5/7), Tropaeum Traiani (Barnea 
et alii, 1979, p. 184, N III (9.3), fig. 153-154), Noviodunum (Bauman, 2009, p. 
236, nr. 51, fig. 7), Histria (Suceveanu, 1982, p. 104, nr. 57, pl. 8; Rusu-
Bolindeț, 2010, p. 403-404, pl. 4, fig. 6-7, pl. 5, fig. 8-10; Rusu-Bolindeț, 2011, 
p. 273-274, nr. 1, pl. IV/6 a-c), Arrubium (Paraschiv, 1997, p. 326, p. 329, nr. 
33, pl. IV), Carsium (Nicolae, 1994, p. 203, 206, nr. 7-9, pl. 3-4), sau așezarea 
rurală de la Telița-Amza (Baumann, 1995, p. 92, pl. XLV/4). Cum cele mai 
numeroase exemplare au fost descoperite la Tomis, s-a sugerat prezența aici a 
atelierului principal (Iconomu, 2013, p. 89-104). Apariția unor exemplare la 
Barboși (Sanie, 1981, p. 161, nr. 7; Croitoru, 2017a, p. 91, nr. 1-2, fig. 2/1-2; 
Croitoru, 2017b, p. 13-14, nr. 1-2, fig. II/1-2) nu constituie o excepție de la 
arealul dobrogean întrucât ne aflăm tot pe teritoriul Moesiei Inferior. Alte lămpi 
similare, ajunse în colecțiile Muzeului Brăilei „Carol I” (Topoleanu, Croitoru, 
2015, p. 130-133, nr. 33) sau ale Muzeului Județean de Istorie și Arheologie 
Prahova (Topoleanu, 2012, p. 114-116, nr. 54-56) provin, cel mai probabil, din 
siturile dobrogene. 

Cel de-al treilea motiv ornamental bine-cunoscut al opaițelor de tip 
„Euctemon”, atestat în catalogul nostru, este craterul, imprimat în două variante, 
fiecare reprezentată prin câte un exemplar (catalog nr. 3-4): fără toarte și umplut 
cu fructe rotunde (tipul XX după Iconomu, 1967, p. 18-20, fig. 35; tipul IX, 
varianta II după Iconomu, 1986, p. 45), respectiv cu torțile în forma literei „S” 
întoarse (tipul XX după Iconomu, 1967, p. 18-20, nr. 346, fig. 121; tipul IX, 
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varianta V după Iconomu, 1986, p. 46, pl. 2/8). Și acesta este atestat prin 
numeroase descoperiri de pe teritoriul Dobrogei, la Histria (Suceveanu, 1967, p. 
248, fig. 5/3; Coja, 1974, p. 39-40, fig. 2/4, pl. 1/10; Suceveanu, 1982, p. 97, 105, 
109, nr. 9, 60, 101-102, pl. 3, 8, 10; Rusu-Bolindeț, 2011, p. 276-277, pl. VII/14), 
Callatis (Bârlădeanu-Zavatin, 1977, p. 141, M 16/2; Topoleanu, Croitoru, 2015, 
p. 124-127, nr. 31-32), Noviodunum (Baumann, 2009, p. 235, nr. 48, pl. 1), 
Tropaeum Traiani (Barnea et alii, 1979, p. 184, N III 9(4), fig. 154), Tomis 
(Iconomu-Bordeianu, 1981, p. 270, nr. 3, fig. 3a-b; Chera-Lungu, 1985, p. 206, 
pl. 2/10; Bucovală-Pașca, 1991, p. 203, M 6/3, pl. 1), Babadag (Vasiliu-Paraschiv, 
1999, p. 259, M5, nr. 4, pl. 5/3), Barboși (Sanie, 1981, p. 162, nr. 12; Dragomir, 
1984, p. 168, nr. 33, pl. VII/33; p. 170, nr. 41, pl. VIII/41 = Dragomir, 1996, p. 
584, nr. 33, pl. VII/33; p. 586, nr. 41, pl. VIII/41; Croitoru, 2017a, p. 91-92, nr. 3-
5, fig. 2/3-5). 

Decorul este foarte întâlnit, în reprezentări variate, pe tipuri diferite de 
opaițe și în alte provincii ale Imperiului (Loeschcke, 1919, p. 400/212, nr. 
463-465, pl. 11; Iványi, 1935, p. 115, nr. 1142, pl. 45; Deneauve, 1969, p. 139, 
nr. 495, pl. 51; p. 189, nr. 880-881, pl. 80; Oziol, 1977, p. 124-125, nr. 315-318, 
pl. 18; Bailey, 1980, p. 367, Q1391, pl. 83; 374, Q1418, pl. 86; Bailey, 1988, 
fig. 59-60; Bussière, 2000, p. 341, nr. 2891, pl. 77; Heimerl, 2001, p. 138, nr. 
496, pl. 12). Calitatea tiparului, chiar și în ciuda unei finisări mai neglijente, ne 
sugerează un raport de contemporaneitate cronologică față de exemplarele ce 
poartă semnătura meșterului Euctemon, așa cum se întâmplă, de altfel, și cu 
ultimul opaiț al catalogului nostru, pe care îl interpretăm drept un exemplar 
original ieșit din atelierul meșterului tomitan. 

Amintim aici și apariția insolită a unei lămpi de acest tip în colecția 
eterogenă a școlii de la Țibănești (județul Iași), după informațiile noastre cea 
mai îndepărtată vehiculare a unui astfel de produs, desigur un import în mediul 
barbar de la est de Carpați (Croitoru, 2011, p. 149, nr. CCXVII/2049, fig. 
79/2049; Croitoru, 2016, p. 245-246, nr. 3, fig. 2/2), dacă într-adevăr aceasta 
reprezintă o descoperire din zonă, așa cum s-a consemnat (Chirica, Tanasachi, 
1985, p. 430, nr. LXXXI.9/G, fig. 51/20). 

Acestea sunt nuanțările pe care le putem face în actualul stadiu al 
cercetărilor. În ciuda lipsei informațiilor relativ la contextul arheologic în care 
piesele analizate vor fi fost identificate, analogiile cunoscute, bine ancorate 
tipologic și cronologic, ne-au permis să elaborăm câteva ipoteze. În primul rând, 
bazându-ne și pe starea de conservare a pieselor, respectiv pe „harta” 
descoperirilor de importuri romane din Barbaricum est-carpatic, opinăm fără 
dubii că nu ne aflăm în fața unor descoperiri efectuate pe teritoriul Moldovei. 
Având în vedere și aspectul unitar al acestei mici colecții – toate cele patru 
artefacte aparțin aceluiași tip general, dar reprezintă variante diferite, suntem 
înclinați să credem că acestea au ajuns în colecția locală datorită comerțului cu 
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antichități; după toate aparențele, cel care va fi încropit această micro-colecție 
eterogenă va fi avut posibilitatea să își aleagă piesele. Confecționarea lămpilor 
prezentate în ateliere dobrogene și ulterior utilizarea în așezările/necropolele 
Moesiei Inferioare este neîndoielnică. 

 
Catalogul „descoperirilor” 
1. Opaiț monolychnis, întreg, relativ bine conservat – prezintă crăpături și 

spărturi minore pe disc – de proveniență necunoscută, număr de inventar 17 
(fig. 1/1). Aparține tipului Loeschcke VIII, Iconomu (1986) IX, varianta XI. Are 
următoarele dimensiuni: lungimea = 7,3 cm; înălțimea = 2,6/4,3 cm; diametrul 
maxim = 5,6 cm; diametrul orificiului de alimentare = 0,7 cm; diametrul 
orificiului de ardere = 1,1 cm; diametrul bazei = 4 cm; lățimea apucătorii = 1 
cm. A fost modelat cu un tipar uzat, din pastă fină de culoare cărămizie, având 
rar în compoziție granule de calcar și mică drept degresant; este acoperit cu 
angobă roșcată, parțial căzută; a beneficiat de o finisare neglijentă, este uzat, 
prezintă urme de ardere pe cioc. Are bazinul rotund, discul ușor adâncit, 
înconjurat de două brâuri dispuse în relief; orificiul de alimentare este rotund, 
mic, amplasat lateral; bordura este îngustă, ușor înclinată, cu apucătoarea în 
bandă; ciocul este scurt, rotund, cu orificiul de ardere larg, intrat parțial în 
bordură; baza este rotundă și plată; pe disc este figurat un vultur/acvilă cu capul 
spre stânga, așezat pe un soclu. 

2. Opaiț monolychnis, întreg, relativ bine conservat – prezintă crăpături 
minore pe disc – cu proveniență necunoscută, număr de inventar 18 (fig. 1/2). 
Aparține tipului Loeschcke VIII, Iconomu (1986) IX, varianta I. Are 
următoarele dimensiuni: lungimea = 7,1 cm; înălțimea = 2,3/3,8 cm; diametrul 
maxim = 5,3 cm; diametrul orificiului de alimentare = 0,7 cm; diametrul 
orificiului de ardere = 1,2 cm; diametrul bazei = 3 cm; lățimea apucătorii = 1 
cm. A fost modelat cu un tipar intens folosit, din pastă fină de culoare 
cărămizie, având în compoziție granule de calcar și mai ales mică, utilizate 
drept degresant; este acoperit cu o angobă roșcată, parțial căzută, a beneficiat de 
o finisare neglijentă, este uzat, prezintă urme de ardere pe cioc. Are bazinul 
rotund, discul ușor adâncit, înconjurat de două brâuri dispuse în relief; orificiul 
de alimentare este rotund, mic, amplasat lateral; bordura este îngustă, ușor 
înclinată, cu apucătoarea în bandă; ciocul este scurt, rotund, cu orificiul de 
ardere larg, intrat parțial în bordură; baza este rotundă, ușor concavă, marcată de 
două cercuri incizate; pe disc este figurat un cocoș cu capul spre dreapta, parțial 
surprins de dispunerea apucătorii; detaliile acestuia sunt relativ bine conturate. 

3. Opaiț monolychnis, întreg, relativ bine conservat – prezintă crăpături 
minore pe disc, în zona ciocului – de proveniență necunoscută, număr de 
inventar 19 (fig. 2/3). Aparține tipului Loeschcke VIII, Iconomu (1986) IX, 
varianta II. Are următoarele dimensiuni: lungimea = 7,9 cm; înălțimea = 2,6/4,1 
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cm; diametrul maxim = 5,6 cm; diametrul orificiului de alimentare = 0,8 cm; 
diametrul orificiului de ardere = 1,1 cm; diametrul bazei = 3,4 cm; lățimea 
apucătorii = 0,9 cm. A fost modelat cu un tipar de bună calitate, din pastă fină 
de culoare cărămizie, având în compoziție rare granule de calcar utilizate drept 
degresant; este acoperit cu o angobă maro-roșcată, parțial căzută, a beneficiat de 
o finisare neglijentă, este uzat, prezintă urme de ardere pe cioc. Are bazinul 
rotund, discul ușor concav, marcat de două cercuri incizate; orificiul de 
alimentare este rotund, mic, dispus lateral; bordura este îngustă, ușor înclinată, 
cu apucătoarea în bandă; ciocul este scurt, rotund, cu orificiul de ardere larg, 
intrat parțial în bordură; baza este rotundă, ușor concavă, marcată de două 
cercuri incizate; discul este decorat cu un crater plin cu fructe; detaliile acestuia 
sunt bine conturate. 

4. Opaiț monolychnis, întreg, relativ bine conservat – prezintă spărturi 
minore pe disc, în zona orificiului de alimentare și a ciocului – de proveniență 
necunoscută, număr de inventar 20 (fig. 2/4). Aparține tipului Loeschcke VIII, 
Iconomu (1986) IX, varianta V. Are următoarele dimensiuni: lungimea = 7,3 
cm; înălțimea = 2,5/4,0 cm; diametrul maxim = 5,7 cm; diametrul orificiului de 
alimentare = 9 cm; diametrul orificiului pentru foc = 1,2 cm; diametrul 
apucătorii = 3,6 cm. A fost modelat cu un tipar de bună calitate, din pastă fină 
de culoare cărămizie, având rar în compoziție granule de calcar și mică drept 
degresant; este acoperit cu angobă maroniu-roșcată, parțial căzută; a beneficiat 
de o finisare mai curând neglijentă, este uzat. Are bazinul rotund, discul ușor 
adâncit, înconjurat de două brâuri dispuse în relief; orificiul de alimentare este 
rotund, mic, amplasat lateral; bordura este îngustă, ușor înclinată, cu 
apucătoarea în bandă; ciocul este scurt, rotund, cu orificiul de ardere larg, intrat 
parțial în bordură; baza este rotundă și plată; pe disc este figurat un cantharos cu 
toarte în formă de „S” întors, plin cu fructe; pe bază se păstrează marca 
„EYKTHM / ΩNEΠOI / EI”, dispusă pe trei rânduri. 
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ANTIQUE LAMPS OF „EUCTEMON” TYPE 

(RE)DISCOVERED IN A LOCAL COLLECTION 
 

Keywords: local collection, lamps, typology, Moesia Inferior, Antiquity. 
 

Abstract 
 

In this note are published four ancient lamps, that come from a village 
museum collection, from Neamț County (Romania). The pieces are almost 
intact, relatively well preserved, have traces of use, and as decorative elements 
we can mention a crater-type vessel, a rooster and an eagle. 

The objects belong to the same typological series and probably came 
from Moesia Inferior - Dobrudja. Based on the morphological features, and 
also on a pottery mark printed on one of the pieces, the lamps are part of the 
„Euctemon” type, being dated in the 2nd c. AD. 

Although the archaeological context from which they originate is 
unknown, the discussed pieces complement the repertoire of ancient lamp 
findings in the West-Pontic area. 
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Fig. 1. „Euctemon” type lamps (photo – V. Diaconu). 
Fig. 2. „Euctemon” type lamps (photo – V. Diaconu). 
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Fig. 1. Opaițe de tip „Euctemon” (foto – V. Diaconu). 
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Fig. 2. Opaițe de tip „Euctemon” (foto – V. Diaconu). 
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Tezaurul monetar roman de la Măgirești a fost descoperit în primăvara 

anului 1968, în timpul unor lucrări agricole, în punctul Dealul Bisericii (fig. 1), 
de către Emil C. Popa, din satul vecin, Prăjești. În perioada respectivă, cu tot 
efortul autorităților, au putut fi recuperate informații doar despre 168 de 
monede, care au ajuns în colecțiile muzeelor din Iași, Bacău și Onești (Mitrea, 
1973, p. 413, nr. 66; Sanie, Căpitanu, 1975, p. 69; Eminovici, 1976, p. 279, nota 
1; Mihailescu-Bîrliba, 1980, p. 270, nr. 141; Depeyrot, Moisil, 2008, p. 117, nr. 
71). Cercetarea de suprafață, realizată de către specialiști la locul aflării 
tezaurului, nu a adus date suplimentare (Sanie, Căpitanu, 1975, p. 69). Abia în 
perioada recentă, noi informații despre această descoperire au ieșit la iveală. În 
anul 2013 și, respectiv, în anul 2017, Marius Irimia a mai descoperit, în același 
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loc, cu ajutorul detectorului de metale, alte 80 de monede, care au intrat în 
patrimoniul muzeelor din Piatra-Neamț și Bacău. 

Istoricul acestei descoperiri monetare este unul destul de complicat, 
întinzându-se pe o perioadă îndelungată, iar piesele care o alcătuiesc au fost 
împărțite între diferite instituții. Înainte de a trece la prezentarea monedelor 
aflate la Piatra-Neamț, considerăm că este necesară o prezentare succintă a 
principalelor informații despre fiecare dintre loturile de monede cunoscute până 
în momentul de față (tab.1): 
 lotul I – este compus din 134 denari imperiali. Aceștia au fost vânduți, 

de către Vasile Macarie, Muzeului de Istorie a Moldovei, inv. Tz/IX/1-134 
(3182), în anul 1972 (Mitrea, 1973, p. 413, nr. 66; Sanie, Căpitanu, 1975, p. 
70-72, 76-80, pl. II-VI; Butnariu, 2001, p. 21-23; Depeyrot, Moisil, 2008, p. 
117-119, nr. 71). 
 lotul II – este alcătuit din 21 de monede. Aceeași persoană a donat două 

piese Muzeului din Bacău, în anul 1971, iar alte 19 au fost achiziționate, 
probabil, de către această instituție, înainte de anul 1975 (Căpitanu, 1971, p. 
290, nr. 33-34; Mitrea, 1973, p. 413, nr. 65; Sanie, Căpitanu, 1975, p. 70-72, 81, 
pl. VII; Depeyrot, Moisil, 2008, p. 117-119, nr. 71). 
 lotul III – este constituit din 12 exemplare. Inițial, în anul 1972, cu 

prilejul anchetei judiciare, au fost recuperați 13 denari, de la diferite persoane (7 
de la învățătorul Ioan Leonte din Albotești și alte 6 de la învățătorul Ioan Tîrlici 
din Prăjești). În anul următor, doar 12 monede au fost predate Muzeului din 
Onești, de către procuratură (Mitrea, 1975, p. 323, nr. 58; Eminovici, 1976, p. 
277, 279, nota 2; Depeyrot, Moisil, 2008, p. 117-119, nr. 71), una dintre ele, 
probabil un denar emis în vremea lui Hadrian, pierzându-se în timpul 
cercetărilor judiciare (Eminovici, 1976, p. 278; Sanie, Căpitanu, 1975, p. 74, 
tab. 2; Mihailescu-Bîrliba, 1980, p. 270, nr. 141). 
 lotul IV – conține 22 de piese, care fac obiectul studiului nostru. Ele au 

fost descoperite de către Marius Irimia din Piatra-Neamț, cu detectorul de 
metale, probabil către sfârșitul anului 2013. Monedele au fost confiscate de 
către Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț, fiind ulterior, încredințate 
Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț (Dumitroaia, 2014, p. 457-462, 
pl. X-XIV). 
 lotul V – este compus din 58 de denari, care au fost identificați de aceeași 

persoană, tot în urma detecției de metale, în octombrie 2017. Doar că de această 
dată au fost respectate procedurile legale aflate în vigoare, iar monedele au ajuns, 
în același an, în patrimoniul Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău1. 

1 Informații cu privire la această descoperire au circulat atât în mass-media locală, cât și în 
cea națională (Bălțătescu, 2017; Realitatea, 2017; Crăciun, 2017; Gherasim, 2017). 
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Studiul nostru are în vedere doar cel de-al patrulea lot, format din 22 de 
monede romane imperiale din argint. Acestea au fost găsite, cu ajutorul detectorului 
de metale, de către Marius Irimia, din Piatra-Neamț, probabil către sfârșitul anului 
2013. Piesele au fost confiscate de către Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț 
în urma unei percheziții domiciliare (Dosar Penal 700953/5846/P/2013). Monedele 
recuperate, împărțite în două loturi (13 exemplare, respectiv 9 exemplare) au fost 
încredințate în custodie Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț, în 
conformitate cu adresa nr. 150256 din 20.01.2014. 

Inițial, acest lot de monede a fost atribuit, în mod eronat, unei alte 
descoperiri din județul Bacău. Este vorba despre tezaurul de la Blăgești 
(comuna Blăgești), identificat în anul 1973, în locul numit Dealul Crăciunei, 
depozit alcătuit din loturi monetare diverse „redescoperite” în decursul anilor 
(Moisil, 2010, p. 422, nr. 10; Moisil, 2011, p. 28). Ulterior, s-a stabilit 
apartenența corectă a pieselor la tezaurul aflat la Măgirești, în punctul Dealul 
Bisericii (Dumitroaia, 2014, p. 457). Chiar dacă monedele respective sunt 
cunoscute în literatura de specialitate, am considerat că este necesară 
republicarea lor, cu datele de identificare adecvate și însoțite de o sumară 
analiză numismatică, care să probeze originea lor în tezaurul de la Măgirești. 

Toate piesele monetare ce compun lotul aflat la Muzeul de Istorie și 
Arheologie Piatra-Neamț au fost confecționate din argint de bună calitate. În 
general, starea de conservare a monedelor este una satisfăcătoare. Cele mai vechi 
prezintă urme evidente de uzură, în vreme ce emisiunile recente sunt bine 
păstrate. Trebuie menționat faptul că piesele nu au fost supuse proceselor 
profesioniste de curățare și restaurare până la această dată, unele dintre ele având 
depuneri de culoare verde, reprezentând produși de coroziune ai cuprului din aliaj. 

Media greutății întregului lot este de 3,16 g. Această valoare este 
superioară celei calculate pentru restul pieselor cunoscute din descoperirea de la 
Măgirești (3,08 g) (Sanie, Căpitanu, 1975, p. 70-72; Eminovici, 1976, p. 
277-278; Butnariu, 2001, p. 21-23). De altfel, ea poate fi apreciată ca fiind una 
relativ ridicată pentru tezaurele de denari romani imperiali din Moldova (3,11 g) 
(Mihailescu-Bîrliba, 1980, p.178-180, tab. XXXI; Munteanu, Popușoi, 2015, p. 
11 și nota 68; Munteanu et alii, 2017, p. 94-95; Munteanu, Mihăilescu, 2018, p. 
215). În general, greutățile denarilor din lotul analizat, pe emitenți, sunt relativ 
apropiate de greutățile teoretice ale acestor nominaluri, calculate pentru 
perioada secolelor I-II e.n. (Duncan-Jones, 1994, p. 225, tab. 15.5). Drahma 
liciană este cea mai ușoară piesă, cântărind doar 2,57 g. 

Dimensiunile pieselor se situează între 16 și 20 mm. Axele acestora sunt 
orientate, în marea lor majoritate, în sens contrar (la ora 6). Monedele cu axul 
orientat normal (la ora 12) se încadrează în categoria emisiunilor monetare 
recente ce se găsesc în componența lotului amintit. Toate aceste date sunt, în 
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general, similare celor constatate în cazul altor tezaure din Moldova 
(Mihailescu-Bîrliba, 1991, p. 60; Mitrea, Mihăilescu-Bîrliba, 2003, p. 202-204). 

Pentru determinarea monedelor au fost întrebuințate principalele cataloage 
numismatice cunoscute. Au fost uzitate volume din RIC (folosit cu precădere 
pentru a ordona emisiunile monetare ale fiecărui emitent în parte) și BMC, 
trimiterile bibliografice fiind completate cu diverse lucrări de dată recentă, ce au 
putut furniza clarificări cronologice cât mai precise. Descrierea monedelor din 
lotul IV conține o expunere cât mai fidelă doar a legendelor, deoarece imagistica 
monetară este tratată în amănunt în cataloagele de specialitate. 

Cu o singură excepție, toate monedele din această descoperire, care se 
păstrează la Piatra-Neamț, sunt denari romani imperiali bătuți în monetăria 
centrală de la Roma. Piesa particulară, care nu mai apare în niciunul din loturile 
care se cunosc din depozitul de la Măgirești, este o drahmă grecească, originară 
din Lycia (cat. 5). Emisiunile civice și provinciale, din argint, provenind din 
atelierele orientale ale Imperiului, se întâlnesc în compoziția tezaurelor 
imperiale din Moldova. Dintre acestea, piesele liciene cu efigia lui Traian sunt 
cele mai numeroase (Munteanu, Popușoi, 2015, p. 10-11; Munteanu et alii, 
2017, p. 96). Monedele provinciale din argint, având o greutate satisfăcătoare și 
un titlu ridicat, erau acceptate împreună cu denarii, fiind, probabil, echivalente 
cu aceștia, pe baza unui tarif special (Marinescu-Bîlcu et alii, 1989, p. 45). 
Astfel de emisiuni, în special din Lycia, se regăsesc în depozitele din provincia 
Dacia (Găzdac, 2010, p. 159), teritoriu roman învecinat, care putea reprezenta o 
sursă pentru numerarul din Moldova. 

Din punct de vedere cronologic, cea mai veche monedă din catalogul 
nostru este un denar emis în anii 76-77 pentru Domitianus, în timpul împăratului 
Vespasianus. După domnia acestuia, sunt înfățișați cu monede succesiv împărații 
romani până la Marcus Aurelius, excepție făcând însă denarii lui Domitianus și 
Nerva. Se evidențiază un nucleu de piese din timpul dinastiei Flavia (18,1%), însă 
fondul descoperirilor aparține intervalului Traianus-Marcus Aurelius (81,8%). 
Ponderea emisiunilor Traianus-Hadrianus (59,1%) este de circa două ori mai 
mare decât cea înregistrată în perioada Antoninus Pius-Marcus Aurelius (22,7%). 
Cea mai recentă piesă este de la Marcus Aurelius, fiind bătută în anii 172-173 
(tab. 2; fig. 5). Monedele publicate până în prezent (loturile I-III) din tezaurul de 
la Măgirești au o structură cronologică similară (tab. 3; fig. 6), ceea ce confirmă 
apartenența monedelor noastre la această descoperire. 

Depozitul de la Măgirești se încadrează în orizontul de tezaure de denari 
romani imperiali, aflate pe teritoriul Moldovei, care se încheie cu emisiuni de la 
Marcus Aurelius (tab. 4; fig. 7). În prezent, se cunosc 26 de descoperiri din 
această categorie, ce au fost înregistrate și repertoriate în zona dintre Carpații 
Orientali și râul Prut (fig. 2) (Munteanu, Mihăilescu, 2018, p. 219, 256, pl. V). 
Tezaurul de la Măgirești ar putea aparține descoperirilor din seria A, 
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comportând trăsături similare cu acestea, atât în ceea ce privește compoziția 
(absența pieselor barbarizate), cât și structura cronologică (ponderea mai mare a 
denarilor din perioada Traianus-Hadrianus, comparativ cu cei din etapa 
Antoninus Pius-Marcus Aurelius) (Munteanu et alii, 2017, p. 99-100; 
Munteanu, Mihăilescu, 2018, p. 221). 

Este dificil de apreciat când au ajuns aceste depozite în teritoriul barbar 
de la răsărit de Carpați sau când au fost ele îngropate. La fel ca și în alte situații 
similare, am remarcat faptul că cele mai recente emisiuni din lotul studiat, cele 
din timpul lui Marcus Aurelius, se prezintă, în general, într-o stare bună de 
conservare. Acestea au puține urme de uzură, ceea ce ar sugera o circulație 
limitată, ele fiind probabil retrase, tezaurizate și trimise dincolo de limes la o 
dată apropiată de cea la care au fost emise (Munteanu et alii, 2017, p. 95, 100; 
Munteanu, Mihăilescu, 2018, p. 215, 222). Analiza contextelor arheologice, a 
vaselor în care au fost depuse și a altor artefacte asociate denarilor oficiali, 
indică, fără îndoială, faptul că toate depozitele din acest orizont trebuie corelate 
cu vestigiile de tip „Poienești-Vârteșcoiu”, atribuite populației locale 
(Munteanu, Mihăilescu, 2018, p. 222-225). 

Publicarea acestui lot de monede imperiale, aflat în colecția Muzeului de 
Istorie și Arheologie Piatra-Neamț, completează, în chip fericit, informațiile pe 
care le deținem despre descoperirea monetară de la Măgirești. 

 
CATALOGUL MONEDELOR2 - Lotul IV (fig. 3-4) 

 
VESPASIANUS (69-79) 

Roma, denarius 
1. AR; 3,15 g; 16,5×17,5 mm; 7 h; s.c.; MIAPN lotul 1 

Av. CAESAR VESPASIANVSAVG 
Rv. IMPX[IX] (în exergă) 
Iulie 77 – decembrie 78 (RIC II.12, p. 130, nr. 982) sau anii 77-78 (MER III, p. 
106, nr. 188; BMC II, p. 39, nr. 212). 
Bibliografie: Dumitroaia, 2014, p. 457, nr. A1, pl. X/2. 

2. AR; 3,08 g; 17,5×18 mm; 6 h; s.c.; ; MIAPN lotul 2 
Av. CAESAR VESPASIAN[VSAVG] 
Rv. ANNONA [AVG] 
Anii 77-78 (RIC II.12, p. 128, nr. 964) sau 78-79 (MER III, p. 114, nr. 258-259; 
BMC II, p. 51, nr. 295). 

2 Au fost folosite următoarele abrevieri: AR – argint; g – gram; mm – milimetru; 
h – oră; s.c. – slab conservată; b.c. – bine conservată;  – bătută descentrat pe avers; 
 – bătută descentrat pe revers; av. – avers; rv. – revers; var. – variantă; cca – circa; 
MIAPN – Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț. 
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Bibliografie: Dumitroaia, 2014, p. 461, nr. B2, pl. XIII/2. 
 

VESPASIANUS: Domitianus 
Roma, denarius 
3. AR; 3,16 g; 17,5×18,5 mm; 6 h; b.c.; MIAPN lotul 2 

Av. CAESARAVGF. DOMITIANVS 
Rv. COSIIII 
Începutul lui 76 – începutul lui 77 (RIC II.12, p. 125, nr. 921) sau anul 76 (MER 
III, p. 105, nr. 169; BMC II, p. 36, nr. 195). 
Bibliografie: Dumitroaia, 2014, p. 461, nr. B1, pl. XIII/1. 

 
TITUS (79-81) 

Roma, denarius 
4. AR; 3,28 g; 16×16,5 mm; 6 h; s.c.; ; MIAPN lotul 1 

Av. [IMPTITVS]CAESVESPASIANAV[GPM] 
Rv. TRPVIIII[IMPXIIIIC]OSVIIPP 
După 1 iulie 79 (RIC II.12, p. 201, nr. 34; MER III, p. 200, nr. 10; BMC II, p. 
225, nr. 9). 
Bibliografie: Dumitroaia, 2014, p. 458, nr. A2, pl. X/1. 

 
TRAIANUS (98-117) 

Lycia, drahmă 
5. AR; 2,57 g; 17,5×19 mm; 6 h; s.c.; MIAPN lotul 1 

Av. AYTKAICNEPTPAI[A]NOCCEBΓ[E]PM 
Rv. ΔHMEΞ [Y]ΠAT[B] 
Anii 98-99 (RPC III, p. 338, nr. 2676; BMC Lycia, p. 39, nr. 9-11). 
Bibliografie: Dumitroaia, 2014, p. 458, nr. A3, pl. X/3. 

Roma, denarius 
6. AR; 2,96 g; 18,5×19 mm; 6 h; b.c.; ; MIAPN lotul 2 

Av. IMPCAESNERVATRAIANAVGGERM 
Rv. PMTRPCOSIIIIPP 
Anii 101-102 (RIC II, p. 248, nr. 58; BMC III, p. 46, nr. 120 var. legendă av. și 
rv.) sau 1 ianuarie/sfârșitul lui martie 101 - octombrie 102 (MER IV, p. 45, nr. 
123) sau 1 ianuarie 101 - decembrie 102 (MIR 14, p. 250-251, nr. 128(b)). 
Bibliografie: Dumitroaia, 2014, p. 461, nr. B3, pl. XIII/3. 

7. AR; 3,32 g; 18×18,4 mm; 5 h; b.c.; MIAPN lotul 1 
Av. [IMPTR]AIANOAVGGERDACPMTRP 
Rv. COSVPPSPQROPTIMOPRINC 
Anii 103-111 (RIC II, p. 252, nr. 119; BMC III, p. 72, nr. 288-293) sau anii 
108-111 (MER IV, p. 70, nr. 450 – oficina a doua) sau anii 108-109 (MIR 14, p. 
332, nr. 279(b-D)). 
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Bibliografie: Dumitroaia, 2014, p. 458, nr. A4, pl. X/4. 
8. AR; 3,00 g; 18×20 mm; 6 h; s.c.; MIAPN lotul 1 

Av. IMPCAE[S]NERTRAIANOOPTIMOAVGGERDAC 
Rv. P[MTRP]COS VIPPSPQR 
Anii 114-117 (RIC II, p. 269, nr. 356; BMC III, p. 112, nr. 568) sau 10 august-1 
septembrie 114 – 20 sau 21 februarie 116 (MER IV, p. 103, nr. 837) sau iarna 
114 – primăvara 115 (MIR 14, p. 442, nr. 514(v)). 
Bibliografie: Dumitroaia, 2014, p. 458, nr. A5, pl. X/5. 

9. AR; 3,03 g; 17×19 mm; 5 h; b.c.; ; ; MIAPN lotul 2 
Av. IMPCAESNERTRAIANOPTIM[AVGGE]RDACPARTHICO 
Rv. P MTRPCO SVIPPSP [QR] 

PRO VID (în câmp) 
Anii 114-117 (RIC II, p. 269, nr. 364) sau anii 112-117 (BMC III, p. 119, nr. 
611) sau 20-21 februarie 117 – 7-8 sau 9 august 117 (MER IV, p. 107, nr. 
873-874) sau 20 februarie – cca toamna lui 116 (MIR 14, p. 465, nr. 562(v)). 
Bibliografie: Dumitroaia, 2014, p. 461, nr. B4, pl. XIII/4. 

 
HADRIANUS (117-138) 

Roma, denarius 
10. AR; 3,31 g; 17,5×18 mm; 5 h; b.c.; MIAPN lotul 1 

Av. IMPCAESARTRAIANH ADRIANVSA[VG] 
Rv. P MTR P COSIII 
Anii 119-122 (RIC II, p. 351, nr. 86(b)1) sau anii 119-122 (sau mai târziu) 
(BMC III, p. 262, nr. 170) sau anul 121 (Hill, p. 157, nr. 206, emisiunea a 8-a). 
Bibliografie: Dumitroaia, 2014, p. 459, nr. A7, pl. XI/7. 

11. AR; 3,05 g; 17,5×18 mm; 6 h; b.c.; MIAPN lotul 1 
Av. IMPCAESAR[T]RAIANHADRIANVSAVG 
Rv. PMT RPCOSIII 
Anii 119-122 (RIC II, p. 352, nr. 101(b)2) sau anii 119-122 (sau mai târziu) 
(BMC III, p. 266, nr. 216 var. legendă rv.) sau prima treime a anului 123 (Hill, 
p. 158, nr. 237, emisiunea a 10-a). 
Bibliografie: Dumitroaia, 2014, p. 459, nr. A8, pl. XI/8. 

12. AR; 3,35 g; 17,5×19,5 mm; 6 h; s.c.; MIAPN lotul 1 
Av. IMPCAESARTRAIANHADRI[ANVS]A[V]G 
Rv. PMTRP COSIII 

CONCORD (în exergă) 
Anii 119-122 (RIC II, p. 354, nr. 118(c)2 var. imagine av. și rv.) sau anii 119-
122 (sau mai târziu) (BMC III, p. 271, nr. 259 var. imagine av.) sau anul 119 
(Hill, p. 155, nr. 136, emisiunea a 6-a). 
Bibliografie: Dumitroaia, 2014, p. 459, nr. A6, pl. XI/6. 

13. AR; 3,16 g; 18,5×20 mm; 6 h; s.c.; ; MIAPN lotul 1 
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Av. IMPCAESARTRAIAN HADRIANVSAVG 
Rv. PMTRP COSIII 

LIBPVB (în exergă) 
Anii 119-122 (RIC II, p. 355, nr. 127(a)) sau anii 119-122 (sau mai târziu) 
(BMC III, p. 274, nr. 282) sau prima treime a anului 123 (Hill, p. 158, nr. 234, 
emisiunea a 10-a). 
Bibliografie: Dumitroaia, 2014, p. 459, nr. A9, pl. XI/9. 

14. AR; 2,98 g; 17×19 mm; 6 h; b.c.; ; MIAPN lotul 2 
Av. HADRIANVS AVGVSTVS 
Rv. COS III 
Sfârșitul anului 125 – începutul lui 128 (RIC II, p. 359, nr. 160(d); BMC III, p. 
286, nr. 359-360) sau anul 126 (Hill, p. 160, nr. 302, emisiunea a 13-a). 
Bibliografie: Dumitroaia, 2014, p. 462, nr. B5, pl. XIII/5. 

15. AR; 3,18 g; 18×19 mm; 6 h; b.c.; ; ; MIAPN lotul 1 
Av. HADRIANVS AVGVSTVS 
Rv. COS III 
Sfârșitul anului 125 – începutul lui 128 (RIC II, p. 360, nr. 173(d); BMC III, p. 
290, nr. 396-399) sau anul 127 (Hill, p. 160, nr. 330, emisiunea a 14-a). 
Bibliografie: Dumitroaia, 2014, p. 460, nr. A10, pl. XII/10. 

16. AR; 3,37 g; 16,5×17 mm; 6 h; s.c.; MIAPN lotul 2 
Av. HADRIANVS AVGCOSIIIPP 
Rv. MONE TAAVG 
Anii cca 134-138 (RIC II, p. 369, nr. 256(a)2; BMC III, p. 326, nr. 678-679) sau 
anul 137 (Hill, p. 173, nr. 834, emisiunea a 26-a). 
Bibliografie: Dumitroaia, 2014, p. 462, nr. B6, pl. XIV/6. 

17. AR; 3,25 g; 18 mm; 6 h; b.c.; MIAPN lotul 1 
Av. HADRIANVS AVGCOSIIIPP 
Rv. [NILV]S 
Anii cca 134-138 (RIC II, p. 375, nr. 310(d); BMC III, p. 348, nr. 863) sau anul 
136 (Hill, p. 169, nr. 638, emisiunea a 26-a). 
Bibliografie: Dumitroaia, 2014, p. 460, nr. A11, pl. XII/11. 
 

ANTONINUS PIUS (138-161) 
Roma, denarius 
18. AR; 3,38 g; 17×18 mm; 6 h; b.c.; ; MIAPN lotul 2 

Av. ANTONINVSAVG PIVSPPIMPII 
Rv. TRPOTXX [COS]IIII 
Anii 156-157 (RIC III, p. 57, nr. 262; BMC IV, p. 129, nr. 878). 
Bibliografie: Dumitroaia, 2014, p. 462, nr. B8, pl. XIV/8. 
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ANTONINUS PIUS: Diva Faustina I 
Roma, denarius 
19. AR; 3,36 g; 16×17 mm; 12 h; b.c.; MIAPN lotul 2 

Av. DIVA FAVSTINA  
Rv. [AV]GV STA 
După anul 141 (RIC III, p. 72, nr. 373; BMC IV, p. 63, nr. 449). 
Bibliografie: Dumitroaia, 2014, p. 462, nr. B7, pl. XIV/7. 

 
MARCUS AURELIUS (161-180) 

Roma, denarius 
20. AR; 3,42 g; 17,5×18 mm; 12 h; b.c.; MIAPN lotul 2 

Av. IMPMANTONINVS AVGTRPXXV 
Rv. VOTASVSCEP DECENNII 

COS III (în exergă) 
Decembrie 170 – decembrie 171 (RIC III, p. 232, nr. 251; BMC IV, p. 464, nr. 
554) sau iulie – septembrie 171 (MIR 18, p. 120, nr. 223-4/30, emisiunea a 22-a). 
Bibliografie: Dumitroaia, 2014, p. 462, nr. B9, pl. XIV/9. 

21. AR; 3,32 g; 17,5×19 mm; 12 h; b.c.; MIAPN lotul 1 
Av. MANTONINVS AVGTRPXXVII 
Rv. IMPVI COSIII 
Decembrie 172 – decembrie 173 (RIC III, p. 235, nr. 283; BMC IV, p. 468, nr. 
577) sau 1.1.173 – 9.12.173 (MIR 18, p. 122, nr. 244-4/37, emisiunea a 25-a). 
Bibliografie: Dumitroaia, 2014, p. 460, nr. A13, pl. XII/13. 

 
MARCUS AURELIUS: Divus Antoninus Pius 

Roma, denarius 
22. AR; 2,99 g; 18×19 mm; 6 h; s.c.; MIAPN lotul 1 

Av. DIVVS ANTONINVS 
Rv. CONSECRATIO 
Nedatată (RIC III, p. 247, nr. 431) sau anul 161 (BMC IV, p. 393, nr. 48 și 50-
54) sau mai 161 – 9.12.161 (MIR 18, p. 96, nr. 24-4/10). 
Bibliografie: Dumitroaia, 2014, p. 460, nr. A12, pl. XII/12. 
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ROMAN IMPERIAL COINS FROM MĂGIREȘTI HOARD (BACĂU 
COUNTY) IN THE COLLECTION OF THE HISTORY AND 

ARCHEOLOGY MUSEUM OF PIATRA-NEAMȚ 
 

Keywords: hoard, roman imperial denarii, Barbaricum, Moldavia, Măgirești. 
 

Abstract 
 

The Roman imperial coin hoard from Măgirești-„Dealul Bisericii” was 
accidentally discovered in 1968. At that time, the coins were divided between 
different museums in Moldova: Iași (batch I – 134 pcs.), Bacău (batch II – 21 
pcs.) and Onești (batch III – 12 pcs.). In recent years (2013 and 2017), two new 
batches of this hoard were discovered using metal detectors, and they reached 
the museums from Piatra-Neamț (batch IV – 22 pcs.) and Bacău (batch V – 58 
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pcs.). Up to the present, we have information about 247 coins from this 
discovery, which are kept in the collections of four different museums. 

We present the IVth batch of this discovery, which contains 22 coins, kept 
at the museum from Piatra-Neamț. These coins were found at Măgirești-
„Dealul Bisericii”, at the end of the year 2013, with the help of metal detectors. 
Initially, the coins were confiscated by the Neamț County Police Inspectorate, 
then being handed over to the History and Archeology Museum of 
Piatra-Neamț, in 2014. The batch contains 21 imperial „denarii” dated in the 
period between Vespasianus and Marcus Aurelius reigns and a silver 
„drachma” of Trajan, from Lycia. In terms of composition and chronological 
structure, this monetary batch is similar to the other lots that are known from 
this discovery. The provincial coin from Lycia is certified for the first time in the 
composition of the hoard from Măgirești. 
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Emitent Lotul I 
Iași 

Lotul II 
Bacău 

Lotul III 
Onești 

Lotul IV 
Neamț 

Lotul V 
Bacău 

 

Nero 1 - - -  
68-69 AD 4 - - -  
Vespasianus 17 1 1 3  
Titus 4 - - 1  
Domitianus 5 1 - -  
Nerva 1 - - -  
Traianus 35 7 3 5  
Hadrianus 31 5 7 8  
Antoninus Pius 28 4 1 2  
Marcus Aurelius 8 3 - 3  
Total 134 21 12 22 58 247 

 
Tab. 1. Tezaurul monetar de la Măgirești (total). 

 
 
 
 
 

Emitent Număr de piese 
Număr de 

piese/ 
emitent (%) 

Anii de 
emitere a 
pieselor 

Nero - - - 
68-69 AD - - - 

Vespasianus Vespasianus 2 ex. 3 ex. 13,6 76-78 Domitianus 1 ex. 
Titus Titus 1 ex. 1 ex. 4,5 79 
Domitianus - - - 
Nerva - - - 
Traianus Traianus 5 ex. 5 ex. 22,7 98-117 
Hadrianus Hadrianus 8 ex. 8 ex. 36,3 119-138 

Antoninus Pius Antoninus Pius 1 ex. 2 ex. 9,1 141-157 Diva Faustina I 1 ex. 

Marcus Aurelius 
Marcus Aurelius 2 ex. 

3 ex. 13,6 161-173 Divus Antoninus 
Pius 1 ex. 

TOTAL 22 ex. 100 - 
 

Tab. 2. Structura cronologică a lotul IV. 
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Emitent Număr de piese Număr de piese/emitent (%) 
Nero 1 0,6 
68-69 AD 4 2,39 
Vespasianus 19 11,38 
Titus 4 2,39 
Domitianus 6 3,59 
Nerva 1 0,6 
Traianus 45 26,95 
Hadrianus 43 25,75 
Antoninus Pius 33 19,76 
Marcus Aurelius 11 6,59 
Total 167 100 

 
Tab. 3. Structura cronologica a tezaurului monetar de la Măgirești (loturile I-III). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emitent Număr de piese Număr de piese/emitent (%) 
Nero 1 0,53 
68-69 AD 4 2,12 
Vespasianus 22 11,64 
Titus 5 2,65 
Domitianus 6 3,18 
Nerva 1 0,53 
Traianus 50 26,46 
Hadrianus 51 26,98 
Antoninus Pius 35 18,52 
Marcus Aurelius 14 7,41 
Total 189 100 

 
Tab. 4. Structura cronologica a tezaurului monetar de la Măgirești (loturile I-IV). 
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Fig. 1. Locul descoperirii tezaurului de la Măgirești. 
 
 

 
 

Fig. 2. Harta tezaurelor încheiate cu monede de la Marcus Aurelius, 
descoperite în Moldova. 
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Fig. 3. Monede din tezaurul de la Măgirești – lotul IV (nr. 1-12). 
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Fig. 4. Monede din tezaurul de la Măgirești – lotul IV (nr. 13-22). 
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Fig. 5. Structura cronologică a lotului IV (%/emitent). 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 6. Lotul IV vs. loturile I-III (structura cronologică %). 
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Fig. 7. Tezaurul monetar de la Măgirești: loturile I-IV 
(structura cronologică %). 

 

 



 

 
 
 
 
 

UN CUPTOR DE GĂTIT 

DIN SITUL DE LA ROŞIORI-ŢARINA VECHE, 

JUDEŢUL NEAMŢ 
 
 

George Dan Hânceanu 
 
 
 

Cuvinte cheie: cuptor, boltă, vatră, vase borcan, secolele VI-VII p. Chr. 
 

Dintre nivelurile de locuire ale sitului arheologic de la Roșiori (punctul 
Țarina Veche)1, comuna Dulcești, județul Neamț, cel corespunzător secolelor 
VI-VII p.Chr. este al doilea în privința consistenței materialelor arheologice și a 
complexelor de locuire (cuptoare, gropi, locuințe). Primul, din acest punct de 
vedere, aparține culturii dacilor liberi. 

În campania anului 2019 au fost trasate două secțiuni paralele, notate 
S.XIII și S.XIV, pe marginea terasei superioare a râului Moldova. În capătul 
nordic al primei secțiuni amintite a fost identificat un cuptor (pl. I/1, 2) care 
avea bolta, realizată din pietre de râu, prăbușită (pl. II/5). Materialul ceramic 
descoperit încadrează instalația de ardere în cultura Costișa-Botoșana-Hansca. 
Astfel de cuptoare amenajate în aer liber s-au găsit și cu prilejul altor campanii 
de săpături arheologice, din anii 2016 (trei cuptoare folosite în paralel cu groapă 
de deservire comună) (Hânceanu, 2019b) și 2018 (un cuptor)2 (pl. III). Unele 
erau fără acoperiș sau eventual cu unul improvizat, situat pe un sistem de 
susținere de suprafață, iar altele aveau un acoperiș în două ape, sprijinit pe un 
schelet de lemn, din care au rămas doar gropile de pari. 

1 Situl pluristratificat de la Roșiori are următoarea stratigrafie: niveluri de locuire din 
secole V-IV a. Chr., II-I a. Chr., II-III p. Chr. și VI-VII p. Chr. 

2 Rezultatele nu au fost încă publicate. 
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Descrierea cuptorului 
În nivelul de locuire (-0,40 m) din secolele VI-VII p. Chr. s-au găsit mai 

multe pietre arse (pl. II/3), căzute peste o vatră intens arsă (pl. II/1, 4). După 
forma păstrată, vatra avea un diametru de 0,50 m și o grosime care varia între 8-
10 cm. Potrivit aspectului actual era rotundă și probabil bolta avea aceeași 
formă, cu o înălțime de maxim 0,40 m. Bolta avea pietrele prinse cu lut (pl. 
II/5). Între nivelul de prăbușire al bolții și vatră am descoperit, în momentul 
efectuării unei secțiuni, un vas borcan ars, cu suprafața aproape zgurificată (pl. 
I/3). Ulterior, în momentul cercetării detaliate a instalației s-a constatat că din 
respectivul vas se păstra doar o jumătate, sub care era o altă jumătate dintr-un al 
doilea vas (pl. I/4). La demontarea finală a cuptorului, pe vatră și în preajmă 
erau fragmente și de la alte vase-borcan și tipsii. 

Întrucât cuptorul menționat (situat pe axa nord-sud) depășea limitele 
secțiunii S.XIII s-a deschis o casetă (pl. II/2), în martorul lăsat spre vechea 
secțiune S.IX (2017), cu următoarele dimensiuni: 1,10 m lungime x 0,40 m 
lățime. Cu această ocazie au fost găsite în partea de vest un străpungător din 
fier (pl. I/5), un fragment dintr-o lamă de cuțit din fier, precum și două 
fusaiole de lut păstrate parțial. 

 
Vestigii3 
Ceramica este predominantă, însă starea fragmentară a permis restaurarea 

unui singur vas borcan (cel de-al doilea găsit pe vatră). La primul vas de pe 
vatră corpul „s-a măcinat” la extragere (fragilitate datorată arderilor succesive), 
situație ce a permis o reconstituire parțială, asemenea altor patru exemplare din 
preajma vetrei. 

 
1. Vase borcan 
Fragmentele păstrate, lucrate la mână, dar și la roată, indică un număr 

aproximativ de 39 vase (pl. IV-VIII), fără cele restaurate parțial (pl. IX; X/6) și 
total (pl. X/7). Potrivit formelor, se pare că recipientele aveau dimensiuni medii. 
În general, vasele au aspect grosier și sunt făcute din pastă cu surplus de 
microprundișuri, în amestec cu scoică pisată. Unele au buzele drepte (pl. IV/1, 
3, 4; XI/8) și corpul prelins, iar altele au buzele ușor evazate (pl. IV/2, 5-9), 
corpul conturat, gâtul scurt și fundul îngroșat, pentru stabilitate. În general, 
pereții vaselor sunt friabili. Pasta are culoarea gălbui-cărămizie, cărămizie sau 
maronie și în unele cazuri se observă urme evidente de ardere secundară (pl. 
VII; VIII; XI/4, 11, 12). Din totalul fragmentelor identificate, 10 sunt buze, 
nouă fragmente sunt părți din corpul vaselor, iar 20 sunt baze de vase. Două 

3 Mulțumim pentru desenele pieselor muzeografului Dan Spătariu de la Muzeul de 
Istorie Roman. 
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fragmente de corpuri au linii verticale și altele intersectate (pl. V/5, 6; VII/5; 
XI/3), motive incizate în pasta moale, anterior arderii. La unul dintre fragmente 
este o perforație pe gât (pl. VII/1; XI/7), probabil cu scopul agățării și nu pentru 
„reparare” (precum la vasele preistorice și antice) (Hânceanu, 2019a, p. 
199-206), metodă dispărută sau mai rar utilizată în perioada premedievală. 

Al doilea vas fragmentar găsit pe vatră a fost restaurat (pl. X/7; XIII/5) și 
face parte din categoria celor medii, cu buza groasă, dreaptă și gâtul scurt. Ca 
decor, se observă liniile orizontale alveolate, similare celor de pe exemplarele 
locale de la Davideni (Mitrea, 2001, p. 356, fig. 95/1, 5; 2002, p. 34, fig. 4/1, 2, 
4). Are corpul ușor bombat și fundul drept, cu pasta de culoare 
gălbui-cărămizie. Dimensiuni4: H – 155 mm; Dg – 120 mm; Dmax – 130 mm; 
Db – 80 mm. „Trăsăturile” vasului indică proveniența locală. 

Primul vas descoperit pe vatră s-a distrus în mare parte din cauza 
arderilor secundare intense, fiind restaurat doar parțial. Exemplarul, de 
dimensiuni medii, are buza evazată, pereții subțiri, corpul bombat și fundul 
drept (pl. X/6; XIII/4). 

În ambele situații sunt vase de proveniență locală, diferențiate prin modul 
de fabricare, la mână și la roată. Alte recipiente restaurate parțial au fie pereții 
grosieri, friabili și baza îngroșată (pl. IX/2-4; XII/7, 9, 10), fie pereții și baza 
subțiri (pl. IX/1; XIII/7). 

Analogii în privința formelor locale (fragmentare, dar și reconstituite 
parțial, inclusiv ambele vase de pe vatră) găsim la Târpești (județul Neamț) 
(Marinescu-Bîlcu, 1981, p. 123, 124, fig. 244/37, 39-41, 44, 45; 245/2-4, 7), 
Dodești (județul Vaslui) (Teodor, 1984, p. 37-40, fig. 11/1-5; 12/1-3; 13/1-3; 
14/1), Borșeni (județul Neamț) (Mitrea, Dumitroaia, Ciubotaru, 1997, p. 169, 
176, fig. 29/10, 12-14), Izvoare (județul Neamț) (Mitrea, 1998, p. 136-140, fig. 
20/1, 2; 21/1; 22/8, 9; 23/2-4; 24/1, 2), Davideni (județul Neamț) (Mitrea, 2001, 
p. 343, 361, fig. 82/1, 6, 7, 12, 14; 100/1, 4, 8, 11), Belciug (județul Prahova) 
(Frînculeasa et alii, 2011, p. 208, 209, 211, pl. III/3, 7; IV/1; VI/1-5), 
Suceava-Șipot (județul Suceava) (Teodor, 2013, p. 128, 130, 131, 139, fig. 36/1, 
3-8; 38/2-4; 39/1; 47/1-3, 7-9) și Ștefan cel Mare-Gutinaș (județul Bacău) 
(Mitrea, 2015, p. 153-156, 164, fig. 32/1, 4; 33/2, 3; 34/1, 2; 35/3; 43/1, 5, 7), 
iar pentru vasele de proveniență slavă (pl. IV/1, 3, 4; XI/8) avem analogii în 
așezările de la Dodești (județul Vaslui) (Teodor, 1984, p. 42-44, fig. 15/1-4; 
16/2, 4, 5; 17/1, 2, 4, 5), Borșeni (județul Neamț) (Mitrea, Dumitroaia, 
Ciubotaru, 1997, p. 171, 173, 178, fig. 30/4, 16), Izvoare (județul Neamț) 
(Mitrea, 1998, p. 136, 138-140, fig. 20/3-6; 22/7; 23/5; 24/3, 4), Davideni 

4 Pe parcurs s-au utilizat următoarele prescurtări: D – diametru; Db – diametrul bazei; 
Dg – diametrul gurii; Dmax – diametrul maxim; Gr – grosime; H – înălțime; 
L – lungime; Lă – lățime. 
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(județul Neamț) (Mitrea, 2001, p. 343, 353, 360, 361, fig. 82/5; 92/1; 99/1; 
100/2, 7), Belciug (județul Prahova) (Frînculeasa et alii, 2011, p. 209, pl. IV/4), 
Suceava-Șipot (județul Suceava) (Teodor, 2013, p. 131, 141, fig. 39/4; 49/1, 3, 
4) și Ștefan cel Mare-Gutinaș (județul Bacău) (Mitrea, 2015, p. 158, 164, fig. 
37/2; 43/2, 6). Cât privește fragmentul perforat, face parte dintr-o categorie de 
vase mai rar întâlnită pentru această perioadă. Unele analogii le găsim la 
Davideni (județul Neamț) (Mitrea, 2001, p. 363, 368, fig. 102/2; 107/12) și 
Suceava-Șipot (județul Suceava) (Teodor, 2013, p. 129, 137, 140, 143, 148, fig. 
37/9; 45/3; 48/3; 52/3; 57/1). 

 
2. Tipsii 
Dispunem de fragmente de la trei exemplare cu diametrul mediu și mare, 

cu aspect grosier, ce au marginea groasă, înaltă, buza rotunjită și baza dreaptă. Un 
fragment este cărămiziu-roșiatic, iar celelalte două sunt gălbui-cărămizii, însă cu 
intense urme de ardere secundară (pl. X/1-3; XIII/1-3). Două au marginea bazei 
proeminentă, datorită unei șănțuiri exterioare (pl. XIII/1, 2). Analogii întâlnim la 
Târpești (județul Neamț) (Marinescu-Bîlcu, 1981, p. 123, 124, fig. 244/26, 36, 38; 
245/8), Borșeni (județul Neamț) (Mitrea, Dumitroaia, Ciubotaru, 1997, p. 169, 
173, 175, 176, 180, 181, fig. 29/8, 11, 15; 31/13; 32/3, 4, 8), Izvoare (județul 
Neamț) (Mitrea, 1998, p. 137, 139, fig. 21/5; 23/6-8), Davideni (județul Neamț) 
(Mitrea, 2001, p. 360, 363, fig. 99/4, 7, 8; 102/3, 5, 9), Belciug (județul Prahova) 
(Frînculeasa et alii, 2011, p. 212, pl. VII/2-5), Suceava-Șipot (județul Suceava) 
(Teodor, 2013, p. 150, fig. 59/1, 3, 4) și Ștefan cel Mare-Gutinaș (județul Bacău) 
(Mitrea, 2015, p. 159, 165, fig. 38/3, 44/6). 

 
3. Fusaiole 
Avem fragmente de la două obiecte, unul bitronconic (pl. X/4; XII/12) și 

altul plat (pl. X/5; XII/11). Primul este gălbui-cenușiu, celălalt este gălbui-
cărămiziu. Asemănări găsim la multe din exemplarele de la Dodești (județul 
Vaslui) (Teodor, 1984, p. 34, fig. 10/4), Izvoare (județul Neamț) (Mitrea, 1998, 
p. 164, 172, fig. 48/9, 56/5, 6), Davideni (județul Neamț) (Mitrea, 2001, p. 333, 
334, fig. 72/5-7; 73/5, 6, 8), Suceava-Șipot (județul Suceava) (Teodor, 2013, p. 
122, fig. 30/6, 14) și Ștefan cel Mare-Gutinaș (județul Bacău) (Mitrea, 2015, p. 
172, fig. 51/3, 7). 

 
4. Lamă de cuțit 
Din fier, fragmentară, triunghiulară în secțiune, cu unul din capete întors, 

datorită utilizării (pl. X/8a-8b; XIII/8). Sunt prezente în majoritatea siturilor 
perioadei premedievale și au certe urme de uzură. Exemplarul descris se distinge 
prin capătul întors, multe din celelalte exemplare având mai degrabă lama sau 
mânerul rupt. Dimensiuni: L – 40 mm; Lă – 17 mm; Gr – 1 mm. 
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5. Străpungător din fier. 
Circular în secțiune, cu corpul îndoit, și cu vârful rupt (pl. X/9; XIII/6). 

Capătul opus este drept și probabil era înmănușat. Dimensiuni: L – 165 mm; D – 
2-5 mm. Seamănă cu exemplarele de la Izvoare (județul Neamț) (Mitrea, 1998, p. 
171, 172, fig. 55/10-13; 56/11, 13) și Davideni (județul Neamț) (Mitrea, 2001, p. 
321, fig. 61/8). 

Cercetarea exhaustivă a cuptorului casnic a dezvăluit prezența unui 
număr mare de fragmente ceramice, care pot proveni de la aproximativ 45 vase 
(39 fragmentare, unul restaurat și alte cinci parțial refăcute), trei tipsii, două 
fusaiole și două piese din fier (un cuțit și un străpungător). Obiectele 
descoperite sunt comune, des întâlnite pe lângă cuptoarele premedievale, care 
reflectă ocupațiile casnice ale membrilor comunității, precum olăritul, torsul și 
prelucrarea pieilor și blănurilor de animale. Surprinde numărul redus de oase de 
animale, situație ce poate indica două ipoteze: fie respectivii consumau mai 
puțină carne, fie aceasta era dezosată în altă parte decât în zona cuptorului. 
Întrucât carnea era principala hrană a epocii, credem că mai degrabă a doua 
ipoteză este corectă, în condițiile în care cuptorul nu dispunea de o groapă de 
deservire, unde să fi aruncat resturile de oase, cenușa și vasele sparte. 

 
Concluzii 
Cuptorul cercetat în campania anului 2019 face parte dintr-un perimetru 

cu amenajări în aer liber, fiind situat la circa 12 m de grupul celor trei 
cuptoare din caseta Cas.E, descoperit în anul 2016 și la aproximativ 8 m de 
cuptorul acoperit, din secțiunile S.XI-S.XII, identificat în anul 2018. Această 
situație sugerează o intensă activitate casnică desfășurată în aer liber, în 
apropierea locuințelor. 

Obiectele găsite în jurul cuptoarelor indică ocupațiile membrilor 
comunității locale de la Roșiori, precum torsul (fusaiole de lut), cusutul (ace de 
fier) și pielărit-blănăritul (străpungătoare de fier), iar alte piese reflectă 
aspectele legate de port (mărgele de sticlă și lut, cataramă de fier). Pe lângă 
ocupațiile cotidiene, se pare că cei strânși în jurul cuptoarelor aveau și 
preocupări pentru destindere și relaxare, întrucât s-a găsit și un fragment 
dintr-un fluier de os5. 

 
 
 
 
 

5 Majoritatea obiectelor menționate, care reflectă acele preocupări cotidiene, se află în 
curs de publicare (Hânceanu, 2019b). 
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A COOKING OVEN FROM THE SITE 
ROȘIORI-ȚARINA VECHE, NEAMȚ COUNTY 

 
Keywords: oven, vault, fireplace, jars, VIth-VIIth centuries AD. 

 
Abstract 

 
In the 2019 campaign, from site Roșiori, we made two parallel sections 

(noted S.XIII and S.XIV), on the upper terrace of the Moldova River. At the 
northern end of the first section we identified an oven, arranged outside the 
dwellings. It had a vault of river stones and a round fireplace, intensely burned. 
On fireplace and around were fragments from approximate 45 jars, three patella, 
two spindles, an iron knife and an iron piercing. The objects are from the VIth-
VIIth centuries AD and they belong to culture Costișa-Botoșana-Hansca. 

 
 
 

LIST OF ILLUSTRATIONS 
 

Pl. I. 1, 2 – discovery and positioning the oven; 3, 4 – jars in situ on the hearth 
(noted, first and second); 5 – iron piercing in situ. 

Pl. II. 1 – shape of hearth furnace; 2 – box to extension research; 3, 4 – hearth 
and vault part of the furnace; 5 – river stones in the vault structure. 

Pl. III. The furnace arrangement in section S.XIII compared to the others, 
previously discovered. 

Pl. IV. 1-9 – straight or flared lips of the jars. 
Pl. V. 1-6 – jars bodies, some decorated. 
Pl. VI. 1-6 – bases of jars. 
Pl. VII. 1-5 – fragments of jars with secondary burning. 
Pl. VIII. 1-5 – bases of jars with secondary burning. 
Pl. IX. 1-4 – jars partially restored. 
Pl. X. 1-3 – patellas fragments; 4, 5 – sprindle fragments; 6 – first vessel on 

hearth; 7 – second vessel on hearth; 8a-8b – iron knife; 9 – iron piercing. 
Pl. XI. 1, 2, 4-8 – straight or flared lips of the jars (4 – secondary burn; 7 – 

perforated); 3 – decorated body; 9-12 – bases of jars (11, 12 – 
secondary burns). 

Pl. XII. 1-10 – bases of jars (1, 3, 8 – with signs; 7, 9, 10 – partially restored); 
11, 12 – spindles fragmentation. 

Pl. XIII. 1-3 – patellas fragmentation; 4 – jar rebuilt (first vessel on hearth); 
5 –  jar restored (second vessel on hearth); 6 – iron piercing; 7 – partially 
restored vessel; 8 – fragment of iron knife. 
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Pl. I. 1, 2 – descoperirea și poziționarea cuptorului; 
3, 4 – vase borcan in situ de pe vatră (notate, primul și al doilea); 

5 – străpungător din fier in situ. 
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Pl. II. 1 – forma vetrei cuptorului; 2 – casetă pentru extinderea cercetării; 
3, 4 – vatra și bolta parțială a cuptorului; 5 – pietre de râu din componența bolții. 
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Pl. III. Dispunerea cuptorului din secțiunea S. XIII 
comparativ cu celelalte, descoperite anterior. 
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Pl. IV. 1-9 – buze drepte sau evazate de la vase borcan. 
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Pl. V. 1-6 – corpuri de vase borcan, unele decorate. 
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Pl. VI. 1-6 – funduri de vase borcan. 
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Pl. VII: 1-5 – fragmente de vase borcan cu ardere secundară. 
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Pl. VIII. 1-5 – funduri de vase borcan cu ardere secundară. 
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Pl. IX. 1-4 – vase borcan restaurate parțial. 
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Pl. X. 1-3 – tipsii fragmentare; 4, 5 – fusaiole fragmentare; 
6 – primul vas de pe vatră; 7 – al doilea vas de pe vatră; 

8a-8b – cuțit din fier; 9 – străpungător din fier. 

 



G.D. Hânceanu 108 

 
 

Pl. XI. 1, 2, 4-8 – buze drepte sau evazate de la vase borcan 
(4 – arsă secundar; 7 – perforată); 3 – corp decorat; 

9-12 – funduri de vase borcan (11, 12 – arse secundar). 
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Pl. XII. 1-10 – funduri de vase borcan 
(1, 3, 8 – cu semne; 7, 9, 10 – restaurate parțial); 

11, 12 – fusaiole fragmentare. 
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Pl. XIII. 1-3 – tipsii fragmentare; 4 – vas borcan reconstituit 
(primul de pe vatră); 5 – vas borcan restaurat (al doilea de pe vatră); 

6 – străpungător din fier; 7 – vas restaurat parțial; 8 – fragment de cuțit din fier. 
 

 



 

 
 
 
 
 

NOI SITURI ARHEOLOGICE 

ŞI O EVALUARE A HABITATULUI 

DIN BAZINUL MIJLOCIU AL CRACĂULUI 

(JUDEŢUL NEAMŢ, ESTUL ROMÂNIEI) 
 
 

Alexandru Gafincu, 
Vasile Diaconu, 

Silviu-Constantin Ceaușu 
 
 
 

Cuvinte-cheie: cercetare de suprafață, bazinul Cracăului, situri 
arheologice, constante comportamentale. 

 
Introducere 
Necesitatea completării repertoriului arheologic al județului Neamț 

impune cercetarea diferitelor zone geografice unde ar putea fi identificate noi 
situri sau pentru verificarea unor semnalări mai vechi. 

Pentru arealul administrativ la care am făcut referire, au fost realizate 
cercetări arheologice încă din anii ʼ40 ai secolului trecut, fiind descoperite, 
sondate și publicate un număr mare de situri. Cu toate acestea, pentru multe 
dintre aceste stațiuni arheologice informațiile sunt lacunare, în ceea ce privește 
localizarea, atribuirea culturală și cronologică. Înainte de a fi introduse în 
diverse repertorii și baze de date de tipul Repertoriului Arheologic Național se 
impune ca aceste vechi semnalări să fie verificate în teren. 

Spațiul care ne-a atras atenția îl constituie segmentul mijlociu al râului 
Cracău, afluent al Bistriței. Am ales pentru studiu această zonă deoarece, în 
virtutea condițiilor naturale favorabile locuirilor umane, datele de natură 
arheologică erau foarte sumare. Desigur că demersul nostru a inclus și 
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necesitatea relaționării dintre siturile nou descoperite și unele stațiuni 
arheologice care au beneficiat de cercetări sistematice în acest areal, așa cum 
sunt cele de la Bodeștii de Jos-Cetățuia Frumușica și Dobreni/Cășăria-Dealul 
Mătăhuia (Matasă, 1946; Dumitroaia et alii 1999, p. 25-26; Dumitroaia 2001, p. 
546-547; Munteanu et alii 2012, p. 20; Munteanu et alii 2013, p. 20; Munteanu 
et alii 2014, p. 24-25). 

Zona asupra căreia ne-am îndreptat cercetarea este deschisă, iar terasele 
Cracăului și dealurile care le încadrează formează un amfiteatru natural. 
Caracteristicile topo-climatice care se regăsesc aici erau căutate de comunitățile 
din vechime, ceea ce ne-a determinat să verificăm întreaga zonă cu atât mai 
mult cu cât informațiile din literatura de specialitate erau destul de limitate. 

La ora actuală perimetrul este despădurit, ceea ce oferă o imagine de 
ansamblu asupra întregului areal, a caracteristicilor geografice și o vizibilitate 
bună asupra zonelor cu potențial arheologic. 

 
Spațiul geografic 
Zona situată la est de Carpații Orientali, respectiv Subcarpații Moldovei, 

reprezintă cel mai vechi sector subcarpatic, care apare sub forma unui șir de 
dealuri exterioare, drenat longitudinal de văile unor râuri cu izvoarele în zona 
montană. În zonele submontane, pe văile acestor râuri se formează areale 
depresionare joase (Roșu, 1980, p. 370). 

În șirul acestor depresiuni se înscrie și Depresiunea Cracău-Bistrița, care 
este delimitată spre est prin dealuri izolate, acoperite de depozite sarmațiene 
aproape orizontale, care suprapun stratul miocen cutat (Donisă, Ungureanu, 
1992a, p. 316). Această zonă depresionară este închisă la nord de Dealul 
Ghindăoani, care face legătura cu Depresiunea Neamț, urmând apoi, spre est, 
cumpăna apelor cu bazinul pârâului Valea Neagră, la est de masivele deluroase 
Corni-Mărgineni-Runcu, în timp ce la vest limita poate fi trasată la baza munților, 
urmărind apoi spre sud cumpăna apelor dintre bazinele Bistriței și Tazlăului 
(Donisă, Ungureanu, 1992a, p. 318; Donisă, Ungureanu, 1992b, p. 332). 

În cadrul Depresiunii Cracău-Bistrița se individualizează bazinul râului 
Cracău, afluentul cel mai mare al Bistriței din zona submontană, prin 
caracteristicile geo-morfologice și climatice existente. Relieful este caracterizat 
de dezvoltarea șesurilor și a teraselor în lungul arterelor hidrografice principale, 
dar și a dealurilor înalte (Donisă, Ungureanu, 1992b, p. 332). 

În această zonă, particularitățile topografice, condițiile climatice, 
vegetația, solurile și sărurile minerale au reprezentat elemente care au atras 
comunitățile umane și au favorizat locuirea din cele mai vechi timpuri. 

Bazinul Cracăului include zone cu altitudini diferite, de la areale 
inundabile până la masive muntoase, care poate fi divizat în două unități cu 
caracteristici distincte în funcție de etajul de relief pe care râul îl străbate: 
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perimetrul montan și cel depresionar. Locuirea umană din bazinul hidrografic al 
Cracăului se concentrează doar în sectorul depresionar, cel montan fiind 
aproape lipsit de urme ale intervenției antropice din vechime. 

Segmentul studiat de noi se află în bazinul mijlociu al râului sus amintit, 
incluzând zonele de luncă și terasele aflate între localitățile Căciulești la sud, 
Dobreni la est și Bodești la nord. 

În acest areal, terasarea Cracăului este asimetrică. Pe partea stângă există 
porțiuni unde este prezentă doar terasa superioară, care pornește direct de la limita 
albiei majore și are o diferență de nivel care scade de la 50 m în nord (Bodești), la 
circa 20 m în sud (Girov). În jumătatea sudică, pe partea stângă, apare un 
fragment din terasa de 2-4 m, care are porțiuni cu urme de la meandre vechi. 

Pe partea dreaptă, terasele sunt mai bine dezvoltate. În amonte de 
confluența Cracăului cu Almașul pot fi identificate două terase, una de 1-2 m, 
care are o lățime variabilă și prezintă urmele unor vechi meandre și grinduri, și 
una de 4-6 m, bine delimitată, care are un platou larg, ce ajunge până la baza 
dealurilor submontane. 

În aval de această confluență apar patru terase. Primele două, de 1-2 m, 
respectiv 4-6 m, prezintă urmele unor meandre vechi și, pe alocuri, zone umede. 
Terasa a treia, de 10-15 m, este segmentată de mici promontorii, delimitate între 
ele prin diferențe de nivel de 1-2 m. Porțiunea dinspre muchia terasei este mai 
înaltă și coboară spre baza terasei a patra. Ultima terasă a Cracăului, cea de 25-
30 m, este bine dezvoltată, fiind segmentată doar de pârâul Cacaina și de două 
albii fosile. De remarcat faptul că pârâul Cacaina străpungea terasa a patra, după 
care își avea cursul la baza ei, vărsându-se apoi în Cracău, în zona actualei vetre 
a satului Căciulești (fig. 4). Pentru dirijarea acestui pârâu, la o distanță mai mare 
de zonele locuite, a fost realizat un canal care orientează cursul direct către 
Cracău, traversând și primele trei terase. 

În Depresiunea Cracău-Bistrița, în ansamblu, circulația aerului este 
determinată de orientarea zonei intramontane nord-vest – sud-est, dar și de 
orientarea văii Bistriței pe care se canalizează curenții montani dinspre nord-
vest, cărora li se substituie periodic cei de sud-est (Lupașcu, 1996, p. 58). 

Acest sector al râului Cracău este închis la est și la vest de dealuri înalte, 
cu altitudini de 450-500 m, diferența de nivel fiind de 100-150 m (fig. 3). Din 
cauza apropierii de rama montană, unde își are Cracăul izvoarele, se resimt 
influențe montane. Deși zona cercetată are parte de protecție naturală dinspre est 
și vest, pe cursul râului se resimte efectul de culoar, atât pentru vânturile care 
bat dinspre nord, cât și pentru cele dinspre sud. 

 
Istoricul cercetării 
În perimetrul verificat de noi (fig. 1) nu au fost efectuate cercetări 

numeroase, deși zona are un bun potențial, prin prisma factorilor de mediu. 
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Cele mai vechi cercetări realizate în această zonă de C. Matasă au vizat 
stațiunea pluristratificată de la Bodeștii de Jos-Cetățuia Frumușica. Pe terasa 
înaltă de pe stânga Cracăului au fost făcute câteva sondaje arheologice în 1928 
și 1930, și săpături sistematice în perioada 1939-1940. În cadrul acestor 
investigații intruzive au fost identificate numeroase complexe și materiale 
arheologice care aparțin celor trei faze ale culturii Cucuteni și epocii bronzului 
(Matasă, 1946). Analizele ulterioare ale materialului ceramic au dus la 
identificarea unor locuiri de scurtă durată, atribuite bronzului timpuriu, culturii 
Horodiștea-Erbiceni / grupului cultural Târpești și culturii amforelor sferice 
(Dumitroaia, 2000, p. 30, 72; Burtănescu, 2002, p. 97), și mijlociu, care aparțin 
culturii Costișa (Dumitroaia, 2000, p. 130; Munteanu, 2010, p. 42, nr. II.2). 
Săpăturile recente, realizate în perioada 2011-2013, au oferit informații 
suplimentare despre locuirile din eneolitic, epoca bronzului și cultura getică 
(sec. V-IV a. Chr.) (Munteanu et alii, 2012, p. 20; Munteanu et alii, 2013, p. 20-
21; Munteanu et alii, 2014, p. 27-28; Munteanu, 2018, p. 141-172). 

În afara stațiunii amintite, primele cercetări de suprafață în bazinul 
mijlociu al Cracăului au fost realizate tot de către C. Matasă, înainte de 1938, 
care menționează existența mai multor situri. Primul dintre acestea, localizat pe 
terasa superioară a Cracăului, pe Dealul Găinăriei1, i-a oferit, în urma unui 
sondaj, material ceramic Cucuteni A (Matasă, 1938, p. 122-123, fig. 53-55). 
Stațiunea din punctul Murgucești a permis descoperirea unor vestigii din epoca 
fierului și, sporadic, ceramică pictată Cucuteni B (Matasă, 1938, p. 123; Matasă, 
1940, p. 38). În acest sit este menționată și o piesă numismatică, respectiv un 
denar, avându-l ca emitent pe Vespasian (Matasă, 1938, p. 109)2. 

Tot în această perioadă este menționat și situl Cucuteni B de la 
Verșești-Dealul Breaza, aflat în aval de Bodeștii de Jos-Cetățuia Frumușica, 
dar și așezarea din punctul Bahna, cu materiale „Latène”, aflată la 100 m nord 
de stațiune, tot pe stânga Cracăului (Matasă, 1946, p. 5, fig. 2; Monah, 
Popovici, 1985, p. 72, nr. 199; Cucoș, 1999, p. 177, nr. 13). Cel mai probabil, 
situl din punctul Bahna este menționat ulterior sub sigla Terasa Cracăului, după 
o cercetare realizată de Șt. Cucoș și A. Buzilă, în 1969, și de V. Diaconu în 
2011 (Cucoș, 1992, p. 12, nr. 9.1.c; Diaconu, 2016, p. 33, nr. 23), respectiv Pe 
Cetățuie (Dumitroaia, 1992, p. 126, nr. 7), fiind semnalate materiale ceramice 
Noua. Informația este preluată ulterior, însă amplasarea sitului este menționată 

1 Numit în continuare Căciulești-Dealul Găinăriei I, pentru a se diferenția de așezarea 
datată în epoca migrațiilor. 

2 Datele despre acest sit au fost preluate în literatura de specialitate, fără a se aduce noi 
informații. Vezi Matasă, 1946, p. 5; Mihăilescu-Bîrliba, 1970, p. 319, nr. 39; Zaharia, 
Petrescu-Dîmbovița, Zaharia, 1970, p. 362, nota 322; Monah, Cucoș, 1985, p. 73, nr. 200; 
Cucoș, 1992, p. 30, nr. 24.6.c (cu toponimul: Dealul Găiniței); Cucoș, 1999, p. 177, nr. 12. 
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eronat, pe terasa inferioară a Cracăului (Florescu, 1991, p. 37, nr. 72/L,4; 
Diaconu, 2016, p. 33, nr. 23, nota 3). 

Cercetări de suprafață au fost realizate și de către I. Mitrea, în 1966, fiind 
identificată o așezare cu material atribuit bronzului târziu în punctul Murgucești, 
dar informația a fost publicată mult mai târziu (Florescu, 1991, p. 46, nr. 115/M,5; 
Dumitroaia, 1992, p. 127, nr. 14). Acesta a identificat pe Dealul Găinăriei3, pe 
terasa superioară de dreapta a Cracăului, dar pe o pantă lină, o așezare cu 
materiale din secolele IV p. Chr., respectiv V-VI p. Chr., unde a realizat și un 
sondaj în 1970 (Mitrea, 1980, p. 131; Cucoș, 1992, p. 30, nr. 24.6.b). 

Pe Dealul Murgenilor este menționată o așezare cu materiale Costișa, din 
a doua epocă a fierului și din secolul IV p. Chr. (Cucoș, 1992, p. 30, nr. 24.6.d; 
Dumitroaia, 2000, p. 131, nr. 12; Munteanu, 2010, p. 43, nr. II.6), fără a se 
menționa informații despre localizarea în teren. 

O altă așezare, de data aceasta aparținând dacilor liberi, a fost identificată 
în punctul Livada Enăchescu. În acest perimetru au fost realizate diverse 
amenajări, fiind astfel distrusă o parte a sitului (Dumitroaia, 1994a, p. 511-512). 

Relativ recent, tot din arealul studiat de noi, a fost publicată o seceră de 
bronz, specifică perioadei târzii a epocii bronzului, care a fost descoperită în 2007 
pe malul Cracăului, în apropiere de Girov (Garvăn, Munteanu, 2010, p. 543). 

 
Prezentarea siturilor 
Cercetarea noastră de teren a avut în vedere verificarea zonei pentru 

descoperirea siturilor arheologice în întreg perimetrul cu limite geografice bine 
definite și pentru identificarea stațiunilor deja cunoscute, proces anevoios 
deoarece reperele privind localizarea, existente în literatură, erau ambigue sau 
se rezumau la precizarea toponimiei. În acest demers au fost verificate terasele 
de pe dreapta Cracăului între localitățile Căciulești, Dobreni și Bodești, județul 
Neamț (fig. 2). Cercetarea de teren a avut loc la începutul anului 2020, perioadă 
care nu ne-a permis verificarea unor perimetre în întregime, din cauza culturilor 
agricole de toamnă. 

Numărul mare al siturilor din unele perimetre și lipsa unor elemente de 
toponimie minoră ne-a determinat să le numerotăm cu cifre arabe, pentru a nu 
crea confuzii ulterioare. 

Concentrarea siturilor într-un perimetru relativ restrâns a ridicat unele 
probleme și în ceea ce privește stabilirea limitelor acestora, având în vedere 
dificultatea delimitării lor precise prin cercetări de suprafață. Perimetrele au fost 

3 Numit în continuare Căciulești-Dealul Găinăriei II, pentru a se diferenția de așezarea 
eneolitică. Cel mai probabil este vorba, într-adevăr, despre două situri diferite, cel 
eneolitic aflat pe terasa înaltă, iar cel din epoca migrațiilor la baza acesteia. 
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demarcate în ansamblu, fără a exista posibilitatea departajării, în același sit 
arheologic, a zonelor locuite în perioade diferite. 

Verificarea noastră în teren nu a dus la identificarea tuturor siturilor 
publicate anterior, situație ce poate fi explicată inclusiv prin faptul că o parte 
dintre acestea este posibil să se găsească în intravilan sau în zone cu proprietăți 
delimitate, unde accesul ne-a fost restricționat. 

Materialul arheologic se află la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț. 
 
a. Sat Bodești, comuna Bodești 
Bodești 1 
La circa 600 m vest de stațiunea Bodeștii de Jos-Cetățuia Frumușica, pe 

un promontoriu al terasei a doua de pe dreapta Cracăului, în amonte de 
confluența acestuia cu pârâul Almaș, au fost identificate materiale arheologice, 
răspândite pe o suprafață de 2,5 ha, care atestă locuiri din neolitic și din epoca 
bronzului. Coordonate GPS4: 47° 0'17"N, 26°27'10"E. 

Materialul ceramic neolitic este realizat cu mâna și conține pleavă în 
pastă, adăugată ca degresant, fiind specific culturii Starčevo-Criș. Unele 
fragmente de olărie aparțin unor vase de mari dimensiuni (fig. 7/5). 

O parte din fragmentele ceramice provin de la amfore, decorate cu 
crestături pe buză, sau prezintă decor compus din caneluri și rânduri de puncte 
incizate. Acestea aparțin perioadei timpurii a epocii bronzului, fiind specifice, 
cel mai probabil, grupului cultural Târpești (fig. 7/3). 

Printre fragmentele de olărie se numără și fragmente de vase-borcan, cu 
buza dreaptă, brâu în relief, realizate dintr-o pastă cu mult pietriș ca degresant, 
care aparțin bronzului mijlociu, posibil culturii Komarov (fig. 7/1-2, 4). 

Materialul litic descoperit în perimetrul sitului este reprezentat doar de un 
gratoar pe lamă și o așchie din silex. 

 
Bodești 2 
Pe platoul terasei a doua și pe panta care coboară spre prima terasă, la 1 

km vest - nord-vest de stațiunea Bodeștii de Jos-Cetățuia Frumușica, pe o 
suprafață de circa 2 ha, au apărut fragmente ceramice care aparțin epocii 
bronzului. Coordonate GPS: 47°0'33"N, 26°26'50"E. 

Ceramica aparține perioadei mijlocii a epocii bronzului, cultura Komarov 
(fig. 8/1-6). Fragmentele de olărie conțin, ca degresant, o cantitate mare de 
piatră spartă (cuarțit) și provin de la vase borcan cu buza dreaptă, teșită spre 
exterior, sau crestată, castroane și cești. Decorul include brâuri în relief simple 
sau alveolate, o alveolă încadrată de două caneluri semicirculare și apucători 

4 Toate coordonatele GPS au fost extrase cu ajutorul softului Google Earth, fiind 
georeferențiate în sistemul internațional WGS84. 
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alveolate sub buze. La suprafața sitului au apărut numeroase așchii provenite 
din cioplirea unor roci locale, un frecător din andezit și un percutor de gresie. 

 
Bodești 3 
Pe un alt promontoriu de dimensiuni reduse al terasei a doua, la circa 200 

m sud-est de fostul CAP, pe o suprafață de circa 0,5 ha, au apărut materiale 
ceramice specifice perioadei daco-romane. Coordonate GPS: 47° 0'53"N, 
26°26'42"E. 

Materialul ceramic dacic este redus cantitativ, constituit exclusiv din 
resturi de olărie lucrată la roată. Printre fragmente se evidențiază o toartă care 
provine de la o amforă (imitație locală). 

 
Bodești 4 
La marginea terasei a doua, pe un perimetru restrâns, aflat în imediata 

proximitate a fostului CAP, spre nord5, au fost identificate fragmente ceramice 
specifice perioadei daco-romane. Coordonate GPS: 47° 1'3"N, 26°26'32"E. 

Materialul ceramic include fragmente de culoare cenușie și roșiatică, 
lustruite, care aparțin dacilor liberi. 

 
b. Sat Dobreni, comuna Dobreni 
Dobreni 1 
Pe o suprafață de circa 14 ha, situată pe primele trei terase, de-a lungul 

contactului cu albia majoră, au fost descoperite materiale ceramice specifice 
secolelor XV-XVII. Artefactele nu sunt răspândite omogen, un nucleu de locuire 
fiind sesizat în zona mai înaltă, în timp ce pe pantele line de pe prima și a doua 
terasă materialul este sporadic. Coordonate GPS: 46°59'44"N, 26°27'5"E. 

Resturile ceramice provin de la recipiente de dimensiuni medii, în special 
oale, ulcioare, căni (fig. 10/5-7). 

 
Dobreni 2 
Pe un mic promontoriu al terasei a doua (fig. 5/1), într-un areal de 

aproximativ 0,5 ha, au apărut materiale ceramice, realizate cu mâna și 
fragmente de chirpic și pietre arse, care pot fi atribuite, în sens larg, epocii 
metalelor. Acestea ne indică prezența de scurtă durată a unor comunități umane. 
Coordonate GPS: 46°59'29"N, 26°27'21"E. 

 
 
 

5 Probabil situl este suprapus parțial de clădirile și spațiul delimitat al fermei, perimetrul 
cercetat de noi fiind, cel mai probabil, o margine a așezării. 
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Dobreni 3 
În marginea terasei a doua și pe platoul acesteia (fig. 5/1), pe o suprafață de 

circa 3 ha, au apărut fragmente de olărie specifice epocii bronzului și perioadei de 
început a epocii migrațiilor. Coordonate GPS: 46°59'19"N, 26°27'26"E. 

Materialul ceramic specific culturii Noua este reprezentat de fragmente 
care provin de la vase-borcan, iar decorul este compus din brâuri în relief, 
simple, crestate sau alveolate (fig. 10/1-2). Printre materialele atribuite culturii 
Sântana de Mureș se numără fragmente care provin de la castroane, ulcioare și 
vase-borcan, unele prezentând baza inelată (fig. 9/1-7; 10/3-4). 

 
Dobreni 4 
Un sit de dimensiuni reduse, de 0,2 ha, a fost descoperit pe un alt 

promontoriu al terasei a treia. Coordonate GPS: 46°59'23"N, 26°26'55"E. 
Materialul arheologic, redus cantitativ, atestă o locuire de scurtă durată, 

care poate fi atribuită fazei A a culturii Cucuteni (fig. 11/1-3). La suprafața 
sitului au mai apărut bucăți de chirpic și un fragment dintr-o râșniță de gresie. 

 
Dobreni 5 
La marginea terasei a treia (fig. 5/2), răspândite pe o suprafață de 1 ha, au 

fost identificate materiale ceramice atipice și litice care pot fi atribuite, în sens 
larg, epocii metalelor. Coordonate GPS: 46°59'15"N, 26°27'12"E. 

 
c. Sat Căciulești, comuna Girov 
Căciulești 1 
La marginea primei terase, pe o zonă mai înaltă (fig. 5/3), cu o suprafață 

de circa 3,5 ha, au apărut fragmente ceramice care aparțin epocii bronzului și 
perioadei daco-romane. Coordonate GPS: 46°58'56"N, 26°27'53"E. 

O parte din materialele ceramice au fost realizate cu mâna, conțin pietriș 
și cioburi pisate în compoziție, evidențiindu-se o toartă în bandă. Aceste 
materiale aparțin epocii bronzului, probabil perioadei mijlocii. Ceramica 
cenușie, lucrată la roată, este specifică dacilor liberi. 

 
Căciulești 2 
Pe o zonă mai înaltă aflată pe prima terasă (fig. 5/3), pe ambele părți ale 

canalului de dirijare a pârâului Cacaina, pe o suprafață de circa 4 ha, au apărut 
materiale ceramice care aparțin perioadei târzii a epocii bronzului, cultura Noua. 
Coordonate GPS: 46°58'47"N, 26°27'54"E. 

Printre materiale se numără fragmente de vase-borcan, decorate cu brâu 
în relief, simplu sau alveolat (fig. 11/4-5). Utilajul litic este reprezentat de două 
frecătoare, unul de andezit, iar celălalt dintr-o gresie locală (fig. 17/1-2). 
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Căciulești 3 
La baza terasei a treia (fig. 5/3; 6/1), pe o zonă mai înaltă de pe terasa a 

doua, pe o suprafață de circa 3 ha, au fost descoperite materiale ceramice care 
pot aparține epocii bronzului. Coordonate GPS: 46°58'53"N, 26°27'41"E. 

Fragmentele de olărie provin de la cești, iar unele sunt decorate cu brâuri 
în relief, specifice culturii Noua (fig. 11/6-8). 

 
Căciulești 4 
Pe terasa a treia, pe un promontoriu larg și pe platoul terasei (fig. 6/1), pe 

o suprafață de circa 1 ha, au apărut materiale atribuite perioadelor timpurii și 
mijlocii ale epocii bronzului (fig. 12/1-7; 13/9-10). Coordonate GPS: 
46°59'0"N, 26°27'27"E. 

În repertoriul ceramic specific grupului cultural Târpești se remarcă 
fragmente de amfore cu buza crestată și de castroane cu alveole sub buză.  

Materialele Costișa includ fragmente ceramice care provin de la 
vase-borcan cu buza dreaptă, decorate cu brâu simplu, și castroane cu 
proeminențe sub buză, în timp ce unele fragmente sunt decorate cu incizii simple. 

Inventarul litic este reprezentat de o lamă și deșeuri de prelucrare de 
silex, cărora li se adaugă un percutor dintr-o rocă locală. 

Așezările din punctele Căciulești 4 și Căciulești 5 au fost publicate 
împreună sub toponimul de Dealul Murgenilor, de unde provin materiale 
Costișa (Cucoș, 1992, p. 30, nr. 24.6.d; Dumitroaia, 2000, p. 131, nr. 12; 
Munteanu, 2010, p. 43, nr. II.6). 

 
Căciulești 5 
Pe două promontorii și pe o porțiune din platoul terasei a treia (fig. 6/1), 

într-un perimetru de circa 1,5 ha, au fost descoperite urme de locuire aparținând 
perioadelor mijlocii și târzii a epocii bronzului (fig. 13/1-8; 14/1-3). Coordonate 
GPS: 46°58'52"N, 26°27'33"E. 

Materialul Costișa este reprezentat de fragmente de amfore 
bitronconice, decorate cu proeminențe, castroane cu proeminențe sub buză și 
cești. Printre materiale se numără și o toartă în bandă, care provine, cel mai 
probabil, de la o amforă, și fragmente decorate cu linii incizate dispuse 
neuniform sau incizii fine. 

Culturii Noua îi aparțin fragmente de olărie care provin de la vase-
borcan, decorate cu brâu simplu sau alveolat, și cești cu toarte supraînălțate. 
Unele fragmente prezintă incizii fine sau caneluri verticale. 

Printre resturile litice, majoritatea atipice, se remarcă și un frecător de 
gresie (fig. 17/3). 
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Este posibil ca acesta să fie situl cu materiale Noua menționat anterior în 
literatură sub toponimul de Murgucești (Florescu, 1991, p. 46, nr. 115/M,5; 
Dumitroaia, 1992, p. 127, nr. 14). 

 
Căciulești 6 
La 150 m nord de canalul de dirijare a pârâului Cacaina, pe un mic 

promontoriu al terasei a treia (fig. 5/3; 6/1), se află o așezare eneolitică, având o 
suprafață de 0,5 ha. Perimetrul sitului este delimitat dinspre est și sud de două 
alveolări, iar spre nord se înregistrează o diferență de nivel de aproximativ 1-2 
m. Coordonate GPS: 46°58'48"N, 26°27'38"E. 

Materialul ceramic este redus cantitativ, însă printre resturile recuperate 
se numără fragmente de vase cu decor incizat sau cu barbotină, care aparțin 
fazei A a culturii Cucuteni (fig. 14/4-5). Pe suprafața sitului au mai apărut un 
fragment de coadă de lingură și un răzuitor de silex. 

În zona sitului am identificat și fragmente de chirpic, care atestă existența 
unei/unor structuri de locuire. 

 
Căciulești 7 
Pe terasa a treia (fig. 6/2), la circa 250 m est de intersecția drumului 

Căciulești-Dobreni cu drumul care vine de la Popești, a fost descoperită o 
așezare care se întinde pe o suprafață de circa 5 ha. Coordonate GPS: 
46°58'35"N, 26°27'41"E. 

În acest perimetru au fost identificate numeroase materiale ceramice 
lucrate la roată, de culoare cenușie, care provin de la castroane, vase-borcan și 
amfore, decorate cu linii incizate, care aparțin culturii Sântana de Mureș (fig. 
15/1-6). Într-o cantitate redusă au fost descoperite materiale ceramice realizate 
cu mâna, care provin de la vase-borcan și străchini, ce pot aparține celei de-a 
doua epoci a fierului (fig. 14/6-7). La suprafața sitului au fost identificate și 
numeroase fragmente osteologice. 

 
Căciulești 8 
Un alt sit de dimensiuni reduse, cu o suprafață de 0,5 ha, se află pe 

marginea terasei a treia, la circa 400 m est de fosta topitorie de in, într-o zonă 
unde terasa se restrânge spre vest. Amplasarea așezării în această zonă nu este 
întâmplătoare, ci se datorează formei pe care o are terasa, perimetrul locuit fiind 
delimitat natural din două părți: dinspre sud și est. Coordonate GPS: 
46°58'28"N, 26°27'49"E. 
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Materialul ceramic aparține fazei A a culturii Cucuteni6, fiind reprezentat 
de fragmente de vas-suport, dar și de resturi de olărie decorate cu barbotină (fig. 
16/5-8). Materialul litic este constituit din numeroase râșnițe, întregi și 
fragmentare, două toporașe și două frecătoare din roci sedimentare locale și 
așchii de silex (fig. 17/4-9). 

La suprafața sitului au apărut, într-un număr redus, și materiale 
aparținând culturii Sântana de Mureș (fig. 16/1-4), care provin, probabil, din 
situl aflat în proximitate (Căciulești 7). 

Este posibil ca aceasta să fie una dintre stațiunile cercetate de C. Matasă 
în anii ’40 și locul de descoperire al monedei emise de împăratul Vespasian 
(Matasă, 1938, p. 109, 123). 

 
Căciulești 9 
La marginea de nord a satului, în apropierea drumului care duce la 

Dobreni, de-a lungul terasei a treia, pe o suprafață de circa 1,5 ha au fost 
descoperite materiale ceramice și chirpic într-o cantitate redusă, care pot 
aparține epocii bronzului și din epoca migrațiilor (cultura Sântana de Mureș). 
Coordonate GPS: 46°58'19"N, 26°27'53"E. 

 
Căciulești 10 
La vest de sat, pe Dealul Bisericii, a fost identificat un sit de circa 6 ha, 

care se întinde de la marginea terasei a patra până la o albie fosilă, orientată pe 
direcția nord-vest – sud-est, închizându-se în marginea terasei (fig. 6/3). 
Diferența de nivel între platoul terasei și partea cea mai joasă a albiei fosile este 
destul de mare, ceea ce făcea ca această așezare să beneficieze de delimitare și 
protecție naturală pe trei laturi. Terenul este aproape plan, doar extremitatea 
sudică a zonei fiind în pantă. Coordonate GPS: 46°57'30"N, 26°28'25"E. 

Ceramica descoperită aparține categoriilor fină și grosieră, fiind identificate 
fragmente care provin de la amfore, inclusiv de import, și oale de dimensiuni 
medii, unele prezentând baze inelate, care aparțin culturii Sântana de Mureș. 

 
Căciulești 11 
Pe terasa înaltă aflată la vest de sat, la extremitatea nord-estică a Dealului 

Găinăriei, de-a lungul terasei, pe o suprafață de circa 1 ha, au apărut materiale 
ceramice atipice, de factură preistorică și din perioada daco-romană. GPS: 
46°57'19"N, 26°28'40"E. 

 
 

6 Deși C. Matasă menționează descoperirea de materiale Cucuteni B (Matasă, 1938, 
p. 109, 123). 
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Discuții 
Bazinului mijlociu al Cracăului prezintă o serie de particularități 

geografice care au favorizat locuirea umană din vechime. Aceste comunități, din 
perioade cronologice diferite, cu un comportament social și cultural distinct, s-
au așezat în perimetre unde au găsit resursele naturale și caracteristicile topo-
climatice care să le suplinească necesitățile economice. 

Intervenția antropică recentă în acest sector al Cracăului nu a lăsat o 
amprentă pregnantă; doar o parte dintre siturile arheologice au fost afectate de 
canalul care dirijează pârâul Cacaina sau de lucrările de drenare realizate pe 
primele terase. 

Terasarea văii Cracăului în zona studiată de noi este asimetrică. Pe partea 
dreaptă apar două, respectiv patru trepte, cu altitudini relative scăzute, în timp 
ce pe stânga râului predomină o terasă înaltă, cu o diferență mare de nivel și 
pante abrupte, terasa inferioară fiind prezentă doar pe unele porțiuni. Acest 
aspect a determinat o distribuție spațială disproporționată a siturilor în funcție 
de preferințele topografice și de necesitățile economice, cu o densitate mai mare 
pe partea dreaptă și rare locuiri pe partea stângă a cursului hidrografic principal. 

La prima vedere, accesul la sursele de apă potabilă, atât pentru oameni, 
cât și pentru animale, pare dificil, în ziua de astăzi existând doar Cracăul, 
Almașul și Cacaina. Este posibil ca acestora să li se fi alăturat, în vechime, 
pâraiele care treceau prin Valea Gropii și Valea Huciului, ambele cu izvoare 
spre vest, astăzi doar albii fosile. Cu excepția pârâului Cacaina, dirijat antropic, 
celelalte nu și-au schimbat foarte mult cursul. 

Pe partea dreaptă a Cracăului distanța dintre așezări și cel mai apropiat 
curs de apă ajunge în unele cazuri, în special pentru siturile de pe terasa a treia, 
să varieze între 500 m și 1000 m. Distanța este mai mică pentru siturile aflate pe 
primele două terase, fiind mai mică de 500 m. Pantele reduse din acest sector 
facilitează accesul la sursele de apă, însă pentru unele așezări distanța 
reprezenta un impediment pentru aprovizionarea comunității. Situația este 
diametral opusă pentru siturile aflate pe stânga Cracăului; terasa superioară, cu 
pantă abruptă, îngreunează accesul spre cursul Cracăului, aflat în imediata 
proximitate. Probabil, aceste comunități au căutat să se aprovizioneze cu apă din 
surse aflate la est, din izvoare și pâraie care curg pe la baza dealurilor înalte care 
delimitează zona. 

Aceste dealuri înalte, care închid valea Cracăului dinspre est și vest, au 
influențat și circulația curenților de aer, limitând, într-o oarecare măsură, 
vânturile estice și vestice, oferind o oarecare protecție comunităților umane care 
au locuit în zonă. 

Printre resursele căutate de comunitățile din vechime se numără și sarea. 
Exploatarea izvoarelor cu apă sărată din zona submontană a fost investigată 
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anterior prin intermediul cercetărilor arheologice și etnografice7. Pe afluenți ai 
Cracăului au fost documentate numeroase slatine sau sărături care puteau fi 
exploatate. Cele mai apropiate astfel de surse se află pe teritoriul comunei 
Negrești, pe pârâul Horaița (Weller et alii, 2007, p. 133-134), la o distanță de 6-7 
km față de siturile din zona analizată, ceea ce permitea o aprovizionare periodică. 

∗ 
Neo-eneolitic 
Pentru spațiul studiat de noi cunoaștem un singur sit care aparține culturii 

Starčevo-Criș. De altfel, în acest segment al Depresiunii Cracău-Bistrița 
locuirile neolitice sunt extrem de slab documentate, vestigii similare fiind 
atestate și la Negrești (Cucoș, 1992, p. 21). 

Pentru perioada eneolitică, stațiunea de la Bodeștii de Jos-Cetățuia 
Frumușica rămâne cea mai reprezentativă, în acest punct fiind cercetate niveluri 
arheologice din toate cele trei faze de evoluție a culturii Cucuteni. Perimetrul 
sitului este delimitat natural spre vest de pantele abrupte ale terasei Cracăului, 
iar la nord de o ravenare. Spre sud-est a fost realizat un șanț de apărare, probabil 
încă din perioada Cucuteni A (Monah, Popovici, 1985, p. 65). Trebuie semnalat 
că pe terasele de pe dreapta Cracăului, pe o rază de 2 km față de situl de la 
Frumușica, nu au fost descoperite situri eneolitice. Absența așezărilor în 
proximitatea stațiunii de la Frumușica sugerează exploatarea directă a resurselor 
de către grupul care locuia permanent pe terasa Cracăului. 

În spațiul studiat au mai fost descoperite alte cinci așezări eneolitice8, 
dintre care patru pot fi atribuite fazei A (Dobreni 4, Căciulești 6, Căciulești 8, 
Căciulești-Dealul Găinăriei I), iar una aparține fazei B (Verșești-Breaza)9. 

Trebuie remarcată suprafața redusă a așezărilor eneolitice aflate pe 
promontorii ale terasei a treia, care nu depășesc 0,5 ha. Modul de amplasare în 
teren este asemănător, siturile fiind localizate spre marginea ei, în zone unde 
terasa se restrânge sau avansează, beneficiind astfel de o delimitare naturală din 
două laturi. Pe suprafața acestora au fost descoperite fragmente de chirpic care 
aparțin, cel mai probabil, unor locuințe. În punctul Căciulești 8 au fost 
descoperite, într-un perimetru relativ restrâns, 7-8 râșnițe, întregi și fragmentare. 

7 Pentru acest subiect vezi Alexianu et alii, 2007; Diaconu, Nicola, 2017, p. 11-20 și 
literatura. 

8 Trebuie menționat că între siturile Dobreni 5 și Căciulești 4, pe un mic promontoriu de 
pe terasa a treia (coordonate GPS: 46°59'3"N, 26°27'20"E), au apărut fragmente de 
chirpic și două fragmente ceramice care aparțin perioadei eneolitice. Materialul 
arheologic redus cantitativ nu ne-a permis la această dată să includem perimetrul în 
categoria siturilor. 

9 Așezările din punctele Căciulești-Dealul Găinăriei I și Verșești-Breaza nu au putut fi 
identificate în teren, ceea ce nu ne permite decât trasarea unor observații generale în 
ceea ce le privește. 
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Identificarea așezărilor eneolitice doar pe terasa a treia, mai înaltă, poate 
fi pusă în legătură cu mai mulți factori. În primul rând, între terasa a doua și cea 
de-a treia este o diferență de nivel de 5-6 m, ceea ce oferea, alături de 
amplasarea în zonele delimitate pe două laturi, o minimă protecție naturală. 
Același aspect face ca din așezări să fie vizibilă zona aflată în proximitate, de pe 
primele două terase ale Cracăului, care puteau fi exploatate agro-pastoral. 

Primele două terase de pe dreapta Cracăului se prezintă și astăzi, după 
lucrări de desecare, sub forma unor platouri denivelate, segmentate, cu sectoare 
umede. În astfel de condiții, amplasarea așezărilor cucuteniene la o altitudine 
relativă mai mare, pe terasa a treia, poate reprezenta o constrângere topo-
climatică, evitând-se astfel locuirea în zonele cu exces de umiditate. 

Distanța între aceste așezări și stațiunea Bodeștii de Jos-Cetățuia 
Frumușica nu depășește 4 km în linie dreaptă, iar terenul nu este accidentat, 
excepție făcând arealul din proximitatea terasei superioare de pe stânga 
Cracăului. O astfel de distanță poate fi parcursă într-un interval de timp mai mic 
de 60 de minute (Tobler, 1993; Asăndulesei, 2015, p. 92), ceea ce face ca între 
aceste așezări să fi putut exista o inter-relaționare continuă, în condițiile unor 
posibile contemporaneități. 

Câmpul vizual de pe terasa superioară a Cracăului, din stațiunea 
Frumușica, acoperă o mare parte din arealul cercetat. Acest aspect induce ideea 
supravegherii și controlului exercitat asupra teritoriului menționat. De 
asemenea, de pe cetățuia de la Bodești puteau fi observate așezările aflate pe 
terasa a treia (Dobreni 4, Căciulești 6 și Căciulești 8). 

Este foarte probabil ca siturile mici să reprezinte așezări satelit ale 
așezării fortificate de la Frumușica și să fi avut o perioadă de funcționare 
sezonieră. Rolul acestora nu putea fi decât economic, de exploatare a resurselor 
naturale. Distanța dintre cele trei așezări de pe dreapta râului este de circa 
600-700 m, ceea ce sugerează existența unei delimitări a teritoriului exploatat, 
în condițiile în care ar fi funcționat simultan. 

 
Epoca metalelor 
Locuirea umană pe terasele de pe dreapta Cracăului, pe parcursul epocii 

bronzului a fost atestată în nouă situri (Bodești 1, Bodești 2, Dobreni 3, 
Căciulești 1, Căciulești, 2, Căciulești 3, Căciulești 4, Căciulești 5, Căciulești 
9) și un sit cu materiale din a doua epocă a fierului (Căciulești 7), cărora li se 
adaugă două (Dobreni 2, Dobreni 5) care nu au putut fi încadrate cronologic și 
cultural, fiind atribuite, în sens larg, epocii metalelor. Pe terasa înaltă de pe 
stânga râului au fost descoperite materiale din această perioadă doar în 
stațiunea de la Frumușica (epoca bronzului și a doua epocă a fierului) și în 
punctul Bahna (epoca bronzului). 
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Resturi de locuire din perioada timpurie a epocii bronzului, care pot fi 
atribuite grupului cultural Târpești, au fost identificate la Bodeștii de 
Jos-Cetățuia Frumușica, Bodești 1 și Căciulești 4. 

Amplasarea acestor stațiuni indică o preferință pentru zonele mai înalte, 
protejate natural, care oferă vizibilitate spre arealele din proximitate. Excepție 
face situl de la Bodești 1, aflat pe o terasă joasă, la o distanță redusă față de 
stațiunea Frumușica, ceea ce poate sugera existența unei relații de 
interdependență dintre cele două așezări, cea localizată pe terasa joasă fiind 
utilizată doar pentru exploatarea resurselor din apropiere. 

Materiale arheologice specifice perioadei mijlocii a epocii bronzului au fost 
descoperite în șase situri, însă din punct de vedere cultural trei au fost atribuite 
culturii Costișa (Bodeștii de Jos-Cetățuia Frumușica, Căciulești 4, Căciulești 5) și 
două culturii Komarov (Bodești 1, Bodești 2), în timp ce unul (Căciulești 1) nu a 
putut fi încadrat cultural. Acestea au o suprafață care nu depășește 2 ha, însă nu 
este vorba, de cele mai multe ori, despre constrângeri topografice, ci despre 
amploarea numerică a grupurilor umane. 

Relația dintre așezările Costișa și Komarov nu poate fi stabilită, însă se 
observă anumite preferințe ale zonelor ocupate. Pentru așezările Costișa se 
constată un interes aparte pentru arealele mai înalte, unde diferențele de nivel sunt 
de 20-25 m pe terasa înaltă de pe stânga Cracăului, respectiv 5-6 m pe terasa a 
treia de pe dreapta râului. În schimb, așezările Komarov sunt localizate în zone 
mai joase, mult mai aproape și cu un acces facil la râul principal și la resurse. 

Este foarte posibil ca locuirea din punctele Căciulești 4 și Căciulești 5 să 
fi fost concomitentă, fiind probabil ca aceeași comunitate să fi ocupat ambele 
promontorii în urma creșterii populației. 

Distanța redusă între siturile Bodești 1 și Bodești 2, circa 400 m, poate 
sugera că locuirea în cele două puncte nu a fost concomitentă, ceea ce ar fi 
impus divizarea teritoriului exploatat și a resurselor naturale. 

De asemenea, apropierea dintre locuirile cu materiale Komarov, și 
stațiunea Frumușica, unde a fost identificată o locuire Costișa, poate sugera 
perioade diferite de habitare între cele trei situri. 

În acest segment al bazinului mijlociu al Cracăului au fost descoperite 
materiale specifice culturii Noua din bronzul târziu în punctele Bodeștii de 
Jos-Bahna, Dobreni 3, Căciulești 2, Căciulești 3 și Căciulești 5. Acestora li se 
adaugă descoperirea întâmplătoare în zonă a unei seceri de bronz (Garvăn, 
Munteanu, 2010, p. 543), care, din păcate, nu poate fi localizată în teren sau 
atribuită unuia dintre siturile enumerate. 

Amplasarea acestor așezări respectă, în mare parte, un anumit tipar 
comportamental de la finalul epocii bronzului, terasele joase, chiar și cele medii, 
care facilitează accesul spre proximitatea râului, fiind cele mai frecventate. O 
excepție în acest caz o reprezintă așezarea din punctul Bahna, situată pe terasa 
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înaltă de pe stânga Cracăului, la o altitudine relativă de 20-25 m, pe marginea 
terasei. Locuirea din acest punct poate fi datorată necesității de a exploata 
resursele naturale aflate spre sud, pe pârâul Zahorna. 

Chiar și în cazul amplasării în perimetre joase sunt căutate locurile mai 
înălțate față de restul terasei, astfel încât să se evite zonele inundabile și/sau cu 
exces de umiditate. Tocmai aceste așezări au dimensiuni mai mari de 3 ha, 
spațiul disponibil fiind mai mare, în timp ce pe promontorii spațiile locuite 
acoperă mai puțin de 1 ha. Gruparea a trei situri într-o singură zonă, pe terasele 
de pe dreapta Cracăului, sugerează lipsa unei contemporaneități dintre așezări. 
Este posibil ca aceste situri să reprezinte locuiri sezoniere ale comunităților 
pastorale de la sfârșitul epocii bronzului10. 

Surprinzătoare este lipsa descoperirilor specifice primei epoci a fierului. 
Cele mai apropiate descoperiri au fost realizate la Oșlobeni, comuna Bodești 
(Dumitroaia, 1997, p. 434-535; Ciubotaru, 2005, p. 90, 201; Ciubotaru, 2007, 
p. 90, 185), respectiv la Boțești, comuna Girov (Zaharia et alii, 1970, p. 360, 
nr. 467; Ciubotaru, 2005, p. 91, 203; Ciubotaru, 2007, p. 91, 219). 

Cea de-a doua epocă a fierului este slab reprezentată în zonă, fiind 
descoperite materiale sporadice în stațiunea de la Frumușica și în punctul 
Căciulești 7. Numărul redus al siturilor și materialul sporadic sugerează 
existența unor locuiri de scurtă durată a unor comunități care s-au așezat în zone 
mai înalte, fiind evitate terasele inferioare. 

 
Perioada clasică și epoca migrațiilor 
Pentru perioada daco-romană au fost înregistrate în spațiul de lucru cinci 

situri în care s-au descoperit materiale aparținând dacilor liberi (Bodești 3, 
Bodești 4, Căciulești 1, Căciulești 11, Căciulești-Livada Enăchescu11). Aceste 
așezări ocupă zone joase, plane, dar care se individualizează în peisaj, fiind 
puțin înălțate față de spațiile din proximitate. Doar în punctul Căciulești 11 
materialele au fost descoperite într-un sector mai înalt, pe platoul terasei a patra, 
însă și în acest caz suprafața este aproape plană, iar muchia este teșită, 
favorizând accesul spre primele terase. Predomină siturile cu suprafețe reduse, 
de până la 1 ha, iar distribuția spațială este una răsfirată. 

Perioada imediat următoare, cea a antichității târzii, este reprezentată de 
materiale care aparțin culturii Sântana de Mureș, descoperite în patru puncte 
(Dobreni 3, Căciulești 7, Căciulești 9, Căciulești 10). Acestea ocupă atât 

10 Comportamentul semi-sedentar / semi-sezonier al comunităților Noua a fost discutat 
anterior pe larg. Vezi Sava, 2005 și literatura. 

11 Situl se află în intravilan, pe terasa a doua de pe dreapta Cracăului, la 100-150 m nord 
de o livadă delimitată prin elemente de hotar (probabil cea numită Livada Enăchescu), 
în apropierea șoselei spre Dobreni. Informație Nicoleta Lăcătuș (Nechita). 
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areale mai joase, dar care se individualizează topografic, cât și locuri mai 
înalte. Chiar și în cazul celor aflate la altitudini relative mai mari, se remarcă 
preferința pentru margini de terasă unde accesul spre zonele inferioare este 
facilitat de pante reduse. În cazul sitului Căciulești 10 albia fosilă reprezintă o 
delimitare naturală a sitului, printr-o diferență de 4-6 m, însă este foarte 
posibil ca în perioada de funcționare a așezării să fi reprezentat și sursa de 
aprovizionare cu apă potabilă a comunității. Suprafețele pe care le ocupă 
aceste situri sunt relativ mari, de 3-5 ha, cu excepția sitului Căciulești 9, care 
are doar 1 ha, însă pentru toate se observă o preferință pentru marginile de 
terasă. Un alt aspect important este legat de distribuția spațială; cu excepția 
sitului cu dimensiuni reduse (Căciulești 9), se păstrează o distanță de 1-1,5 km 
între așezări. Acest fapt poate sugera o repartizare a teritoriului exploatat și 
controlat și, in extenso, contemporaneitatea dintre locuirile din punctele 
Dobreni 3, Căciulești 7 și Căciulești 10. 

Nivele de locuire din sec. IV p. Chr., respectiv VI-VII p. Chr. au fost 
cercetate în urma săpăturilor din punctul Căciulești-Dealul Găinăriei II (Mitrea, 
1980, p. 131), însă datele publicate și faptul că nu a fost posibilă identificarea 
sitului în teren, acesta aflându-se cel mai probabil în intravilan, nu ne permit 
oferirea mai multor informații. 

 
Evul mediu 
Pentru perioada evului mediu au fost descoperite materiale doar în 

punctul Dobreni 1, ceramica atestând o locuire din secolele XV-XVII. 
Toponimia zonei și documentele medievale sugerează că este vorba 

despre urmele așezării Murgucești, atestate documentar la 1617 aprilie 8, dată la 
care este întărită Eftimiei, fiica clucerului Miron, nepoata lui Gligorie postelnic. 
Documentul reprezintă o confirmare a unei stări de fapt mai vechi, „seliștea 
Murguceștii” făcând parte din posesiunea lui Gligorie postelnic încă din vremea 
lui Ieremia Moghilă, când domnul Moldovei o va desprinde din ocolul curților 
din Piatra și o va dărui acestuia, împreună cu Verșeștii. Prețul daniei avea să se 
regăsească în cei șase cai dați de postelnic (DIR, 1956, p. 136-137, nr. 176) 
pentru „treaba țării”. 

În acest sector al Cracăului mai sunt atestate alte două sate medievale. Pe 
partea stângă a Cracăului, la nord de satul Verșești, au fost descoperite materiale 
arheologice care pot reprezenta urmele de locuire ale satului Vârtop, atestat în 
secolele XIV-XV (Ciubotaru, 2005, p. 136, 200; Ciubotaru, 2007, p. 134, 185). 
Cel de-al doilea punct este situat, în amonte, pe pârâul Almaș și reprezintă, 
probabil, urmele satului Drăgotești, atestat documentar în secolele XIV-XV 
(Ciubotaru, 2005, p. 136, 200; Ciubotaru, 2007, p. 134, 185). 
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Aceste sate medievale dispar sau vatra lor este mutată în altă zonă, 
schimbându-și și numele, până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, nefiind 
marcate pe Prima ridicare topografică militară austriacă (fig. 4). 

 
Concluzii 
Cercetările arheologice vechi și noi realizate în bazinul mijlociu al 

Cracăului, într-un decurs de mai bine de jumătate de secol, au dus la 
identificarea și cercetarea unui număr mare de situri. 

Din cercetările vechi sunt semnalate în acest perimetru nouă situri 
arheologice, însă, de cele mai multe ori, informațiile despre acestea erau 
lacunare. Verificarea noastră din teren a dus la completarea repertoriului 
arheologic al zonei, fiind redescoperite o parte dintre siturile vechi și 
descoperite altele noi. Astfel, s-a ajuns la un număr de 20 de stațiuni identificate 
în teren, cărora li se adaugă alte patru pentru care nu a fost posibilă verificarea. 

Caracteristicile topo-climatice și resursele naturale din acest sector al 
Cracăului oferă condiții prielnice de locuire pentru comunități umane începând 
din neolitic și până în evul mediu târziu, o bună dovadă fiind și densitatea 
ridicată a locuirii în această zonă. 

De altfel, întreg bazinul Cracăului din zona sub-montană, oferă condițiile 
de locuire pentru comunitățile agro-pastorale din preistorie până în evul mediu. 
Pentru a înțelege comportamentul acestor comunități este necesară verificarea 
zonelor cu potențial arheologic și integrarea rezultatelor într-o analiză realizată 
per-ansamblu, pentru întreg bazinul hidrografic, alături de zonele din 
proximitate, și pentru toate perioadele istorice. 
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NEW ARCHAEOLOGICAL SITES AND A LANDSCAPE 
EVALUATION IN THE MIDDLE OF CRACĂU RIVER 

(NEAMȚ COUNTY, EASTERN ROMANIA) 
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behavioural patterns. 

 
Abstract 

 
The need to carry out archaeological research in order to discover new 

sites and locate the old ones, pushed us to conduct a research in middle Cracău 
basin, where the geographical characteristics, typical for a foothill depression, 
were most suitable for human habitation. The first researches in the study area 
were started more than 80 years ago, when the priest Constantin Matasă, a 
pioneer in archaeological research, conducted the first field walking and 
diggings. Although the area is relatively small, our field walking led to the 
discovery of 20 new archaeological sites, dated from Neolithic to Middle Ages, 
distributed along the terraces from the right bank of Cracău River. Some of the 
settlements were seated according to topographical characteristics and the 
natural resources, some behavioural patterns being identified. 

 



Al. Gafincu, V. Diaconu, S.-C. Ceaușu 132 

 
LIST OF ILLUSTRATIONS 

 
Fig. 1. The hydrographic basin of Cracău River and the researched area (map 

support http://ge-map-overlays.appspot.com/world-maps/maps-for-
free-relief). 

Fig. 2. Archaeological sites location (map support satellite imagine Google Earth). 
Fig. 3. The topographical map of the researched area (Planul Director de Tragere, 

http://www.geo-spatial.org/download/planurile-directoare-de-tragere). 
Fig. 4. The researched area at the end of XVIIIth century (http://ge-map-

overlays.appspot.com/world-maps/maps-for-free-relief). 
Fig. 5. General overview on the sites: 1 – Dobreni 2 and Dobreni 3; 2 – Dobreni 

5; 3 – Căciulești 1, Căciulești 2, Căciulești 3 and Căciulești 6. 
Fig. 6. General overview on the sites: 1 – Căciulești 3, Căciulești 4, Căciulești 

5, Căciulești 6; 2 – Căciulești 7; 3 – Căciulești 10. 
Fig. 7. Ceramic fragments: 1-5 – Bodești 1. 
Fig. 8. Ceramic fragments: 1-6 – Bodești 2. 
Fig. 9. Ceramic fragments: 1-7 – Dobreni 3. 
Fig. 10. Ceramic fragments: 1-4 – Dobreni 3; 5-7 – Dobreni 1. 
Fig. 11. Ceramic fragments: 1-3 – Dobreni 4; 4-5 – Căciulești 2; 6-8 – Căciulești 3. 
Fig. 12. Ceramic fragments: 1-7 – Căciulești 4. 
Fig. 13. Ceramic fragments and flint artefacts: 1-8 – Căciulești 5; 9-10 – 

Căciulești 4. 
Fig. 14. Ceramic fragments: 1-3 – Căciulești 5; 4-5 – Căciulești 6; 6-7 – 

Căciulești 7. 
Fig. 15. Ceramic fragments: 1-6 – Căciulești 7. 
Fig. 16. Ceramic fragments: 1-8 – Căciulești 8. 
Fig. 17. Stone artefacts: 1-2 – Căciulești 2; 3 – Căciulești 5; 4-9 – Căciulești 9. 

 

 



Noi situri arheologice din bazinul Cracăului 133 

 
 

 
 
 
 
 

Fig. 1. Bazinul hidrografic al Cracăului și zona cercetată 
(suport de hartă – http://ge-map-overlays.appspot.com/world-maps/maps-for-

free-relief). 

 

http://ge-map-overlays.appspot.com/world-maps/maps-for-free-relief
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Fig. 2. Amplasarea siturilor arheologice 
(suport de hartă – imagine satelitară Google Earth). 
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Fig. 3. Harta topografică a zonei cercetate (Planul Director de Tragere, 
http://www.geo-spatial.org/download/planurile-directoare-de-tragere). 
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Fig. 4. Zona cercetată pe o hartă de la sfârșitul sec. XVIII 
(http://ge-map-overlays.appspot.com/world-maps/maps-for-free-relief). 

 



Noi situri arheologice din bazinul Cracăului 137 

 
 

1 
 

 
 

2 
 

 
 

3 
 

Fig. 5. Vedere generală asupra siturilor: 1 – Dobreni 2 și Dobreni 3; 
2 – Dobreni 5; 3 – Căciulești 1, Căciulești 2, Căciulești 3 și Căciulești 6. 
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Fig. 6. Vedere generală asupra siturilor: 1 – Căciulești 3, Căciulești 4, 
Căciulești 5, Căciulești 6; 2 – Căciulești 7; 3 – Căciulești 10. 
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Fig. 7. Fragmente ceramice: 1-5 – Bodești 1. 
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Fig. 8. Fragmente ceramice: 1-6 – Bodești 2. 
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Fig. 9. Fragmente ceramice: 1-7 – Dobreni 3. 
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Fig. 10. Fragmente ceramice: 1-4 – Dobreni 3; 5-7 – Dobreni 1. 

 



Noi situri arheologice din bazinul Cracăului 143 

 

 
 
 

Fig. 11. Fragmente ceramice: 1-3 – Dobreni 4; 
4-5 – Căciulești 2; 6-8 – Căciulești 3. 
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Fig. 12. Fragmente ceramice: 1-7 – Căciulești 4. 
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Fig. 13. Fragmente ceramice și piese litice: 1-8 – Căciulești 5; 
9-10 – Căciulești 4. 

 



Al. Gafincu, V. Diaconu, S.-C. Ceaușu 146 

 

 
 
 

Fig. 14. Fragmente ceramice: 1-3 – Căciulești 5; 
4-5 – Căciulești 6; 6-7 – Căciulești 7. 
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Fig. 15. Fragmente ceramice: 1-6 – Căciulești 7. 
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Fig. 16. Fragmente ceramice: 1-8 – Căciulești 8. 
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Fig. 17. Piese litice: 1-2 – Căciulești 2; 3 – Căciulești 5; 
4-9 – Căciulești 9. 

 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

ARHEOLOGIA PENTRU ELEVI. 

ÎNCERCĂRI EXPERIMENTALE 

CA PARTE A ACTIVITĂŢILOR 

DE PEDAGOGIE MUZEALĂ 
 
 

Vasile Diaconu 
 
 
 

Cuvinte-cheie: arheologie experimentală, muzeu, educație, tehnologii 
preistorice, activități practice. 

 
Introducere 
Educația elevilor implică, dincolo de noțiunile teoretice, și o serie de 

activități practice, care au scopul de a fixa mai bine diferitele categorii de 
informații. Deși în România arheologia experimentală nu are o tradiție în 
adevăratul sens al cuvântului (a se vedea o trecere în revistă de către Lazăr, 
2015, p. 194-195), merită amintit faptul că în ultimii ani, mai multe muzee au 
organizat astfel de activități, fie în cadrul instituțiilor, fie chiar pe șantiere 
arheologice, pentru o mai bună receptare a muncii de cercetare (Buzea et alii, 
2008; Buzea, Briewig, 2010; Buzea et alii, 2010a; Buzea et alii, 2010b; Mirea, 
2015; Ilie, Mărgărit, 2015). Urmând exemplul lor, la Muzeul de Istorie și 
Etnografie din Târgu Neamț, în perioada 2016-2019, au fost organizate mai 
multe ateliere de pedagogie muzeală, care s-au axat pe aprofundarea arheologiei 
prin activități practice (Diaconu, 2018a, p. 17). 

 
Metodologie 
Din punct de vedere metodologic s-a încercat respectarea unor principii 

de bază ale arheologiei experimentale, unele enunțate încă de acum patru 
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decenii (Coles, 1973; 1979; Kelterborn, 2005). Astfel, am încercat ca metodele 
utilizate în cadrul experimentelor să fie cât mai apropiate de cele specifice 
preistoriei. De asemenea, cu scopul obținerii unor rezultate edificatoare, 
experimentele au fost repetate, mai ales în ceea ce privește cioplirea uneltelor de 
piatră și confecționarea vaselor de lut. Încercările experimentale au avut câteva 
obiective clar stabilite, iar rezultatele nu au fost considerate ca fiind în mod 
obligatoriu o reproducere fidelă a unei acțiuni/activități specifice unei societăți 
arhaice. Experimentele trebuie să fie supuse evaluării și revizuirii pentru a se 
dovedi fiabilitatea lor, iar în acest sens au fost realizate seturi de fotografii din 
timpul activităților, s-au înregistrat secvențe video, iar obiectele obținute prin 
practică au format un lot de referință. 

 
Obiective. Grup țintă 
Principalul obiectiv al atelierelor experimentale a fost acela de a-i 

familiariza pe elevi cu noțiunile primare de arheologie. De asemenea, ne-am 
propus să îi ajutăm să cunoască detalii despre tehnologiile preistorice de 
confecționare a uneltelor și armelor, a vaselor de lut, a obiectelor de lemn, 
prelucrarea pieilor de animale sau procesarea cerealelor. În acest sens au fost 
organizate grupe de elevi, cu maxim 25 de membri, iar activitățile s-au 
desfășurat în aer liber, în curtea muzeului (fig. 1/2). Pentru o bună receptare a 
informațiilor și pentru a înțelege noțiunile de arheologie, fiecare grupă de elevi 
a vizitat muzeul pentru a vedea diferitele categorii de artefacte preistorice care 
puteau servi drept model în cadrul activităților practice (fig. 1/1). De asemenea, 
copiii au vizionat imagini cu diverse reconstituiri ale unor activități preistorice. 

Grupele de lucru au fost alcătuite din elevi cu vârste între 9-14 ani, care 
au studiat la școală noțiuni minime de istorie. Fiecare grupă a fost împărțită în 
mai multe subgrupe, pentru ca activitățile practice să fie mai simplu de 
gestionat. La rândul lor, acestea au cuprins etape de lucru distincte: 
participanților le-a fost făcută o prezentare a materiilor prime cu care urmau să 
lucreze și a tehnologiilor utilizate în preistorie; fiecare subgrupă a primit 
categorii diferite de materiale (silex, piatră, os, lemn, lut), dar acestea au fost 
folosite doar după o descriere a proprietăților lor. 

Activitatea practică a fost coordonată, din partea muzeului, de un 
arheolog, iar elevii au fost însoțiți de unul sau două cadre didactice. 

 
Prelucrarea pietrei în preistorie 
Pentru o mai bună însușire a cunoștințelor despre vechile tehnologii, 

arheologul le-a demonstrat practic elevilor modul cum se cioplesc diferitele 
categorii de roci, accentul fiind pus pe prelucrarea silexului (Diaconu, 2018b). 
Pentru această operațiune, materiile prime litice au fost procurate din două surse, 
una locală și una aflată la o distanță de aproximativ 150 km. Din cea din urmă 
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sursă, respectiv din bazinul râului Prut, a fost adus silexul, sub formă de galeți, de 
dimensiuni variabile (fig. 1/3, 4). Coordonatorul atelierului a cioplit mai mulți 
bulgări de silex, obținând produse primare de debitaj (lame, așchii) (fig. 1/5). 
Pentru cioplire s-a folosit metoda percuției directe cu un bulgăre de piatră, de 
formă sferică. Fiecare elev a primit câte un produs primar de debitaj, pe care 
ulterior l-a folosit pentru operațiuni de tăiere, cioplire, răzuire a diferitelor 
materiale organice (lemn, piele) (fig. 2/1, 3, 4). Copiii au încercat și ei tehnica 
cioplirii unor blocuri de piatră pentru a obține piese cu valoare utilitară (fig. 2/5). 
Tot în cadrul activităților de acest fel sau confecționat unelte prin șlefuirea unor 
pietre de râu, cu o formă apropiată de cea a topoarelor și dălților (fig. 1/6; 2/2). 
Respectivele piese au fost prelucrate sumar în zona părții active, pentru a se 
obține tăișul, iar prin șlefuirea pe o altă piatră, cu ajutorul nisipului și a apei, s-au 
obținut piese finite (fig. 2/6). Participanții la atelierul de arheologie experimentală 
au putut observa proprietățile diferitelor categorii de roci (duritate, granulație, 
clivaj) și, în acest fel, au înțeles că obținerea uneltelor preistorice nu era un proces 
simplu, ci necesita cunoștințe temeinice. De asemenea, în cazul uneltelor lucrate 
prin șlefuire, a fost calculată și durata de timp necesară pentru obținerea unor 
astfel de piese. Astfel, s-a constatat că pentru realizarea unui topor neperforat, din 
marnă, s-a lucrat aproximativ 1-1,5 h, detaliu care trebuie corelat cu lipsa de 
experiență, dar și cu forța fizică a elevilor. Un aspect important care le-a fost 
prezentat copiilor a fost acela că rocile locale utilizate pentru confecționarea unor 
topoare sau dălți nu aveau calități superioare, deci nu aveau o duritate crescută. În 
schimb, deteriorarea frecventă a lor era compensată de facilitatea aprovizionării 
cu materii prime. Participanții la aceste ateliere au avut posibilitatea să utilizeze 
uneltele confecționate prin șlefuire la tăierea unor ramuri de arbori. 

 
Tehnologia lutului 
O altă categorie de activități a fost cea legată de modelarea lutului și 

confecționarea olăriei după metode preistorice. Folosindu-se lut special, 
pentru modelaj, participanții au putut experimenta cel mai simplu mod de a 
confecționa recipiente ceramice, respectiv prin metoda suprapunerii sulurilor 
de lut (fig. 3/1, 4). Fiecare elev a primit o cantitate standard de materie primă 
și ulterior s-au realizat vase mici, dar cu forme diferite (fig. 3/2, 3, 5). O 
atenție deosebită a fost acordată finisării acestor recipiente, iar în unele cazuri 
s-a încercat chiar decorarea lor, prin incizare, fie cu mici bucăți de lemn, fie 
chiar cu așchii de piatră. După modelare și finisare vasele au fost puse la uscat 
(fig. 3/6) și intenționăm ca în cadrul unui viitor atelier de arheologie 
experimentală acestea să fie arse. Având în vedere vârsta participanților și 
lipsa lor de experiență, nu ne-am propus recrearea unor forme ceramice tipice 
unui anumit mediu cultural preistoric, ci doar însușirea cunoștințelor primare 
legate de acest meșteșug. 
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Împletituri, prelucrarea osului și procesarea cerealelor 
Ca activități complementare au fost realizate și împletituri din scoarță de 

copac (fig. 4/6), iar unele fibre vegetale au fost întrebuințate pentru fixarea unor 
unelte pe suporturi lemnoase. 

Pentru că în preistorie, o parte a inventarului comunităților umane era 
confecționat și din materii dure animale, au fost desfășurate activități legate și 
de prelucrarea osului, fiind prezentate inclusiv modalități de fixare a artefactelor 
de piatră în suporturi de os și corn (fig. 4/5). 

De asemenea, copiii au fost implicați în activități de procesare a 
cerealelor. În acest sens, cu ajutorul unor pietre de râu și a unor frecătoare, a 
fost măcinată o anumită cantitate de grâu, obținându-se făină (fig. 4/1-4). 
Participanții la ateliere au observat că în procesul de măcinare, un rol deosebit îl 
are și granulația pietrelor de râu folosite ca râșnițe, dar și forma și duritatea 
frecătoarelor. Pentru a înțelege varietatea utilității vaselor de lut confecționate 
de ei, elevii au pus făina obținută în astfel de recipiente.  

Unele dintre artefactele produse în cadrul atelierelor de arheologie 
experimentală au fost folosite ulterior în cadrul activităților didactice din școli. 
Intenționăm ca în viitor obiectele realizate de participanții la aceste ateliere să 
constituie subiectul unor expoziții temporare. 

 
Arheometalurgia 
Un atelier cu totul deosebit a fost cel de arheometalurgie, scopul acestuia 

fiind acela de a experimenta unele dintre vechile tehnici de topire și prelucrare a 
metalelor. În acest sens, pe lângă arheolog, activitatea practică adresată elevilor 
a fost susținută și de un fierar. 

Pentru participanți a fost făcută o trecere în revistă a ceea ce înseamnă 
procesul metalurgic, de la sursele de materie primă, până la difuzarea pieselor 
finite. A fost evidențiat faptul că una dintre cele mai complexe etape era 
procesarea minereurilor și obținerea metalelor, apoi stabilirea proporțiilor 
adecvate în cazul aliajelor (o detaliere pentru publicul larg a se vedea și la 
Niculică, 2007, p. 3-6). 

Pentru veridicitatea activităților au fost confecționate artefacte utilizate în 
mod frecvent în practicile metalurgice preistorice. Astfel, din lut procurat din 
terasa medie a râului Neamț au fost realizate mai multe creuzete de dimensiuni 
mici (fig. 5/3), tipare (fig. 5/4), dar și o suflantă utilizată pentru a spori 
intensitatea focului (fig. 5/5). Un obiectiv major a fost acela de a topi mai multe 
tipuri de metale neferoase, precum plumbul, cositorul și cuprul, având în vedere 
faptul că toate acestea au fost frecvent utilizate în preistorie și antichitate. 
Pentru topire a fost folosită o vatră portativă, confecționată din lut, cu degresant 
din cioburi pisate și nisip, iar drept combustibil s-a folosit cărbune de lemn. Prin 
utilizarea unei suflante de lut, prevăzută cu un tub de lemn, a fost obținută o 
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temperatură relativ înaltă, necesară topirii cositorului și plumbului (fig. 5/6), iar 
pentru topirea cuprului s-a utilizat o forjă manuală (fig. 5/1, 2). În încercarea de 
a aduce cuprul în stare lichidă, într-un creuzet de lut, s-a ajuns la o zgurificare a 
acestuia, fapt confirmat inclusiv prin numeroase piese arheologice (Măgureanu, 
Matei, 2019). 

Metalele topite au fost turnate în tipare de lut, fiind confecționate simple 
piese cu rol decorativ, inspirate din modele de factură preistorică. 

Cantitățile de plumb și cositor (aproximativ 20 gr.) au ajuns la punctul de 
topire după aproximativ 10 minute, prin intensificarea temperaturii cu ajutorul 
suflantei. S-a observat că la contactul cu metalele incandescente, suprafața 
tiparelor de lut nu a suferit modificări cromatice sau structurale. 

Pentru că nu s-a reușit topirea cuprului într-un creuzet de lut, acesta 
suferind deformări datorate temperaturii, s-a folosit o piesă similară industrială, 
de mici dimensiuni, care a favorizat obținerea unui punct înalt de topire. 

 
Concluzii 
Deși amploarea acestor ateliere nu a fost una foarte extinsă, au putut fi 

îndeplinite mai multe obiective, motiv pentru care ne propunem continuarea 
unor astfel de demersuri. În cadrul activităților practice elevii au luat contact cu 
tehnologiile preistorice de confecționare a uneltelor și armelor de piatră, a 
vaselor de lut și a unor obiecte de metal. Folosirea diferitelor materiale i-a ajutat 
pe participanții la atelierele de arheologie să își dezvolte abilitățile practice și să 
perceapă funcționalitatea diferitelor categorii de artefacte. Nu în ultimul rând, 
contactul direct cu piese arheologice veritabile, dar și cu obiecte obținute pe 
cale experimentală, i-a ajutat pe elevi să facă diferența între artefactele 
confecționate de meșteșugari și cele realizate de neinițiați. Un alt aspect 
important a fost acela că prin intermediul atelierelor experimentale procesul 
didactic s-a nuanțat, dar, în același timp, am reușit să-i atragem pe elevi către 
muzeu, oferindu-le o alternativă interactivă. De asemenea, toate activitățile au 
fost făcute publice prin articole apărute în presa locală, dar și în mediul virtual, 
astfel încât impactul unor astfel de acțiuni să fie cât mai mare. 

Experimentarea tehnologiilor preistorice a generat o serie observații care 
prezintă interes nu doar din perspectiva pedagogiei muzeale, ci și din punct de 
vedere științific. Astfel, am putut constata că pentru însușirea unor noțiuni de 
arheologie, activitățile practice sunt extrem de utile. În plus, am reușit să 
colectăm o serie de date privitoare la caracteristicile materialelor litice locale, 
care au fost folosite, cel mai probabil, și în preistorie. Extrem de utile au fost 
observațiile de natură arheometalurgică, mai ales în ceea ce privește 
temperatura și durata de topire a unor metale neferoase, frecvent utilizate în 
vechime, comportamentul creuzetelor și al tiparelor la contactul cu metalul 
topit. Desigur, implicit eșecul unor operațiuni a constituit prilejul consemnării 
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unor informații care au valoare științifică. Printre altele am putut observa că prin 
neadăugarea unor degresanți în pasta creuzetelor, unele dintre acestea, la 
temperaturi înalte, au prezentat fisuri și s-au vitrificat. În aceeași ordine de idei, 
s-a constatat că pentru topirea cuprului este necesară o instalație mai complexă 
necesară sporirii intensității focului, de tipul foalelor. 

Pentru a concluziona, se poate spune că activitățile practice în muzee, cu 
specific pedagogic, reprezintă un bun demers educațional, care poate modela 
percepția asupra trecutului. În această situație, muzeul nu mai reprezintă doar un 
spațiu pentru adăpostirea, expunerea și cercetarea patrimoniului, ci devine o 
extensie a instituțiilor școlare, sau o completare necesară a acestora. Oferind un 
cadru propice pentru învățare, muzeul merită să fie parte integrantă a 
comunității locale, care trebuie să îi conștientizeze rolul pe deplin. 
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ARCHAEOLOGY FOR STUDENTS. 
EXPERIMENTAL TESTS AS PART OF MUSEUM PEDAGOGY 

 
Keywords: experimental archaeology, museum, education, prehistoric 

technologies, practical activities. 
 

Abstract 
 

Experimental archaeology, as an educational means, has become a 
particularly useful practice in museum institutions in Romania, although there 
is no tradition in this field. Here, we present activities of the History and 
Ethnography Museum in Târgu Neamț, where several experimental 
archaeology workshops were organised for pupils aged between 9 and 14 
years. Participants were introduced to the prehistoric technologies of 
processing stone, producing ceramic vessels, archaeomettalurgy and 
processing wood and bone. The school children made various tools, household 
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objects and decorations by carving and polishing, they moulded small clay pots, 
and they processed cereals using ancient methods. 

The workshops were held between 2016 and 2019, during which 200 
students, divided into several groups, attended the practical activities. Some of the 
objects made by students were later used in educational activities in the schools. 

 
 
 
 
 

LIST OF ILLUSTRATIONS 
 

Fig. 1. Experimental workshops; theoretical framework and practical activities: 
1 – visiting the museum; 2 – preparing the activities; 3, 4 – raw materials 
(flint); 5, 6 – stone knapping and polishing. 

Fig. 2. Practical activities related to the processing and utilization of the stone 
artifacts: 1, 3, 4 – use of the stone artifacts; 2 – polishing a stone chisel; 5, 
6 – finished tools. 

Fig. 3. Manufacturing clay vessels: 1-4 – modeling the vessels; 5, 6 – 
finished recipients. 

Fig. 4. Grain and bone processing, manufacturing the prehistoric textiles: 1, 2 – 
hand mill; 3, 4 – processed cereals; 5 – setting the stone tools in bone 
handles; 6 – braiding of plant materials. 

Fig. 5. Archaeometallurgy: 1, 2 – using the forge; 3 – melting pots; 4 – clay 
patterns; 5, 6 – metal smelting. 
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Fig. 1. Ateliere experimentale; noțiuni teoretice și activități practice: 
1 – vizitarea muzeului; 2 – pregătirea activităților; 3, 4 – materii prime (silex); 

5, 6 – cioplirea și șlefuirea pietrei. 
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Fig. 2. Activități practice legate de prelucrarea și utilizarea artefactelor litice: 
1, 3, 4 – utilizarea uneltelor de piatră; 2 – șlefuirea unei dălți; 5, 6 – piese finite. 
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Fig. 3. Confecționarea recipientelor de lut: 
1-4 – aspecte din tipul modelării vaselor; 5, 6 – produsele finite. 
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Fig. 4. Procesarea cerealelor, prelucrarea oaselor de animale și confecționarea 
împletiturilor vegetale: 1, 2 – râșnițe și frecătoare; 3, 4 – cereale procesate; 

5 – fixarea uneltelor de piatră în suporturi din os; 
6 – împletitură din materiale vegetale. 
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Fig. 5. Activități de arheometalurgie: 1, 2 – utilizarea forjei; 
3 – creuzete, 4 – tipare de lut, 5, 6 – topirea metalelor. 
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Inițiativa autorităților Moldovei de înrotunjire a ținuturilor, impusă, printre 

altele, de modificările granițelor Principatului prin cedările teritoriale din anii 1775 
și 1812, care au condus la o accentuare a disproporției între ținuturi în ceea ce 
privește suprafața și numărul localităților urbane și rurale (Macovei, 1982, p. 353), 
a cunoscut o primă fază, a discuțiilor în Obișnuita Obștească Adunare, încă de la 
începutul anului 1834. Intrat în vigoare la 1 ianuarie 1832, Regulamentului Organic 
nu stipula, în privința organizării administrativ-teritoriale, prin al său articol 139, 
decât principii generale și o intenție de schimbare (Toată administrația din lăuntru 
a Prințipatului va atârna de acum înainte de ministrul trebilor din lăuntru. 
Ispravnicii să află supt nemijlocitile sale poronci: totuși, ei vor primi și poroncile 
celoralanți ministri, în toate cele ce să atârnă de al acestor departamenturi), celei 
de-a treia secții a acestui departament fiindu-i încredințat spre întocmire Planul 
înrătundirii ținuturilor cu asămănata lor întindire (Vitcu, Bădărău, 2004, p. 
254-255, 466-467). Scopul acestei reorganizări administrativ-teritoriale era să 
faciliteze, din perspectiva distanțelor, legăturile locuitorilor din anumite zone cu 
instituțiile administrative locale, precum și operativitatea executării de către 
acestea din urmă a dispozițiilor primite de la forurile superioare (Macovei, 1983, 
p. 155). Pentru toate aceste motive, la care se mai adăuga, în condițiile cheltuielilor 
impuse de ocupația militară străină, necesitatea reducerii dezechilibrului bugetar 
prin micșorarea numărului dregătorilor ținutali și a numeroșilor subalterni din 
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structurile subordonate, Sfatul Administrativ propunea, încă de la începutul anului 
1833, reducerea numărului de ținuturi de la 16 la 11 (Macovei, 1983, p. 156). După 
pregătiri minuțioase, care au implicat și consultarea dregătorilor ținutali, discuțiile 
în cadrul Obișnuitei Obșteștii Adunări a diverselor variante de lucru (Macovei, 
1983, p. 156-165; Caproșu, Văcaru, 2016, p. 401-488) s-au încheiat prin intrarea în 
vigoare a noii organizări administrativ-teritoriale începând cu 1 iulie 1835. 
Principatul Moldovei se împărțea în 13 ținuturi, între care ținutul Roman, cu 
reședința în orașul omonim, era alcătuit din patru ocoale (Ocolul Moldova, Ocolul 
Siretul de Jos, Ocolul Siretul de Sus și Ocolul Fundul) și 117 sate (Macovei, 1986, 
p. 186-187; Caproșu, Văcaru, 2016, p. 536-538). 

Ca o consecință imediată, Vistieria a hotărât recenzarea întregii populații a 
Moldovei pe diferite categorii fiscale, emițând în acest sens dispoziții speciale către 
dregătorii ținutali. În cazul isprăvniciilor care cedaseră sau primiseră localități în 
cuprinsul ținuturilor, urmau să fie întocmite situații deosebite, după caz, pentru 
evitarea eventualelor omisiuni sau sustrageri de la obligațiile fiscale față de stat, 
care puteau avea loc cu ocazia schimbului interținutal de localități (Macovei, 1983, 
p. 166). Isprăvniciile aveau, printre alte atribuții, datoria de a strânge sumele 
provenite din încasarea obligațiilor fiscale a contribuabililor din ținuturi, iar 
ispravnicii, împreună cu sameșii (răspunzători de sectorul contabilicesc al 
ținuturilor) și privighetorii de ocoale (aleși de către vorniceii satelor), răspundeau de 
buna desfășurare a acestei acțiuni sub aspectul ritmicității, a corectitudinii, a 
verificării și adeveririi sumelor depuse de către cei desemnați să le adune conform 
„isvoadelorˮ primite de la Vistierie (Macovei, 1983, p. 154-155). 

O categorie fiscală specială era formată din slujitorii bisericilor. Scutiți de 
bir, preoții, diaconii și dascălii plăteau în schimb dajdia, impozit personal și variabil, 
în funcție de venit, după cum atestă catagrafiile (recensăminte fiscale) din anii 1820 
și 1832 (Lefter, Văcaru, 2013; Ciubotaru, Văcaru, 2013a). În Regulamentul 
Organic, o secțiune specială (Pentru așăzământul tagmei bisăricești din toată țara, 
spre a să putea ține în starea ce mai încuviințată ...) era rezervată statutului 
clirosului și obligațiilor fiscale ale acestuia. Numărul slujitorilor altarelor era stabilit 
în funcție de cel al locuitorilor satelor (dar nu mai mult de patru preoți, doi diaconi 
și doi dascăli), toți aceștia primeau suprafețe de pământ în folosință de la 
proprietarul moșiei și erau scutiți de dările plătite de ceilalți locuitori (Preuții, 
diaconii și ciialalți slujitori legiuit hotărâți pentru bisărică, precum și acii ce vor 
prisosi după art. al doile, nu vor fi supărați întru nimic la niciun feli de dări ce vor 
fi pe lăcuitori, precum nici cu postoiuri (cvartiruri) sau cu străjări pământești), 
plătind, după obicei, dajdie: Dajdia preuților, atât a celor în slujbă, cât și a celor ce 
prisosăsc, după articolul al 2-le, va fi de acum nestrămutat câte doauîzeci lei pe an, 
adică zece lei la Svântul Gheorghe și zăce lei la Svântul Dimitrie. A diaconilor, 
patrusprezece lei, adică șapte lei la Svântul Gheorghe și șapte lei la Svântul 
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Dimitrie, iar dascalii câte opt lei pe an, adică patru lei la Svântul Gheorghe și 
patru lei la Svântul Dimitrie (Vitcu, Bădărău, 2004, p. 203-205, 334, 388-391, 562). 

Din toate punctele de vedere, era nevoie urgentă de întocmirea unor noi 
evidențe, inclusiv pentru clasul nedajnic, în care intra și Tagma bisericească, în 
care se socotesc preoții, diaconii, dascălii și numărul bisericilor (Caproșu, Văcaru, 
2016, p. 8). Astfel, în privința personalului clerical din ținutul Roman, la 4 martie 
1836, Vistieria Moldovei trimite o adresă Isprăvniciei prin care solicita o lămurită 
pliroforie pentru tot numărul preoțâlor și a diiaconilor aflători acum în tot 
cuprinsu(l) acelui ținut, precum și numărul de biserici, hramul fiecăreia dintre 
acestea, numărul dascălilor și cel al locuitorilor deserviți (ANI – Isprăvnicia 
ținutului Roman, tr. 996, op. 1043, dosar 205, f. 1). Isprăvnicia avea obligația să 
întocmească în cel mult zece zile o lămurită listă pe care să o trimită la Vistierie 
fără a mai aștepta întru aceasta al doile poroncă (ANI – Isprăvnicia ținutului 
Roman, tr. 996, op. 1043, dosar 205, f. 1). La rândul ei, Isprăvnicia, sesizând 
întârzierea răspunsurilor de la ocoale, trimitea acestora din urmă o nouă poruncă 
pentru a face o lămurită catagrafii în fiișticare sat și cotună, câți preoți, diiaconi 
dascăli din nou și vechi să găsăscu aflători acum cu poporul lor și câti sfinti 
lacașuri să gasăscu în fiișticare sat și cotună cu ci hramu (ANI – Isprăvnicia 
ținutului Roman, tr. 996, op. 1043, dosar 205, f. 2). În urma acestei porunci, la 
nivelul fiecărui sat s-a întocmit o listă care, la rândul ei, a fost trimisă 
privighetorului de ocol, ce întocmea un tabel trimis ulterior Isprăvniciei (spre 
exemplu, privighetorul Ocolului Siretul de Jos își trimite raportul la 22 martie 1836) 
(ANI – Isprăvnicia ținutului Roman, tr. 996, op. 1043, dosar 205, f. 6-10). 

O situație aparte o întâlnim în Ocolul Siretul de Sus, unde slujbașul care a 
întocmit vidomostia nu a luat în calcul trei sate: Miclăușeni, Pâncești și Vovriești 
(de fapt, după cum putem constata din tabelul centralizator, la întocmirea catagrafiei 
din acel ocol a mai fost „scăpat” un al patrulea sat, anume Poienari (ANI – 
Isprăvnicia ținutului Roman, tr. 996, op. 1043, dosar 205, f. 36 v.-37 r.). Pentru 
acest lucru a fost sancționat cu plata din salariu a sumei de 15 lei, care urma să fie 
dată în folosul cutiei milelor grosului (ANI – Isprăvnicia ținutului Roman, tr. 996, 
op. 1043, dosar 205, f. 11-12), adică închisorii ținutale. 

Tabelele cerute de Vistierie nu au putut fi întocmite în răstimpul solicitat 
inițial, din diverse motive. Într-o notă ulterioară, din 20 martie 1836, Vistieria 
prelungește termenul de întocmire și trimitere a listelor cerute, adăugând că trebuie 
recenzați toți preoții, atât acei care au popoară, precum și acei care nu au. Listele 
pentru fiecare ocol au fost trimise cu mare întârziere față de termenul solicitat, pe 
tot parcursul lunii aprilie. Așa cum reiese dintr-o altă adresă, la 29 aprilie 1836 
Isprăvnicia încă nu trimisese Vistieriei vidomostia solicitată (ANI – Isprăvnicia 
ținutului Roman, tr. 996, op. 1043, dosar 205, f. 42 r.), confirmarea îndeplinirii 
acestei obligații fiind consemnată abia la 16 mai 1836 (ANI – Isprăvnicia ținutului 
Roman, tr. 996, op. 1043, dosar 205, f. 48). După primirea tabelelor, Vistieria 
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constată însă, printr-o adresă din 7 iulie 1836, că acestea nu sunt conforme cu cele 
solicitate: s-au văzut cu totul nepotrivită pe lângă forma cerșută prin poruncă (...), 
căci nu să însămnează întru-un osăbit rost și numărul total a lăcuitorilor aflători în 
fiiștecare sat, fiind dar că fără o asămine lămurire lista nu esti trebuitoare. Să 
întoarce înapoi și să scrii Isprăvniciei ca prifăcându-să în aceeași înțălegire să să 
pristavlisacă Vistieriei în ce mai scurtă vremi (ANI – Isprăvnicia ținutului Roman, 
tr. 996, op. 1043, dosar 205, f. 43). Deficiențele constatate în întocmirea situațiilor 
cerute au fost însă remediate în lista finală întocmită de Isprăvnicia ținutului Roman 
și acceptată de Vistierie, pe care o publicăm în cele ce urmează. Catagrafia 
cuprinde numele a 409 slujitori ai altarelor (194 de preoți, 32 de diaconi și 183 de 
dascăli) din cele 105 biserici ale satelor din ținut și din târgul Roman, hramurile 
bisericilor, precum și numărul locuitorilor din fiecare sat în parte.  

Oferim astfel cercetătorilor interesați un izvor istoric din care se pot extrage 
informații utile pentru subiecte dintre cele mai diverse: istorie socială (spre 
exemplu, întocmirea unor statistici care să pună în evidență modul în care calitatea 
de slujitor al bisericii se „transmiteaˮ în familie), istorie economică, antroponimie. 
În acest sens, catagrafia din anul 1820, de pildă, permitea formularea observației că 
toate numele personale, foarte multe, care au un determinant nume comun (de 
ocupație, poreclă, etnonim etc.) erau, în uzul local, încă nume unice. Fenomenul 
este frapant mai ales în cazul preoților, dascălilor, diaconilor, vătămanilor și 
vorniceilor, care, deși erau fruntași ai satelor, nu sunt, de regulă, înregistrați cu un 
nume de familie (Lefter, Văcaru, 2013, p. XIX). Cercetarea se poate face atât pentru 
realitățile momentului cronologic al anului 1836 (prin editarea izvoarelor istorice 
similare păstrate până astăzi, întocmite pentru celelalte ținuturi), cât și în diacronie, 
prin compararea cu sursele deja editate. În cazul particular al ținutului și târgului 
Roman, ne referim aici la catagrafiile din anii 1820 și 1831/1832 (Lefter, Văcaru, 
2013; Ciubotaru, Văcaru, 2013a; Ciubotaru, Văcaru, 2013b). Astfel, catagrafia din 
anul 1831 pentru târgul Roman (Pentru toate stările privilighite nesupusă la dările 
ocârmuirii) înregistra, cu numele lor, pe toți slujitorii bisericești „în slujbăˮ (preoți, 
diaconi, țârcovnici, dascăli, ponomari și alții), numele și hramul bisericii unde 
slujeau, dar și preoții fără slujbă și răspopii, diaconii fără slujbă și ipodiaconii 
(Ciubotaru, Văcaru, 2013b, p. 60-63). 

Ca norme de editare, menționăm că slovele chirilice, inclusiv cele 
susceptibile de interpretări diverse, au fost transcrise conform criteriilor și practicii 
editorilor colecției Documenta Romaniae Historica, A. Moldova. Semnele speciale, 
marcând întregirile cuvintelor și numelor prescurtate după deprinderile ortografice 
ale scrierii chirilice sau semnalând alte aspecte grafice, sunt următoarele: (...) = 
întregirile editorilor; ... = grafie ilizibilă, loc pătat, deteriorat, acoperit parțial; [...] = 
litere de prisos. 
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No
. Numele și porecla fieștecăruie No. No. No. No.   No. 

      Ocolul Moldovvii f. 22 v.-23 r. 
1 Costachi sin preot Ioan 1 - - 1 

Hramul Sfinților 
Voi(e)vozi Satul Muncel  97 

2 Priot Vasili sin diiacon Ștefan  1 - - - 
3 Priot Neculai sin Ioniți Munteanu 1 - - - 
4 Dascalu Gheorghi sin priot Iordachi - - 1 - 
5 Dascalu Ilii Veju - - 1 - 
1 Priot Ioan Ursul 1 - - 

1 S(fântul) Neculai Satul 
Mogoșești 54 2 Priot Costandin Liovici 1 - - 

3 Dascalu Ilii a Todorii - - 1 
4 Dascalu Simioan Cofoiu - - 1 
1 Priot Andrii sin priot Nicolai 1 - - 

1 S(finții) V(oie)vozi Sat 
Hălăucești 200 2 Priot Iftimi sin priot Ioan 1 - - 

3 Dascalu Ghiorghi sin priot Ioniți - - 1 
1 Priot Vasili sin Simioan Popa - - - 

1 Buna Vestire Sat Mircești 73 2 Priot Vasili sin Poplu - - - 
3 Dascalu Gheorghi Bută - - - 
4 Dascalu Ioan Giurcău - - - 
1 Priot Gheorghi Cepari - - - 

1 S(fântul) Neculai Sat Botești 108 2 Priot Ioan sin priot Toader - - - 
3 Dascalu Ioan sin priot Ioniți - - - 
4 Dascalu Ioniți sin priot Ioniți - - - 
1 Priot Simioan Marcul - - - 

1 Precuvioasa 
Paraschiva Sat Moreni 119 2 Dascalu Ioan sin priot Simioan - - - 

3 Dascalu Ioan sin priut Ioan, 
răp(o)s(a)t  - - - 

23  12 - 11 6    
23 Suma urmii 12 - 11 6 Tot ocolul Moldovii f. 23 v.-24 r.  
1 Priot Toader Popovici 1 - - 

1 
Hramul 

Adormire(a) 
Maicii Domnului 

Sat Cârligul 46 

2 Priot Iordachi Bogan, iertat 1 - - 
3 Priot Ioniți, dohovnicul 1 -  
4 Priot Apostol Bogan 1 - - 
5 Priot Iordachi Urechi 1 - - 
6 Priot Ioniți Niți 1 - - 
7 Diiaconul Gheorghi Popovici - 1 - 
8 Dascalu Vasili Popovici - - 1 
1 Priot Gheorghi sin priot Ioan 1 - - 

1 S(finții) patruzăci 
de Mucenici Sat Vălenii 101 2 Priot Alexandru sin priot Dumitru 1 - - 

3 Diiaconul Ioan sin dascalul Ioan  - 1 - 

1 Ilizibil. 
2 Rupt în orig. 
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4 Dascalu Neculai sin priot Iacob - - 1 
1 Priot Pavăl Bere 1 - - 

2 

H(ramul) 
bisăricilor: una 

Adormire(a) și una 
S(finții) V(oie)vozi 

Sat Tupilați 79 

2 Priot Ioan Fociungul 1 - - 
3 Priot Apostol sin Nistor 1 - - 
4 Priot Timofti sin Nechifor 1 - - 
5 Dascalu Vasili sin priot Dumitru - - 1 
6 Dascalu Ștefan Luca Negrei - - 1 
7 Dascalu Neculai sin Irimiia - - 1 
8 Dascalu Miron sin Irimiia - - 1 
1 Priot Gheorghi Butnaru 1 - - - S(finții) 

Voi(e)vozi 
Sat 

Gherăiești 172 2 Dascalu Simon 
sin Toma Pădurariu - - 1 - 

1 Priot Gheorghi Popovici 1 - - - 
S(finții) V(oie)vozi Sat 

Simionești 57 2 Priot Neculai Albul 1 - - - 
3 Dascalu Neculai Popovici  - - 1 - 
48  27 2 19 12    

48 Suma urmii 27 2 19 12 Tot ocolul 
Moldovii f. 24 v.-25 r.  

1 Priot Simon Popovici 1 - - 

1 Hramul S(fântul) 
Gheorghi 

Satul 
Cordunul 89 2 Priot Ioan Monaru 1 - - 

3 Dascalu Ioan sin priot Ioachim - - 1 
4 Dascalu Costandin Dinica - - 1 
1 Priot Costandin Bocan 1 - - 

1 S(finții) V(oie)vozi Sat Lunca3 69 2 Priot Dumitru Frovin 1 - - 
3 Dascalu Gheorghii Bote - - 1 
4 Dascalu Costandin Avram - - 1 
56  31 2 23 14    

 

 
     

 
Ocol(ul) 

Siret(ul) de 
Gios 

 

1 Priot Gheorghi 1 - - 

1 Pogorârea Duhului 
Sfânt Sat Dulcești 83 

2 Priot Iftimi 1 - - 

3 Diiaconul Andrii 
sin Vasili diiaconul - 1 - 

4 Dascalu Gheorghii sin priot Vasili - - 1 
5 Dascalu Costandin sin priot Neculai - - 1 
1 Priot Neculai 1 - - 1 Izvorul Maicii 

Domnului Sat Roșiorii 18 2 Priot Dumitru  1 - - 
1 Priot Ilii 1 - - 

1 H(ramul) 
Duminica Sfinților 

Sat 
Brăniștenii4 108 

2 Priot Thiodor 1 - - 
3 Diiaconul Emandi - 1 - 
4 Dascalu Ursachi sin priot Dumitru - - 1 
5 Dascalu Iordachi Scarlat - - 1 
1 Priot Athanasii 1 - - 1 S(fântul) Neculai Satul 35 

3 Astăzi satul Luțca, comuna Sagna, judeţul Neamț. 
4 Astăzi satul Miron Costin, comuna Trifești, judeţul Neamț. 
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Bogzăștii 

2 Dascalul Ion Costandin 
sin diiaconul - - 1 -    

3 Dascalu Ursachi 
sin Andrii a Dochiții - - 1 -    

15  7 2 6 4    

15 Suma urmii 7 2 6 4 Tot ocol(ul) 
Siret(ul) de Gios  f. 25 v.-26 r.  

1 Priot Macovei 1 - - 

1 Hramul Sfinților 
Voi(e)vozi Sat Giulești 18 2 Diiaconul Vasili 

sin Antohi Armanul - 1 - 

3 Dascalul Mihalachi - - 1 
4 Dascalu Dimitrii Ciochină - - 1 

1 Priot Grigorii, 
nevolnic de slujba bisăricii  1 - - 

1 S(fântul) Neculai Sat 
Butnăreștii 65 2 Priot Vasili Ciochină 1 -  

3 Dascalu Ioan Moisăi - - 1 

4 Dascalu Dumitru 
sin priot Macovei - - 1 

1 Iconomul Ioan 1 - - 

1 S(finții) Mai Mari 
Voi(e)vozi 

Prăjăștii i 
Bârjovenii 31 

2 Săchelaru Vasili 1 - - 
3 Priot Gheorghi  1 - - 
4 Diaconul Grigorii - 1 - 
5 Dascalu Neculai Tataru - - 1 
6 Dascalu Vasili sin priot Grigori - - 1 
1 Săchilar Gheorghii Armanul 1 - - 

1 S(fântul) Neculai Sat Onceștii5 17 

2 Diiaconul Grigorii Rați - 1 - 
3 Dieaconul Neculai, nevolnic  - 1 - 
4 Dascalu Vasili Enachi - - 1 

5 Dascalu Vasili 
sin diiaconul Neculai - - 1 

1 Priot Costandin Alicsandru 1 - - 
1 S(fântul) Neculai Sat 

Șofrăceștii6 45 2 Dascalu Ioan - - 1 
3 Dascalu Costandin Ciupercă - - 1 
1 Săchilar Grigori 1 - - 

1 
H(ramul) 

Prapadoamna 
Paraschiva  

Sat Săcuenii 135 
2 Priot Gheorghi 1 - - 
3 Priot Ioan 1 - - 
4 Dascalu Șărban  - - 1 
5 Dascalu Costandin - - 1 
42  18 6 18 10    

42 Suma urmii 18 6 18 10 Tot ocolul Siretul 
de Gios f. 26 v.-27 r.  

1 Priot Ioniți, dohovnicul  1 - - 1 Hramul S(fântul) 
Neculai Sat Trifeștii 239 2 Iconomul Grigorii 1 - - - 

3 Iconomul Gheorghii 1 - - - 

5 Astăzi satul Uncești, comuna Secuieni, judeţul Neamț. 
6 Fost sat, în partea de sud a satului Trifești, comuna Trifești, judeţul Neamț. 
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4 Dascalu Ioniți sin priot Ioniți - - 1 - 
5 Dascalu Vasili - - 1 -    
1 Priot Gheorghii Căsoian 1 - - 1 

S(fântul) Dimitrii Sat Cot(ul) 
Vameșului 136 

2 Priot Grigorii Cucul 1 - - 

- 3 Diiaconul Chiriiac Căsoian - 1 - 
4 Dascalu Ioan Căsoian - - 1 
5 Dascalu Gavril sin priot Petre - - 1 
1 Priot Iordachi 1 - - 

2 Hramul S(fântul) 
Neculai amândouă Sat Porcești7 163 

2 Priot Grigorii 1 - - 
3 Priot Ștefan 1 - - 
4 Priot Gheorghii 1 - - 
5 Maftei 1 - - 
6 Diiaconul Ioan - 1 - 
7 Dascalu Panaite - - 1 
8 Dascalu Costandin - - 1 
9 Dascalu Iordachi - - 1 
10 Dascalu Iordachi - - 1 
1 Priot Ștefan, dohovnicul  1 - - 

2 
Una S(fântul) 
Neculai și una 

S(finții) Voi(e)vozi 
Sat Hociungi 97 

2 Priot Ioniță 1 - - 
3 Priot Ioan 1 - - 
4 Priot Vasili 1 - - 
5 Diiaconul Grigori Cozma - 1 - 
6 Diiaconul Grigorii - 1 - 
7 Dascalu Vasili - - 1 
8 Dascalu Costandin - - 1 
9 Dascalu Gheorghii - - 1 
10 Dascalu Neculai - - 1 
72  32 10 30 16    

72 Suma urmii 32 10 30 16 Tot ocolul Siretul 
de Gios f. 27 v.-28 r.  

1 Săchelar Dumitru 1 - - 1 

Naștere(a) Pricistii Sat Broșteni 86 2 Săchelar Gheorghii 1 - - 
- 3 Dascalu Vasili - - 1 

4 Dascalu Gavril - - 1 
1 Priot Dumitru 1 - - 2 

Una Adormire(a) 
Priciștii și una 

S(fântul) Neculai 
Sat Țuscanii 86 

2 Priot Luca 1 - - 
3 Priot Gheorghii 1 - - - 
4 Diiaconul Vasilii - 1 - - 
5 Diiaconul Mihalachi - 1 - - 
6 Dascalu Costandin - - 1 - 
7 Dascalu Ioniți - - 1 - 
8 Dascalu Vasili Ernilă - - 1 - 
9 Dascalu Ioan - - 1 - 
1 Priot Gavril, dohovnicul  1 - - 1 S(finții) Voievozi Sat Urzănii8 143 

7 Astăzi satul Moldoveni, comuna Moldoveni, judeţul Bacău. 
8 Fost sat, lângă satul Bătrânești, comuna Icușești, judeţul Neamț. 
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2 Priot Andrii 1 - - - 3 Priot Vasili 1 - - 
   4 Dascalu Grigorii - - 1 - 

5 Dascalu Vasili - - 1 - 
1 Priot Vasili, dohovnicul 1 - - 

2 
S(fântul) Ierarh 
Nicolae și una 

S(finții) Voi(e)vozi 
Sat Bahna 143 

2 Priot Neculai 1 - - 
3 Priot Dumitru 1 - - 
4 Priot Neculai Bută 1 - - 
5 Priot Ilii 1 - 1 
6 Dascalu Toader Bâle - - 1 
7 Dascalu Dumitru - - 1 
8 Dascalu Toader - - 1 
9 Dascalu Costachi - - 1 
99  45 12 42 22    

99  45 12 42 22 Tot ocolul 
Siret(ul) de Gios f. 28 v.-29 r.  

1 Priot Gheorghii 1 - - 

2 
S(fântul) Neculai 

și S(finții) 
Voievozi 

Sat Arămeștii 54 

2 Priot Iordachi 1 - - 
3 Diiaconul Anastasi - 1 - 
4 Dascalu Costachi Dinul - - 1 
5 Dascalu Costachi Ploșnițu - - 1 
6 Dascalu Iordachi - - 1 
7 Dascalu Călin - - 1 
8 Dascalu Ioan - - 1 
1 Priot Ioniță 1 -  

1 S(finții) Voievozi Sat 
Hărmăneștii9 18 2 Dascalu Albul - - 1 

3 Dascalu Ioniți - - 1 
1 Priot Iordachi 1 - - 

2 S(fântul) Prooroc 
Ilie Sat Cârligii 136 2 Dascalu Alicsandru - - 1 

3 Dascalu Ioan - - 1 
1 Priot Ioan, dohovnicul 1 - - 

1 S(fântul) 
Gheorghii Sat Ruptura10 136 

2 Priot Ioniță 1 - - 
3 Diiaconul Costandin - 1 - 
4 Dascalu Costandim - - 1 
5 Dascalu Neculai - - 1 
1 Priot Gheorghii 1 -  

1 S(finții) Voi(e)vozi Sat Buciumii 21 2 Priot Neculai  1 -  
3 Dascalu Simioan - - 1 
4 Dascalu Vasili - - 1 
1 Săchilar Ioan 1 - - 1 

H(ramul) Buna 
Vestiri Sat Galbeni 193 

2 Priot Ioan, dohovnic  1 - - - 
3 Diiaconul Grigorii - 1 - - 
4 Dascalu Thoma - - 1 - 
5 Dascalu Gheorghii - - 1 - 

9 Fost sat, în partea de nord-vest a satului Cârligi, comuna Filipești, judeţul Bacău. 
10 Astăzi satul Izvoarele, comuna Bahna, judeţul Neamț. 
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12
7 

 55 15 57 29    

      Ocolul Siret(ul) 
de Sus f. 29 v.-30 r.  

1 Priot Gheorghii 1 - - 

1 
Hramul 

Ado(r)mire(a) 
Maicii Precistii 

Sat 
Oborocenii 

de Gios 
33 2 Priot Dimitrii 1 - - 

3 Dascalu Elioan Mândrilă - - 1 
4 Dascalu Gheorghii Crișu - - 1 
1 Priot Dumitru Ardileanu 1 -  

1 Adormire(a) 
Maicii Precistii 

Oborocenii 
de Sus 37 2 Dascalu Gheorghii Chiriiac - - 1 

3 Dascalu Dumitru Crișu - - 1 
1 Priot Ioan Ursachi 1 - - 

1 S(finții) Voi(e)vozi Sat Heleștenii 109 

2 Priot Miron 1 - - 
3 Priot Mihalachi sin Ioan Ursachi 1 - - 
4 Dascalu Iordachi sin priot Miron - - 1 

5 Dascalu Gheorghii 
sin priot Iordachi - - 1 

6 Dascalu Ioan 
sin Toader Vornic, pălimari  - - 1 

1 Priot Gheorghii Roșca 1 - - 1 
Adormire(a) Sat Movileni 23 2 Dascalu Ioniți Curcă - - 1 

3 Dascalu Sandul Horniță - - 1 
1 Priot Neculai Hâncul 1 - - 

1 S(finții) Voi(e)vozi Sat Crivești  151 2 Priot Gheorghi Manoliu 1 - - 
3 Priot Theodor Marcul 1 - - 
4 Dascalu Ifrim - - 1 
1 Priot Costandin Orânceanul 1 - - 

1 S(fântul) 
Gheorghii 

Sat 
Hăbăștănii11 85 

2 Priot Mihai Clopotaru 1 - - 
3 Diiaconul Mihail sin Dimitrii - 1 - 
4 Dascalu Grigorii Clopotar - - 1 
5 Dascalu Costandin Popovici - - 1 
1 Priot Alicsandru Roată  1 - - 

1 Sf(ântul) Neculai Sat 
Fedeleșănii 55 2 Priot Costandin sin priot Ilii 1 - - 

3 Dascalu Neculai - - 1 
28  14 1 13 7    

28 Suma urmii 14 1 13 7 Tot ocol(ul) 
Siret(ul) de Sus f. 30 v.-31 r.  

1 Priot Ghiorghii 1 - - 

1 S(finții) Voi(e)vozi Sat Oțălenii 57 2 Priot Toader 1 - - 
3 Dascalu Alicsandru - - 1 
4 Dascalu Dimitrii - - 1 
1 Priot Ioan David 1 - - 1 

S(fântul) Ioan Sat Boghice 95 2 Priot Gheorghii Pleșcan 1 - - 
3 Dascalu Toader Gheorghiți - - 1 
1 Priot Iacob Zota 1 - - 1 S(finții) Voi(e)vozi Sat Po(i)enili 

Oancii cu 188 2 Priot Gheorghii Zota 1 - - - 

11 Greșit pentru Hăbășești. 
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3 Priot Condurachi Giuimer 1 - - - cotunurile 
4 Diiaconul Petre Ote - 1 - 
5 Dascalu David Fote - - 1 -    6 Dascalu Gheorghii Blid - - 1 - 
1 Priot Vasili Rotaru 1 - - 

1 S(fântul) Nicolai 
Sat 

Vorintireștii
12 

32 2 Dascalu Ioan Macovei - - 1 
3 Dascalu Andronic Ioan - - 1 
1 Priot Gheorghii Stroiu 1 - - 

1 Adormire(a) 
Maicii Domnului Sat Șcheia 31 2 Priot Pavăl Stroiu 1 - - 

3 Dascalu Dimitrachi - - 1 
4 Dascalu Gheorghii  - - 1 
1 Priot Ioan Ichim 1 - - 1 S(fânta) Triime Sat Doljăștii 143 2 Priot Vasili Visin  1 - - 
1 Priot Ilii Statin 1 - - 

1 S(finții) Voi(e)vozi Sat Rădul13 143 2 Priot Toma Moțoc 1 - - 
3 Dascalu Leon Blid - - 1 
4 Dascalu Dumitru Popovici - - 1 
1 Priot Gheorghii Ciochină 1 - - 1 S(fântul) Neculai Sat Sagna 99 
2 Priot Costandin Ciochină 1 - -     3 Dascalu Gheorghii Zocota - - 1 
57  30 2 25 15    

57 Suma urmii 30 2 25 15 Tot ocol(ul) 
Siret(ul) de Sus f. 31 v.-32 r.  

1 Priot Dumitru Macovveni 1 - - 

1 S(fântul) Spiridon Sat 
Vulpășăștii 35 2 Priot Mihalachi Sava 1 - - 

3 Dascalu Ilii sin Macsin - - 1 
4 Dascalu Ioniți priot Simioan - - 1 
1 Priot Alicsandru Zmăul 1 - - 1 S(finții) Voi(e)vozi Sat Bâra 39 2 Dascalu Vasili  - - 1 
1 Priot Toader sin priot Costandin  1 - - 

1 S(fântul) Ioan Sat Dagâța 112 2 Priot Toader 1 - - 
3 Dascalu Vasili - - 1 
1 Priot Iacob 1 - - 1 S(finții) Voi(e)vozi Sat Săcăleni 45 2 Dascalu Vasili - - 1 
1 Priot Gheorghii Loghin 1 - - 

1 S(fântul) Dimitrii Sat Gâdinții 138 
2 Priot Iacob Popovici 1 - - 
3 Priot Gheorghii Hașnavici 1 - - 
4 Diiaconul Neculai Berza - 1 - 
5 Dascal Costandin sin Loghin - - 1 
1 Priot Grigorii Mardari 1 - - 1 S(fântul) Ioan 

Botezător(ul) Sat Avereștii 182 2 Dascalu Ioan Pești - - 1 - 
3 Dascalu Iordachi - - 1 - 

1 Priot Gavril Munteanul 1 - - 2 
S(fântul) Ioan 

Blagoslov(ul) și 
S(fântul) Ioan 

Sat 
Brăteștii14 și 

Izvorul 
180 

12 Astăzi satul Volintirești, comuna Alexandru I. Cuza, judeţul Iași.  
13 Astăzi satul Rediul, comuna Bâra, judeţul Neamț. 
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Botezător(ul) 
2 Priot Gheorghii sin Gheorghii 1 - - 

   
3 Priot Ioan Popovici 1 - - 
4 Dascalu Neculai Popovici - - 1 
5 Dascalu Costandin sin Brătescu - - 1 
6 Dascalul Gherasim - - 1 
82  43 3 36 23    
82 Suma urmii 43 3 36 23  f. 36 v.-37 r.  

 Ocolul (Siretul) de Sus, scapati din 
vedere de cătră privighetor    -    

4 Sat Miclăușănii - - - 1 S(finții) V(oie)vozi   
 1 Priot Gheorghii  1 - - -    
 1 – ˶ – Vasili 1 - - -    
 1 Diiaconul Costandin - 1 - -    
 1 Dascalu Dimitru - - 1 -    

4 Satul Pânceștii - - - -    
 1 Priut Lupu Bantăș 1 - - 1 

Adormire(a)    1 – ˶ – Alicsandru Bantăș  1 - - - 
 1 Dascal Grigori - - 1 - 
 1 Dascal Ioan - - 1 - 

4 Satul Poenari - - - -    
 1 Preut Costandin 1 - - 1 

Sf(inții) 
V(oie)v(ozi)    1 – ˶ – Gavril 1 - - - 

 1 Dascal Gheorghie - - 1 - 
 1 – ˶ – Vasile - - 1 - 

8 Satul Vovriești - - - -    
 1 Priot Ilie Andoni 1 - - - 

H(ramul) 
Adormire(a) și 

S(finții) Voi(e)vozi 
  

 1 – ˶ – Ioan zet Mereu 1 - - - 
 1 – ˶ – Ioan Pleșca 1 - - - 
 1 – ˶ – Ioan a Dochiții 1 - - - 
 1 Dascalu Zamfir - - 1 - 
 1 – ˶ – Ioan - - 1 - 
 1 – ˶ – Lupu - - 1 - 
 1 – ˶ – Dimitrachi - - 1 - 

10
2 

 53 4 45 28    

      Ocul(ul) Fundului f. 32 v.-33 r.  
1 Priot Iordachi Platon 1 - - 

1 S(fântul) Neculai Sat Călineștii 92 2 Priot Ioan Rusul 1 - - 
3 Dascalu Cozma - - 1 
4 Dascalu David - - 1 
1 Priot Vișan 1 - - 1 Tă(i)ere(a) Capului 

S(fântului) Ioan 
Sat Schit(ul) 
Brad[r]ului 37 2 Priot Ioan Andrii 1 - - 

1 Priot Grigorii Climăscul 1 - - 1 
S(finții) V(oie)vozi Sat Drăgeștii  39 2 Diiaconul Grigorii Blaga - 1 - - 

3 Dascalu Filip Petre - - 1 - 

14 Fost sat în partea de est a satului Ion Creangă, comuna Ion Creangă, judeţul Neamț. 
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4 Dascalu Cozma Golia - - 1 
1 Priot Vasili Mocanul 1 - - 

1 
Adormire(a) 

Preceștii 
Sat 

Dămieneștii 53 2 Priot Ștefan Aronan 1 - - 
3 Diiaconul Ioan Mocanul - 1 - 
4 Dascalu Pintilii Ernilă - - 1    
1 Priot Vasili Branul 1 - - 1 

Buna Vestire Sat 
Călugărenii 28 2 Priot Costandin Flore 1 - - - 

3 Dascalul Iordachi sin priot Gavril - - 1 - 
4 Dascalu Neculai brat lui - - 1 - 
1 Diiaconul Ioniți Bârzul - 1 - 

1 S(finții) V(oie)vozi Sat 
Căutușănii15 84 2 Dascalu Ilii Bârzul - - 1 

3 Dascalu Ioan sin priot Ilii - - 1 
1 Priot Manolachi Bibiri  1 - - 

1 S(finții) V(oie)vozi Sat Negușănii 26 2 Dascalul Costachi Codăescul - - 1 
3 Dascalu Neculai Bibiri - - 1 
24  10 3 11 7    

24 Suma urmii 10 3 11 7 Tot ocol(ul) 
Fundului f. 33 v.-34 r.  

1 Priot Costandin Drăgănescul 1 - - 1 Hramul 
Adormire(a) 

Precistii 
Sat Pădurenii 38 2 Diiaconul Ioan Drăgănescul 1 - - - 

3 Dascalu Gheorghi Bălanul - - 1 - 
4 Dascalu Pascal - - 1 - 
1 Priot Costachi Bosinceanul 1 - - 1 

Adormire(a) 
Precistii 

Bătrâneștii de 
Sus16 53 2 Priot Vasili Bosinceanul 1 - - - 

3 Dascalu Ioan sin priot - - 1 - 
4 Dascalu Ioan Dimitru, (i)ertat  - - 1 - 
1 Priot Ștefan Hușanu 1 - - 1 

S(finții) Voi(e)vozi Iucușăștii de 
Gios17 79 2 Diiaconul Gheorghii - 1 - - 

3 Dascalu Gavril Popa - - 1 - 
4 Dascalul Ioan Negură - - 1 - 
1 Priot Ștefan Mocanul 1 - - 1 

S(fântul) Neculai Iucușăștii de 
Sus18 48 2 Priot Postolachi 1 - - - 

3 Dascalu Nechita Avram - - 1 - 
1 Priot Ioniți Popăscul 1 - - 1 Adormire(a) 

Precistii 
Băloșăștii 
Răzăși19 134 2 Dascalu Costandin Tomozăi - - 1 - 

3 Dascalu Gavril sin priot Mihalachi - - 1 - 
1 Priot Vasili Meicul 1 - - 1 Pogorâre(a) 

Duhului Sf(â)nt 
Bătrâneștii de 

Gios20 79 2 Dascalul Vasili Toma - - 1 - 
3 Dascalul Costandin Popa - - 1 - 
1 Priot Alicsandru 1 - - 1 Adormire(a) Chiliile 51 

15 Astăzi satul Căușeni, comuna Bâra, judeţul Neamț. 
16 Astăzi satul Bătrânești, comuna Icușești, judeţul Neamț. 
17 Astăzi satul Icușești, comuna Icușești, judeţul Neamț. 
18 Astăzi satul Icușești, comuna Icuşeşti, judeţul Neamț. 
19 Astăzi satul Bălușești, comuna Icușești, judeţul Neamț. 
20 Astăzi satul Bătrânești, comuna Icușești, judeţul Neamț. 

 

                                                      



S. Văcaru, M.-C. Amăriuței 178 

2 Dascalu Dumitru Popa - - 1 - Precistii 

1 Priot Vasili Munteanul 1 - - 1 S(fântul) Ioan 
Botezător(ul) Glodenii21 49 

2 Priot Ursul 1 - - - 
   3 Dascalu Vasili Loghin - - 1 - 

4 Dascalu Manolachi Pești - - 1 - 
51  21 5 25 15    

51 Suma urmii 21 5 25 15 Tot ocol(ul) 
Fundului f. 34 v.-35 r.  

1 Priot Leon Pești 1 - - 1 Hramul S(fântul) 
Neculai Sat Buciumii 73 

2 Priot Ștefan Untanul 1 - - - 
   3 Dascalu Iordachi Pești - - 1 - 

4 Dascalu Costachi Pești - - 1 - 
1 Priot Mihalachi Leul 1 - - 1 

S(finții) Voi(e)vozi Sat Muncel 41 2 Dascalul Simioan Ciobanul  - - 1 - 
3 Dascalul Grigorii Luncaș - - 1 - 
1 Priot Vasili Bârsan 1 - - 1 Tă(i)ere(a) Capului 

S(fântului) Ioan Sat Rușii22 72 2 Dascalu Ioan Popa - - 1 - 
3 Dascalul Manolachi Popa - - 1 - 
1 Priot Ștefan Platon 1 - - 1 

Adormire(a) 
Precistii Po(i)enili 118 2 Priot Gheorghii Jăverdan 1 - - - 

3 Dascalu Grigoraș Nastacul - - 1 - 
4 Dascalu Ioniți Savin - - 1 - 
1 Priot Alecsandru Tataru  1 - - 1 S(fântul) 

Gheorghii 
Sat 

Ciutureștii 51 2 Dascalu I(o)rdachi Tataru - - 1 - 
3 Dascalu Gheorghii Bârjovanul - - 1 - 
1 Priot Irimiia Zimvile 1 - - 1 

S(fântul) Neculai 
Sat 

Misăhăneștii
23 

34 2 Dascalu Gherasim Pești - - 1 - 

1 Diiaconul Mihalachi Crețul - 1 - 1 
Naștire(a) Precistii Giurgenii 78 2 Dascalu Luca Popovici - - 1 - 

3 Dascal Nastasi sin diiaconul - - 1 - 
1 Priot Vasili Tricopovici24 1 - - 1 

S(finții) Voi(e)vozi Sat Onicenii 134 
2 Priot Theodor Pricopovici25 1 - - - 
3 Diiaconul Theodor sin Zaharie - 1 - - 

4 Diiaconul Iordache 
sin diiaconul Sp(i)ridon - - 126 - 

77  31 7 39 23    
77 Suma urmii 31 7 39 23 Tot ocol(ul) f. 35 v.-36 r.  

21 Fost sat, în partea de sud-vest a satului Buciumi, comuna Valea Ursului, judeţul Neamț. 
22 Fost sat, în partea de est a satului Roșiori, comuna Roșiori, judeţul Bacău. 
23 Astăzi satul Misihănești, comuna Roșiori, judeţul Bacău. 
24 Așa în orig. 
25 Așa în orig. 
26 Trecut la dascăli. 
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Fundului 
1 Priot Iordachi Ciocan 1 - - 1 

Hramul S(fântul) 
Neculai Bozienii  128 

2 Priot Gheorghii Platon 1 - - - 
3 Dascalu Ilii Popa - - 1 - 
4 Dascal Toad(e)r sin priot Andro - - 1 - 
5 Dascal Manolachi Popa - - 1 - 
1 Priot Savin Sălcieanul  1 - - 1 

Prapadoamna 
Paraschiva Cră(i)eștii 88 2 Priot Ioan sin Gheorghii Bogatu 1 - - - 

3 Dascalu Vasili Boca - - 1 - 
4 Dascalu Mihalachi sin Darii - - 1 - 
1 Priot Alecsandru Dodiți 1 - - 1 S(fântul) Ioan 

Botezătoru Bălășăștii  12 2 Dascal David Boboc - - 1 - 
3 Dascal Grigorii Calanți - - 1 - 
1 Priot Ghiorghii Birzolomie 1 - - 1 

S(finții) 
Voi(e)vozi Băbușa 51 2 Diiaconul Gheorghii - 1 - - 

3 Dascalu Ioan Ciocan - - 1 - 
4 Dascalul Ioan sin priot Ifrim - - 1 - 
1 Priot Ștefan sin Gheorghiți 1 - - 1 Adormire(a) 

Precistii Cucii 55 2 Priot Petre sin Gheorghii Bogatu 1 - - - 
3 Dascal Toader Birescul  - - 1 - 
96  39 8 49 28    
 Târgul Romanului - - - -  f. 63 v.-64 r.  

4 Sfinta M(ănăstire) Episcopie - - - -    
 1 Preut Costandin potcapcieriu - - - 1 

Prepadoamna 
Paraschiva    1 Preut Alicsandu - - - - 

 1 Diiacon Mihai - - 1 - 
 1 Diiacon Costache - - 1 - 
 4  - - - -    

4 S(fânta) M(ănăstire) Precista - - - -    
 1 Preut Ștefan 1 - - 1 

Adormire(a)    1 Preut Ioan Aron 1 - - - 
 1 Diiacon Iacob - 1 - - 
 1 Psalt Necolai - - 1 - 
 4  - - - -    

4 Sfânt(ul) Necolae - - - -    
 1 Sachelar Necolai Pascal 1 - - 1 

Sf(ântul) Necolai    1 Preut Andrei Nestor 1 - - - 
 1 Preut Sandu, dohovnicu  1 - - - 
 1 Dascal Costandin Dornescu - - 1 - 
 4  - - - -    

6 Precista de Sus - - - -    
 1 Sachelar Ilie 1 - - 1 

Naștere(a) Maicei 
Domnului   

 1 Preut Ioan Șofrăcescu  1 - - - 
 1 Preut Ioniță Cucu 1 - - - 
 1 Diiacon Costandin - 1 - - 
 1 Psalt Ioan Sava - - 1 - 
 1 Dascal Trândaf - - 1 - 
 6  - - - -    
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18  10 4 4 4    

18 Suma din urmă 10 4 4 4 Tot târgul 
Roman(u)lui f. 64 v.-65 r.  

5 Sfin(ții) Voi(e)vozi  - - -    
 1 Sachelar Ioan 1 - - 1 

Sf(inții) Voi(e)vozi   
 1 Preut Ștefan Țiburcă 1 - - - 
 1 Preut Ioan 1 - - - 
 1 Preut Ștefan 1 - - - 
 1 Dascal Toader - - 1 - 
 5 - - - -    

5 Sfânt(ul) Gheorghii - - - -    
 1 Sachelar Costandin Banimărunți 1 - - 1 

Sf(ântul) 
Gheorghie   

 
 1 Preut Gheorghie Ciolan 1 - - - 
 1 Dascal Gavril Banimărunți - - 1 - 
 1 Dascal Iancu  - - 1 - 
 1 Dascal Costache - - 1 - 
 5  - - - -    

28  16 4 8 6    
Adunare 

56 Ocolu Moldovii 31 2 23 14    
127 Ocolu Siretului de Gios 55 15 57 29    
102 Ocolu Siretul de Sus 53 3 46 28    
96 Ocolu Fundului 39 8 49 28    
28 Romanu 16 4 8 6    
409  194 32 183 105    

Adică patru sute noă, coprinde suma peste tot 
a slujitorilor bisăricilor din cuprinsul țin(u)t(u)lui Roman.  

 
 

(ANR – Isprăvnicia ținutului Roman, tr. 996, op. 1043, 
dosar 205, f. 22 v.-37 r., 63 v.-65 r.) 
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THE CENSUS OF THE CLERGY FROM 

THE ROMAN COUNTY (1836) 
 

Keywords: Moldavia, administrative-territorial reorganization, Roman 
County, census, clergy, villages, parish churches. 

 
Abstract 

 
On July 1, 1835, the new administrative-territorial organization of the 

Principality of Moldavia entered into force. The country was divided into 13 
counties, among which the Roman County, with its residence in the 
homonymous city, was composed by four administrative subdivisions 
(„ocoale”) – Ocolul Moldova, Ocolul Siretul de Jos, Ocolul Siretul de Sus and 
Ocolul Fundul – and 117 villages. The Treasury Department („Vistieria”) 
decided to register Moldavia’s entire population under different tax categories, 
according to the new administrative map of the country. The county officials 
began to draw up lists with all the residents who had fiscal obligations to the 
state, including the clergy, who paid a special tax („dajdia”). The census of the 
Roman County clergy started in the spring of 1836 and ended in mid-July the 
same year. The table sent to the Capital contains the names of 194 priests, 32 
deacons and 183 psalm readers who served in 105 parish churches of the 
villages of the county and the city of Roman, the churches’ dedication days, as 
well as the number of inhabitants of each village. It constitutes an important 
historical source, which provide the interested researchers with useful 
information on topics ranging from social history to prosopography, and from 
economic history to anthroponymy. 

 
 

 



 

 
 
 
 
 

TIMPUL LIBER LA CASTELUL PELIŞOR 

(1903-1927). 

CÂTEVA ASPECTE ALE VIEŢII 

FAMILIEI PRINCIARE 
 
 

Macrina Oproiu 
 
 
 

Cuvinte-cheie: castel, curte, hobby-uri regale, botanică; vânători regale, 
pictură, sporturi de iarnă, ceaiul de la ora 5. 

 
Articolul prezintă un ansamblu de considerații privind viața cotidiană la 

Castelul Pelișor, care alcătuiesc teza dedicată acestuia, în perioada 1903-1948, 
lucrare vastă, cu caracter monografic, care își propune să lămurească etapele de 
construcție și decorație ale reședinței de vară de la Sinaia, precum și aspectele 
legate de evenimentele politice, oficiale, dar și cele legate de viața cotidiană. 

Referințele contemporane la Castelul Pelișor sunt relativ reduse și ele 
încep să suscite interesul istoricilor noștri din anul 2001, când istoricul Narcis 
Dorin Ion publica primul volum al lucrării „Castele, palate și conace din 
România”. Valorificând câteva documente inedite de arhivă, în special din anul 
1948, legate de inventarul general condus de George Oprescu, istoricul se 
raportează la informațiile monografiei lui Mihai Haret (Ion, 2001, p. 48-55). 

Istoricul de artă Shona Kallestrup, autoarea volumului „Art and Design in 
Romania 1866-1927. Local and International Aspects of the Search for National 
Expression”, pune accentul pe mișcarea patronală a aristocrației, subliniind 
ideea că Regina Maria a condus revival-ul național din prima jumătate a 
secolului al XX-lea. Istoricul de artă britanic opinează că epoca domniei 
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Regelui Carol I a marcat începutul căutării originii arhitecturii românești în cea 
armeană, georgiană și bizantină (Kallestrup, 2006, p. 78). 

În acest sens, invocă celebra Expoziție Universală de la Paris de la 1900, 
care a impulsionat apariția stilului neobizantin, la care s-a raportat în creația sa 
și principesa Maria. Momentul jubiliar din anul 1906 a impus stilul 
neo-românesc, considerat de autoare drept „versiunea autohtonă a 
Art-Nouveau-ului”, alternativă la istorism, cu rădăcini în stilul religios, dar și în 
arhitectura civilă. Shona Kallestrup evocă contribuția artistică a Mariei în 
efortul de a defini propriul stil, proces care se înregistrează în două etape, 
situate cronologic înainte și după anul 1918. La cumpăna secolelor XIX-XX, 
Maria se raportează la mișcarea artistică de la Darmstadt, coordonată de Marele 
Duce de Hessen-Darmstadt, cu influențe vizibile ale fenomenului britanic 
cunoscut sub sintagma generică de Modern Style, pe care le implementează în 
noua reședință din perspectiva producției artistice a arhitectului și decoratorului 
scoțian Hugh Baillie-Scott (1865-1945). 

Shona Kallestrup afirmă că în anii ’20, Maria era influențată de moda 
britanică a designului conacelor, după modelul cărora demarează amenajările de 
la Copăceni, Scroviște, Bran, Cara Dalga și Tenha Juvah. În ciuda acestei 
influențe vizibile în decorațiunea interioară, autoarea recunoaște natura foarte 
personală a viziunii artistice a suveranei (Kallestrup, 2006, p. 87, 107, 186). 

Un an mai târziu, Marian Constantin publica la Editura Compania, un titlu 
de referință pentru studiul reședințelor regale „Palate și colibe regale din 
România. Arhitectura și decorația interioară în slujba monarhiei (1875–1925)”, în 
care aduce pentru prima oară date noi din Arhivele Naționale Istorice Centrale 
despre Castelul Pelișor. Pe lângă informațiile punctuale legate de arhitectura 
interioară a castelului la 1910, de furnizori, costuri și ateliere, istoricul de artă 
identifică sursele preocupărilor artistice ale Mariei din jurul anului 1900, asimilate 
pe filieră germană, prin Școala de la Darmstadt. Marian Constantin face o paralelă 
între mecenatul artistic al Regelui Carol I și cel al Reginei Maria, concluzionând 
că preocuparea pentru istorism a celui dintâi se situează la antipodul preferințelor 
estetice ale celei din urmă (Constantin, 2007, p. 147-151). 

În anul 2011, istoricul Ștefania Ciubotaru publica ampla lucrare „Viața 
cotidiană la Curtea regală a României, 1914-1947”, în care oferea informații 
punctuale despre furnizori și facturi, pe baza cercetării de arhivă și a lecturii 
„Însemnărilor zilnice” ale Reginei Maria. Autoarea ia în discuție și Castelul 
Pelișor, fără însă a aprofunda subiectul. 

În anul 2013 a apărut volumul omagial dedicat arhitectului ceh Karel 
Zdenek Liman (1855-1929), autorul planurilor Castelului Peleș în ultima sa fază 
de construcție (1896-1914), precum și ale Castelului Pelișor (Beldiman et alii, 
2013, p. 148-158), care abordează doar etapele de construcție și decorație ale 
Castelului Pelișor. Unul dintre studii, semnat de istoricul Mircea Hortopan, a 
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fost dedicat construcției Castelului Pelișor. Fără să ia în discuție aspectele vieții 
cotidiene, a pasiunilor regale și a modului de organizare și funcționare 
propriu-zisă a reședinței de vară, autorul face paralele interesante între Castelul 
Pelișor și Castelul Rosenau al familiei princiare germane de Saxa-Coburg-
Gotha, pe de o parte, și reședințele ducale ale familiei de Hessen-Darmstadt, 
Castelul Wolfsgarten, respectiv, Palatul ducal din Darmstadt și Castelul Pelișor, 
pe de alta. În acest context bibliografic destul de sumar, studiul dedicat vieții 
cotidiene reprezintă unul dintre dezideratele cercetării noastre și abordarea lui 
acoperă întreaga paletă de preocupări, de la cele privind petrecerea timpului 
liber, până la cele legate de tipul de organizare a Curții, modul de educație al 
Principilor și Principeselor și sistemul relațional, în general. 

 
Relația dintre cele două „curți” (1903-1914) 
Viața cotidiană de la Castelul Pelișor a fost rezumată magistral în câteva 

fraze de către fiica doamnei de onoare a Reginei Elisabeta, Zoe Bengescu, 
memorialista plină de talent, Zoe Cămărășescu: „Alături de castel, se ridica 
Pelișorul, locuința familiei princiare. Era urât, dar era vesel; lipsit de gust, dar 
luminos; în locul armoniei, domnea o imaginație zgomotoasă. Cinci copii 
frumoși, nurse, feciori, câini, trăsuri, cai de călărie, automobile forfoteau în 
jurul Pelișorului, întreținând o atmosferă zgomotoasă și agitată, în contrast cu 
ținuta Peleșului. Pe scări răsuna glasul prințului Nicolae, care-și chema cockerul 
negru, prieten nedespărțit: Fuji-i-i, Fuji-i-i. Mignon fluera băiețește. Din odaia 
prințului Carol veneau sunetele unui gramofon care repeta cu încăpățânare o 
arie din Thaïs de Massenet, melodii de Reynaldo Hahn sau Chausson, Petite 
Suite de Debussy” (Cămărășescu, 2011, p. 278). 

În ciuda descrierii pline de nostalgie și culoare, primii ani după mutarea 
de la Castelul Foișor și până la moartea Regelui Carol I nu au fost nicidecum 
atât de idilici. 

„Între Peleș și Pelișor (marea și mica Curte)” – avea să scrie în 
autobiografia ei Maruca Cantacuzino – „raporturile erau încordate în mod 
aproape permanent, deși de o parte și de alta se păstrau toate aparențele de bună 
cuviință și nu se abătea nimeni cu nimic de la respectul ierarhiei și al etichetei. 
Resentimentele erau ținute la respect de autoritatea pe care regele Carol o avea 
asupra anturajului său. La adăpostul protocolului și a maimuțărelilor de la 
Curte, toți se mușcau pe ascuns până la sânge, dar afișând un zâmbet, cu 
spinarea îndoită și făcând reverență” (Cantacuzino-Enescu, 2000, p. 663). 

Viitoarea prietenă a Mariei afirmă că sursa acestor veșnice fricțiuni o 
reprezenta diferența „în fibră și fire, ca cerul de pământ” (Cantacuzino-Enescu, 
2000, p. 668), cum obișnuia să spună Regina Elisabeta dintre ea și moștenitoarea 
tronului: „Această tensiune între Peleș și Pelișor provenea din antipatia reciprocă 
a celor două suverane legată de atributele fiecăreia. Pe de o parte, [exista] 
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noblețea de caracter și intelectualitatea cvasi-virilă a lui Carmen Sylva care o 
depășea pe tânăra femeie, fără deschidere spre sensul ascuns al lucrurilor, și pe de 
alta, o nedeslușită invidie poate, a mătușii lipsite de feminitate, față de frumusețea 
irezistibilă a nepoatei” (Cantacuzino-Enescu, 2000, p. 668). 

Pe lângă conflictul permanent dintre cele două, motivul principal al 
rupturii de generație al celor două Curți l-a reprezentat, fără îndoială, falimentul 
bugetar pe care Regele îl descoperă cu stupoare în anul 1903, an care coincide 
în mod fatal cu inaugurarea Castelului Pelișor. Nu doar că Ferdinand și Maria 
au golit caseta regală, dar datoriile lor sunt impresionante. Extrem de calculat cu 
finanțele, Regele Carol I resimte lovitura din plin, însă – cu tactul care îl 
caracterizează – achită toate datoriile și păstrează tăcerea absolută asupra 
subiectului. Corespondența sa din această perioadă oferă însă imaginea de 
ansamblu a acestui veritabil dezastru financiar, la care Regele este martor și pe 
care se vede obligat să îl soluționeze. 

Într-o scrisoare expediată de la București, la 24 martie/6 aprilie 1903, 
fratelui său Leopold, Rege Carol I scria: „Abstracție făcând de [situația din] 
țară, o recoltă bună ar fi de dorit și pentru finanțele mele, căci acestea au fost 
strașnic afectate de datoriile considerabile pe care le-au făcut Nando și Missy. 
În tot ce înseamnă gospodăria lor și în administrația banilor pe care îi 
manevrează ei s-a instaurat așa o dezordine fără margini [...] încât notele de 
plată au rămas neachitate cu anii” (Cristescu, 2012, p. 487-488). 

Suveranul îi relatează în detaliu subiectul falimentului, care trebuie să-l fi 
costat mulți nervi și energie: „La începutul lui martie s-a ajuns însă la faliment 
și Missy a fost cea dintâi care a avut curajul să-mi spună că există datorii mari. 
Am întrebat-o la cât se cifrează acestea; ea a recunoscut speriată că este vorba 
de două sute de mii de franci, însă eu fusesem informat cu câteva zile înainte, de 
bunul meu Kalinderu, că au fost luați 400 de mii de franci de la Banca 
Națională. [...] Missy și-a pierdut cumpătul când i-am spus că datoriile ei 
depășesc o jumătate de milion, că situația este extrem de gravă și să mi-l trimită 
imediat pe Nando care trebuie să-mi dea explicații” (Cristescu, 2012, p. 487). 
Ca un adevărat contabil, Regele analizează situația financiară a celor doi tineri 
și decide să achite datoriile: „Eu am cerut un bilanț amănunțit și voi plăti toată 
suma care se ridică la aproape șase sute de mii de franci. În interesul copiilor, 
chestiunea va fi rezolvată discret și fără zarvă” (Cristescu, 2012, p. 488). 

Exasperat de lipsa de măsură a cuplului princiar, Regele îi scrie fratelui 
său: „Missy continuă să facă un lux nemaipomenit cu toaletele, deși iarna aceasta 
a avut prea puține motive, dar la ea situația este mereu înfloritoare. Acum i-am 
atras insistent atenția să facă economii și să se limiteze, căci dacă o ține tot așa o 
să ne ruinăm cu toții. [...] În cursul ultimilor patru ani am plătit deja suplimente și 
datorii în valoare de 250 de mii de franci și în plus le-am construit frumoasa casă 
de la Sinaia în care se pot muta acum” (Cristescu, 2012, p. 489). Carol îi cere 
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Principelui Leopold să-i găsească un administrator al averii tinerei perechi 
(Buhman, 2006, p. 440). 

În epistola din 18/31 mai 1903 către Leopold, expediată de la București, 
Carol I făcea bilanțul nefericit al imensei datorii princiare: „Am reglementat 
acum enormele datorii ale copiilor. În decurs de cinci ani au cheltuit cu peste un 
milion de franci în plus față de veniturile lor. Nando avea un depozit de 300 de 
mii de franci la banca românească care se formase în anii în care ei locuiseră la 
mine. S-a dus această frumoasă rezervă, în plus le-am plătit datorii restante în 
valoare de 516 mii de franci și le-am dat în fiecare an sume cuprinse între 50 și 
60 de mii de franci. Anul trecut pentru călătoria în Anglia le-am dat 70 de mii 
de franci” (Cristescu, 2012, p. 491-492). 

Deși recurge la o creștere a veniturilor princiare, probabil, după reproșurile 
Principesei Maria, veșnic nemulțumită de bugetul alocat, Regele impune limite 
stricte tuturor cheltuielilor, pe care administratorul Burin urma să le controleze la 
sânge: „Acum am pus să se elaboreze un buget adevărat ale cărui cheltuieli se 
cifrează la aproximativ o jumătate de milion de franci. Deoarece veniturile lor 
sunt de 380 de mii de franci [anual] le voi mai da un supliment de o sută de mii de 
franci, dar le-am declarat în modul cel mai categoric că de acum nu le voi mai 
plăti nici o datorie. [Administratorul] Tamm a fost concediat, contabilul propus de 
administrația Curții [princiare de la Sigmaringen] nu corespunde, ceea ce Nando 
trebuia să-ți comunice din însărcinarea mea, dar, ca de obicei, a întârziat să o 
facă” (Cristescu, 2012, p. 492). 

 
Botanica 
Pasiunea pentru lumea vegetală l-a urmărit pe Regele Ferdinand încă din 

adolescență. Vasile Păun (Cristescu, 2005, p. 170), profesorul său de limba 
română, afirma cu mândrie despre fostul său discipol: „În botanică poate să 
rivalizeze cu cei mai buni reprezentanți ai acestei științe”. Vasile Păun considera 
că Principele semăna „cu un profesor (care ar fi putut să predea botanica)” 

(Wolbe, 2004, p. 195). 
Prietena sa de o viață, Prințesa Martha Bibescu, forțează comparația lui 

Vasile Păun și afirmă că Ferdinand surclasa - în materie de flori - cultura unui 
pedagog: „Cunoștințele sale botanice depășeau cunoștințele obișnuite ale unui 
profesor și se apropiau de erudiție” (Principesa Bibescu, 1930, p. 37). 

Foarte discret față de semeni, în general cu cunoștințele sale, Regele 
Ferdinand se lansează în discuții pe teme de botanică doar față de specialiști: 
„La fel de spontan era regele când se întreținea cu specialiști din domeniul 
botanicii. În asemenea ocazii, se putea întâmpla ca el să citeze șiruri întregi de 
denumiri latinești de plante și să indice și locurile unde se găsesc favoritele sale. 
Când s-a pus odată problema de a planta flori noi în parcul din jurul Castelului 
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Peleș de la Sinaia, el a studiat temeinic, cu creionul în mână, lucrări de botanică 
și, asemenea unui student, și-a făcut extrase” (Brudișteanu, 1933, p. 423). 

Alexandru Borza1 afirmă că Regele dezvoltase adevărate relații 
profesionale cu o seamă de personalități din domeniu, cu care a colaborat până 
în ultimele clipe ale vieții sale: „Ca pasionat excursionist și vânător ce era, a 
făcut, rând pe rând, cunoștință cu florile de munte, cu ierburile câmpiilor și 
stepelor noastre, adâncindu-și cunoștințele prin studiul serios al literaturii 
botanice. Dintre botaniștii noștri, D[omnu]l. Z.C. Panțu2, și, în special, Dl. 
Colonel Farmacist, G. Grințescu3, I-au fost mentori și tovarăși de studiu și 
herborizări. [...] Preocupările botanice-horticole continue ale Regelui Ferdinand 
s-au transformat, în ultimele Sale luni de suferință, în adevărată obsesie” 
(Brudișteanu, 1933, p. 47-48). 

Martha Bibescu povestește că Regelui îi plăcea să-i arate albumele și 
cărțile sale cu flori, ținându-i adevărate prelegeri de botanică. „Am răsfoit 
împreună toate lucrările frumoase din biblioteca sa: cărți de arhitectură, de 
călătorii și mai ales de botanică; el întoarce filele încet și dă lămuriri 
amănunțite; îi place să învețe pe alții; mie, mi-e drag să-l ascult” (Principesa 
Bibescu, 1930, p 68). 

Ea rememorează ultima lor întâlnire de la Castelul Pelișor, din iulie 1927, 
când Regele îi arată cele mai recente albume: „Îl regăsesc în cabinetul său de 
lucru, cu cei doi câini negri culcați la picioarele sale. Sta aplecat sub lampă, ca 
de obicei. Mai răsfoim odată împreună cărțile cele frumoase. Pe când întoarce 
paginile unde sunt scrise și reproduse spețele marei familii a gențianelor, îmi 
vorbește pentru întâia oară de Poiana4. Îmi spune ca e singurul loc din Romania 
unde a găsit într-o zi gentiana bavarica și imbricata de Scheich, care se găsesc 
din belșug la Sigmaringen și pe coastele muntelui Etzel” (Principesa Bibescu, 
1930, p. 6). 

Regele Ferdinand nu s-a mulțumit doar să studieze flora alpină a 
Carpaților, ci a identificat specii de plante, pe care fie le-a catalogat, fie le-a 
organizat în câteva ierbare: „Își procura nu numai fiecare lucrare nou apărută 
din domeniul botanicii, el aduna și într-un ierbar plante presate cu grijă pe care 

1 Alexandru Borza (1887-1971): botanist român, întemeietorul științei numită 
geobotanică și cel care a pus bazele Grădinii botanice din Cluj. 

2 Zacharia C. Panzu (1866-1934), celebru naturalist și om de știință român, participant 
la revoluția de la 1848.  

3 G.P. Grințescu, farmacist militar, fratele celebrului Ernest Grințescu, profesor de 
științele naturii și autorul, printre altele, a lucrării despre „Plante noi în flora 
României”. 

4 Poiana invocată se găsește în Munții Bucegi, la o altitudine de peste 2000 de metri. 
Este a doua poiană care poartă numele unui suveran. Prima a fost denumită după 
Regina Elisabeta a României. 
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se pricepea să le clasifice exact în sistemul Linné. Ca rezultat al unor 
descoperiri norocoase și al cultivării unor specii în îngrijire proprie, el și-a 
îmbogățit patrimoniul botanic cu numeroase subspecii. Este primul care a 
demonstrat prezența lui Iris pseudacorno și a lui Graminea în Dobrogea; dar 
prea marea lui modestie i-a interzis să facă publice aceste rarități ale științei. 
Chiar în zilele când era pe moarte, a ordonat ca vreo câteva rarități – gențiane – 
să fie mutate din Carpați în Alpeum”. „El întocmise cu mână tremurătoare o 
listă a speciilor de iris nou cultivate – chiar și de cele de culoare neagră [...]” 
(Wolbe, 2004, p. 294). 

În anul 1923, cu ajutorul peisagistului german Friedrich Rebhuhn, 
Ferdinand și Maria amenajează în jurul reședinței o mică grădină: „Am dat 
dispoziție să fie tăiați mulți copaci din fața Pelișorului – scria Regina – ca să se 
creeze spațiu. Nu este plăcut să sacrifice copaci, dar trebuie să spun că acest lucru 
a avut cel mai bun rezultat. Este o mare realizare și ne va da posibilitatea să facem 
o frumoasă grădină în jurul casei” (Maria, Regina României, 2012, p. 162). 

Aranjată de-a lungul unor alei pietruite, grădina de la Castelul Pelișor 
dispunea – conform unui raport privind Parcul regal de la Sinaia, întocmit de 
Friedrich Rebhuhn, Directorul Parcurilor regale – de „Ronduri de flori - m.p. 
512/Plante perene și dalia - m.p. 1.490 – 2002/ Jardiniere - m.p. 16/Suprafața 
serelor este de m.p. 775/Trei sere mici fără calorifer m.p. 168/Răsadnițe 511 
ochiuri a 1,50 m.p. 766- 1. 709/Grădina pentru răsaduri din jurul Florăriei m.p. 
1. 685/Grădina pentru tăiatul florilor - m.p. 1. 558/Grădina de rezervă pe lângă 
grajduri - m.p. 1. 120 - 4.363” (ANR, Ferdinand, dosar 448/1931, fila 44). 

Grădina Pelișorului este menționată și de către Martha Bibescu, care 
scria: „Îl revăd în grădina sa culegând trandafiri și căutând să nu facă rău 
trandafirului. Avea metodele sale și o pereche de foarfeci speciali care menținea 
floarea tăiată într-un mic clește” (Principesa Bibescu, 1930, p 37). Principesa 
Maria, într-o scrisoare expediată mamei sale la Coburg, la 1 august 1904, scria 
la rândul său: „Am avut trandafiri foarte frumoși anul acesta, nu-mi amintesc să 
fi fost alții mai frumoși” (ANR, Maria, Corespondență, dosar nr. V/2538/1904, 
fila 2). Într-o altă epistolă, Maria scria: „Avem o mulțime de flori acum și de 
vreo trei ani, avem un grădinar foarte inteligent, care știe să decoreze foarte 
frumos mesele” (ANR, Maria, Corespondență, dosar V/2543/1904, fila 3). 

 
Vânătoarea 
Încă din adolescență, Ferdinand deprinde arta vânătorii. Ca elev la 

Düsseldorf „[...] avea să devină un entuziast al artei cinegetice, un maestru al 
țintirii”, așa cum se exprimă biograful său Eugen Wolbe. Înainte de venirea în 
România, Ferdinand făcea parte din „Asociația cinegetică a ofițerilor” (Wolbe, 
2004, p. 33). Cu toate că Sinaia era o localitate extrem de împădurită, Ferdinand 
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prefera totuși să vâneze departe de reședința de vară. Sinaia era – de obicei – 
punctul de plecare spre marile domenii de vânătoare din Moldova sau Transilvania. 

Aflat în anturajul regal, generalul Radu Rosetti l-a însoțit adeseori pe 
Rege la vânătoare. Acesta afirma că Ferdinand „cunoștea natura bine și o iubea 
mult. Și iubea natura ca și înfățișare și ca ceea ce producea: floră și faună. Și de 
aci altă distracție a Sa: vânătoarea. Dar vânătoarea o iubea nu numai – ași zice 
chiar: nu atât – pentru plăcerile vânătoarei propriu zisă, a goanei și a 
împușcărei, cât pentru bucuria vieții în aer liber și pentru cunoașterea faunei 
țărei și a obiceiurilor sale, despre cari știa a povesti multe” (Wolbe, 2004, p. 
33). La 28 octombrie/10 noiembrie 1903, de la Castelul Pelișor, Ferdinand îi 
scria fratelui său Carlo: „[...] am făcut și eu câteva poze cu munții acoperiți de 
zăpadă de aici, care au ieșit foarte bine, o să ți le trimit de la București. Cinci 
zile am fost la vânătoare în munți. Rezultatul n-a fost prea grozav: un mistreț și 
firește un urs colosal, după standardele de aici” (Cristescu, 2015, p. 274-275). 

La 25 octombrie/8 noiembrie 1904, îi scrie din nou: „Timpul a fost însă 
întrebuințat cu folos, cu plimbări lungi la Sinaia, o vânătoare foarte reușită în 
munții Muscelului și printr-o ședere de cinci zile la Iași” (Cristescu, 2015, p. 299). 

La 30 noiembrie/13 decembrie 1906, într-o altă scrisoare, Ferdinand 
relatează despre ultimele vânători: „Toamna a trecut atât de repede, că de abia 
am băgat de seamă, mai ales câtă vreme am stat la Sinaia și am primit 
nenumărate vizite, cu manevrele care au urmat după aceea și câteva excursii, pe 
care le-am făcut cu cumnatul nostru Ernie [de Hohenlohe-Langenburg], cu care 
am mers la vânătoare. […] Starea de suferință a Unchiului ne-a determinat să ne 
mutăm aici mai devreme decât de obicei. De atunci însă am plecat de mai multe 
ori la vânătoare, o dată am fost ca să mă asigur de starea stocului de capre negre 
și apoi ca să mai vânez mistreți și urși” (Cristescu, 2015, p. 299). 

Într-o scrisoare adresată mamei sale, Marea Ducesă Maria Alexandrovna, 
Maria scria la 1907 despre pasiunea pentru vânătoare a soțului său: „Nando 
merge câteodată la vânătoare și nu pare să simtă frigul care îi îngheață pe 
ceilalți. Bătrânul Newmann este mai tânăr ca niciodată și deși nu poartă măcar o 
haină de blană, ar sta nemișcat lângă Nando chiar și două ore, în frig, fără să se 
plângă, este un bătrân adorabil” (ANR, Maria, Corespondență, dosar nr. 
V/2609/1907, fila 1). 

În anul 1909, Ferdinand scria: „Așa că cele șase zile de vânătoare în 
munții Bucegi au fost o schimbare plăcută și sănătoasă și o odihnă bine 
meritată. Vremea a fost splendidă și vânatul din plin, numai că nu a vrut să vină 
la mine” (Cristescu, 2015, p. 322-323). La 16/29 aprilie 1910, Ferdinand îi scrie 
lui Carlo că ajunsese de trei zile la Sinaia ca să vâneze „fără succes”, cocoși de 
munte, de aceea alege să meargă la vânătoare de dropii în Bărăgan (Cristescu, 
2015, p. 322-328). 
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Potrivit lui Buhman, în toamna anului 1915, Ferdinand merge la 
vânătoare în Muscel (Buhman, 2006, p. 176), în ianuarie 1916, împreună cu 
Principele moștenitor vâna pe moșia lui P.P. Carp de la Tzibănești (Buhman, 
2006, p. 171). Tot atunci participă la o vânătoare la Segarcea, apoi la Ghidigeni 
și Florești (Buhman, 2006, p. 171). Fratelui său mai mare Wilhelm îi expediază 
de la Sinaia, la 10 octombrie 1919, o epistolă, în care îi scrie: 

„Dragul meu Wilhelm, 
După ce soluționarea crizei de guvern m-a ținut 14 zile la București, 

m-am întors aici la Sinaia, unde vremea splendidă și aerul curat îți fac într-
adevăr bine. Între timp am fost câteva zile la o vânătoare de cerbi, aflați în 
perioada de împerechere, în Transilvania, în apropiere de Târgu Mureș, pe 
fostul domeniu de vânătoare al arhiducelui Rudolf” (Cristescu, 2015, p. 414). 

După revenirea la Sinaia, la sfârșitul războiului, Ferdinand își reia 
activitățile curente și îi scrie Principesei Mignon: „Eu am rămas tot timpul aici 
în Sinaia, afară de o săptămână la începutul lui octombrie când am fost la 
vânătoare în Ardeal” (Cristescu, 2015, p. 419). Din jurnalul zilnic al Mariei, 
aflăm că Ferdinand merge la vânătoare la Bahna Rusului, împreună cu diadohul 
George (Maria, Regina României, 2004, p. 278), lângă Arad, cu Friedel (Maria, 
Regina României, 2004, p. 354). Ferdinand și nepoții săi germani merg la 
vânătoare de urși (Maria, Regina României, 2013d, p. 295). În anul 1927, 
Wilhelm e invitat din nou să vâneze la Sinaia. În același an, colonelul von 
Spiess, prieten apropiat al Regelui, devine directorul de vânătoare al Curții 
regale (Wolbe, 2004, p. 290). Bugetul general de cheltuieli al anului 1927 se 
ridică la suma de 304.000 lei (ANR, Ferdinand, dosar 15/192, fila 2). 

 
Sporturi la Sinaia 
Sinaia, ca oraș situat în zona montană, a excelat întotdeauna la capitolul 

sporturi de iarnă. Primii care le-au practicat curent au fost Principii moștenitori 
Ferdinand și Maria. Prima mențiune despre sport, apare într-o scrisoare a 
Principelui Ferdinand, expediată de la Sinaia fratelui său Carlo, la 5/18 februarie 
1911: „Demult voiam să pun mâna pe condei și să-ți dau vești despre noi. Îți scriu 
astăzi din Sinaia, unde mă aflu de două zile ca să mă dedic sporturilor de iarnă, 
pârtiei de bob și celei de schi. [...] Cu mare bucurie așteptăm scumpa voastră 
vizită [...]” (Cristescu, 2015, p. 335). De asemenea, Principele adaugă: „Pentru 
a-mi oferi mișcarea necesară, pe timp de iarnă am devenit un adept fervent al 
rolelor, pe care merg zilnic câteva ore” (Cristescu, 2015, p. 336). 

La rândul ei, Principesa Maria era – potrivit mărturiei fiicei sale Ileana – 
„o patinatoare desăvârșită” (Ileana, Principesă de România, 2008 p. 55). Cu 
toate că în memoriile sale, Maria se apără, afirmând: „Niciodată n-am patinat 
prea bine, dar știam minunat să înfrunt avântarea în jos cu patinele”, ea trăiește 
cu intensitate fiecare moment: „[...] Era ceva splendid zborul de-a lungul 
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povârnișului pe care îl sfârșeai printr-o curbă înaripată când ajungeai jos, pe 
lac” (Maria, Regina României, 2013, p. 223-224). 

Inițial familia patina pe aleea din fața Castelului Peleș, însă după 
amenajarea patinoarului din centrul orașului Sinaia, Maria continuă să 
performeze acolo. Lecții de patinaj iau și Principesele Elisabeta și Mignon, pe 
lacul înghețat al parcului Cișmigiu (Buhman, 2006, p. 106).  

Cel care a instituționalizat sporturile practicate la Sinaia a fost însă 
Principele Carol. Pasiunea sa pentru mișcare, în general, i-a fost insuflată de 
Maria, care scria în anul 1905, mamei sale Marea Ducesă Maria Alexandrovna: 
„Am stabilit ca Principele Carol să fie trezit în fiecare dimineață la ora 7 și să facă 
instrucție cu batalionul [I de Vânători de munte] ca în felul acesta să mai 
slăbească și să se comporte mai puțin ciudat” (ANR, Maria, Corespondență, dosar 
nr. V/2573/1905, verso fila 3). Carol a pus bazele primului Club Sportiv Român, 
iar pasiunea sa pentru sporturile cele mai diverse avea să îl urmărească toată viața. 
Unul dintre biografii săi afirmă că „Jocurile de copii se transformaseră în sporturi. 
Prințul Carol înjghebase un club sportiv, în care membrii erau aleși printre 
prietenii de totdeauna, la care se mai adăugau câțiva outsideri cărora le făcea de 
multe ori dificultăți la admitere, dacă nu îi erau pe plac. [...] Se juca tenis, și iarna, 
cursele de bobsleigh și săniuțe erau sporturile favorite” (Quinlan, 2001, p. 37-38). 

Tradiție a aristocrației, sportul este preocuparea de bază a Principelui 
moștenitor, alături de școală și armată: „Ca multor tineri aristocrați, îi plăcea să 
joace tenis, să se dea pe topogan, să schieze, să vâneze, și era mai cu seamă 
atras de mașinile rapide și elegante; spre deosebire de mama sa totuși, nu se 
dădea în vânt după călărie. Cam pe la șaisprezece ani, a început să fie interesat 
de aeroplane, dar din pricina pericolului inerent această pasiune a fost repede 
înăbușită de der Onkel5 (Quinlan, 2001, p. 37-38). 

La inițiativa Principelui Carol este amenajată la Sinaia prima pârtie de 
bob, în anul 1910. Maude Rea Parkinson scria despre pasiunea Principelui 
pentru acest sport: „Cred că principele Carol învățase să conducă bobul de la 
niște prieteni care fuseseră în Elveția; în orice caz, a devenit atât de pasionat de 
acest sport, că nu s-a lăsat până când nu a deschis o pârtie la Sinaia. Așa că, în 
numai o iarnă, bobul a devenit ultima senzație a înaltei societăți” (Parkinson, 
2014, p. 167-168). 

Pârtia de bob ocolea pajiștea Castelului Peleș și se oprea în oraș: „Startul se 
lua undeva sus, în pădure, în spatele castelului, iar pârtia avea multe curbe până la 
podul de peste râul Peleș, de unde cobora până la drumul principal. A fost instalat 
și un post telefonic, ca să se anunțe sosirea saniei la punctul terminus înainte de a 
porni următoarea, iar pârtia era păzită de soldați care să împiedice spectatorii 
imprudenți să se expună pericolului” ( Parkinson, 2014, p. 168). 

5 Der Onkel era, desigur, Regele Carol I. 
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În cursele de bob, sunt atrași și ceilalți copii ai cuplului princiar, fără că 
toți să fie însă la fel de talentați. La 21 ianuarie 1910, Principii Carol și 
Elisabeta vin la Sinaia pentru cursele de Bobsleigh ale Clubului Sportiv 
(Buhman, 2006, p. 118). La 3 ianuarie, pe pârtia de la Sfânta Ana, Elisabeta, 
care era în sanie cu tânărul Grigore Romalo și cu Maria Mavrocordat suferă un 
ușor accident (Buhman, 2006, p. 118). „Sania regală a fost ușor atinsă și s-a ales 
cu o gleznă umflată” (Parkinson, 2014, p.168). Doctorul C. evită coliziunea cu 
Principesa, însă nu total. La nefericitul evenimentul asistă atât Rea Maude 
Parkinson, cât și Eugen Buhman, care îl relatează fiecare în jurnal. 

Prompt informat, Regele Carol I ia măsuri drastice, interzicând orice 
activitate sportivă la Sinaia: „De la București s-a dat poruncă neînduplecată să 
se înceteze imediat cu săniușul, iar tinerilor li s-a ordonat să se întoarcă 
numaidecât în capitală. Această poruncă nu admitea comentarii, așa că săniile 
au fost depozitate cu amărăciune și grupul s-a întors în oraș. Probabil că 
principele Carol a primit o predică din partea regelui, cu privire la pericolele 
unui astfel de sport. În orice caz, în iarna aceea nu s-a mai dat nimeni cu bobul” 
(Parkinson, 2014, 169). 

După 1919, plimbările cu sania au fost reluate de cuplul regal: Maria 
scrie despre „Plimbarea de după-amiază, cu sania, cu vechiul poștalion, tras de 
patru cai negri – invenția Ilenei (Maria, Regina României, 1996, p. 4), apoi 
menționează o plimbare cu sania, cu Sitta (Maria, Regina României, p. 371) și o 
alta cu Elisabeta și George. Principesa Ileana, în special, manifesta o mare 
înclinație specială către cele mai exotice experiențe sportive. Într-o scrisoare 
redactată în limba franceză de către Principesă și expediată mamei sale de la 
Sinaia, Ileana scria despre pluta numită „Lebăda”: „Tâmplarul mi-a construit o 
mică plută de doi metri, cu două locuri pentru Ioana și mine. Plutește pe micul 
lac format de râul Peleș în fața Castelului Pelișor, lacul cascadei” (Maria, 
Regina României, 2005, p. 33). 

În anul 1920 este redeschisă pârtia de bob de la Castelul Peleș, 
reamenajată după proiectul inginerului Sângiorzan, pe versantul vestic al 
dealului Furnica, având o lungime de 2.100 m și zece viraje. Reginei îi place să 
ia parte uneori la jocul celor tineri. La 20 februarie 1920, Maria scria: „M-am 
trezit într-o zi absolut superbă, la Sinaia. Nimic nu putea fi mai strălucitor, mai 
minunat. Un cer albastru ca un safir, munții uluitor de albi și, în ciuda gerului 
puternic, la soare era aproape cald. Am participat, cu bucurie, la mersul cu 
bobul cu Carol și Ileana, am petrecut în mod sănătos și vesel o dimineață și o 
parte din după-amiază” (Maria, Regina României, 2004, p. 73). 

Într-o scrisoare adresată mamei sale, Principesa Ileana îi scria de la 
Castelul Pelișor, în anul 1920: „Ne-am dat cu sania de la unsprezece jumătate la 
doisprezece jumătate dimineața și între două jumătate și patru seara” (ANR, 
Maria, Corespondență, dosar nr. V/1079/1920, fila 1. De asemenea, Ileana 
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dispunea de un bob numit „Snow” (ANR, Maria, Corespondență, dosar 
V/1074/1919, fila 1). 

Pe lângă cursele de bob, la Sinaia se practică curent schiul. Regina Maria 
se delectează să-i privească pe schiori (ANR, Maria, activitate literară, nr. inv. 
1338-1341, rola 487, dosar III 184, caiet LXXVII, fila 63). 

Dotată pentru activitățile sportive, Ileana învață să schieze cu instructorul 
sportiv Ion Pălăngeanu. Ileana îi scrie Reginei Maria, în anul 1920, că schiurile 
sale au lungimea de 1,85 m (ANR, Maria, corespondență familie, dosar nr. 
V/1079/1920, verso fila 1). Lecțiile se dovedesc uneori dificile și se soldează cu 
accidente ușoare sau mai grave, precum cel din 30 decembrie 1930, când Ileana 
cade aproape de casă și se accidentează grav (Maria, Regina României, 2005, p. 
73). În anul 1928, din ordinul generalului Nicolae Condeeascu, pârtia este 
deviată pentru a proteja grădinile Castelului Peleș, aflate într-o fază de extindere 
și reamenajare sub atenta coordonare a grădinarului-șef de la Sinaia, Carol 
Gutmann. Acesta înaintează o scrisoare oficială Direcției Horticole a Casei 
regale, în care solicită reintroducerea pazei militare: 

„Direcția Horticolă a Casei regale 
București, 10 decembrie 1928 
Domnului General N. Condeescu, Șeful Casei Militare a M. S. Regelui 
Conform alăturatei scrisori a Domnului C. Gutmann, Șeful Parcului 

Regal Sinaia, Vă aducem la cunoștință următoarele: cu sosirea iernii și căderea 
zăpezii, poiana din fața Castelului Peleș, devenind un câmp favorabil sporturilor 
de iarnă, a dat prilej tuturor amatorilor să practice sportul pe această poiană, 
stricând cu desăvârșire și bătătorind florile care stau sub zăpadă. 

Vă rugăm să binevoiți a lua măsurile cuvenite și a aviza Comandamentul 
de Vânători să pună o sentinelă care să oprească accesul publicului pe această 
poiană, lucru care s-a mai făcut și în anii trecuți. Sporturile însă se pot face în 
spatele teraselor spre pădure unde nu sunt plantațiuni de flori” (ANR, Peleș, 
dosar 442/1928, fila 21). 

Generalul Condeescu solicită regimentului de vânători de munte 
comandat de colonelul Jacobici să ia măsurile corespunzătoare, după care 
adaugă: „Se admite pe poiana din stânga Castelului vizavi de podul unde trece 
peste Peleș” (ANR, Peleș, dosar 442/1928, fila 21). 

După căsătorie, cuplul arhiducal Anton-Ileana, pe care Maria îl numește 
Pumas, schiază împreună la Sinaia ori de câte ori i se permite să revină. La 
rândul său, Principele Mihai ia lecții de schi de la o vârstă fragedă, cu 
instructorul sportiv Ilie Radu. Pentru a practica acest sport, împreună cu mama 
sa, Principesa Elena, Mihai se deplasează de regulă la Stâna regală, departe de 
ochii curioșilor. 

Un alt sport practicat cu fervoare la Sinaia – în afara sezonului rece – de 
copiii cuplului princiar Ferdinand-Maria era tenisul. Terenul de tenis de pe 
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domeniul Peleș a fost amenajat în perioada iunie-octombrie 1929, având o 
suprafață de 2359 m3, care a costat bugetul regal 159.000 lei (ANR, Peleș, 
dosar 449/1929, fila 93). Prezentă în anturajul Casei regale, Zoe Cămărășescu se 
implica alături de Principi și Principese în veritabile partide de tenis, a căror 
miză era foarte mare, în ciuda abilităților sportive discutabile: „Tot pe marginea 
apei, ascuns de pomi și înconjurat de o rețea înaltă de sârmă, tenisul ne oferea 
tot o petrecere, sub formă de sport. Nenumărate partide se jucau pe acel teren 
între mazete, care-și închipuiau că vor putea, cu puțin antrenament, să ia parte 
chiar la concursurile ce aveau loc jos, în oraș, pe terenul numit Romalo” 
(Cămărășescu, 2011, p. 280). Zoe Cămărășescu relatează că amatorii se 
înfruntau adeseori cu profesioniștii: „Cu inconștiența tinereții, ne înscriam, 
avându-l drept partener pe unul dintre prietenii noștri, la concursul în care 
apăreau: Stern, Blumann, frații Mișu, frații Sangalli, Pierre și Henry Coandă, 
toți campioni, sau măcar candidați la acest titlu. Natural, eram eliminați din 
prima zi, cu scor greu de mărturisit, care însă nu se înscria în viața noastră ca o 
înfrângere rușinoasă. Era sport!” (Cămărășescu, 2011, p. 280). 

La rândul lui, Eugen Buhman afirmă că „Tenisul [..], vânătoarea cu câini 
și drumețiile pe munte se numără printre distracții” (Buhman, 2006, p. 119). 
Pasiunea pentru tenis îi urmărește pe Principi și mai târziu: „Carol și Mignon 
joacă tenis pe rupte”, scria Maria la 20 septembrie 1921 (Maria, Regina 
României, 2013a, p. 292). 

Încă din timpul domniei Regelui Ferdinand, la Sinaia fusese amenajat 
un teren de golf. Despre statutul acestui teren, Maria scria la 28 august 1928, 
în jurnalul ei: „Terenul de golf a fost închiriat de M. S. [Regele]. Și până la 
majoratul lui Mihai veniturile proprietății de la Sinaia îmi revin mie, ca atare 
eu sunt cea care închiriez acum terenul de golf” (Maria, Regina României, 
2013e, p. 296). 

Una dintre marile plăceri era reprezentată de plimbările cu automobilul. 
Atât Regele Ferdinand, cât și Regina Maria organizează deplasări în 
împrejurimile orașului Sinaia, ori de câte ori se aflau aici. Destinațiile curente 
sunt Stâna Regală, Breaza, Comarnic, Brebu, Câmpina, Slănic Prahova, 
Bușteni, Bran, Predeal, Brașov și Sighișoara. Într-o scrisoare adresată mamei 
sale, Marea Ducesă Maria Alexandrovna, Maria evoca plimbările cu 
automobilul doamnei Cantacuzino: „Împreună cu o prietenă, o anumită tânără 
doamnă Cantacuzino, conduc foarte precaut o mașină prin zăpadă; deși trebuie 
să ne îmbrăcăm foarte gros, zăpada de pe dealuri este câteodată atât de frumoasă 
și noi ne deplasăm încet ca și cum am merge cu birja” (ANR, Maria, 
Corespondență, dosar nr. V/2608/1907, verso filele 1, 2). 

În jurnal, Maria menționează și două deplasări la Castelul Cantacuzino 
de pe Zamora, al Didinei Cantacuzino. Prima se desfășoară la 10 septembrie 
1924: „După ceai, Mașca și cu mine, ne-am dus să o vedem pe Didina în 
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splendida casă de pe Zamora. Ea a aranjat-o cum nu se poate mai reușit și cu 
gust. Desigur, priveliștea este magnifică. Dar este ceva ușor absurd în imensa 
măreție a locului. Ar fi putut fi cu adevărat frumos, dar când bătrânul 
Cantacuzino Nababul a construit-o, el a încărcat-o cu un anumit prost-gust 
care este greu de dat la o parte. Desigur, este însă ceva impozant” (Maria, 
Regina României, 2008a, p. 410). 

A doua vizită are loc la 22 august 1933, când relatează: „Am mers la 
Zamora, la Didina [Cantacuziono], care este dramatică și sentimentală. Are 
mulți oaspeți de calitate precum Brîncoveanu ... Maria Florescu. Și mulți tineri” 
(ANR, Maria, activitate literară, nr. inv. 1338-1341, rola 487, dosar III 184, 
caiet LXXXVII/mai-august 1933, fila 125). 

Mașinile regale menționate de Maria în jurnal sunt un Rolls Royce numit 
Silver Flash, al cărei șofer era Virgil, și un Baby Ford, o mașină primită în dar 
la 60 de ani de la Principesa Elisabeta și de la Principele Nicolae, pe care învață 
să șofeze (ANR, Maria, activitate literară, nr. inv. 1338-1341, rola 487, dosar III 
191, caiet XCIV/septembrie-decembrie 1935, fila 98). 

În anul 1927, între personalul Castelului Pelișor figurează trei șoferi, 
Nemțuc, V. Inaza, G. Ionescu (ANR, Ferdinand, dosar 15/1927, fila 41). Însă 
prima achiziție a unui automobil datează din anul 1907, așa cum aflăm dintr-o 
scrisoare expediată de la Sinaia de către Principesa Maria, mamei sale: „Mașina 
noastră trebuie să sosească zilele astea, îți poți imagina cât suntem de 
nerăbdători” (ANR, Maria, corespondență, dosar nr. V/2608/1907, fila 2). 

Mașina ajunge la Sinaia spre bucuria întregii familii regale la începutul lui 
februarie 1907: „Noua noastră mașină a sosit și de atunci mă simt extraordinar. 
Este bleumarin, are 40-45 cai putere, este închisă acum ca și a ta, dar poate fi 
deschisă (adică este decapotabilă). Sunt 4 sau 5 locuri înăuntru, două în față, ca și 
la tine. Suntem foarte încântați și ieri mi-am dorit să mă mut în ea. Îmi place cel 
mai mult să mă plimb în oraș la căderea serii, pe lungul și plicticosul nostru 
bulevard” (ANR, Ferdinand, dosar V/2611/1907, verso filele 2, 3). 

Cu această ocazie, aflăm numele șoferului automobilului cuplului 
princiar, un anume Seewaldstädter, care vine odată cu mașina, de la Coburg 
(ANR, Ferdinand, dosar V/2611/1907, verso fila 3). În anul 1921, Mignon 
primește prima sa mașină, un Dämber austriac, cu care o plimbă pe Maria 
(Maria, Regina României, 2006a, p. 345). 

 
Echitația 
Una dintre marile pasiuni ale Reginei Maria a fost echitația: „Călăria 

juca un rol neasemănat de mare în viața mea; unii vor putea crede că aceasta e 
ceva fără importanță, în mine însă trăiam un simț instinctiv al păstrării de sine. 
Pentru mine, călăria însemna sănătate, putere, plăcere și mai presus de toate 
însemna libertate și contact cu natura. Când eram în șa mă simțeam 
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descătușată de orice lanțuri, mă simțeam una cu pământul pe care călcam, una 
cu arborii, cu cerul, cu ogoarele și cu cei ce le arau. Călăria m-a învățat să 
iubesc glia românească, mi-a îngăduit să simt în mine bătăile inimii acestei 
țări” (Maria, Regina României, 2013b, p. 107). 

Despre pasiunea pentru echitație, prietena sa Maruca Cantacuzino avea să 
scrie în volumul său autobiografic: „Prințesa Maria, atât de diferită din toate 
punctele de vedere de Carmen Sylva, nu asista niciodată la audițiile muzicale 
ale mătușii sale. Muzica nu o atrăgea pe vremea aceea; îi prefera călăria” 
(Cantacuzino-Enescu, 2000, p. 661). Dacă pictura a fost cel mai mare talent a 
Mariei în materie de artă, atunci, în materie de sport, echitația a fost acela: 
„Călare, eram neînvinsă; călăria era cel mai mare talent al meu, era un sport în 
care puțini mă puteau întrece și mărturisesc că în această privință eram într-
adevăr ambițioasă” (Maria, Regina României, 2013b, p. 108). 

Maria profită din plin de libertatea de mișcare pe care i-o permite 
domeniul de la Sinaia și împrejurimile lui muntoase și împădurite și se avântă în 
veritabile cavalcade: „La Sinaia începui să călăresc bărbătește; era mai puțin 
primejdios pe drumurile muntoase. [...] Dar eu nu călăream numai pe cărări bine 
rânduite, ci și pe poteci aproape neumblate, pe unde era codrul mai pustiu. Calul 
meu Cerchez nu se da înapoi nici de la urcușul cel mai povârnit, nici de la 
coborâșul cel mai prăpăstios [...]” (Maria, Regina României, 2013b, p. 108). 

Pentru Maria, acest sport este o cale de a explora natura sălbatică, dar 
și exercițiu de întreținere a condiției fizice: „Cerchez și cu mine ne cățăram 
pe poteci știute numai de pădurar și de noi. Am cunoscut pădurea în cele mai 
mărețe și mai sălbatice singurătăți ale ei și am stat singură pe vârf de munte 
privind în jos la lumea de sub mine, desfășurată ca un tablou zugrăvit. Am 
cunoscut pădurea Sinaiei în toate anotimpurile [...]” (Maria, Regina 
României, 2013b, p. 108). 

Într-o scrisoare adresată mamei sale, Marea Ducesă Maria Alexandrovna, 
la 1905, Principesa comenta astfel: „Fac echitație fără să țin cont de vreme, ca 
să nu devin leneșă, călăresc chiar și pe furtună de zăpadă” (ANR, Maria, 
corespondență, dosar nr. V/2577/1905, fila 1). 

Autoarea unor memorii savuroase, Ethel Pantazzi evocă întâlnirile 
frecvente pe care le are cu Maria și copiii princiari ori de câte ori se afla la 
Sinaia: „Reginei îi plac echitația și picnicurile și o întâlnești adesea cu astfel de 
prilejuri, întotdeauna cu un zâmbet spontan, grațios și frumos [...]” (Greening 
Pantazzi, 2015, p. 147). 

„Prințesa Maria încăleca bărbătește cai nervoși, cu care nu se temea să 
urce pe poteci pietroase de munte. De multe ori forma o caravană cu copiii ei 
– Elisabeta și Mignon – în redingote albastre, tivite cu galon de argint, 
pantaloni și cizme, iar pe cap o tichie roșie lucrată cu șiret negru de sub care 
le zbura părul de aur – Nicolae, în tricoul vărgat și cu o pălărie mare lăsată pe 
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ceafă” (Cămărășescu, 2011, p. 193). Maria mărturisea la rândul ei că „echitația 
este marea noastră distracție. Copiii sunt înnebuniți după ponei, este o bucurie 
să vezi toată trupa în șea” (ANR, Maria, corespondență, dosar nr. 
V/2603/1906, verso fila 4). Despre Principele Carol și preocuparea sa pentru 
echitație, Maria avea să-i scrie mamei sale: „Carol a început să călărească, din 
proprie voință pe un ponei alb, în care are încredere, dar în clipa în care este la 
coada grupului, lucrurile se complică” (ANR, Maria, corespondență, dosar nr. 
V/2603/1906, verso fila 4). 

În ciuda talentului înnăscut pentru echitație, dobândit în timpul copilăriei 
petrecute pe insula Malta, Maria suferă și accidente: „Castelul Peleș, 12/25 iulie 
1904”, scria Ferdinand: „[...] Missy a căzut cu calul și s-a rănit rău la față care i 
s-a umflat toată. Rănile nu se vor vindeca prea repede și urmele se vor vedea 
mai multe săptămâni de acum înainte” (Cristescu, 2012, p. 507). Despre acest 
eveniment nefericit, Principesa Maria i se confesează mamei sale, într-o 
scrisoare expediată de la Castelul Pelișor la 1 august 1904: „Vei fi bucuroasă să 
știi că m-am vindecat aproape de tot, în Castel, după doar o săptămână și acum 
mai am doar o urmă pe față, o mică vânătaie lîngă nas și în bărbie, atât. A fost 
foarte dureros și m-a durut fața rău, dar acum sunt mai bine. Am primit și o 
lecție, voi fi mult mai atentă în viitor” (ANR, Maria, corespondență, dosar 
V/2538/1904, fila 1). 

În timpul domniei Regelui Ferdinand, șeful grajdurilor regale este 
Arthur Kopkow, soțul cameristei Mariei, Elena Kopkow, fiica camerierului 
Regelui Ferdinand, germanul Neumann, despre care Eugen Buhman scria în 
jurnal: „Tot din Germania a fost adus și Arthur Kopkow, șeful grajdurilor, fost 
sergent-major din unul din regimentele de cavalerie de acolo; bun cunoscător 
de cai, atent în serviciu, prezentabil și îngrijit ca exterior [...]” (Buhman, 2006, 
p. 23). Potrivit memoriilor Mariei, în grajdurile de la Sinaia nu erau crescuți 
doar cai, ci și ponei. La 24 noiembrie 1921, Principesa Ileana cade de pe ponei 
și se lovește la cap (Maria, Regina României, 2013c, p. 361). Deși era o 
călăreață medie, Ileana nu are energia mamei sale și adeseori suferă după câte 
o cavalcadă. 

Caii erau cumpărați în general, din Anglia, așa cum însăși Maria 
mărturisește, prin intermediul puternicei familii Astor: „Împărtășeam câteștrei 
patima pentru cai. Waldorf, călăreț neîntrecut, îmi dădu multe povețe asupra 
călăriei, sportul meu preferat. […] Căută în Anglia cai pe placul meu și astfel 
grajdul meu se îmbogăți cu câțiva cai minunați, ponei pentru polo, cai de 
vânătoare și pur-sânge. Cel mai scump dintre ei mi-a fost un ponei cu ochi 
focoși numit Airship. […] Waldorf adusese niște ponei și pentru copii. Era 
idolul lor; se înnebuneau după Mr. Anne” (Maria, Regina României, 2013b, p. 
195, p. 196, p. 197, 198). „Făceam și ascensiuni în Munții Sinaiei și poposeam 
printre nori sub corturi joase militărești. Vizitam diferitele herghelii din țară și 
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Waldorf mă învăța multe despre cai și diferitele lor rase” (Maria, Regina 
României, 2013b, p. 199). 

Într-o scrisoare adresată mamei sale la 1906, Maria scria: „Ca întotdeauna, 
singura mea distracție este echitația, mă menține în formă și mă binedispune, iar 
caii mei mă bucură, am mai mulți și fiecare este diferit sau trebuie călărit într-un 
anume fel [...]” (ANR, Maria, corespondență, dosar V/2592/1906, verso fila 4). 
În același an, este vizitată de sora sa, Prințesa Alexandra de Hohenlohe-
Langenburg, cu care practică echitația, exersând pe ponei deoarece Alexandra nu 
avea abilitățile Mariei: „Dar ea este încântată de tot ce vede, găsește casa 
încântătoare […], chiar m-a încurajat să o urc pe un ponei de munte, pe o șa de 
damă. Am un ponei cuminte, deloc periculos. […] dimineața călărim pe șei de 
damă și după-amiaza iau cu mine toată gașca de copii pe ponei, o mare 
responsabilitate, dar eu sunt echilibrată, nu mă enervez niciodată, dar nici nu 
tolerez neascultarea, sunt cea mai îndrăzneață călăreață dintre toți” (ANR, Maria, 
corespondență, dosar V/2603/1906, verso fila 1 și fila 2). 

La 13 august 1922, Maria scria: „Barbu [Știrbei] a plecat pe seară. Și eu 
m-am dus cu Sitta să-mi văd caii englezești, care sunt la păscut, într-o mare 
pășune din Poiana Țapului. [...] I-am hrănit cu zahăr. Arătau splendid, mai ales 
cei doi cai albi de vânătoare, care se profilau pe fundalul muntelui înverzit” 
(Maria, Regina României, 2005, p. 245). 

Maria iubește mult aceste frumoase animale, cu nume sugestive: Ardeal, 
care moare în anul 1924 (Maria, Regina României, 2005, p. 442), Berohan, 
Kiralif, Virtus, Glandoven, Benjema și Austral (Maria, Regina României, 2005, 
p. 442), care își rupe piciorul, în anul 1931, Jimbo, Teleagen, The Chinchila 
Baby, Cerchez, Lutzi, Airship, Kundri, Ghilo, Wheetfield, Sunstone, Bunghet, 
Malakader, Figaro, Hurrish, Sharaz, Eileen (Maria, Regina României, 2005, p. 
205), Dervish (ANR, Maria, activitate literară, nr. inv. 1338-1341, rola 487, 
dosar III 191/1934, caiet XC/iulie-început de octombrie 1934, filele 17-18), 
Dusha (ANR, Maria, activitate literară, nr. inv. 1338-134, rola 487, dosar 
III/191, caiet XCII/1935, fila 90). 

 
Pictura 
Dacă pasiunile lui Ferdinand sunt vânătoarea, botanica și sportul, în 

general, Maria își găsește zilnic timp pentru lucrurile care îi fac plăcere. Ca și la 
Cotroceni – ca să nu amintim decât reședința unde a locuit cel mai mult după 
venirea în România – Maria știe să-și organizeze timpul, îmbinând armonios 
datoria de suverană cu cea de mamă. Fără să fi primit o instrucție deosebită, 
Maria este o autodidactă desăvârșită, înzestrată cu o extraordinară intuiție, cu 
spirit de observație, cu capacitatea de a percepe frumosul și nu în ultimul rând, 
cu o mare curiozitate intelectuală: „Nu aveam o minte deosebit de cultivată [...], 
mărturisește în memoriile ei Regina” (Maria, Regina României, 2013a, p. 210). 
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„De fapt, educația mea a fost mai mult decât fărâmițată și mă bate gândul că 
nimeni dintre profesorii mei sau profesoarele mele nu era cu adevărat destoinic; 
de altfel, nici unul nu aprinse în mine dragostea de învățătură. Oricum ar fi, 
când mă căsătorii, la 17 ani, nu cântărea prea greu belșugul de cunoștințe ce mi 
se dăduse să mă însoțească în cale!” (Maria, Regina României, 2013a, p. 61). 

Fără să aspire vreodată la erudiția Reginei Elisabeta, care primise o 
educație cu totul specială, în sânul familiei sale germane și în mediul 
universitar, Maria face însă lucrurile cu entuziasm și dintr-o convingere 
lăuntrică pentru care posteritatea a răsplătit-o din plin. Dacă despre Elisabeta, I. 
G. Duca avea să scrie că este „cea mai înaltă expresie a culturii” (Duca, 1981, p. 
291), în privința Mariei, Duca afirmă că „[...] nu a primit de la părinții ei nici o 
instrucție. [...] și că s-a căznit în urmă să împlinească aceste goluri” (Duca, 
1981, p. 291). Deși îi recunoaște unele merite, susținând că Maria era 
„inteligentă, fermecătoare, plină de talent pentru pictură, pentru călărie, pentru 
scris, o conversație sclipitoare, vervă, umor, spontaneitate de gândire, 
originalitate de expresie, curaj [...]” (Duca, 1981, p. 122). 

Duca îi reproșează totuși cultura inegală și nesistematică: „[...] a citit mult 
și multe, a dobândit cunoștințe numeroase, dar din nenorocire nu a avut pe 
nimeni lângă dânsa care să o instruiască, și, astfel, nu a putut stabili între 
cunoștințele ei fără metodă asimilate, nici o legătură, nici perspectiva pe care le 
dă cultura adevărată și serioasă” (Duca, 1981, p. 123). Cu toate acestea, meritele 
culturale ale Regina Maria sunt astăzi prețuite mai mult decât cele ale ilustrei 
sale înaintașe: Maria este recunoscută ca o mai bună scriitoare și memorialistă și 
chiar ca o pictoriță mai talentată decât Elisabeta. 

Primele lecții de pictură le ia cu elvețianca Ruth Mercier, care petrece 
șase săptămâni la Castelul Peleș, unde le școlește atât pe Maria, cât și pe Regina 
Elisabeta. În Povestea vieții mele, Maria avea să evoce această frumoasă etapă a 
vieții sale artistice: „Luasem câteva lecții foarte bune cu o doamnă care fusese 
profesoara soacrei mele, renumită pentru pictarea florilor. Tehnica ei în acuarelă 
era fără pereche și o aud încă spunând: Je peint à grand eau (Maria, Regina 
României, 2013b, p. 131). 

Maria pictează numai în acuarelă pe hârtie Whatman, în timp ce culorile 
le cumpără direct de la firma Winson & Newton, din Anglia (Buhman, 2006, p. 
51). Regina crede cu convingere că pictura a fost adevărata sa vocație, cu toate 
că mai târziu, în anii ’20-’30, înlocuiește pasiunea pentru pictură cu cea pentru 
scris: „Aveam aplecare numai pentru o singură artă: pentru pictură (Maria, 
Regina României, 2013b, p. 131). 

În timpul petrecut la Darmstadt, alături de Marele Duce Ernst-Ludwig de 
Hessen și Victoria Melita, între anii 1894 și 1901, Maria învață pirogravură și 
sculptură în lemn, ajungând să expună unele piese în Saloanele „Tinerimii 
Artistice”. O parte din acestea – rame de fotografii, piese de mobilier și 
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accesorii de birou – se păstrează și azi în Castelul Pelișor. Într-o scrisoare 
adresată mamei sale, Marea Ducesă Maria Alexandrovna, Maria scria: „Am 
pictat pentru tine două rame pentru noile fotografii, sper să îți placă, știu că-ți 
place să înrămezi fotografiile. Într-una dintre ele, Mignon este atât de dulce” 
(ANR, Maria, corespondență, dosar V/2576/1905, verso fila 1, fila 2). „Seara, 
toți gravăm, pirogravăm și confecționăm tot felul de lucruri, este un mod 
ingenios de a implica pe toată lumea” (ANR, Maria, corespondență, dosar 
V/2576/1905, dosar V/2543/1904, fila 3). 

De asemenea, Maria este atrasă de fotografie, pasiune pe care o 
împărtășește și Principele Ferdinand. Într-o scrisoarea adresată mamei sale, 
Maria scria în anul 1904: „Noi [Maria, Pauline Astor și soțul acesteia, Spendor-
Clay] facem multe fotografii și soarele ne ajută foarte mult în acest sens” (ANR, 
Maria, corespondență, dosar V/2543/1904, verso fila 1). „Azi intenționăm să 
fotografiem picturile Mătușii [Regina Elisabeta] și apoi, dacă ne reușesc, îți voi 
trimite câteva, te asigur, merită!” (ANR, Maria, corespondență, dosar 
V/2543/1904, verso fila 3). 

Vizitatoare frecventă a Castelului Pelișor, Principesa Victoria Melita se 
instalează cu Maria în atelierul de pictură, situat la etajul al doilea, vizavi de 
apartamentul Marii Ducese, creat după modelul celui din Palatul de la 
Darmstadt: „Ducky și cu mine petreceam multe ceasuri fericite pictând 
împreună. Pe vremea aceea, eu eram poate dintre amândouă cea mai bună 
pictoriță, dar mai târziu ea ajunsese o adevărată artistă, pe când eu lăsai penelul 
pentru a lua în mână condeiul” (Maria, Regina României, 2013b, p. 132). 

Maria se rezumă la a picta flori, în manieră Art Nouveau, într-un stil 
naturalist, dar în același timp, foarte decorativ. Ea apreciază în memoriile sale 
că pasiunea pentru flori a moștenit-o pe linie maternă: „De la mama am 
moștenit, cu toatele, nemărginita noastră iubire pentru flori” (Maria, Regina 
României, 2013b, p. 132). 

La Sinaia, Maria pictează împreună cu Regina Elisabeta două Evanghelii. 
În acest sens, Eugen Buhman, pictor amator și copist talentat, scria: „Printre 
ultimele lucrări de pictură, trebuiesc menționate evangheliile pe pergament 
lucrate în tovărășie cu Regina Elisabeta, precum și alte două albume la fel, unul 
destinat Principelui Ferdinand și cel de al doilea, D[omnișoa]rei Pauline Astor” 
(Buhman, 2006, p. 101). 

De asemenea, Maria pictează la Sinaia cu deosebit talent și două 
manuscrise, despre care Buhman scria: „A pictat cu regina Elisabeta două 
manuscrise, unul dăruit Paulinei Astor, cu ocazia căsătoriei acesteia și un altul, 
păstrat în Castelul Pelișor, dedicat Principelui Ferdinand, la 1906” (Buhman, 
2006, p. 101). Maria evocă plină de mândrie manuscrisul oferit prietenei sale, 
Pauline Astor: „Fiind menită unei mirese, îmi pusei în gând să pictez numai 
flori albe. A fost desigur, o lucrare cum nu s-a prea văzut și, ca să fie cu totul 
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desăvârșită în cele mai mici amănunte, am legat-o într-o cusătură în fir de 
argint, copiată după un vechi desen bisericesc, și împodobită pe de-antregul cu 
pierres de lune: întreaga lucrare avea o înfățișare încântător de curată, ce 
amintea chiciura, cartea de fapt era o adevărată comoară” (Maria, Regina 
României, 2013b, p.133). 

Într-o scrisoare expediată la Coburg, mamei sale, Maria Alexandrovna, la 
1 august 1904, Maria scria: „Vreau doar să-ți mai spun câte ceva despre cartea 
pentru Pauline. Nu m-a costat prea mult, trebuie să recunosc că arată bine, de 
parcă ar fi scumpă, dar pergamentul m-a costat 2000 de franci, dar a meritat, nu-
i așa? E o carte frumoasă, nu-i așa, iar pictura este foarte îngrijită” (ANR, 
Maria, corespondență, dosar V/2358/1904, fila 2 și verso). 

Această carte era un obiect decorativ extrem de apreciat de Regina 
Alexandra de Danemarcei, care o împrumuta din când în când. Despre 
manuscrisul dedicat lui Ferdinand, păstrat și la Palatul Cotroceni și aflat azi în 
colecția Castelului Pelișor, care a fost premiat cu aur în cadrul unor expoziții 
organizate la München (1913) și Barcelona (1929). Maria scria: „Această a 
doua carte a fost și ea pictată pe pergament și încheiată cu același dichis ca și 
cealaltă, doar că paginile aveau altă formă, cartea fiind mult mai groasă, și 
florile nu erau toate de aceeași culoare. Mi-a trebuit câtăva vreme să o fac, dar 
îndeplinirea a fost mulțumitoare; astăzi, când nu mai pictez, toți se bucură cât 
există această carte ca o amintire a artei ce am părăsit” (Maria, Regina 
României, 2013b, p. 133). 

Chiar dacă Maria a renunțat treptat la pictură în favoarea scrisului, în 
ultimii ani de dinaintea morții, Regina revine la prima sa pasiune, desenând 
orhidee. La 27 decembrie 1935, scria în jurnal: „Am petrecut o dimineață 
încântătoare, scriind și apoi citind [...] făcând studii reușite ale orhideelor 
Ceprepedium. Nu mi-am adus culorile, dar am căpătat mare experiență în 
desenarea florilor și frunzelor din fiecare unghi” (ANR, Maria, activitate 
literară, nr. inv. 1338-1341, rola 489, dosar III 194/decembrie 1935-martie 
1936, caietul XCV, fila 26). La 25 iunie 1937, - conform jurnalului - Maria 
pictează din nou (ANR, Maria, activitate literară, nr. inv. 1338-1341, rola 490, 
dosar III 201, caiet C/iunie-octombrie 1937, fila 21). 

În jurul anului 1904, pictorul polonez, Tadeusz Ajdukiewicz6 autorul frizei 
cu cai din Dormitorul alb al Reginei Maria, devine pictorul Principeselor regale. 

6 Tadeusz Ajdukiewicz (1852-1916) a fost unul dintre pictorii oficiali ai Regelui Carol I, 
pentru aproape două decenii. Între anii 1902-1904, răspunde unei comenzi speciale, 
venite din partea Principesei Maria pentru dormitorul alb său din Castelul Pelișor și 
pictează patru frize, pe care le intitulează „Cavalcadă”. Ajdukiewicz face apel la 
talentul său de artist animalier, specializat în reprezentările ecvestre și la aplecarea sa 
spre pictura orientalistă, izbutind să împace pretențiile simboliste ale comanditarei cu 
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Cinema 
Una dintre distracțiile curente ale familiei regale era filmul. Pentru că la 

Castelul Pelișor nu exista o sală de cinema, filmele erau vizionate seara, după 
cină, în marea sală de teatru a Castelului Peleș, transformată în cinematograf în 
anul 1906. Serile de cinema reuneau curtea de la Castelul Pelișor și invitații. 
Deși Maria notează rareori în jurnal numele filmelor, acestea sunt în general, 
pelicule alb-negru mute, din seria filmelor istorice, musical și western, inspirate 
din romane sau nuvele celebre în epocă și lansate în cinematografia americană 
și europeană (franceză, engleză sau de limbă germană) a vremii. Actorii 
preferați ai Mariei sunt Marion Davies, Loretta Young, Lil Dagover, Martha 
Eggerth și Gary Cooper. O mențiune specială o merită documentarul realizat în 
timpul călătoriei Principelui Carol în jurul lumii (februarie-septembrie 1920) 
(Maria, Regina României, 2013c, p. 191), căruia serile de cinema de la Castelul 
Peleș i-au cultivat gustul pentru această artă, devenind cel mai împătimit cinefil 
dintre vlăstarele familiei regale române. 

La 4 iulie 1927, cu puțin timp înainte de dispariția Regelui Ferdinand, 
colonelul Drossu dispune achiziționarea unui nou aparat de proiecție pentru 

realismul profund al tușei sale. Născut în Polonia, Tadeusz Ajdukiewicz dezvoltă încă 
din copilărie un ascuțit simț patriotic, care avea să-l găsească în luptele dramatice ale 
primului război mondial printre martirii bătăliei Cracoviei, din iarna anului 1916. Între 
anii 1868 și 1873, studiază la Academia de Arte-Frumoase din Cracovia, apoi 
primește burse la Academiile din Viena și München. Dotat cu un pătrunzător simț al 
observației, Ajdukiewicz se specializează treptat în scene de luptă, de vânătoare și 
portretistică. Metodic și interiorizat, își cultivă o clientelă selectă, compusă din 
personalități ale epocii și membrii ai artistocrației. În anul 1883, este solicitat să 
execute un portret al principelui de Wales, viitorul rege Edward al VII-lea al Angliei. 
Călătoriei la Londra îi urmează un an mai târziu vizita la Constantinopol, la invitația 
sultanului Aldul Hamid al II-lea, pe care îl portretizează în maniera sa realistă, 
cultivată în atelierul profesorului său, Josef Brandt. Stabilit în capitala Imperiului 
austro-ungar încă din 1882, Ajdukiewicz intră în vizorul împăratului Franz Josif, care 
îl recomandă cu căldură Regelui României. Pentru primul cuplu regal, pictorul 
execută mai multe portrete. Același artist își pune semnătura pe albumul dedicat 
uniformelor armatei imperiale austriece, pe care îl realizează în manieră fotografică. 
Afinitatea sa pentru mediul cazon îl apropie de Regele României. Carol I îl introduce 
la rândul său în saloanele Curților rusă și bulgară. Fascinat de pitorescul Transilvaniei, 
Ajdukiewicz se stabilește la Zizin, în apropierea Branului, nu departe de locul unde, 
după război, Regina Maria și-a amenajat una dintre reședințe. Până la plecarea sa din 
Transilvania, în anul 1914, Ajdukiewicz se apropie greu de mediile artistice 
românești, dar se bucură de aprecierea lor unanimă. În memoriile sale, Cecilia 
Cuțescu-Storck are cuvinte pline de recunoștință la adresa primului său profesor de 
desen. După periplul românesc, Ajdukiewicz revine în patria sa natală, pe care nu o va 
mai părăsi niciodată. 
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Sinaia: „Aparatul cinematoscopic de la Castelul Peleș, fiind foarte primitiv, 
vechi de 20 de ani, rupe filmele ce ni se împrumută de diferite case, astfel că nu 
se mai pot da reprezentații cu acest aparat”, scria colonelul. „M. M. S. S. doresc 
ca să se cumpere un aparat nou la fel cu cel ce avem la Cotroceni. Cu onoare 
este rugat Dul Ministru a aproba cumpărarea unui aparat nou tip Erneman[n]-
Imperator Krup[p] cu 124.000 lei în loc de 140.000 lei dând numitului caz 
scutire de vamă pentru acest aparat". În finalul documentului, colonelul Drosso 
menționează că vechiul proiector va fi valorificat pentru a micșora cheltuielile: 
„Aparatul Pathé se va vinde” (ANR, Peleș, dosar 443/1927, fila 52). 

Două zile mai târziu, pe adresa Palatului Regal parvine oferta firmei 
bucureștene „Proiector”, condusă de Stefan L. Scherer, firmă de „aparate 
electrotehnice, cinematografice, locațiuni și vânzări de filme”, care propune 
Casei regale achiziționarea unui aparat Krupp-Ernemann Imperator, model 1927 
(ANR, Peleș, dosar 443/1927, filele 51-52). La 11 august, aparatul este expediat 
la Castelul Peleș (ANR, Peleș, dosar 443/1927, fila 49). Deoarece plata nu este 
efectuată, la 16 august, furnizorul Stefan L. Scherer revine cu rugămintea ca 
suma datorată firmei să îi fie achitată fiului său, Erich Karol Scherer (ANR, 
Peleș, dosar 443/1927, filele 53). 

 
Concerte la Castel 
Maria a fost întotdeauna o mare iubitoare de muzică, deși nu dispune de o 

adevărată cultură în acest sens. Cu toate acestea, este cunoscut faptul că 
frecventa marile scene ale lumii muzicale, era nelipsită de la Festivalul anual de 
muzică de la Beyruth și era îndrăgostită de muzica lui Wagner. Ori de câte ori 
se afla în capitală, mergea de la marile premiere și de la concertele Filarmonicii, 
dar mai ales la repetiții, pentru care avea o adevărată slăbiciune (Maria, Regina 
României, 2013c, p. 379).  

Treptat, treptat se apropie de muzica clasică datorită seratelor muzicale 
organizate de Regina Elisabeta la Castelul Peleș, așa cum avea să mărturisească 
ea însăși: „[...] adevărata educație muzicală mi-a fost dată mai târziu de Carmen 
Sylva, bătrâna regină a României” (Maria, Regina României, 2013d, p. 195). 

După ce a devenit Regină, Maria nu a pierdut nici o ocazie să asculte 
muzică de bună calitate sau să invite – ori de câte ori avea ocazia – muzicieni 
diverși pentru mici concerte la Castelul Pelișor. Opiniile sale muzicale dovedesc 
bun gust și profunzime. Dintre toți muzicienii care trec pragul Castelului 
Pelișor, Maria îi preferă pe George Enescu (1881-1955) și pe Cella Delavrancea 
(1887-1991), de care o leagă o adevărată prietenie. 

Concertele erau organizate săptămânal, de obicei după prânz sau cină, în 
holul de onoare al Castelului Pelișor, transformat într-o adevărată sală de 
concerte: „Acum, că holul s-a mărit și că am pus scaune și canapele mari, am o 
excelentă sală de concert, întrucât acustica este minunată” (Maria, Regina 
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României, 2013d, p. 256-257). „[…] după ceai, am făcut puțină muzică în sală. 
Au cântat domnișoara Bernhardt și Alexandrescu7. A fost frumos”, (Maria, 
Regina României, 2005, p. 262). Câteva zile mai târziu, Maria nota: „Mai 
târziu, a venit Pinx8 să cânte, în hol, Wagner pentru Lisabeta și noi am avut 
câteva persoane ca auditoriu... După cină, o mică reprezentație comică la 
Irène”9 (Maria, Regina României, 2005, p. 262). 

După evenimentele Încoronării de la Alba-Iulia din 1922, Maria simte 
nevoia să se destindă, așa că o invită frecvent pe prietena sa Cella Delavrancea 
să îi cânte la pian. Cella o vizitează la Castelul Pelișor în toamna anului 1922 
(Maria, Regina României, 2005, p. 329). În iarna anului 1923, după dejun, la 
ceai, Maria le invită pe Cella Delavrancea și Irina Procopiu, cu care o ascultă pe 
violonista italiană Capelli (Maria, Regina României, 2006b, p. 21). În ianuarie 
1924, Maria scria: „Am avut o plimbare foarte alertă. După aceea, am stat în 
hol, lângă foc, și Cella a cântat divin. Ea a cântat și după prânz (Maria, Regina 
României, 2005, p. 356). 

Concertele aveau loc atât cu ocazia recepțiilor oficiale, cât și a vizitelor 
private. La Castelul Pelișor – cu ocazia unei recepții la care sunt invitați diplomați 
români și străini în anul 1924, cântă doamna Cincinat Pavelescu10, acompaniată la 
pian de Cella Delavrancea (Maria, Regina României, 2008a, p. 395). Vizita 
scriitoarei Mabel Potter Daggett11 este marcată printr-un concert de pian și violoncel 
(Maria, Regina României, 2008a, p. 417). De asemenea, Maria frecventează seratele 
muzicale organizate de Martha Bibescu la conacul de la Posada, de Irina Procopiu, la 
Vila Căprița și de Maruca Cantacuzino, la Vila Luminiș. 

7 Ioan Alexandrescu (1912-1997) a fost compozitor, profesor și dirijor de cor, deputat 
în Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia (1922). Mențiunea apare în jurnal la 27 
august 1922. 

8 Pinx era numele de alint al compozitorului, violonistului și pianistului George Enescu. 
9 Irène este Irina Procopiu (1873-1954), doamnă de onoare a Reginei Maria și autoarea 

unui interesant jurnal (Procopiu, 2016). 
10 Cincinat Pavelescu (1872-1934), poet și epigramist român, autor de lieduri, romanțe 

și serenade, doctor în drept la Paris, prim-redactor al revistelor „Convorbiri critice” și 
„Falanga literară”. În anul 1911 a publicat singurul său volum de poezii. A fost 
căsătorit cu Alice Viardot-Garcia, nepoata celebrei mezzo-soprane franceze, Pauline 
Viardot-Garcia (1821-1910). Alice Viardot-Garcia contribuie la scrierea unei biografii 
dedicate bunicii sale, dar și sorei acesteia, faimoasa soprană La Malibran, născută 
Maria-Felicia Garcia (1808-1836), publicată în anul 1969, la Librăria Fayard din 
Paris. Mențiunea apare în jurnal la 28 august 1924. 

11 Mabel Potter Daggett (1871-1927) a fost scriitoare, jurnalistă, editoare și feministă 
americană. La 26 decembrie 1926, publică în New York Times articolul intitulat 
„Queen Marie in an Intimate Portrait”. Ulterior publică volumul „The Intimate Story 
of the Radiant Queen” la Kessinger Publishing, New York. Mențiunea apare în jurnal 
la 15 septembrie 1924. 
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Unele concerte aveau loc în Castelul Peleș, atunci când familia regală 
avea mulți invitați, în Sala veche de muzică sau în Sala mare de concerte. La 18 
iulie 1923, George Enescu cântă la pian arii din opera sa Oedip12, în fața unei 
asistențe numeroase compuse din membrii familiei regale și a celei grecești 
(Georgescu, 2001, p. 291). 

În preajma morții Regelui Ferdinand, Maria menționează pentru prima 
oară în jurnal existența la Castelul Pelișor a unui gramofon, la care ascultă 
muzică împreună cu Cella Delavrancea (Maria, Regina României, 2013e, p. 
224). Doi ani mai târziu, Maria primește un nou gramofon de la Electric 
Columbia13, pe care i-l oferă sora sa Beatrice și soțul ei, Alfons de Boubon-
Parma (ANR, Maria, activitate literară, nr. inv. 1338-1341, rola 481, dosar III 
171, caiet LXX/20 august 1929, fila 141) și la care ascultă muzică în fiecare 
seară, după cină. După „Restaurație”, Maria continuă tradiția concertelor la 
Castelul Pelișor, unde îl invită și pe noul suveran, un binecunoscut meloman. În 
iarna anului 1932, Maria nota în jurnal: „Mai târziu, l-am dus pe Carol jos în hol 
unde Cella [Delavrancea] a cântat la pianul care îi place atât de mult” (ANR, 
Maria, activitate literară, nr. inv. 1338-1341, rola 483, dosar III 179/caietul 
LXXXI/11 ianuarie 1932, p. 50). 

De asemenea, Maria încearcă să le ofere fiicelor sale – pe lângă lecțiile 
de desen – profesorul Principeselor era pictorul polonez Tadeusz Ajdukiewcz 
– o bună educație muzicală, lecții de pian și canto. Despre talentul de pianistă 
al Ilenei, Maria scria: „[...] îi place pianul, dar nu are talent, deși se 
străduiește, așa că învață, în general, cu toată capacitatea inteligenței sale și a 
dragostei față de cunoaștere” (Maria, Regina României, 2005, p. 392). La 
rândul ei, Principesa Elisabeta lua lecții de canto cu profesoara Carlotta 
Leria14, o apropiată a compozitorului George Georgescu15, de care era 
îndrăgostită (Georgescu, 2001, p. 72). 

12 Oedip a fost cea mai valoroasă operă a lui George Enescu. A fost scrisă între anii 
1921-1931 și dedicată Marucăi Cantacuzino (1878-1968). Premiera a avut loc la 
Opera Garnier din Paris, la 13 martie 1936.  

13 Columbia Graphophone Company Limited a fost prima companie care a produs 
gramofoane, din Marea Britanie. În biblioteca regală de la Castelul Pelișor se găsește o 
culegere de melodii listate de Harrods Latest List of Gramophone Records, Londra, 1930. 

14 Carlotta Leria (1857-1924) a fost o mare cântăreață de operă, profesoară de canto cu 
studii muzicale la Paris și model al pictorului Nicolae Grigorescu (1838-1907). A fost 
cumnata marelui istoric V.A. Urechia (1834-1901). S-a numărat printre muzicienii 
invitați sa ia parte la seratele muzicale organizate de Regina Elisabeta la Palatul regal 
din București. 

15 George Georgescu (1887-1964) muzician cu studii la Berlin, dirijor al Filarmonicii 
Române, academician. Potrivit biografiei pe care i-o dedică Tutu Georgescu, 
Principesa Elisabeta a fost îndrăgostită de acesta. 
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Scene vivante și baluri mascate 
Familia regală este pasionată și de teatru, dar la Sinaia ocaziile de a 

merge la teatru erau limitate. La 9 septembrie 1920, la Cazinoul din Sinaia are 
loc reprezentația piesei Le gendre de Monsieur Poirier, oferită de o trupă 
franceză (Maria, Regina României, 2004, p. 252). La 26 august 1922, Maria 
merge din nou la Cazinou: „ne-am dus la Casino, la un concert sub patronajul 
lui Carol, al unei orchestre din Brașov (Maria, Regina României, 2005, p. 256). 
În decembrie 1924, la Castelul Pelișor este jucată o piesă de către elevii școlii 
locale din Sinaia. La reprezentație asistă Maria și Principesa Ileana (Maria, 
Regina României, 2008a, p. 535). În anul 1925, merge cu mașina sa, Silver 
Flash, la o „reprezentație de scamatorie” (Maria, Regina României, 2008, p. 
315). În anul 1927, Maria o duce pe Principesa Ileana la Circul Klutsky din 
Brașov” (Maria, Regina României, 2012, p. 331). 

În absența actorilor profesioniști și a marilor spectacole, familia regală 
organizează din când în când, de dragul copiilor, scenete, baluri mascate și 
tablourile vivante, care necesitau pregătiri îndelungate și recuzită pe măsură. Cea 
mai pasionată de teatru era – fără îndoială – Principesa Ileana. Uneori, chiar și 
suveranii se lăsau antrenați în jocurile copiilor lor: „Pe la vârsta de zece sau 
doisprezece ani” – scria Principesa Ileana – „aveam o adevărată pasiune pentru 
măști și costume și îmi plăcea să organizez baluri mascate. Tata ni se alătura cu 
bucurie atunci când datoria îi permitea, și îmi amintesc cum s-a îmbrăcat, într-o 
seară foarte reușită, într-un costum de indian făcut dintr-o pătură pe care o primise 
de la Crucea Roșie în timpul războiului. Legându-și câteva pene în jurul capului, a 
jucat rolul unui șef de trib, spre marea mea satisfacție [...]” (Ileana, Principesă de 
România, 2008, p. 73). 

În 1921, Miss Marr, guvernanta Ilenei, și Principesa Mignon se 
costumează pentru un bal mascat (Maria, Regina României, 2013c, p. 315). 
„Copiii pregătesc tablouri vivante – scria Maria – care le consumă toată energia” 
(Maria, Regina României, 2006b, p. 267). „Ceai în holul palatului mare cu 
tinerii, în pauza repetițiilor lor pentru tablouri”. În anul 1923, tinerii fac repetiții 
pentru scenete (Maria, Regina României, 2006b, p. 277) care sunt o adevărată 
desfătare. „Scenetele” par a fi tot tablouri vivante, din moment ce se încearcă 
recreerea tabloului lui Rembrandt, Aman cerând iertare Estherei, aflat în colecția 
de pictură a regelui Carol I. (Maria, Regina României, 2006b, p. 279). 

„Seara, Ileana a oferit un supeu în costume de bal mascat, care a fost 
foarte vesel și toți, chiar M.S., s-au costumat”, scrie Maria. „Eu i-am îmbrăcat 
pe toți în halatele mele de casă cu glugă, pe frunte ne-am legat eșarfe sub formă 
de turbane, arătând ca niște beduini. Nando, George, Lisabeta și cu mine ne-am 
înbrăcat în acest fel, în culori frumoase. Foarte de efect. După aceea, Ileana a 
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dansat pentru noi. Ea, cu adevărat, dansează minunat”16 (Maria, Regina 
României, 2005, p. 271). 

Regina participă cu plăcere la spectacolul organizat de fiica sa preferată: 
„Ileana a insistat să mă costumez pentru cina din camera copiilor. În ultimul 
moment, m-am îmbrăcat într-un kimono chinezesc și mi-am făcut pe cap o 
construcție extraordinară din blană, mi-am vopsit mustăți lăsate, declarându-mă 
împăratul Chinei. Ileana era adorabilă, cu toaleta inventată de ea, cu diadema 
mea de perle și diamante, care era visul ei să o poarte. Mimarr, Păunul și Nini 
erau și ele costumate. Toate, cu excepția Ilenei, eram delicios de absurde” 
(Maria, Regina României, 2005, p. 366). 

∗ 
Viața cotidiană la Castelul Pelișor cunoaște două etape distincte: 1903-

1914, perioada în care viața cuplului princiar este permanent controlată de către 
Regele Carol I. Suveranul stabilește regulamentul Casei princiare, fixează 
bugetul (pe care îl supraveghează cu vigilență mai ales după anul 1903, când are 
loc falimentul finanțelor cuplului Ferdinand-Maria), angajează guvernante și 
institutori, acordă permisiunea anumitor vizite și interzice altele, intervine în 
educația și conduita Principilor și mai ales, în modul nonconformist în care 
Maria înțelege să-și trăiască viața. Tensiunea este perpetuată și – am spune chiar 
alimentată – de Regina Elisabeta, care amendează de fiecare dată lipsa de 
etichetă și ideile extravagante ale urmașei sale la tron. În ciuda tuturor 
fricțiunilor însă, între Regina Elisabeta și Principesa Maria se instalează și 
intervale de pace și bună-înțelegere, fructificate mai ales la nivel artistic. 

A doua perioadă, este intervalul 1919-1927, etapa fastă a locuirii la 
Castelul Pelișor. Acum reședința preia funcțiile Castelului Peleș. Familia regală 
duce o existență tipică aristocrației, bine articulată, în care fiecare membru al 
familiei dezvoltă propriile sale pasiuni, fără ca noțiunea de familie să fie pusă în 
primejdie. Regele citește, merge la vânătoare și se ocupă cu botanica și sportul, 
în timp ce Regina pictează, călărește, vizionează filme și asistă la piese de 
teatru. Fiicele regale au înclinații artistice, pe care se străduiesc să le dezvolte, 
în timp ce Principii practică sportul și vânătoarea. 
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THE FREE TIME AT CASTELUL PELIȘOR (1903-1927). 
SOME ASPECTS OF THE PRINCELY FAMILY LIFE 

 
Keywords: castle, court, royal hobbies, royal hunting, painting, winter 

sports, five o’clock tea. 
 

Abstract 
 

The second period, between 1919 and 1927, is the positive stage of the 
residence at Pelișor Castle. Now the residence takes over the functions of Peleș 
Castle. Now the royal family leads a typical existence of high aristocracy like 
manner, in which each member of the family develops his own passions, without 
the notion of family being put in danger. The King goes to hunting and deals 
with botany and sports, while the Queen paints, rides, enjoy cinema and 
theatre. Royal daughters have artistic tendencies, which they strive to develop, 
while the Princes practice sport and go hunting. 
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Fig. 1. Princesses Elisabeth and Mignon, c. 1903 (1); Princess Mignon nearby 
the waterfall in front of the Pelișor Castle, c. 1906 (2); Princess Marie 
and Princess Elisabeth, the elder daughter, playing with dogs, c. 1906 
(3); Princess Marie together with her sons, Princes Carol and Nicolas in 
the Sinaia Forest, c. 1909 (4). 
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Fig. 2. Princess Marie in the Pelișor garden, c. 1910 (1); the Queen’s favourite 
sister, Princess Victoria-Melita at the window of her room from Pelișor 
Castle (2); Princess Elisabeth riding alongside two other riders, nearby 
Pelișor Castle, c. 1909 (3). 

Fig. 3. Queen Marie together with one of her favourite horses, c. 1920 (1); 
Princess Marie riding, c. 1925 (2); Prince Ferdinand and Princess Marie 
dressed up for a costume party, c. 1895 (3). 

Fig. 4. Group of hunters (among them, the princely couple), c. 1910 (1); 
Princess Marie on the ice rink of Sinaia, c. 1906 (2). 
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Fig. 1. Principesele Elisabeta și Mignon, cca. 1903 (1); Principesa Mignon, 

la cascada din fața Castelului Pelișor, cca. 1906 (2); Principesa Maria 
și Principesa Elisabeta, fiica sa cea mare, jucându-se cu câinii, cca 1906 (3); 

Principesa Maria, alături de fiii săi, Principii Carol și Nicolae, 
în pădure la Sinaia, cca. 1909 (4). 

 



M. Oproiu 214 

 

 
 

Fig. 2. Principesa Maria, în grădina Castelului Pelișor, cca. 1910 (1); 
sora preferată a Mariei, Principesa Victoria-Melita la fereastra camerei sale 

din Castelul Pelișor (2); Principesa Elisabeta, călare, însoțită de alți doi călăreți, 
lângă Castelul Pelișor, cca. 1909 (3). 
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Fig. 3. Regina Maria, alături de unul dintre caii săi preferați, cca. 1920 (1); 
Principesa Maria călare, cca. 1925 (2); Principele Ferdinand 

și Principesa Maria, costumați pentru un bal mascat, cca. 1895 (3). 
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Fig. 4. Grup de vânători (printre ei, cuplul princiar), cca. 1910 (1); 
Principesa Maria pe patinoarul din Sinaia, cca. 1906 (2). 

 

 



 

 
 
 
 
 

RAPOARTE ALE PREOŢILOR ORTODOCŞI 

DIN EPARHIA ROMANULUI 

ÎN ANII PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL 
 
 

Mihaela-Cristina Verzea, 
Nicolae Dumitrașcu 

 
 
 

Cuvinte-cheie: Primul Război Mondial, preoți, eparhia Romanului. 
 

Marele Război rămâne, la peste un secol distanță, un subiect deschis 
cercetării, mai ales sub aspectul „memoriei colective”. Dovadă este prezența, în 
fondurile Serviciului Județean Neamț al Arhivelor Naționale, a unor rapoarte 
întocmite de preoții din eparhia Roman, care au trecut prin dramele războiului 
în mijlocul credincioșilor, în parohii. Amestec de istorie și istorii, rapoartele, 
nepublicate până la această dată, au valoare documentară. Textele ne facilitează 
accesul la memoriile preoților, cu inexactitățile inerente, dar și cu informațiile 
care creionează contribuția clerului ortodox la susținerea efortului de război, dar 
și situația din județul Roman în timpul primului război mondial. Cu atât mai 
mult cu cât nu există studii consacrate acestui subiect, lucrările monografice 
făcând referire la evenimentele militare semnificative ale Primului Război 
Mondial și mai puțin la realitățile romașcane din acea perioadă (Bărboi, David, 
1992, p. 243-259). În spațiul istoriografic există unele lucrări cu privire la 
istoricul episcopiei Romanului care conțin și referințe asupra perioadei Primului 
Război Mondial (Porcescu, 1984, p. 321-324, 353). Informații care ne-au 
permis verificarea obiectivității rapoartelor pot fi extrase din Expunerea 
situației Județului Roman făcută de Prefectul Județului Consiliului General în 
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ședința din 15 octombrie 19171 (Kapri, 1917, p. 1-21). În perioada octombrie 
1916-octombrie 1917, în județul Roman existau 118 biserici ortodoxe, din care 
61 parohiale și 57 filiale, deservite de 50 de preoți parohi titulari, șase parohi 
provizorii, refugiați, și 113 cântăreți. În parohiile în care era un singur preot și 
existau mai multe biserici, serviciul era oficiat pe rând la fiecare biserică 
(situație adeseori menționată și în rapoartele supuse atenției). 

Consemnările de război ale preoților români nu au fost publicate într-un 
număr semnificativ în perioada interbelică. După anul 1989 valoarea documentară 
a acestora a fost reconsiderată, rapoartele de activitate ale preoților militari și 
civili, aflate în arhive, văzând, în mare parte, lumina tiparului. Mai mult, în 
contextul celebrării Centenarului Marelui Război, istoricii și teologii au studiat 
problematica religioasă reușind să creioneze rolul preoților, în special al celor 
militari, în vreme de război. Istoriografia a consemnat mai puțin activitatea pe 
care preoții nemobilizați, rămași pe „frontul de acasă”, au depus-o pentru 
depășirea unor situații extrem de dure cauzate de Marele Război: sărăcia, 
insuficiența spațiului locativ2, creșterea riscului iminent al epidemiilor, instalarea 
unei stări de deznădejde în rândul populației. O prezentare amănunțită asupra 
lucrărilor consacrate acestei tematici a fost realizată recent de Ioan Moldovan 
(Moldovan, 2019, p. 185-201). 

Rapoartele sunt rezultatul inițiativei ministrului Instrucțiunii și Cultelor, 
I.G. Duca, de a solicita la data de 22 ianuarie 1918 episcopului Romanului, 
Teodosiu Atanasiu3, ca protoiereii din episcopia pe care o păstorea să 
întocmească „o dare de seamă generală pentru toate parohiile”, pentru perioada 
1 ianuarie 1917 – 1 ianuarie 1918, referitoare la activitatea preoților, cu 
nominalizarea celor care s-au distins prin „îngrijirea bolnavilor sau ocrotirea 
orfanilor sau prin îmbărbătarea credincioșilor amărâți și obijduiți”. Întrucât 

1 Broșura se află în patrimoniul Muzeului de Istorie Roman, în cadrul colecției de 
iatroistorie „dr. Epifanie Cozărescu”. 

2 Moldova era asaltată de refugiații, reprezentați de locuitorii Transilvaniei care, în toamna 
lui 1916, au urmat trupele armatei române în retragere, de cei care au urmat trupele 
române ce se retrăgeau din Dobrogea, urmare a dezastrului militar de la Turtucaia și a 
evacuării orașelor Constanța și Mangalia, de cei care s-au îndreptat spre Moldova odată 
cu trecerea Dunării de către germani și a trecătorilor din nordul Bucureștilor de către 
austro-ungari și evident de trupele în retragere. 

3 Licențiat al Facultății de Teologie din Atena (1897), lui Teodosie Atanasiu i se acordă 
din partea mitropolitului Moldovei și Sucevei, Iosif Naniescu, rangul de arhimandrit 
mitrofor. La 4 februarie 1912 a fost ales episcop al Romanului. Păstoria sa a coincis 
cu perioada Marelui Război, episcopul Teodosie implicându-se în cercetarea spitalelor 
în care erau internați răniți, în difuzarea cărților de îndrumare moral-religioasă, în 
mobilizarea clerului ortodox pentru depășirea greutăților provocate de război 
(Porcescu, 1984, p. 321-322). 
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timpurile impuneau ca „legăturile sufletești dintre preot și popor să fie mai 
strânse ca oricând”, slujitorii bisericii au redactat rapoarte în care își expuneau 
activitatea bisericească și extrabisericească cu vizarea următoarelor puncte: 
1. ținerea predicilor pentru „înălțarea inimilor”; 2. înlocuirea învățătorilor și a 
profesorilor mobilizați în școli; 3. prezența preoților în listele de subscripție 
deschise pentru ajutorarea refugiaților și orfanilor; 4. colectarea de fonduri 
pentru Crucea Roșie; 5. activitatea desfășurată în cadrul comitetelor agricole și 
băncilor populare. 

O mare parte dintre documentele studiate nu sunt foarte ample, raportorii 
preferând să se achite formal de sarcinile trasate de forurile superioare. Din cele 
peste 20 de rapoarte, redactate sub formă de manuscris4, existente în dosarul 
410/1918 din fondul Protoieria Roman, am optat pentru redarea integrală a șase 
dintre acestea, considerându-le ca fiind reprezentative pentru activitatea 
bisericească și extrabisericească pe care clerul din județul Roman a desfășurat-o 
în anii Primului Război Mondial. În cuprinsul articolului vor fi reproduse 
integral rapoartele preotului confesor Petru Popa din Regimentul 54 Infanterie, 
ale preotul paroh al Bisericii „Sf. Ioan Teologul” din comuna Dagâța, ale 
preotului parohiei Crivești-Strunga, ale preotului iconom Al. Laiu, parohia 
Miclăușeni, ale preotului paroh I. Popovici, Tg. Băcești, ale preotului N.T. 
Davidescu, parohia Șcheia, și ale preotului paroh Gheorghe Cușmaliuc, Muncelu 
de Sus, Mogoșești5. „Trebuie deci să răscolesc trecutul an, cu suferințele și 
amintirile lui triste, să invoc imagini de durere și de lacrămi, de doliu pentru 
fiecare din noi, și pentru orice bun român”, spunea în memoriu preotul N.T. 
Davidescu (SJNAN, fond Protoieria Roman, dosar nr. 410/1918, f. 73). 

Studierea rapoartelor, importante pentru completarea istoriei Primului 
Război Mondial, aflate în fondul Protoieria Roman al Serviciului Județean 
Neamț al Arhivelor Naționale, ne-a permis evidențierea activității polivalente a 
preoților. Consemnările acestora redau viața cotidiană a populației civile, a 
soldaților români, realitățile frontului, aspecte legate de operațiunile militare din 
cursul anilor 1916-1917, aspecte referitoare la starea de sănătate și igienă a 
armatei române și a locuitorilor din parohiile păstorite, cu referire la epidemiile 
de tifos exantematic (de reținut faptul că unul dintre rapoarte a fost completat de 
preotul parohiei celei mai afectate de această maladie), febră tifoidă, febră 
recurentă și holeră. Modele spirituale demne de urmat, clericii Bisericii 
Ortodoxe Române s-au străduit să-și facă datoria față de ei înșiși, față de neam 

4 Pentru a face textul accesibil cititorului contemporan am apelat la modernizarea 
ortografiei, conform normelor în vigoare, păstrând totuși elemente din limbajul și 
expresiile specifice epoci. 

5 Pentru amănunte legate de localitățile Dagâța, Crivești-Strunga, Miclăușeni, Tg. Băcești, 
Șcheia, Muncelu de Sus-Mogoșești a se vedea Condrea, 1891, p. 12, 41, 43, 71, 73, 122. 
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și față de Dumnezeu. Preotul „ca părinte sufletesc, care cunoaște situația morală 
și materială a fiecărui poporan, el care e omul dreptății și al adevărului, îi era 
dat mai mult să lucreze pentru ajutorarea și alinarea suferințelor celor rămași. 
Niciodată preotul nu a fost mai la locul lui, decât în acele momente de mare 
emoție și de fiori prin care a trecut tot neamul în zilele de mobilizare și 
niciodată activitatea sa pastorală n-a fost mai simțită și mai apreciată de 
poporani decât în cursul acestui războiu. De la el așteptau toți sprijinul și sfatul 
în necazuri și suferinți. Unii dintre preoți au plecat cu vitejii noștri ostași pe 
câmpul de luptă ca preoți confesori, căci era de cea mai mare nevoie ca preotul, 
părintele tuturor și prietenul sincer al ostașului, să plece cu el spre a-l îmbărbăta, 
a-i alina durerile și a-i ține starea morală la aceeași înălțime. Cei ce-au rămas la 
vetre au lucrat și ei din răsputeri în toate direcțiile” (SJNAN, fond Protoieria 
Roman, dosar nr. 410/1918, f. 119). Agenți sanitari, învățători, agricultori, 
finanțiști, preoții, asemenea călugărului, lucrau „pentru îndulcirea suferințelor 
celor lipsiți de sprijin și de ajutor” și se rugau împreună cu poporul și pentru cei 
vii și pentru cei adormiți. 

Avem șansa ca printre rapoartele studiate din fondul Protoieria Roman 
aflat la Serviciul Județean Neamț al Arhivelor Naționale, să fi găsit și raportul 
unui preot confesor, preotul Petru Popa, paroh al Bisericii „Sf. Ioan Teologul” 
din comuna Dagâța, mobilizat la data de 14 august 1916 în cadrul Regimentului 
54 Infanterie6. În această calitate, a participat la ofensiva armatei române în 
Transilvania, la bătălia de pe Valea Oltului și la bătălia de la Mărășești. 
Coordonată de generalul Constantin Prezan, Armata de Nord a debușat din 
Carpații Moldovei prin Văile Ghimeșului, Uzului, Trotușului, Bicazului și 
Bistricioarei, în văile superioare ale Mureșului și ale Oltului, ocupând câmpia 
secuilor. A pătruns pe urmele inamicului în Munții Gurghiului, Harghitei și 
Barotului, ultima barieră care o despărțea de văile Târnavelor și Mureșului 
mijlociu, căile de acces spre inima Transilvaniei7. Cronicarul acestor rânduri s-a 
îmbolnăvit de tifos exantematic, a supraviețuit maladiei, a participat la bătălia 
de la Mărășești, pentru a fi demobilizat în septembrie 1917, pe caz de boală. 
Preotul Petru Popa a făcut parte din cei peste 250 de preoți mobilizați în anii 
Primului Război Mondial, din vechea Românie, ca urmare a necesității, 

6 Regimentul 54 Infanterie a fost constituit prin mobilizarea unităților și subunităților de 
infanterie din cercul de recrutare Roman și a făcut parte din organica Brigăzii 28 
Infanterie (Avram et alii, 2016, p. 267, 269). 

7 A se vede pe larg detalii despre aceste operațiuni militare în Vulcănescu, 1938, p. 890-895. 
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resimțite de factorii de decizie, ca pregătirea militară a războiului „să fie însoțită 
de o pregătire sufletească a oștirii” (Nicolescu et alii, 2000, p. III)8. 

Reproducerea integrală a rapoartelor selectate și a documentelor care le-au 
inițiat reprezintă o tentativă de completare a „memorie colective” a Marelui 
Război dar și a istoriei primei conflagrații mondiale din arealul romașcan. 

 
Copie după adresa N.277 a Dlui Ministru [al] Cultelor 
Adția Casei Bisericii către Prea Sf. Episcop al Ep. Romanului 
 
În vremurile prin care trecem, legăturile sufletești dintre preot și popor 

trebuie să fie mai strâns legate decât oricând.  
Așa fiind și având în vedere că Prea Cucernicii Protoierei sunt cei întâi 

între preoți și că în această calitate au și îndatorirea prevăzută în art. 57 din 
regulamentul legii clerului, de a priveghea asupra preoților ca să-și facă 
datoria, de a se interesa de starea religioasă și morală a parohiilor și de a vă 
prezenta rapoarte lunare, pe care Prea Sfinția Voastră ni le comunicați și nouă, 
ne-am gândit că este momentul a vă ruga să binevoiți a da instrucții Prea 
Cucernicilor Protoierei din Ep. Prea Sfinției Voastre, să alcătuiască și să vă 
prezinte rapoarte de inspecțiile făcute și anume: 

a) Pentru trecut, o dare de seamă generală pentru toate parohiile 
inspectate de la 1 ianuarie 1917 până la 1 ianuarie 1918, în care să se arate pe 
scurt, precis și bazat pe constatări oricând lesne de dovedit. Care sunt preoții 
care s-au distins prin îngrijiri date bolnavilor ori prin ocrotirea orfanilor sau 
prin îmbărbătarea credincioșilor amărâți și obijduiți, și care sunt cei care n-au 
făcut nimic din toate acestea. Tot în acest raport vor mai arăta și măsurile luate 
împotriva celor care nu și-au îndeplinit datoriile lor. 

b) Pentru viitor să facă rapoarte lunare, în care să se oglindească 
adevărata stare de lucruri din parohii și județe și să țină cu tot dinadinsul 
seamă că mai ales în aceste vremuri de grea cumpănă dorim ca din rapoartele 
Prea Cucernicilor lor, să aveți atât Prea Sfinția Voastră cât și noi putința de a 
constata repede, lămurit și cu dovezi cunoscute, cu ce și în ce măsură au 
contribuit preoții la binele obștesc, precum și a cunoaște pe cei ce sunt departe 
de a-și pricepe rolul în cler și societate.  

Dorim de asemenea să cunoaștem care a fost, în afară de obligațiunile 
strâns legate de funcționarea lor, activitatea din punct de vedere social a Prea 
Cuvioșilor Protoierei, cum și în ce măsură s-a achitat Prea Cucernicul Revizor 
eparhial de îndatoririle ce are, potrivit art. 65 și 66 din regulamentul legii 

8 Încă din anul 1915, se constituise „Serviciul religios” de pe lângă Marele Cartier 
General al Armatei, condus de iconomul Constantin Nazarie, profesor la Facultatea de 
Teologie din București (Păcurariu, 2007, p. 395). 
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Clerului mirean, și în acest scop Vă rugăm să binevoiți a dispune să ni se 
trimită și nouă o copie după raportul ce suntem încredințați că v-a prezentat la 
timpul cuvenit. 

Primiți, Vă rugăm, Prea Sfințite, asigurarea deosebitei noastre 
considerațiuni. 

Ministru, 
(ss) I.G. Duca9 

(SJNAN, fond Protoieria Roman, dosar nr. 410/1918, f. 2-3) 
 

Administrator, 
(ss) C. Dobrescu 

 
Pentru conf. 

Eug. Ionescu 
 

Către Sfânta Episcopie a Eparhiei Romanului 
 
22 ianuarie 1918 
 
Prea Cucernice Părinte, 
Vi se trimite în copie adresa Onor. Minister al Cult. și Instr. Publice 

(Administrația Casei Bisericii), no. 277 a.c., și Vi se scrie ca în rapoartele ce 
veți întocmi conform legii și potrivit instrucțiunilor din menționata adresă să 
insistați asupra următoarelor puncte: 

1. Se va arăta activitatea bisericească și extrabisericească a fiecărui 
preot; dacă au ținut cuvântări în biserici pentru înălțarea inimilor în vremuri 
de grea încercare prin care trece neamul românesc; dacă au muncit în 
învățământ, ca învățători sau profesori în locul titularilor mobilizați. 

2. Se va arăta dacă preoții figurează în diferitele liste de subscripție ce 
s-au deschis pentru ajutorarea refugiaților, orfanilor etc. dacă au îngrijit de 
refugiați, dacă au subscris la împrumuturile naționale atunci când țara 
amenințată a făcut apel la fiii ei etc., dacă în biserici au colectat fonduri pentru 
Crucea Roșie precum și orice activitate desfășurată în comitetele agricole, în 
comitetele băncilor populare și în urma cărei activități s-a adus un serviciu real 
atât de greu încercatului neam românesc. 

Preacuviosului Protoiereu al județului Roman. 
(SJNAN, fond Protoieria Roman, dosar nr. 410/1918, f. 1) 

9 I.G. Duca a deținut funcția de ministru al Instrucțiunii și Cultelor în guvernele 
prezidate de Ion I.C. Brătianu (4 ianuarie 1914-11 decembrie 1916; 11 decembrie 
1916-26 ianuarie 1918) (Mamina, Scurtu, 1996, p. 169). 
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Memoriu 
 
Motivat de or. P.C. Protoiereu No 96/1918 am întocmit memoriul de față, 

în care se cuprinde activitatea bisericească și extrabisericească a 
subsemnatului pe 1917/1918. Până la 1 septembrie 1917 am fost mobilizat ca 
preot confesor al Reg. 54 Inf. Forțat, dar voi începe chiar din momentul 
mobilizării, 14 august 1916. Încă din 1915 mi s-a făcut cunoscut de Onor 
Protoierie și de Comandamentul Reg. 54 Inf. că sunt numit confesor al acestui 
Regiment pe timpul mobilizării10. 

Deși ca bun Român mă hrănisem încă din copilărie cu speranțele 
împlinirii idealului național, totuși acum când întreg neamul românesc era 
chemat la înfăptuirea acestui ideal/un simțământ de mândrie ascunsă se ivi în 
mine că Bunul Dzeu, care toate le știe și le prevede, hotărâse în Înalta-I și 
nepătrunsa-I Înțelepciune, ca și eu, neînsemnatul și nevrednicul, să iau o parte 
mai simțită la această acțiune demnă de virtuțile Neamului Românesc. 

Am căutat deci, pe cât mi-a stat în putere, să pregătesc familia pentru 
despărțirea ce forțat era să urmeze în momentul mobilizării. Al doilea, am 
căutat să-mi forțez spiritul pentru ca mai înainte de-a păși în noua situație, 
să-mi pot închipui până la ce punct aș putea eu răspunde cu slabele mele forțe 
sufletești și trupești acestei înalte demnități ce mi se încredința. Încrezător însă 
pe deplin în bogatul har al Mântuitorului, care pe cei slabi întărește și pe cei 
neîmpliniți împlinește, am așteptat cu toată liniștea clipa mobilizării care a 
sosit în noaptea de 14/15 august 1916. După cum aveam ordin, am căutat să 
mă prezint imediat la Reg., pregătit cu cele necesare. Regimentul l-am găsit la 
Tulgheș în Transilvania. Dl colonel Ștefan Vasiliu, comandantul Regimentului, 
m-a primit cu destulă simpatie și m-a prezentat ofițerilor de față. La rândul 
meu, i-am expus planul meu de activitate și rostul prezenței mele în mijlocul 
trupei. Din acel moment am început a duce viață ostășească în mijlocul 
camarazilor de război. De unde până atunci eram străin de cunoștința gradelor 
ofițerești și chiar a împărțirii unității, în scurt timp m-am familiarizat cu ele, 
închipuindu-mi că mă găsesc într-o nouă parohie cu oarecare caractere 
deosebite de acelea în care fusesem până atunci. Șederea pe loc mi-a fost 
numai în noaptea ce-a urmat, căci seara a venit ordin ca Bat. II și III să plece 

10 Preoții militari mobilizați desfășurau, în conformitate cu Instrucțiunile asupra 
atribuțiunilor preoților la armată, adoptate prin ordinul 3451 din 28 octombrie 1915 al 
Marelui Stat Major, activități pastorale (menținerea și ridicarea moralului trupei, 
mângâierea celor suferinzi) și religioase (săvârșirea tuturor slujbelor religioase cerute de 
împrejurări). Preoții militari se recrutau din rândul celor licențiați în teologie. În special 
cei repartizați Regimentelor de Infanterie erau numiți dintre preoții din aceeași garnizoană 
(prevedere confirmată și de cazul preotului Petru Popa) cu reședința corpului de trupă la 
care erau dați (a se vedea pe larg Nicolescu et alii, 2000, p. 9-10). 
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imediat spre Borca, iar Bat. I cu Statul Major al Reg. din care făceam parte, să 
plece a doua zi de dimineață spre Giorgio-Ditro11. Deocamdată trebuia să 
însoțesc trupa pe tăcute, căci nu-mi era permisă satisfacerea curiozității. Unde 
mergem? Câți km? Peste cine vom da și ce vom face? Poate că puțină inițiere 
din partea celor cunoscători n-ar fi stricat. Într-o tăcere religioasă mergea 
trupa și eu pedestru pe lângă dânsa. Doar eram infanteriști. Departe de a mă 
obosi un marș de 30-40 km. ce-am făcut într-o zi până la destinație, mă 
simțeam tare și în putere de-a îndura poate și mai mult. Aceasta era o surpriză 
pentru mine. Și nu mi-am găsit explicația decât în simțămintele de care eram 
cuprins. Eram mare pentru că mă găseam pe pământul slăvit al Transilvaniei, 
care se cucerea, sat cu sat, târg cu târg, de brațul viteaz al ostașului român. Pe 
lângă aceasta, situația de purtător al insignelor credinței, cu care trupa trebuia 
să meargă la biruință, îmi da puteri necunoscute până atunci. Aș fi nedrept 
dacă n-aș mărturisi că și impresiunile de afară au fost foarte puternice asupra 
mea. Priveliștea munților măreți acoperiți de pădurile de brazi, deasupra 
cărora se întindea un cer senin și plin de soare, șoseaua bine întreținută pe 
care înaintam mă făceau să-mi dau seama de bogăția acestui rai pământesc, pe 
care locuiește neamul românesc. Din această armonie sufletească în care eram 
transportat, numai o observație făcea notă discordantă și anume: Casele 
părăsite cu toată osteneala harnicilor gospodari risipită. Un simțământ ascuns 
îmi apăsa pe inimă, dar pe care cătai să-l înăbuș, încheind că acestea-s efectele 
inevitabile ale războiului. Deși, din punct de vedere național, războiul e un act 
măreț și nobil; dar în amănunt a lui analiză e ceva foarte dureros, care nu se 
poate tălmăci în puține cuvinte. Războiul este distrugerea unei munci de zeci de 
ani și chiar de veacuri. 

După mai multe popasuri mici și unul la amiază, mai mare, am ajuns în 
marginea târgulețului Giorgio-Ditro pe la asfințitul soarelui. Încă mai înainte 
de a ajunge [la] acest târgușor, când el numai apărea privirilor noastre, ne 
spuse Dl Maior Ivanovici, Comandantul Bat. I, că inamicul a părăsit 
Giorgio-Ditro și se găsește în târgușorul Giorgio-Remetea, care se găsea cu 
1-11/2 km mai departe de Ditro. Dar care era să fie linia noastră de purtare față 
de apropierea inamicului ... nimic, nici o vorbă. Mergeam în coloană de marș, 
pe șosea la vale, căci multe târgușoare se găseau pe un platou, nu departe de 
izvoarele Mureșului. Odată cu apusul soarelui ne găseam în marginea lui 
Giorgio-Ditro unde trupa a luat masa. În acest timp, Dl Maior Ivanovici era în 
căutarea unei case pentru instalarea telefonului. După trecerea a 20 minute sau 
½ oră, fără ca Dl Maior să fie de față, numai din ordinul celorlalți Dni ofițeri, 
trupa se puse în marș și intră în târgușor înaintând cu 1 km sau ½ cu scop de a 
cantona pe la case fiind mai toate părăsite de populație. Dar Dl Maior nu era 

11 Localitatea Ditrău, din depresiunea Giurgeu, județul Harghita. 
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cu noi și unii credeau că e înainte, alții că e înapoi la casa unde voise să se 
așeze telefonul. Stând trupa pe loc și primind ordin a se așeza pe la case, am 
intrat cu Dnii ofițeri la o casă unde ni se pregătea masa. După ce ne-am așezat 
la masă sosește și Dl Maior care a făcut observație Dlor ofițeri că rău au făcut 
că au plecat fără ordinul Domniei Sale și că ne găseam într-un loc nu tocmai 
prielnic, ci la 11/2-2 km. depărtate de inamic și că o lumină sau două de țigări 
sunt de ajuns ca să ne bombardeze inamicul și să se aleagă praful de toți. 
Aceste vești, sigur, nu erau de natură a ne face să mâncăm cu poftă, totuși pe 
cât ne-o făcusem din cauza marșului, n-am refuzat stomahului dreptul său. Dar, 
după ce am consumat și felul al doilea, un pocnet de pușcă se aude în apropiere 
și după dânsul altul și altele, tot mai dese, de clocotea împrejurimea. Ordin ca 
nici o lumină cât de mică să nu se vadă și toți soldații echipați complet să iasă 
în coloană în stradă. Atunci am avut ocazia să asist la o împestrițare de tot 
soiul de sudalme, care însoțeau executarea ordinelor. Atunci am început a 
pipăi, așa zicând, sufletul celor pe care eram să-i păstoresc pentru un timp 
oarecare. În conferința preliminară ce-am avut cu P.C.S. părintele C. Nazare 
[Constantin Nazarie] la Roman am ridicat chestiunea aceasta: <<Care va fi 
linia noastră de purtare față de obiceiul înrădăcinat în armată de a sudui 
mereu pentru toată nimica și chiar lucrurile sfinte și nu numai de soldați 
îndeobște, ci chiar de Dnii ofițeri?>>. Părintele Nazare a spus că s-a gândit la 
acest lucru și că va interveni la M.S. Major să se dea ordin ca acest obiceiu rău 
să înceteze. Dar, un an și 3 săptămâni cât am stat în companie, n-am auzit să 
vie un asemenea ordin sau dacă o fi venit nu s-a pus în aplicare. 

Toată noaptea împușcăturile au urmat, toată noaptea trupa a stat în 
picioare în mijlocul străzii. Mă plimbam de la un capăt la altul al Batalionului 
ca să mă mai încălzesc, fiind nopțile cam reci către sfârșitul lunii august. Dl 
Maior sta ceva mai înaintea trupei, lângă un perete al farmaciei, fumându-și 
țigara și gândindu-se la cele ce avea de făcut. Trimise Comp. I în susținerea 
unui Batalion din alt regiment ce se găsea înaintea noastră în avanposturi, care 
se stabilise în dosul unei căi ferate ce trecea printre cele 2 târgușoare. 
Mulțimea împușcăturile sporadice și salve mă făcură să cred că în prima linie 
trebuie să fie mii de morți și răniți. Mare îmi fu mirarea când a doua zi, după 
încetarea focurilor în zori, nu erau decât 3 răniți ușor la mână și aceștia din 
trupa dinaintea noastră. Se zice că un rest mic de trupă inamică, ce se găsea în 
Remetea, avusese probabil ordin să facă risipă de muniții, prin mulțimea 
împușcăturilor. Și e drept că făceau: pe toate drumurile se găseau cartușe 
ungurești. Dar, văzând că n-au speriat lupul cu pielea oii, au părăsit și acel 
târgușor în zor, ocupându-l Batalionul dinaintea noastră. Ziua am avut repaus 
de la mic la mare și am putut să ne odihnim în liniște, prin casele celor fugiți, în 
care se vedea o situație materială de invidiat, dar toată aruncată în dezordine. 
Văzând că războiul n-are ore fixe, nici zile anumite pentru atacuri, am cerut 
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voie Dlui Maior să încep a pregăti trupa prin spovedanie și împărtășire. Lucru 
[pe] care l-am și început în catedrala târgului, o biserică papistă, mare și 
frumoasă, care ar fi făcut cinste și unui oraș mare. Am mai dormit o noapte în 
Ditro și a doua zi, pe la amiază, am primit ordin să plecăm spre satul Varhegy 
(Varviz). Trecând Mureșul prin apă, căci podurile erau stricate, am ajuns pe 
înserate la destinație. Aici am găsit cam vreo 40 de femei cu copii și vreo 2-3 
bărbați. Toți, români, își arătau marea bucurie de-a fi scăpat de stăpânirea 
ungurească. Dar în același timp și teama de a nu fi respinse armatele române 
înapoi, că apoi e vai de noi, ziceau ei. În acel moment neștiind de ajutorul 
german care le venea ungurilor, și de nesosirea Rușilor la timp în spatele 
nostru, aș fi pus rămășag pe orice că teama lor nu se va îndeplini niciodată. 
Însă, mai pe urmă, m-am convins că aveau drept să se teamă. Întâmplându-se 
să aibă în sat o copilă moartă, m-au rugat să le oficiez înmormântarea, 
deoarece preotul lor fusese luat înainte de armatele ungurești, cu toată familia. 
I-am întrebat dacă le convine să oficiez eu, fiind preot ortodox, și ei uniți. Au 
spus că bucuroși vor lepăda și unirea, dacă ar rămâne de partea României. 
Învoindu-mă și Dl Maior, le-am oficiat prohodul copilei, pentru care nu știau 
cum să-mi mulțumească. Vroiam să refuz plata, însă n-a fost chip, fără ca să-i 
supăr. Mi-au spus că de bani nu duc lipsă. Cel mai sărac are 1000 de coroane 
economie. A doua seară am avut iar ordin de înaintare pe Mureș, în jos, spre 
Muntele Leu12. Am mers până la 2 din noapte, trecând iar Mureșul prin apă, și 
apoi ne-am dat odihnei pentru 3 ceasuri, iar la 5 de dimineață ne-am pus în 
marș, mai departe, trecând prin târgul Toplița unde Ungurii pusese cea mai 
serioasă rezistență în calea noastră, stând în loc o săptămână. Acum [orașul] 
era de 2 zile în stăpânirea noastră. În acest oraș erau 3 biserici: una ortodoxă, 
una papistă și alta protestantă. Cea ortodoxă le întrecea în mărime. Preotul 
lipsea și de aici, fiind numai un dascăl bătrân. Am trecut prin Toplița și am 
ajuns la Muntele Leu cam pe la opt dimineața. Era încă pâclă și zăream de jos, 
de pe șosea, cum soldații săpau tranșee sus pe coasta muntelui, în dreapta. 
Ne-am oprit, și Dl Maior, intrând în vorbă cu Comandantul trupei de pe coasta 
Muntelui, ne preveni că ne găsim la rău loc, deoarece șoseaua unde stăm e un 
punct reperat de tragere al Ungurilor și ¼ sau ½ oră, cum se lua ceața, 
bombardează numaidecât. Atunci s-a decis ca noi să ne întoarcem înapoi, s-o 
luăm pe valea Călmățuiului spre N și să le stăm la spate, în imediata apropiere. 
Așa am făcut și pe la ceasul 2 p.m. am fost acolo. Pe toată valea aceasta se 
găseau cartușe aruncate și sârmă multă de telefon, semn că Ungurii părăsiseră 
în pripă această poziție. Acolo am stat până a doua zi, la ceasul 3 dimineața. 
N-a fost chip de odihnă căci casele fiind mai proaste pe acolo, niște șoareci și 
guzgani făceau mare tărăboi în casa unde nimerisem cu Dl Șef al muzicii. Pe la 

12 Munții Gurghiului. 
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3 dimineața am plecat iar pe Călmățui, în jos, și ne-am oprit la gura lui, pe 
Malul Mureșului. Deși eram zdrobit de oboseală și de nesomn, fiind Duminică, 
mi se pare 23 August, am căutat să-mi fac datoria după locul în care ne 
găseam. Am oficiat mai întâi sfințirea apei și apoi le-am explicat în câteva 
cuvinte simțitoare nevoia de a se pregăti toți sufletește, prin sfânta taină a 
mărturisirii și împărtășirii. Căci atunci, după cuvintele Evanghelistului Ioan, 
“Cel ce mănâncă Trupul meu și bea sângele meu petrece întru mine și eu întru 
el”. Deci, fiind uniți cu Domnul Hristos, pot merge fără nici o frică către 
biruință. Am mărturisit pe unii și pe alții ce erau mai înainte mărturisiți, i-am 
împărtășit cu sfinte, din cutiuța13 ce-o aveam luată de acasă, conform 
Instrucțiilor preoților de armată. Am observat, cu ocazia sfințirii apei, că Dnii 
ofițeri, în genere, n-au vrut să ia parte, doar unul sau doi din cei dintre 
învățători. Ba vedeau cu ochi răi această pregătire religioasă, spunând că bag 
frica în ostași, prin împărtășire și mărturisire. Deși le explicam folosul, ei 
țineau cu îndărătnicie la părerile lor. Ca o culme a nerecunoștinței, când după 
câteva zile am avut un ostaș mort, trimise ofițerul comandant de companie pe 
cântărețul ce mă însoțea, să mă vestească ca să mărturisesc și să împărtășesc 
mortul. I-a răspuns dascălul că aceasta nu se mai poate de acum. De la aceasta 
am priceput că voi avea a face cu o parte din corpul ofițeresc care, dacă pe față 
nu-mi puteau fi ostili, totuși nu puteau pricepe prezența mea în mijlocul 
militarilor. De aceea, datoria mea a fost să fiu prevenitor, că dacă nu am putut 
să-i fac și pe ei credincioși, cel puțin să nu pierd de la credință și trupa, după 
exemplul lor rău. După luarea mesei la 12 din zi, trupa s-a pus în marș de 
plecare pe valea Mureșului spre Gödemesterháza14. Eu, fiind foarte obosit, am 
rămas după învoirea Dlui Maior, la locul de luptă. Până seara au mai trecut și 
alte trupe în direcția ceea și am înțeles că la Göde s-a făcut o mică ciocnire 
timp de vreun ceas. Spre seară m-am dus și eu într-acolo, dar ajungând pe 
întuneric n-am găsit pe ai mei; totuși, am asistat la scoaterea câtorva răniți, 
care erau trecuți pe brancarde din stânga Mureșului, prin apă, în dreapta, unde 
erau puși în automobile sanitare și transportați la spitale. A doua zi aflând că 
Regimentul meu se află tot pe o culme de deal, anume, Bâtca Rătăcel, m-am dus 
și eu și m-am instalat la statul major al Reg., care se așezase într-o casă de 
pădurărie construită din bârne, dar nelipită. Era despărțită printr-un părete tot 
de bârne în două odăi care erau deschise ambele, în față lipsind chiar ușile. 

13 Într-o geantă specială, de piele, tapisată pe dinăuntru, având în exterior, lateral, 
semnul crucii, preotul purta în permanență Epitrahilul, cutiuța din argint cu Sfânta 
Împărtășanie, Crucea, Aghiazmatarul și Panichida, două procovețe mici, lingurița, o 
sticluță cu vin, o farfuriuță din metal, o sticluță cu spirt și chibrituri (Nicolescu et alii, 
2000, p. 15). 

14 Stânceni. 

 

                                                      



M.-C. Verzea, N. Dumitrașcu 228 

Era acoperită cu draniță, dar n-avea podele (plafon). Pe jos, căci nu era nici un 
pat sau laviță, am așternut fân moale, care era din belșug. În aceeași cameră cu 
mine dormeau 2 colonei, comandantul și ajutorul, 3 sublocotenenți aghiotanți 
de regiment, unul mai făcea și pe șeful telefoniștilor și un doctor de batalion, 
căci medicul șef al Regimentului spunea că nici cu macaraua nu s-ar fi suit, 
căci cum ar fi urcat el, peste cele 100 kg ce le avea, pe un munte ca acela. O 
vreme de ploaie și lapoviță rece s-a stârnit, care a ținut vreo săptămână. Ba, 
mai spre nord, la aripa dreaptă a noastră, unde era Reg. 56 Inf., a nins de-a 
binelea și se vedea zăpadă albă pe munte. La mulți am auzit că le-au degerat 
picioarele acolo pe la 1 septembrie, căci n-aveau adăposturi, și focuri nu se 
puteau face spre a nu se face vizibili de inamic. Pe culmea dealului unde luase 
poziție Reg. nostru, pe vreo 3-4 km., ne-am ales numai cu ploaie. Am stat 2 
săptămâni pe acest deal, în care timp, soldații au săpat tranșee, au tăiat abatize 
(brazi răsturnați unii peste alții) spre a împiedica vreo năvală pe nesimțite din 
partea inamicului. Eu însă n-am sta degeaba, am profitat de această staționare 
a Regim. și i-am luat pe plutoane și i-am spovedit și împărtășit pe toți care au 
dorit și aceștia au fost mai toți, afară de Dnii ofițeri și puțini plutonieri care i-au 
imitat. Dintre ofițeri numai 5 am mărturisit și împărtășit în toată campania. Un 
căpitan activ, un locotenent, 2 sublocotenenți (învățători) și un locotenent 
medic. Eram mulțumit însă că mulțimea era pătrunsă de necesitatea Sf. Taine. 
După 13 zile a venit ordin ca trupa să meargă la atac să respingă mai departe 
pe inamic. Dar, mai înainte de a pleca, cred că nu va fi lipsită de interes 
arderea conacului Statului Major al Reg. Cu două zile mai înainte, din ordinul 
Dlui șef al telefoniștilor, se făcu un plafon la cameră, tot din fân, suspendat pe 
crengi de brad. Fusese și o sobă cu plită înăuntru și fiindcă pe la ușă ne bătea 
fumul înăuntru, a crezut că e bine să scoată fumul în pod; și cum ziua nu se 
prea făcea foc, a venit noaptea. Aveam o strașnică durere de măsele; m-am 
culcat fără să mănânc, dar deși culcat înainte, n-am putut adormi decât mai 
târziu, căci se întâmplase ca un cal cam ofticos, legat cu alții la spatele casei, 
drept la capul meu, mereu tușea, de mă enerva îngrozitor. Pe la 12 din noapte 
se vede că ne-a furat somnul, dar un somn mai mult iepurește, când simțesc 
ceva zgomot pe la picioare. Era ordonanța colonelului care dădea mereu foc 
sobei să se încălzească. Se înroșise deja burlanul la plafon, ori plafonul era de 
fân. Într-o clipă, toți, mișcați ca de un resort, am fost în picioare, așternutul în 
mână și afară. Mi-a rămas numai bastonul de confesor, care s-a făcut scrum, 
cu dragon cu tot, iar sabia domnului colonel, fiind din metal, și în teacă, numai 
s-a afumat. Noroc că și-a scos drapelul, că pățeau mare rușine. Prinprejurul 
casei, lipite de perete, erau colibe de fân sub care dormeau ordonanțele și 
agenții de legătură precum și garda drapelului. Când am ieșit, le-au rămas mai 
la toți ranițele cu cartușierele pline, așa că, din cauza fierbințelii, pocneau 
cartușele în foc de salve ca la atac. A doua noapte, într-o casă vecină, au pățit-
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o la fel, însă eu mă găseam de-o parte cu medicul Batal. II, la Infirmerie. Dar 
aceste două incendii la centrul Regimentului, trupa le-a tălmăcit ca pe un semn 
rău. Într-adevăr că ne-a costat cam mult cucerirea noii poziții. Am avut vreo 37 
morți și vreo 150 răniți, tribut de sânge pe care Regimentul nostru nu îl mai 
dăduse până la acest atac. De la inamic au fost numai 5-6 morți, deoarece ei 
stăteau apărați în tranșee și ai noștri mergeau la atac descoperiți. Acolo a fost 
rănit grav, prin spate, de glonț, cel mai bun prieten al meu, sublocotenent 
Lăzărașu Petru, fost revizor cl. II la Roman. Dar a dat bunul D-zeu și s-a 
îndreptat. Știu că mergea cu multă credință la împlinirea datoriei. Însuși d-l. 
colonel Dumbravă, ajutor de comandant, a primit un glonte printr-un deget al 
piciorului. A fost nevoit să părăsească Regimentul vreo 5 luni. Dar, dacă i-a 
scos pe Unguri din poziție, nu-i puteai prinde. I-a gonit vreo 20-25 km. Așa că, 
pentru formarea legăturii, a fost nevoit Regimentul nostru să se mai întoarcă 
ceva mai înapoi din cât înaintase. S-a stabilit pe Bâtca Frasinului. Eu m-am 
suit deocamdată și am citit prohodul eroilor, cei 37, ce fuseseră înmormântați 
chiar pe locul biruinței. Ceremonia le-a fost simplă neasistând decât câțiva 
soldați. Unora li s-a putut pune în grabă câte-o cruciță de brad la cap. Alții au 
rămas așa, fără nici un semn. Pe teren, între altele, s-a găsit o c. p. [carte 
poștală, n.n.] a unuia din cei căzuți din jud. Botoșani, în care soția îi scria că a 
visat rău despre dânsul și că-l roagă să-i scrie numaidecât cum se află, că-i 
tare îngrijorată după visul avut. Nu știu de-o fi mai scris, căci moartea–l răpise 
și pe el la asaltul de la 13 septembrie 191615. În noile poziții, Regimentul nostru 
a stat până la 27 septembrie; fiind ordin de retragere, ne-am înturnat și am luat 
poziție pe munții Transilvaniei, la vama Bicaz. Am fost urmăriți de-aproape de 
inamic și după vreo 2 zile după ce am luat poziție, s-au ivit și ei, cam pe la 1 
Octombrie. Deși erau mai numeroși decât trupele ce fuseră fugărite prin 
Transilvania, totuși nu erau de speriat. Erau mai mult trupe austriece; obosiți, 
flămânzi și deprimați. Aici regimentul nostru a cooperat împreună cu Reg. 67 
Inf. și în timp de-o lună n-a fost decât o ciocnire mai serioasă când am avut 
câțiva morți și mai mulți răniți, în schimb s-a obținut o victorie frumoasă, 
luându-se de la inamic vreo 300 prizonieri, 25 cai, 4 tunuri de munte și cinci 
mitraliere. În timpul acestei luni sediul Statului Major al Regimentului era în 
Bicazul unguresc. Populația de aici era mai toată pe acasă, căci în surpriza ce 
le-au făcut armatele române, la intrare în campanie, ungurii n-au avut timp să-i 
ridice. Iar acum, frontul oprindu-se la vreo 10-12 km. mai spre apus, au rămas 
pe loc. Preoții locali uniți, anume Butnaru și Cojocaru, spăimântați de 

15 La jumătatea lunii septembrie 1916, trupele române au ajuns aproape de bazinul 
Târnavelor și pe Mureșul mijlociu. Comandamentul Puterilor Centrale a concentrat în 
Transilvania, Armatele 9 germană și 1 austro-ungară, care au declanșat la 13/26 
septembrie ofensiva generală (Stănescu et alii, 2012, p. 35-36). 
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retragerea armatelor române, au venit în Bicazul românesc fără preot. 
Întâmplându-se să aibă o copilă moartă și dând cu ochii de mine la D-l Colonel 
mi-au cerut să le fac înmormântarea, care lucru aprobându-li-se de Dl Colonel 
m-am dus și totodată le-am împărtășit mulți copii bolnavi de anghină. Cimitirul 
era pe un bot de deal și după ce-am isprăvit înmormântarea, când să mă cobor 
în șosea, deodată aud un miau lung și imediat o trosnitură în aer la vreo 
200-300 m depărtare de noi. Eram cu cântărețul și vreo 2 femei și se vede, 
tunarii unguri, din ascunzătoarea lor, ne găsiseră de ne-au trimis acest salut. 
Nici mai înainte nu trăseseră pe-acolo, dar nici după aceea nu a mai venit alta.  

Pe la vreo 20 septembrie 1916 au început a veni și pe la noi trupe rusești. 
Deși știam de prin jurnale cum luptă ei, totuși credeam că prin vreo combinație 
fericită noi și ei vom da iar un asalt și vom ajunge iar pe unde am mai fost, ba 
poate și mai departe. Dar, după o săptămână, aflăm că vom ceda pozițiile 
Rușilor și noi ne vom retrage în Bicazul românesc. Nu știa nimeni pentru ce, 
deoarece întreaga div. 14. condusă de Dl General Vasilescu Paraschiv16 
excelase în bravură și nu suferise nici o înfrângere. În Bicazul român am servit 
împreună cu Pr. Gh. Tudorache un Te-deum pentru fericitele izbânzi ce 
căpătaseră până atunci bravele noastre regimente. Pr. Gh. Tudorache le-a ținut 
o cuvântare înflăcărată iar Dl General Vasilescu Paraschiv le-a împărțit 
decorații rusești la cei ce s-au distins. Mult m-a impresionat această 
solemnitate; era unică în viața mea și mă simțeam foarte fericit că iau parte la 
un act așa măreț. Dar nedumerirea persistă. Văd că peste o zi ne punem în 
marș spre Piatra-N. Ruși. Văd c-au venit cât lumea în locul nostru. 

Dar nu știm unde mergem noi. Versiuni circulau multe, dar nici una 
adevărată. Ajungem în Piatra și a doua zi la tren17. Un simțământ de strângere 
de inimă am avut când am văzut că trenul ne va duce în jos, lăsând Romanul la 
o parte, către care îmi zbura toată ființa sufletească. Mult aș fi dat să-mi văd 
câteva momente copiii. Până atunci nu avusesem asemenea slăbiciune. Și nici 
D-l colonel nu știa unde mergem, că poate mi-ar fi îngăduit să mă abat vreo zi 
pe acasă. La gările Buhuși și Gârleni am asistat la scene foarte mișcătoare. 
Femeile ostașilor de prin satele apropiate ieșiseră cu copii de mână și în brațe 
și în timp de 5-10 minute s-au repezit cu hohote de plâns unii în brațele altora. 

16 Comandantul Diviziei 14 a fost decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul”, clasa a III-a, 
prin Înalt Decret nr. 3055 din 27.X.1916: „Pentru destoinicia cu care a condus trupele 
în luptă, deschizând defileul de la Toplița cu minim de pierderi și cu rezultate 
frumoase” (Stănescu et alii, 2012, p. 116). 

17 Concomitent cu desfășurarea ofensivei de eliberare a Transilvaniei, forțele române 
aflate pe frontul de la Dunăre au suferit o grea înfrângere la Turtucaia. „Conducerea 
superioară pierde frânele conducerii operațiunilor, oprește la 27/VIII ofensiva în Ardeal, 
ia 5 Divizii de aici și le duce la Sud (...)” (Dabija, 1936, p. 258). Petru Popa a împărtășit 
această experiență în calitate de preot confesor al Regimentului 54 Infanterie. 
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Era imposibil să nu verși lacrimi împreună cu ei. D-zeu să le binecuvânteze 
această îmbrățișare, căci pentru cei mai mulți va fi fost poate cea din urmă din 
lumea aceasta. La Bacău și câteva gări mai în jos același lucru s-a petrecut și 
apoi toți au rămas gânditori, meditând trecutul și căutând să străbată viitorul. 
A doua zi, pe la 12 ore, am ajuns la București. Deocamdată ne-a dus la satul 
Mogoșoaia. Ce să facem, nici noi nu știam. Având trupa în repaus m-am apucat 
numaidecât de lucrul meu duhovnicesc, căci îmi rămăsese Comp. 11 
necercetată, neavând nici eu timp și nici ei nu fuseseră liberi un moment până 
atunci. La 25 octombrie seara, ordin de marș spre București și iarăși îmbarcare 
la tren. Aceiași întrebare ne revine în minte. Unde mergem? Dar fără răspuns. 
A fi soldat însemnează să fii mașină. Prindem de veste, deși e miezul nopții, că 
de la Chitila o facem spre apus. Deși nu mă prinde somnul, totuși, de oboseală, 
oi fi ațipit ceva. Făcându-se ziuă vedeam câmpurile bogate ale Munteniei care 
vai!, fără să cred, aveau să fie cotropite peste puțină vreme de dușmani. 
Uitasem iar de acasă și mergeam încrezător oriunde, doar făceam parte din 
Div. 14a, divizie de fier, care singură nu luptase pe pământul țării românești, 
după cuvintele M.S. Regelui. Aveam un general destoinic cu care mergeai la 
izbândă sigură. Pe la 12 ore, în ziua de Sf. Dumitru, am debarcat în Curtea de 
Argeș. Am stat la masă. Era zi frumoasă și mă găseam într-un grup de ofițeri 
tineri, foarte dispuși, glumele curgeau în voie. Aceasta ne-a fost ultima 
întrunire mai intimă din gara Curții de Argeș în ziua de Sf. Dumitru.  

La un vagon cu ușa închisă se odihnea pe paie cogeamite ghiulea 
germană, calibru 305, era întreagă întreguță. Se zice că o azvârliseră nemții la 
Perișani (jud. Argeș) unde era frontul și căzând într-un ghiol, nu făcuse 
explozie și acum făcea voiaj la București, ca să o admire curioșii. Mai știu eu, 
poate și pentru studii! Se zicea că mereu vin răniții de la munte. De noroace 
românești nu se prea auzea pe acolo. Seara pe la 8 ore, ordin de plecare în 
coloană de marș spre munte. Era lună, cam rece și am mers cât pe jos, cât 
călare, pe calul medicului, căci mie nu-mi da legea. Dar știu că eram zdrobit de 
oboseală. Am înaintat pe Valea Danului. Am trecut un deal cam mărișor și apoi 
am început a coborî în Valea Topologului. Pe tot drumul întâlnisem mulți 
răniți. Cei mai ușor [răniți, n.n.] mergeau singuri pe jos, alții erau transportați 
cu căruțele. La Șuici s-a dat repaos pentru 2 ore și întreaga trupă s-a lăsat la 
pământ pe brumă. Eu n-am îndrăznit neavând ce să aștern și neștiindu-mă 
tocmai rezistent. Am stat cu vreo doi soldați împrejurul unui foc și când s-au 
împlinit cele două ore eram toți treji. Și apoi iar la drum spre Sălătruc, ultimul 
sat de unde se împărțeau trupele pe poziție. De ce ne apropiam, vedeam tot mai 
multe lumini de rachete și înainte și la dreapta și la stânga. Deslușeam bine și 
clămpănitul mitralierelor și nu puteam pricepe cum de noi înaintăm spre a ne 
expune unei înconjurări. Dar aceasta era numai o iluzie din cauza nopții. Când 
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s-a făcut ziuă eram în sat la Sălătruc18. Trupa a luat ceaiul și s-a pornit pe 
poziție. Toți, de la mic la mare, erau obosiți și deprimați. Sfatul celor mari n-a 
vrut să facem rugăciunea reglementară crezând că-i de prisos. Aceasta era o 
greșeală. De aceea n-a fost nici Doamne Ajută! Parc-au călcat cu piciorul 
stâng. Las că greșeala, dacă mi-ar fi permis să mă exprim, nu provenea din 
vina regimentului nostru ci din multe altele. Mai întâi am observat că eram 
amestecați cu trupe decimate și deznădăjduite care în loc să mai ia curaj de la 
cei veniți, din proaspăt, mai rău băgau panica. Germanii ocupau poziții 
superioare. Armele le erau superioare și aveau muniții din belșug, iar la noi 
lipsă. A curs mult sânge de Român și nu zic ba și de German și numai Dzeu știe 
de ce. O săptămână au stat cadavrele neîngropate prin pădure și poieni. Și 
după aceea, știe Germanul ce-o fi făcut cu ele. Ai noștri n-au avut nici o putere 
să-i respingă. Am citit prohodul la mulți într-o săptămână. Erau din diferite 
regimente. Răniții grav erau aduși până la posturile de prim ajutor și mulți 
închideau acolo ochii pentru veșnicie. Acum era ordin să-i dezbrace pe morți de 
haine și să-i îngroape numai în lenjuri. Cam dureros, dar așa a fost. Bătea 
nevoia la ușă cu putere. În aceste lupte a murit de un glonț, străpuns în piept, 
locot. Neculai Golescu se zice scoborâtor din Golești. Într-adevăr era nobil și 
cu simțire de Român. A preferat frontul decât serviciile de subzistență unde 
niște hârtii personale arătau că era chemat. Fie-i țărâna ușoară! Nu l-a 
petrecut nimeni dintre camarazi la mormânt. Vreo doi prieteni din viață, pe 
care i-am poftit anume, păreau că s-au deranjat c-au ieșit din casă până în 
șosea ca să-l vadă. L-am dus fără pompă militară la mormânt și l-am îngropat 
lângă biserica din Sălătruc. Dzeu să-l ierte!  

Ne-a mers cât se poate de rău la acest loc de luptă. Panica a fost așa de 
mare încât Bat. II ne-a fost luat cam tot prizonier. Iar din Bat. I și III ne-au 
rămas puțini. După o săptămână ne-au dat ordin de retragere și ne-am retras 
în fiecare zi și noapte câte puțin, așa că duminică, 6 noiembrie,  ne găseam în 
marginea de nord a Curții de Argeș. Această poziție s-a mai menținut o 
săptămână și apoi a venit ordin de retragere. Nu mai rămăsese din regimentul 

18 Participarea Regimentului 54 Infanterie (2 batalioane), din componența Diviziei a 14a, 
la bătălia de pe Valea Oltului a fost bine surprinsă de raportor. Retrasă din munții 
Moldovei, unde fusese înlocuită de trupe rusești, divizia cuprindea și Regimentul 67 și 
un batalion al Regimentului 77. Deși s-a alăturat Grupului de la Olt, acest surplus nu a 
schimbat cu nimic soarta luptelor, din cauza superiorității dușmanului, care primise și 
el ca întărire Divizia a 216-a. „Dușmanul, sigur de zdrobitoarea lui superioritate, atacă 
cu furie sprijinit de formidabila sa artilerie, de nenumăratele lui mitraliere, de trenuri 
și automobile blindate. În zăpada care umple văile, prin vântul înghețat care biciue 
obrașii și înțepenește mâinile, soldații români duc luptă de sacrificiu, cedând terenul 
pas cu pas, dând numeroase contraatacuri și făcând pe adversar să plătească scump 
fiecare petic de pământ cucerit” (Kirițescu, 1989, p. 455). 
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nostru decât trei ofițeri combatanți, doi medici și farmacistul, doi ofițeri 
comandanți ai trenului regimentar și trenului de luptă, ofițerul casier, ofițerul 
aghiotant de regiment și cu subsemnatul. Din trupă foarte puțini am primit 
ordin să urmăm trenul de luptă și regimentar și ne-am retras mereu, fiind 
reținuți de alte trupe ce erau în urma noastră. Dar și acelea se retrăgeau, căci 
în fiecare zi auzeam mereu trenul în urma noastră. De la Buzău nu am mai 
auzit trenul, căci veniseră rușii în ajutor. Mulți grași și bine echipați cu de 
toate. În ziua de 4 decembrie am ajuns la Roman. După o săptămână a venit 
ordin să plecăm spre jud. Dorohoi spre a se reface regimentul. La 18 decembrie 
ne găseam în satul Vlăsinești. Aici am auzit pentru prima oară de tifosul 
recurent și exantematic, bântuia printre streinii internați, aduși pe acolo pentru 
lucrarea noii căi ferate Darabani-Dângeni. Din pricina aceasta întreaga divizie 
care era prin satele de prin împrejurimi a primit ordin de mutare și ne-am 
mutat mergând o zi și jumătate. Am ajuns în ziua de Crăciun în satul Nicșeni, 
com. Dorobanți, jud. Botoșani. Aici am servit în biserica satului a II-a și a III-a 
zi de Crăciun; eram dorit, neputând să-mi îndeplinesc această datorie sfântă 
multă vreme, din cauza împrejurărilor mai sus arătate. Odată cu aceasta, în 
toate cuvântările ținute, chestiunea principală era de a împrospăta nădejdile de 
biruință după refacerea regimentului, căci nu credeam că după atât nămol de 
Ruși ce ne venise într-ajutor și știind că avem aliați puternici în apus, zic nu 
credeam să nu putem scoate inamicul din țară. 

A patra zi de Crăciun ne-am mutat și de la Nicșeni în jud. Dorohoi la 
satul Cordăreni, comuna Dumeni. Aici am stat până la 2 Iunie 1917 când, 
refăcându-se regimentul din nou sub denumirea de 54/6 Infanterie, am plecat 
din nou pe front, la Cordăreni. Ordinele erau cam încurcate și aici. Azi era 
ordin să se pregătească trupa prin instrucție, azi să lucreze la facerea 
bordeielor. Și au lucrat bieții soldați, pe foc de ger, mai toată iarna. Chip ca să 
ne mutăm în bordeie. Căci trupa tot se înmulțea: cu două contingente de 
recruți, mai cu părțile sedentare, cu cei ieșiți de prin spitale s-au făcut pe la 
începutul postului mare vreo 4000 mii. În luna Ianuarie 1917 soldații erau 
ocupați numai în timpul săptămânii și Duminica puteau veni la biserică, care 
voiau. Așa că dacă veneau cel puțin o parte la biserică, predica le putea folosi. 
Văzând că mai pe urmă Comandantul Regimentului nu numai că nu-i îndeamnă 
nici cu vorba nici cu pilda a veni la biserică, ci prin programul de activitate 
înființat către finele lui Ianuarie se ocupau cu instrucția și alte lucrări toate 
orele de a.m. și p.m. din cursul săptămânii, ba chiar și cele de Duminică. 
Atunci am detaliat rolul preotului în mijlocul trupei și dacă în program toate s-
au prevăzut numai orele când preotul are dreptul și datoria a se ocupa din 
punct de vedere moral nu s-a prevăzut, înseamnă că rolul preotului de armată 
se suprimă aproape cu desăvârșire. După acest raport Domnul Comandant a 
dispus că Duminica să iasă întreaga trupă în careu și să se oficieze serviciul 
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divin, afară în mijlocul trupei. S-a oficiat în vreo două Duminici dintre care una 
a fost pentru depunerea jurământului recruților, apoi venind postul mare am 
prevenit Comandamentul prin alt raport precum că trupa trebuie să-și 
îndeplinească în întregime o datorie creștinească către suflet și anume trebuie 
să se mărturisească și să se împărtășească și aceasta nu numai din motivul 
postului ci și pentru că se credea că, odată cu sosirea Sf. Paști, vom pleca pe 
front. S-a admis și lucrul acesta. Domnul Comandant îmi ordonase ca în fiecare 
zi de la 6-8 p.m. tot corpul ofițeresc să se strângă în Conferință la sediul 
regimentului, ca să se discute sau mai bine zis să se instruiască reciproc asupra 
modului de a conduce trupa pe câmpul de operație. De la aceste conferințe nu 
putea lipsi nici preotul, ba mi-a pus în vedere să țin conferința morală, o dată 
pe săptămână, în fața corpului ofițeresc. Și-am vorbit odată despre ,,Jocurile de 
noroc” în care am căutat după putere să combat patima jocului de cărți la care 
se pierdeau mulți bani sub motiv de distracție. Conferințele acestea nu erau de 
natură să-mi atragă simpatia corpului ofițeresc și mai ales a acelora care-și 
vedeau patima condamnată în conferința mea, dar aveam satisfacția de a-mi fi 
făcut datoria, când rolul meu era necesar și aceasta îmi era de ajuns. 

Încă de la 24 Ianuarie au început a se bolnăvi unii soldați de tifos 
recurent și câte unul chiar murea. Atunci am văzut că ocupație aveam deajuns 
și îl rugam pe D-zeu decât să mă învrednicească să corespund pe deplin nevoii. 
Medicii înființaseră infirmieri pe batalioane, care în scurt s-au ridicat până la 
N. 12. În fiecare erau în mijlociu cam 15 bolnavi. Atunci eu a trebuit să le vin în 
ajutor numai decât cu rugăciunile de mângâiere ca: sfințirea apei și paraclisul. 
Dar grija cea mai mare era să-i pregătesc cu mărturisirea și împărtășirea. 
Infirmeriile erau așezate pe o distanță de 3-4 km. în satele: Slobozia pentru Bat 
I; Cordăreni Bat. II și III și în Grivița, Bat. de recruți. Am spus mai sus că 
cerusem în raport și mi se aprobase spovedirea și împărtășirea și a celor 
sănătoși căci era postul mare. Mi se aprobase. Cum lucram pentru a putea 
dovedi! Cum se zorea de ziuă mai înainte de a răsări soarele deși era ger, eu 
eram îmbrăcat și cu cele necesare alergam însoțit de cântăreț la infirmerii și 
spovedeam și împărtășeam bolnavii din 2 sau 3 infirmerii cam până la ceasul 9 
a.m. Numărul celor confesați și împărtășiți varia între 30-40 bolnavi pe fiecare 
zi sau poate și mai mulți. Procedura era următoarea: După citirea primelor 
rugăciuni, le adresam cuvinte de mângâiere potrivit cu situația în care se 
găseau, căutând să le trezesc credința și nădejdea în puterea și ajutorul lui Dzeu, 
căpătând și câte o făgăduință că vor păstra povețele duhovnicești pe viitorime, 
apoi le citeam dezlegarea și-i împărtășeam pe cei ce nu fuseseră și nici nu 
luaseră ceaiul. Pe alții îi împărtășeam a doua zi. Canon nu puneam ci socoteam 
că era destul canon osteneala lui de mobilizat, care-l adusese într-atâta mizerie 
de căzuse și bolnav la pat. După ceasul nouă, treceam în biserica din 
Cordăreni, fiind mai spațioasă, și aici de la 9-12 confesam 2-3 plutoane, adică 
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cam 140-150 de oameni de trupă. Procedura era următoarea: După citirea 
rugăciunilor premergătoare ispitirii, într-o alocuțiune de 10-15 minute le 
expuneam rostul mărturisirii, felul cum trebuie să se facă, felul păcatelor de 
care știam că se întinează poporul la țară și cum trebuie să se păzească pe 
viitorime pentru a numai cădea, apoi le reaminteam pe scurt datoriile 
militarului în timp de război și păcatele în care poată să cadă din pricina furiei 
sau a ispitelor de tot felul, îi povățuiam cum să se țină tari. Nu uitam nici 
datoriile lor higienice față cu epidemia de tifos recurent ce se întinsese și cea 
de exantematic care se iscase. Simțeam eu singur efectul ce făcea asupra-le 
aceste povețe date cu ocazia mărturisirii în fața Sf. altar. Apoi ca să-mi ușurez 
ispitirea îi rugam să se despartă în două grupe după cum se simte fiecare în 
urma explicărilor date și se despărțeau. Cei cu păcate ușoare nu mai erau 
ispitiți, ci primeau dezlegarea imediat, iar celor cu păcate mai grele nu li se 
dădea decât după ce era ispitit fiecare în parte. După masă, se întâmpla că 
erau 1, 2 și chiar 3 morți de îngropat, care nu erau toți într-un sat, îmi răpeau 
toate orele după amiaza. Sara, la 6, la Conferință. Și așa în fiecare zi iar 
Duminica împărtășeam la biserică, după ce oficiam Sf. Liturghie, câte 300-400 
de soldați. Toată alergătura o făceam pe jos, căci nu mi s-a pus căruță la 
dispoziție deși am cerut în raport. O făceam alergătura bucuros, cât a fost 
drumul înghețat, dar mă gândeam cu groază ce voi face când va veni dezghețul, 
căci prin partea locurilor noroiul se suia pe alocurea la genunche. Așa am 
urmat până la Duminica a III din postul mare 1917. Vremea a început a se 
încălzi, zăpada a se topi și noroiul pe drumurile dintre case ca un fluviu negru 
și adânc până la genunche de la un capăt al satului până la altul. Ce le păsa 
D-lor ofițeri? Pentru ei se găsea oricând pe la companii un cal și scăpau ușor 
de această mizerie. Numai bieții soldați și cu părintele trebuiau să înoate prin 
această mocirlă ori de câte ori nevoia cerea. Și cazul se ivea mai în fiecare zi, 
cu morții și cu celelalte servicii. Pe la Duminica Sf. Cruci din post după ce am 
oficializat serviciul m-am simțit cam rău. Însă, pentru că nu eram deprins să mă 
cruț, n-am dat atenție deocamdată. A doua zi, fiind vremea frumoasă, am plecat 
spre satul Grivița cu servicii de dimineață. Aveam și înmormântare și-am 
rămas acolo pentru orele de după amiază. Dar răul meu progresa. Capul mă 
durea grozav, oboseală și durere prin încheieturi. Serviciul înmormântării l-am 
făcut, dar simțeam dureri grozave și frig mă cuprinsese deși eram îmbrăcat. În 
același timp, aveam înmormântare în satul Slobozia, 4 km. aveam de parcurs; 
seara se apropia, bolnav grav și nu știam ce-i de făcut. Noroc c-am găsit o 
căruță în satul Grivița cu un biet cal de am putut să mă duc până la Slobozia să 
înmormântez și acolo pe cel răposat și apoi tot cu căruța aceea m-am 
transportat la gazda mea și am căzut la pat bolnav. Cât privește despre 
Comandamentul regimentului puteam să cad oriunde și mort, așa atenție se 
dădea preotului regimentului și serviciilor lui. Am chemat un medic de Bat. 
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Mi-a dat niște prafuri de acid salicilic. N-a mai venit nimeni la mine deși am 
înștiințat Comandamentul. Timp de o săptămână văzând că nu mă fac bine am 
chemat medicul șef al Regimentului, care a spus că acolo nu mă poate căta, 
fiind aproape 1 km. departe de gazda Dsale. A trebuit să mă transport bolnav la 
altă gazdă mai aproape. M-am dus pe jos, susținut de ordonanță și de cântăreț, 
căci căruța care mi-o trimisese de-abia putea duce o mică ladă de companie, 
așa noroi era. Atât știu că am intrat într-o altă casă, că am căzut, prin 
săptămâna cincea, la zacere grea. Medicul îmi da toată îngrijirea putincioasă 
la locul de acolo, dar boala mea progresa și cei ce m-au văzut se îndoiau cu 
totul de scăparea mea. Îngrijirile medicului și credința ce mi-am pus ca 
totdeauna în ajutorul lui Dzeu au făcut scăparea mea de la o moarte aproape 
sigură. Două zile sau trei pe la Duminica I prima din post mi-am pierdut 
cunoștința. În timpul acela, se zice că au apărut și semnele exantematicului. Pe 
mine mă rodea strașnic dorul de copii și de toate cele de acasă și nimeni nu-mi 
putea împlini voia. Noroc că ajunsese din zvon, prin militari, vestea de la 
Dorohoi până acasă că eu sunt gata, pe patul de moarte. Atunci soția a trecut 
peste orice greutăți și piedici și-a ajuns după 4 zile de drum la mine, de Florii și 
nu știa ce să facă ca să mă scape, atât eram de pierdut. După o săptămână a 
putut căpăta învoirea de a mă lua acasă, dar eram așa de slab că nu mai 
puteam face trei pași prin casă, fără să fiu susținut. Joi, în săptămâna 
patimilor, am fost în Roman, dar fiind prea slab și temându-se soția să nu mă 
întoarcă boala, m-a vârât în spital. Acolo, deși mă consulta zilnic, totuși nu-mi 
priau deloc medicamentele ce-mi dădea. Foame îmi era grozav și nu-mi dădea 
decât lapte și acela insuficient. După 5 zile m-am hotărât a mă duce acasă și 
am plecat. Acasă am stat toată luna Aprilie, având toată mulțumirea sufletească 
și hrană suficientă și de calitate bună precum și o climă potrivită, aer curat, 
m-am întremat căpătând vederea și auzul care mi se slăbise în timpul boalei. În 
timpul acestei convalescențe, am aflat că odată cu propunerea ofițerilor, în 
luna Martie, pentru avansare, au fost propuși și unii preoți. Știind că mi-am 
făcut datoria conștiincios, până la sacrificiu m-am interesat la întoarcerea mea 
la regiment, la 1 Mai, de am fost propus și eu. Nu eram. Fusesem bolnav pe 
vremea aceea și nimeni din jurul Dlui Comandant care venise atunci nou, nu îi 
amintise și de mine. Dl Colonel C. Niculcea, comandantul Brigăzii noastre, 
care-mi cunoștea activitatea de la începutul campaniei, a spus că a fost o 
scăpare de vedere și că în iunie, de nu mă va propune Regimentul, mă propune 
Dsa. Pentru mine nu făcea atât avansarea, cât satisfacția că un om de valoarea 
Dlui Colonel C. Niculcea cunoștea prezența mea la datorie și sacrificiul ce-am 
depus pentru servirea Regimentului cu cele religioase. Mi-am reluat liniștit 
ocupația în mijlocul Regimentului și nu mică mi-a fost satisfacția văzând 
bucuria ce-și arătau camarazii de reînsănătoșirea mea. Prețuiau mult sfaturile 
cele părintești ce le dam. Și eram printre puținii ce știau să le înțeleagă nevoile 
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și durerea. O lună și trei zile am mai stat la Cordăreni. În acest timp, pe lângă 
Regiment, am mai suplinit și pe preotul paroh din sat, căci se îmbolnăvise și el 
în acel timp de tifos exantematic.  

 
Plecarea din nou pe front 

 
Regimentul se refăcuse din toate punctele de vedere. La opunerea unor 

forțe egale, eram siguri de izbândă. Iarăși plecarea cu toată gospodăria. Într-o 
Vineri, pe la 4 p.m., 2 Iunie, căruțele se înșirară toate la ieșirea din sat spre 
Gara Vorniceni. Începuse a ploua, nu tocmai tare, deodată. Dar, căruțele fiind 
arhipline cu de toate, am luat-o pe jos deocamdată. Mai pe urmă, după ce m-
am ridicat pe un deal plin de glod și fiind ca vai de mine, am nimerit într-o 
ambulanță, dar nu după mult când trebuia să coborâm spre gara Vorniceni, a 
trebuit să mă dau jos căci alunecam cu totul de vale. Dar nici pe jos nu mi-a 
mers mai bine, căci vrând să o iau de-a dreptul, cum era întuneric și lunecuș m-
am împiedicat de un mușuroi și pare că m-a îmbrâncit cineva așa am căzut cu 
capul la vale și s-a dus pălăria cât colo, abia am găsit-o prin întuneric. 
Căruțele au traversat linia ferată și atunci înțelegând că mergem mai departe, 
căci nu se știa nimeni la care gară ne îmbarcăm, m-am suit din nou în 
ambulanță, dar deși eram bine îmbrăcat, totuși ploaia își găsise loc pe unde să 
răzbată până la pielea mea încât mă luau fiorii de frig. Trebuia răbdare, doar 
mergeam la război. S-au deșirat căruțele, una câte una, prin întuneric, de nu le 
mai știa nimeni socoteala. Ajungând în satul Nicșeni, jud. Botoșani mă 
pomenesc numai că apucă caii de la ambulanță la stânga pe un imaș, dar vrând 
să treacă șanțul șoselei a rămas ambulanța cu toate roatele din urmă în șanț. 
Mă dau jos, turna ca cu cofa, întuneric beznă, răcnesc soldații conductori, bat 
în cai, dar degeaba, erau obosiți. Îmi cer sfatul de a rămâne în sat până a doua 
zi, dar nu-mi puteam lua angajamentul de a dispune, știind că milităria e 
gingașă. Destul că trebuia prin forța lucrurilor să fiu legat de acea nenorocită 
de ambulanță. Scoțând-o cu vai nevoie după vreun ¼ de ceas de opinteli am 
tras într-o curte și-am deshămat caii, iar eu, neștiind unde să mă adăpostesc, 
am rămas tot în ambulanță. A doua zi, din zori, numai ce aud “Înhămarea”. În 
scurt m-am și pomenit pe șosea și la drum. Ploaia încetase, dar era nor și mult 
noroi pe drum. Conducătorii celor câteva căruțe n’aveau nici un șef mai de 
seamă ca să le conducă. Restul căruțelor nu mai știam unde-i, nici trupa. 
Numai mă pomenesc că trag cu căruțele, cam pe la 9 a.m., în marginea unui iaz 
de lângă satul Viișoara (Botoșani). Era o adevărată Rovine locul ce-l alesese. 
Aceasta era isprava unor militari fără conducător și eu trebuia să sufăr 
mizeriile orbecăirii lor, căci așa socotise Comandantul, că nici preotul să nu 
știe încotro merge trupa și unde are să poposească. După, ce-au stricat câte o 
sarcină de nutreț, căci în mocirla aceea numai hrană nu putea să fie pentru cai. 
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Peste vreo 2-3 ore s-a observat că noi eram cu vreo 500 m mai înaintați de 
cotitura care făcea spre sat, unde intraseră parte de căruțe și trupa începuse 
deja a intra. Atunci, năcaz mare pe bieții soldați ca să scoată căruțele și 
ambulanța din mocirlă. Bătaie în bieții cai. Însuși eu a trebuit să mă pogor în 
mocirlă și să o iau prin noroi până aproape de genunchi până la drum. Mare 
nevoie, ne-am dus și noi în sat. Cine se dusese mai întâi poate încă puse la vreo 
casă. Dar cei de pe urmă în mijlocul drumului au stat toată ziua, între care și 
subsemnatul. Noroc că a dat soarele și am putut să ne zbicim și curățim de 
noroi. În sfârșit cu asta și alte mizerii am ajuns Duminică, 4 Iunie, pe la 10 din 
zi la Gara Leorda. Aici fiind cu Bat. I mi s-a îngăduit de Dl maior Plesnilă, om 
cu oarecare convingeri creștinești, mai solide, de a săvârși sfințirea apei și într-
o scurtă cuvântare am amintit trupei despre simțămintele cu care trebuie să se 
hrănească în mergerea spre front. 

Pe la ceasul 7 seara, trenul încărcat cu bat. I s-a pus în mișcare. Era 
vehiculul care te ducea mai curând spre destinație. Acolo era să se facă 
izbitura cea mare cu inamicul, pe viață și moarte. Desigur că la mulți s-o fi 
furișat gândul: Câți ne vom mai întoarce din acest drum? Totuși cântecele 
unora produceau veselia la toți. Numai plânsul unor femei de prin gări, care 
gândindu-se la ai lor poate, ne petreceau cu lacrimi; parcă ne-am fi dus la 
groapă. Noaptea a venit repede, ne-a făcut să ne lăsăm pe aripile moi ale 
somnului câteva ore. Atât că, în tren, nu ne putea fi somnul lin. Cât oi fi dormit 
nu știu, dar, în zori, pe la 3, când am trecut pe la Roman, știu că nu dormeam; 
același dor prădalnic, de acum un an, îmi revenise, dar acum eram sigur că nu 
mă pot duce pe acasă. Aveam însă făgăduința, din partea Dlui Colonel, că din 
apropierea frontului să-mi dea pe vreo trei zile, dar făgăduința a rămas până la 
demobilizare. Unde ne duceam? Frontul era între Mărășești și Focșani. 
Răspunsul nu era greu. Totuși, când am ajuns la Mărășești, văd că ne 
debarcăm și peste puțin timp facem spre Tecuci. Sărmanii Mărășești, poate 
dacă debarca divizia noastră deodată acolo nu pătimeau ceea ce au pătimit. 
Observăm cu mirare că nici la Tecuci nu debarcăm, ba în loc să o luăm la vale 
spre Galați, ne întoarcem spre Bârlad. Atunci mi s-au încurcat socotelile. Sara, 
5 iunie, am fost la Bârlad. Timp 1-2 ore am stat pe loc. Masa am luat-o în gară 
la Crucea Roșie, un fel de restaurant pe timp de război. Pe la 7 seara, ne-am 
pus iar în mișcare cu trenul spre Galați. Se zicea că la o gară de pe această 
linie vom debarca. Dar care e aceea și pe la câte vom ajunge? Nici un răspuns. 
Odată cu asta ne mai întrebam: Unde să fie frontul, prin mijlocul jud. 
Covurlui? Iar dacă e mai departe, de ce n-am mers pe linia Tecuci – Galați? 
Răspunsul nu-l puteam afla decât peste o săptămână. Pe la 1 sau 2 din noapte, 
când somnul își reclama dreptul cu putere, ordin de debarcare. Nu-mi aduc 
aminte, era lună, mai degrabă o lumină din gară se revărsa spre Răsărit, și am 
nimerit la o casă pe prispă și așa m-am făcut că mă dau odihnii până să se facă 
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completa debarcare a trupei. Era gara C. Negri. Când s-a luminat de ziuă 
ne-am așezat în coloană de marș și pe la 8 dim., în ziua de 6 iunie, ne găseam 
într-o pădurice de stejar rară, între târgul Bujor și satul Bârlezi. Aici erau pe 
lângă Bat. II și III a nostru, Reg. 55/57 Inf. așezați în corturi, parcă erau 
excursioniști la aer curat. Era zi cu soare. Frumos cât se poate, veselie și glume 
în toate părțile, dar fără zgomot mare. Ne-am luat locul printre ceilalți și trupa 
s-a apucat de întins corturile. Dar părintele unde se adăpostește? Colonelul mă 
învinuia că n-am cerut foi de cort, când eram la Cordăreni (Dorohoi), dar 
pentru Dzeu de unde să știu că voi avea nevoie de ele? Când am văzut că, în 
perioada I a campaniei, nici militarului nu i-au servit. Doar că le-am risipit în 
toate părțile în vânzoleala luptelor. Medicilor li s-a găsit pentru ei personal și 
pentru infirmieri o pânză faină de-au făcut câte un cort luxos, colonelul, 
ofițerul casier așișderea. Ceilalți ofițeri au închipuit, ei știu cum, de pe la 
Companii. M-am dus în cortul unui domn maior cu care aveam prietenie 
reciprocă să mă poftesc. Am dormit o noapte pe un pat de pământ și așternut cu 
frunzar și puține paie, dar Dzeu știe cum. Dar nu din cauza patului, ci pentru că 
Dl maior avea momente de strașnice nervozități. Stătuse până după ora 12 de 
vorbă cu ofițerii și acum se descărca pe ordonanță făcând un tărăboi și 
înjurând cum știe el, încât ar fi trezit un sat, iar eu trebuia să tac, căci eram 
musafirul lui. Nu-i plăcea patul, parcă era să-i aducă ordonanța patul de 
acasă. A doua zi i-am mulțumit pentru ospitalitate și l-am rugat pe Dl Colonel 
să-mi facă și mie rost de foi de cort, dacă se poate, iar de nu, n-am decât să 
dorm și sub cerul liber, dacă așa mi-a fost scris. S-au strâns de pe la Companii 
5 foi de cort și pe sară am avut casa mea. Un fel de casă parohială unde 
puteam să mă gândesc în liniște la ceea ce aveam de făcut. Activitatea am 
început-o de a doua zi, mărturisind și împărtășind trupa de plutoane. Am avut 
de lucru vreo săptămână. Pentru Duminică, cum vremea se menținea frumoasă, 
am propus să săvârșesc Sfânta Liturghie, fiind trupa în repaos și un loc așa de 
frumos. Propunerea s-a primit, am făcut o scenă de pământ în mijlocul unei 
poiene mai largi. La cele patru colțuri s-a înfipt câte un stâlp, de care s-au 
legat 4 foi de cort legate, adică cusute una de alta ca să am puțin acoperiș 
deasupra, în caz dacă burează de ploaie. Pe frontispiciul acestui cort s-a bătut 
o cruce cu inscripția In hoc signo vinces. Totul era gata și se aștepta cu 
bucurie, începând cu mine, care aveam bucuria cea mai mare. Sâmbătă, pe la 
toacă, când să fac vecernia, am trimis cântărețul să-mi aducă cele necesare de 
la lada cu veșminte19. Când colo, lada nicăieri. Iată ce va să zică a nu-mi fi 
rânduit o căruță specială în care eu și cu soldații mei (ordonanța și cântărețul) 

19 La trăsura de bagaje, într-un cufăr mai mic, preotul avea celelalte veșminte sacerdotale: 
Sfita, Sfintele Vase, Sfântul Antemis, Acoperămintele, cărțile de ritual necesare pentru 
săvârșirea ierurgiilor și a Sfintei Liturghii (Nicolescu et alii, 2000, p. 16). 
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să-mi fi ținut aproape toate obiectele cu care oficiez, precum soldatul își ține 
armele lângă sine. Mulțumesc lui Dzeu că în fața conștiinței nu eram vinovat, cu 
toate că Colonelul căta să mă facă răspunzător mai mult pe mine decât pe 
ofițerul comandant al trenului de luptă și cel regimentar, care avea datoria să 
știe câte căruțe are și ce conțin în ele. În urma unor reparații, lăsase lada cu 
veșminte la Cordăreni, într-o magazie (jud. Dorohoi) cu toate că eu le 
atrăsesem atenția să nu cumva să rămâie. Cu multă greutate se găsise loc în 
căruțe și pentru lada mea personală de bagaj. Dar pentru Dlor se găsise loc în 
căruțe pentru toate ce aveau și mai multe, precum cuști cu pui de găină, 
schelete de corturi sistematice, paturi de campanie și lăzi de bagaj câte 2-3. Dnii 
ofițeri au o deprindere militărească când doresc să li se facă ceva, cam puțin 
gândesc la mijloacele de făcut, ordonă ordonanței să-i facă și nimic mai mult, 
mijloacele, timpul nu importă. Altfel îl taie și-l spânzură pe ordonanță, căci la 
cei mai mulți ordonanța ar fi un fel de ființă asemănătoare animalelor, care 
nu-i în stare să-și exprime lămurit sentimentele care-s reduse. Totuși, dacă 
n-am oficiat Sf. Liturghie, am făcut sfințirea apei mici combinată cu Te-deumul 
pentru timp de război aranjat de P.C. Nazare. Cu această ocazie în fața întregii 
trupe, fiind timp frumos și niște momente deosebite, căci peste 3 zile era să 
ajungem la front, le-am expus întreaga Cuvântare de acolo, datoriile ostășești, 
curajul de care trebuie să deie dovadă fiecare soldat și încrederea ce trebuie să 
aibă în Dzeu care desăvârșește toate. Comandamentul reg. 55/67 care era așezat 
la 200 m mai la o parte m-a invitat să oficiez și la ei și să sfințesc trupa, căci 
preotul G. Tudorache încă nu se făcuse sănătos. Am mers și le-am făcut și lor 
asemenea, rămânând cu toți foarte mulțumiți și întăriți sufletește. Fiindcă nu 
mai erau decât trei zile și trebuia să plecăm la front s-a hotărât a face și un 
parastas pentru odihna eroilor adormiți pe câmpul de luptă din ambele 
regimente unite 54 și 56. Acest lucru l-am oficiat Marți, 13 iunie, asemenea în 
fața întregii trupe, cu toată pompa cuvenită însoțită și de o cuvântare în care 
s-au pomenit virtuțile eroilor, făcând îndemn ostașilor să le urmeze pilda. La 
această solemnitate a luat parte și Dl Colonel C. Niculcea, Comandantul 
Brigăzii 27 căci el fusese mai înainte Comandant al reg. 56 Infanterie.  

Miercuri seara, 14 iunie, ne-am pus în marș către front și-am mers în 
fiecare noapte iar ziua stam pe loc. Joi la Puțeni (Tecuci), vineri la Grivița, 
sâmbătă într-o pădurice de lângă gara Hanu-Conache. Aici ne-au vizitat 
primele ghiulele venite din frontul german, care se găsea la 10-12 km. Ne-a 
sosit la 12 ore din zi când ne așezam la masă. Nu teama ne-a mărit pofta de 
mâncare, această vizită neașteptată, dar în scurt timp s-au deprins urechile și 
nervii cu asemenea muzică. Sâmbătă spre Duminică, pe la 12 noaptea am ajuns 
în târgușorul Nămoloasa, care fiind în raza proiectilelor era parte distrus de 
acestea și parte de barbaria Rușilor. Com. Dl Colonel se îngrijise numai de 
suita sa (aghiotant, ofițer de informații și medicul șef al regimentului) unde au 
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să doarmă, eu neavând mijloace ca dânsul, am fost nevoit să dorm pe prispa 
unei case pustii căci înăuntru se vedea prin întuneric a fi infecție. N-ar fi fost 
pricină mare dormitul meu afară, căci era vară și aveam să dorm mai multe 
nopți nu numai una. Totul era, că eram asudat, ud și plin de noroi deoarece 
cele 4 nopți de marș le-am făcut pe jos, în ambulanță nemaifiind loc de lăzile cu 
medicamente și multele bagaje ale Dlor medici. Dl Colonel mi-a spus verde că el 
nu-i de vină dacă legea și regulamentul războiului nu ne-a dat cal. Așa că 
făceam frumos tablou mergând atâția km. O noapte întreagă pe jos, prin 
noroaie și Dsa călare cu toată suita și cu câțiva corniști tot călări. Ziceam că 
Nămoloasa a fost distrusă mai mult de barbaria Rușilor decât de ghiulele 
inamice. Aceste informații le-am căpătat de la câțiva bătrâni, care nu se 
îndurau să părăsească fostul lor frumos târgușor, până n-or vedea cu ochii lor 
dărâmându-li-se osteneala lor de mulți ani. Dar poate până în momentul 
suprem înălțau rugi către atotputernicul să le păzească, și cred că rugăciunea 
acestor oameni greu încercați de soarta crudă a războiului, a fost ascultată, 
deoarece cu toate furtunile războiului, aruncătoare de ghiulele, totuși, au mai 
rămas acareturi nedistruse. Rușii însă au devastat mai de-a rândul, luând uși, 
ferestre și dărâmând acoperișuri întregi de casă, ca să puie pe foc ori să le 
ducă la front să-și facă bordeie. Însăși primăria târgului Nămoloasa a fost 
dărâmată de Ruși până în temelii, iar pe notar l-au împușcat. În noaptea de 19 
spre 20 Iunie regimentul nostru a intrat în linia frontului și Rușii s-au retras. 
De aci activitatea mea religioasă a început a se reduce, deși scutit și de mizerie. 
Soldații erau ocupați mai încontinuu cu săparea tranșeelor, cu așezarea 
rețelelor și facerea adăposturilor pentru Dnii ofițeri. Am cerut Dlui Colonel 
să-mi fixeze locul unde vom sta în vederea operațiunilor ce aveau să urmeze și 
s-a hotărât că la postul de ajutor, dar până la facerea adăpostului acestui post 
mi-a zis să stăm în târgul Nămoloasa, care era înapoia frontului cu 1 ½ km. De 
aici urmam în fiecare zi la front ca să cercetez dacă nu cumva este vreun mort. 
Pe la 1 Iulie, fiind gata adăpostul medical, m-am așezat acolo, dar Dl medic de 
Regiment, care nu era sincer în sentimentele ce mi le arăta, a ocupat ambele 
locuri din adăpost, el și cu colegul său, medicul Bat. II. Eu, deși trebuia să 
dorm la un loc cu ordonanțele, am avut destulă răbdare pentru ca să nu provoc 
scandal și n-am mai reclamat Dlui Colonel. Medicii, văzând că totuși eu îmi 
păstrez calmul, au avansat cu cutezarea și căutau prin părerile lor științifice și 
materialiste să răstălmăcească credințele și morala noastră creștină. În aceste 
raporturi fiind, ne-a surprins un atac furtunos din partea Germanilor. În ziua 
de 7 Iulie, pe la ora 7 ½ seara au aruncat asupra noastră o ploaie de ghiulele 
de toate calibrele. Timp de 5 ore așteptam moartea din clipă în clipă. Întregul 
adăpost se clătina ca o sită, iar noi eram aruncați de curentul de aer, când spre 
o gură a adăpostului când spre alta. Pământul fiind nisipos se măcinau 
malurile și tot nămolul de lemne ce era deasupra ne-ar fi strivit ca pe șoareci 
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dacă vreo ghiulea ar fi căzut mai aproape. Pe la ora 12 din noapte, ai noștri, 
fiind superiori în bombardament, i-au redus la tăcere pe Germani și apoi au 
încetat și ale noastre. În zăpăceala aceea nu îmi aduc aminte precis câți morți 
am avut, dar cam împrejurul cifrei 10 și răniți vreo 20. Tot norocul a fost că 
n-a fost ordin să iasă trupa din șanțuri și a căzut cam toată mulțimea de 
ghiulele în gol. A doua zi, în zori, pe cei morți i-am prohodit, fiind îngropați 
într-o groapă comună. Iar cei răniți, fiind pansați, au fost duși pe la spitale. A 
doua seară s-a petrecut un atac identic, am fost surprinși de aceeași panică. 
Medicii, având superstiția să n-aibă vreun ghinion fiindcă locuiau împreună cu 
mine, s-au mutat în postul de ajutor al Bat. II, și acolo fiind, le-a venit o ghiulea 
drept pe acoperiș, noroc că n-a fost decât calibrul cel mai mic și a rezistat 
adăpostul. Dar mai mult n-au stat medicii în acel adăpost și au revenit a doua 
zi la primul adăpost. Cum ei și-au reluat locurile înăuntru, în baza dreptului de 
proprietate că l-au lucrat cu brancardierii lor, n-am vrut să mai fiu la discreția 
lor și-am cerut voie Dlui Colonel ca din pricina lipsei de adăpost să mă mut în 
târgul Nămoloasa. Dl Colonel m-a învoit sub condiția de a veni în fiecare zi să 
cercetez dacă sunt morți și să le oficiez prohodul. Așa am făcut. Acum medicii 
s-au umplut de pizmă și mai rău din cauză că ei nu se puteau bucura de un 
astfel de privilegiu. În realitate nu era un privilegiu, căci proiectilele de tun ale 
inamicului ajungeau nu numai 1-½ km înapoia frontului, unde stam eu 
împreună cu Dl maior Ionescu, ajutorul șefului de corp, ci treceau mult mai 
înapoi la 10-12 km până la gara Hanu-Conachi. Și, afară de cele 2 ploi de 
ghiulele sub care am stat și cum altele n-au mai fost în front, dar în târgul 
Nămoloasa, în fiecare seară, bombarda regulat inamicul. Odată, cam pe la 8-9 
seara, când treceau chesoanele cu muniție spre front, ținea bombardamentul 
1/2 cam până la 3/4 oră. A doua oară, când se întorceau chesoanele de pe 
front, pe la 10-11 noaptea erau petrecute tot cu ghiulele, care cădeau tot prin 
târgul Nămoloasa și mai înapoi până la podul Siretului, de la satul Blehani. În 
vremea bombardamentelor acestor 2 serii, cei ce stam în dosul frontului, prin 
târgul Nămoloasa, eram foarte expuși. Și dacă n-am dispărut dintre cei vii se 
datorește, poate cum zice Românul, unui noroc mare ce-am avut și pazei 
Domnului. Dar, alte jertfe în târg au fost, cât am stat acolo, și chiar foarte 
aproape de mine. Într-una din nopți a nimerit o ghiulea chiar în casa vecină 
celei în care locuiam. Au murit doi cai de artilerie, care erau adăpostiți acolo, 
a rănit soldatul care îi îngrijea, a făcut explozie și-a întors focosul prin peretele 
casei în care locuiam, în camera vecină cu a mea. Încât, de zguduitura aceia, a 
trebuit să fugim cei din casă prin întunericul nopții până într-un traseu la casa 
de vizavi. Dar până să ajungem acolo, alte 2 proiectile au venit asupră-ne cu 
atâta șuier și groază, de credeam că acolo ni-i sfârșitul. Ne-am tupilat din fugă 
la pământ, unii s-au împiedicat și-au căzut și ghiuleaua a căzut cu puțin 
deasupra noastră și s-a spart la 100 m. mai încolo. Dar, câte au căzut în fața 
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casei, câte în dos, nu mai țin socoteală. Era, deodată, în foc o colecție de 
proiectile sau bucăți de acestea, care ni-au amenințat viața mai serios, chip că 
pentru curioși și cei ce nu vor crede câte mărturisesc. Mai pe urmă m-am 
gândit că e ceva hidos să fac colecție de asemenea elemente ucigătoare ale 
omenirii. Și cine nu va crede cele ce spun e liber să meargă la fața locului, ca 
să vadă cu ochii cum stau semănate proiectilele și bucățile de schijă venite de 
la inamic. De asta ziceam mai sus că nu era un privilegiu starea mea în dosul 
frontului cu ½ km. și eram mai bucuros să stau în linia doua în rând cu 
Colonelul și cu medicii, care erau mai apărați în adăposturile lor vizibile de la 
inamic, dar nu stam de răul medicilor și socoteam ceva îngrozitor pentru mine 
să umblu cu jalbe la Colonel. De aceia preferam a sta de-o parte deși, în loc 
mai periculos și de acolo, mergeam în fiecare zi pe linie pentru a cerceta de 
sunt morți, ca să le citesc prohodul. Drumul până acolo era periculos, căci era 
bombardat. Nu e vorba erau și șanțuri de comunicație, în care puteam să sar la 
nevoie, totuși nu erau o garanție prea mare, că nu te vei întâlni cu moartea și 
pe acolo. Îmi mângâiam cântărețul, care era f. fin cu vorbele. Război fără 
moarte nu se poate ,,dar credința în Domnul te poate scăpa”. Și-adevărat că 
ne-a scăpat din multe cazuri critice.  

Cam pe la sfântul Ilie (ziua fixă n-o mai țin minte) ne-am mutat de la 
Nămoloasa, în albia Siretului, lângă satul Movileni (jud. Tecuci). Aici am stat 
zece zile. Albia fiind lată cam 700 m. și mai bine, ai noștri, linia I, stăteau în 
marginea dreaptă. Ai noștri nu erau apărați atât de șanțuri, care nu se puteau 
face mai adânci, căci ieșea apa, cât erau feriți prin stufani de vederea 
inamicului. Fiind răchiți și plopi destui în albia Siretului, noi statul major stam 
tot în albie cu vreo 500 m. înapoia liniei. Dl Colonel a și dispus facerea unui 
adăpost comun, pentru toți din statul major care vor voi să intre la nevoie. Eu, 
văzând că nu-mi convine acest proiect, i-am cerut să-mi dea 2 soldați de ajutor, 
ca să-mi fac un adăpost aparte pentru mine. În două zile l-am și terminat. Cel 
comun era măhălos din cale afară și deși lucra zilnic un pluton de soldați la el, 
totuși nu-l isprăvise după a 10 zi cât am stat acolo. Așa că, în momentul unui 
bombardament inamic, îndreptat cam în direcția unde ne găseam noi, Dl Colonel 
cu aghiotantul dădeau târcoale bordeiașului meu gata să ceară ospitalitate în 
momentul critic, iar medicul șef al regimentului se și băgase în el și începuse a 
critica că nu-i tocmai comod de șezut în el, ci trebuie să stea ghemuit la pământ. 
Era el nici vorbă pardosit cu patru rânduri de scânduri pe jos și cu 1 rând 
primprejur, totuși, fiindcă apa era în imediata apropiere dedesubtul scândurilor, 
n-am rămas tocmai teafăr după 10 zile de ședere. Un reumatism acut m-a apucat 
prin toate încheieturile, dar mai cu seamă la piciorul stâng, de care sufăr și 
acum. În această epocă, luptele crâncene începuseră la Mărășești și noi ne 
găseam în susținerea aripii stângi a trupelor ce luptau acolo. Într-adevăr erau 
lupte pe viață și pe moarte. Satul Doaga a fost luat de ai noștri în acest răstimp 
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de vreo 3 ori și tot de atâtea ori au fost nevoiți a se retrage sub focul violent și 
continuu al inamicului. Doar era armata lui Mackensen, care se lăudase că în 5 
zile să ia Tecuciul și Bârladul. Către sfârșitul lui Iulie, luptele de la Mărășești 
ajunseră în apogeul lor. Div. V a fost în joc. A avut pierderi mari, morți, răniți și 
prizonieri, dar a luptat cu eroism în contra atacurilor violente ce dădeau 
Germanii. Iar când istoviți și reduși cu desăvârșire la număr au fost nevoiți să 
cedeze puțin teren, atunci, i-a venit în susținere divizia noastră a XIV-a. Și-a 
intrat întâi în linie, sub focul inamicului, Reg. 55/67 Inf. și după ei, la aripa 
stângă, în marginea dreaptă a Siretului, Bat. III al nostru, care a avut noroc că 
n-a fost nimerit podul de foc de la Cosmești în momentul trecerii lor, iar după ei 
i-a venit și podului sfârșitul, așa că s-a închis calea pe acolo. Bat. III, al nostru, 
a luptat, de asemenea, cu eroism și a susținut retragerea Reg. 55/67 într-a doua 
poziție căci altfel era să fie înconjurat de inamic. Pentru această bravură a fost 
propus întreg Bat. III spre decorare. Față cu atâta îndrăzneală din partea 
inamicului, lucrurile erau cam șovăielnice. Pozițiile se întăreau mereu, dar 
nimeni nu era sigur că nu vom fi dați înapoi la o nouă sforțare mai mare din 
partea Germanilor. Dl Colonel dispusese facerea adăposturilor pentru statul 
major într-o mică pădurice pe malul drept al Siretului în apropierea Satului 
Cosmeștii din vale. Eu, însă, eram istovit. Deosebit de reumatism, care, în valea 
umedă a Siretului, mă durea încontinuu, dar și de nesomn și neodihnă în timpul 
celor 10 zile de bombardament încontinuu ziua și noaptea, cu mici întreruperi, 
căzusem într-o stare de slăbiciune și nervozitate. Totuși nu mă plângeam, căci 
ași fi fost bănuit de nesinceritate. Am cerut numai Dlui Colonel să-mi dea voie să 
dorm în satul Ionănești ce era în dreapta Siretului, fiind zgomotul de tren mai 
slab. Dânsul m-a învoit cu condiția să vin în fiecare zi pe la 10 dim. la Reg. ca să 
văd de nu-s morți. Și așa a urmat până în ziua de 6 August în care timp am citit 
prohodul la vreo5-6 morți ce au fost îngropați în curtea bisericii din Cozmeștii 
de vale, la 200m., înapoia liniei de foc inamică, așa că gloanțele se plimbau în 
voia cea bună pe acolo. 

În ziua de 6 August, fiind sărbătoare și având pe Bat. I în rezervă puțin 
înapoia frontului, am socotit a avea datorie să mă duc de dimineață și să oficiez 
sfințirea apei, cu care ocazie, într-o cuvântare, să reîmprospătez nădejdea de 
mai bine în inimile soldaților destul de obosiți și deprimați. M-a prins 
bombardamentul făcându-mi datoria și, fără să mă laud, am avut tăria să stau 
până la isprăvitul slujbei cu orice risc. După săvârșitul cuvântării și stropitul 
trupei, soldații au intrat în adăposturi, iar eu m-am dat pe lângă garda 
drapelului, unde îmi prescria regulamentul. Acolo mi-am luat masa. Focul 
inamic nu mai înceta. Veneau câțiva răniți de la reg. 56/67 dar de la noi mi s-a 
spus că nu-s nici răniți, nici morți. Din care pricină, văzând că nu am treabă și 
bolnav cum eram, m-am retras la Ionășești, unde îmi era gazda. A doua zi, 7 
August, m-am întors la Reg. pe la 12 ore știind că, chiar de ar fi vreun mort, nu 
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pot să-l îngroape mai degrabă, deoarece nu se prea grăbeau cu făcutul gropii. 
Dar, tare nu-mi fu mirarea, văzând că Dl Colonel, cum am ajuns, mă ia în 
primire, făcându-mi observație, că unde am fost, că în ziua aceea fusese 
executat un soldat în fața trupei pentru că se împușcase singur mai înainte în 
mâna stângă. Zicea Dl Colonel că trebuia să fiu de față ca să-l confesez și să-i 
citesc prohodul. I-am explicat Dlui Colonel că eu i-am confesat mai înainte de-a 
intra pe poziție pe toți cei ce au vrut să se mărturisească. Că dacă chiar eram și 
eu de față nu folosea la nimic, ci doar să vadă că în fața unei hotărâri a Curții 
Marțiale nici preotul nu poate ajuta nimic, căci desigur osânditul avea să mă 
roage cu lacrimi să-i mijlocesc scăparea vieții, ori după cât înțeleg legile 
militare îs aspre și astfel doar să contribuie la scăderea autorității preoțești 
care după doctrina noastră Creștină trebuie să mijlocesc iertarea osânditului. 
Apoi Dl Colonel mai adăugă că osânditul își citea singur rugăciunile. Atunci am 
înțeles că osânditul fusese un Creștin popist și, că mai mult, era de prisos 
prezența mea acolo deoarece ei nu primesc Sf. Taine de la noi. Și afară de 
aceasta, nu înțeleg să mă oblige pe mine, care nu eram militar de carieră, și 
starea mea sufletească nu îngăduie să iau parte la un act așa păgân, execuția 
unui om. Dl Colonel nu era rău din fire și toată pornirea aceasta din partea lui 
era datorită camarilei lingușitoare de care era înconjurat ca om sus pus. Ori 
lucrul acesta mi-a displăcut totdeauna și n-am căutat niciodată să fac 
concurență acelora care fac uz de asemenea obicei. Am socotit totdeauna că e 
de ajuns a-ți face datoria în mod conștiincios, oriunde te-ai găsi, pentru ca să 
fii binevăzut de superiori, iubit de egali și respectat de inferiori. Experiența mi-
a dovedit că poți întâmpina decepții tocmai când ești mai mult la datorie. Așa a 
fost cazul cu mine. În ziua de 6 August eram fericit, că deși în mare pericol, 
totuși puteam să și mor, căci mă găseam în exercițiul funcțiunii și a doua zi 
eram amărât că rolul meu era răsplătit printr-o observație, care pentru un om 
care simte, rănește adânc sufletul. Mă gândeam numai la faptul cum am primit 
cu drag a fi confesor și nu m-am învârtit ca mulți alții, ca să scap de această 
obligație periculoasă. Am îndurat, fără număr, toate pericolele și privațiunile 
pe front, am fost să mor de tifos exantematic în refacere și la urmă să fiu 
răsplătit cu observație și să devin obiectul de joc al unor amici, care făceau 
intrigă pe lângă Dl Colonel! ... Am socotit că de cât să mă apăr de acuzațiile ce 
mi se aduceau și să dau pe față intriga, e mai bine să mă despart, și motiv 
aveam destul, căci eram bolnav și nu mă gândeam a cere să-mi caut de 
sănătate. Am făcut numaidecât cerere ca pentru motiv de boală să fiu evacuat, 
căci, mai ales din cauza reumatismului, nu puteam să mă transport cu ușurință 
în toate părțile unde se cerea prezența mea. Efectul raportului meu a fost 
demobilizarea mea pe ziua de 1 Sept.1917, căci fiind chemat la vizita medicală 
la M.C.G. la Iași am fost găsit bolnav nu numai de reumatism, dar și de cord și 
ca atare medicul a preferat să fiu propus pentru demobilizare sau un serviciu 
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mai ușor. Cerându-mi Părintele Protoiereu al preoților de armată părerea mea, 
am preferat să fiu demobilizat, căci știam că și în parohie mă așteaptă destulă 
treabă. Venind acasă mi-am reluat serviciul în parohie ca preot și în școală ca 
învățător. Făcând parte de drept din comitetul comunal am dat concursul la 
facerea arăturilor de toamnă și însămânțarea cu grâu, la facerea statisticilor. 
Ca membru al comisiei de aprovizionare am mijlocit cumpărarea de porumb 
pentru cei ce nu aveau. Împreună cu Gh. Popovici am pus bazele unei Bănci 
populare, subsemnatul fiind casier. La împrumut motivând în subscris 400 lei 
înainte de mobilizare, iar în timpul campaniei am luat bonuri în valoare de 
2000 lei.  

Din timpul campaniei posed mai multe cuvântări scrise ce-am ținut la 
diferite ocaziuni. Cele expuse până aici sunt punctele mai de seamă, care 
cuprind activitatea religioasă, morală și extrabisericească a subsemnatului pe 
anul 1917-1918. 

Preot Petru Popa 
Paroh al Parohiei bisericii Sf. Ioan Teologul din com. Dagâța 
Jud. Roman 
21 martie 1918 

(SJNAN, fond Protoieria Roman, dosar nr. 410/1918, f. 124-150) 
 

18 Februarie 1918 
 

Memoriu de activitatea pastorală desfășurată în cursul anului 1917  
în parohia Crivești-Strunga (Roman) 
Prea Cucernice Părinte Iconoame, 

 
Mă bucur foarte mult, din micul cătun al Criveștilor, că în țara asta se 

mai găsește câte cineva, care să întrebe dacă și din preoți au putut face ceva 
pentru neam în aceste grele timpuri. Nu doar că glasul ar însemna mare lucru, 
da ca să putem face și noi o spovedanie de ce am simțit, am încercat și am 
izbutit-și Doamne, câtă înălțare sufletească dă o spovedanie dacă are cine să o 
asculte! Deci, bucurându-mă de întrebare, voi face și eu un pompos memoriu să 
vă arăt tocmai ce n-am fost în stare a lucra, ci voi mărturisi adevărat și cu 
măsură prea puținul bine ce l-am putut săvârși într-un an.  

I. În privința omiletică am ținut predici cam la 2/3 din numărul 
sărbătorilor la care am slujit. Dacă la ½ din sărbători nu s-a predicat, nu se 
datorește indolenței ci lipsei credincioșilor de la serv. divin.  

În predici am ales subiecte mai ales actuale: răbdare, agricultură, 
curățenia conjugală când tovarășul de casă sângerează pentru datoria lui, 
încrederea în Dumnezeu, măsură în plăceri, milă de refugiați, ajutorare de 
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orfani, biruința dreptății, chinurile de o zi și mântuirea sufletului, exemplul 
martirilor, sensul vieții etc. de felul acesta. 

II. La toate înmormântările oștenilor am preamărit jertfa lor, am 
încurajat în suferință pe acei prezenți, am înălțat moralul atât de zdruncinat al 
celor prezenți ce au fost de față. La înmormântările parohienilor distinși am 
apoteozat virtuțile lor dându-le pildă și altora.  

III. La parastas am arătat care este cultul morților, care e meritul celor 
ce se pomeneau și datoriile morale de împlinit lăsate urmașilor.  

IV. În popor am mers fără preget ori cât de mare ar fi fost primejdia în 
mart. și april, am vizitat case care erau adevărate lagăre ale morții: nici 
unul sănătos în toată casa. Am împărtășit, am dat sfaturi higienice, am rugat 
pe cineva să îngrijească de acești nenorociți. Numai departe decât în 
noaptea de Înviere am dus bucuria acestui eveniment la infirmeria 
batalionului de milițieni reg. 57 inf. unde am cuminecat 120 de bolnavi, 
vorbindu-le, împărtășindu-le jertfa ce s-a putut strânge la biserică după 
datina creștinească-pentru ca să-și aducă aminte și nenorociții aceia că-i 
Paștele Domnului. 

V. Dintre epidemii ravagii mai întinse au făcut febra recurentă și 
tifoidă pentru combaterea cărora am căpătat toate instrucțiunile necesare de 
la Dl Doctor Colonel I. Urbeanu de la reg. 5 art. căruia îi datorez toată 
recunoștința. Cu sfânta cuminecătură în dreapta, cu chinina în stânga, eram 
nevoit adesea a fi și agent sanitar, până a venit un harnic bătrân refugiat prin 
mai sau april, când și autoritățile au început energice lucrări de combatere a 
epidemiilor - mai ales că era în floare exantematicul. De altfel, această 
epidemie lugubră a fost slabă pe aici: au adus-o locuitorii care, contrar 
sfaturilor, unele des repetate, au vizitat focare de infecție și au și plătit f. 
scump nesocotința lor. Molima nu s-a putut întinde: cazurile ce le cunoșteam 
le anunțam imediat; bolnavii erau izolați imediat la Strunga, unde primeau 
îngrijire vastă. Boala s-a concentrat în casele murdare, mai ales celibatare. 
Ca măsuri de pază s-a reușit să se înfrâneze întrucâtva ravagiile la care ar fi 
fost expusă populația. Asta reiese și din numărul morților. Au fost 77 în toată 
parohia (52 la Crivești – Găureni, 25 movileni). Scăpându-se 13 străini, 
parohia a pierdut 64 suflete (28 sub 7 ani, mai ales copii mici, iar 49 peste 
această vârstă). De toate categoriile, de tifos, au murit 38 (inclusiv co-
exantematici). Buletinul ultimului deces din 13 noiembrie [1917] are nr. 488: 
față de acest nr. până la noiembrie, Criveștii au 52 decese pe tot anul; deci 
cam aproape 1/10 din comună; la Movileni bulet.[inul] ultimului deces (7 
sept.) are nr. 322, față de care număr voi raporta 25 decese pe tot anul deci 
1/13 față de toată comuna Heleșteni. Cum se vede, mortalitatea a fost scăzută, 
comparativ cu restul comunei. Dacă la Crivești mortalitatea a fost mai 
ridicată se datorează marii sărăcii a locuitorilor, mai ales, și desei cantonări 
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a trupelor în trecere care, prin firea împrejurărilor, erau agenți foarte 
puternici de boale. 

VI. Ca un mijloc de profilaxie, am interzis aglomerările la înmormântări, 
am suprimat pomenile și colivele la morți, am impus unde era posibil separarea 
cadavrului de cei din casă, prohodul în aer, coșciugul închis. Am interzis 
praznicele și alte aglomerări. Am sfătuit rărirea vizitelor pe la vecini, 
împrumuturile de obiecte ce serveau la hrană etc. 

VII. În altă ordine de idei – profilaxia morală – am interzis petrecerile 
nocturne, balurile care, sub protecția unui jandarm, luaseră o dezvoltare 
revoltătoare. Azi această epidemie morală pare a fi stinsă. 

VIII. În cursul lunii Iunie și Iulie am suplinit fără leafă parohiile 
Heleșteni și Oboroceni, unde mi-am făcut datoria cu aceeași râvnă.  

IX. În cursul lunii Iunie, la invitația Domnului Comandant al reg. 5 art. 
s-au ținut două conferințe religioase, patriotice, la care au luat parte grupul 
ofițeresc și trupa. 

X. Dar, de la 15 August, la invitația aceluiași comandant, până în 
prezent, fac rugăciuni pentru oaste și țară, de câte două ori pe lună la care ia 
parte și populația civilă. Cu acest prilej, la toate slujbele, am ținut și câte o 
predică cu subiect din noianul chestiunilor la ordinea zilei. 

XI. Am subscris, după puterile mele, la toate listele care mi s-au oferit: 
vreo 4 pentru orfanii de război și una pentru invalizi. 

XII. În calitate de membru în Soc. Militară a orfanilor de război Cuza-Vodă 
de la Ruginoasa, am colectat 196 lei cum dovedesc chitanțele de la dosar. 

XIII. Am adunat în bis.[erică] 125 lei pentru Crucea Roșie. 
XIV. Am adunat din popor alimente, ca pentru un an, pentru văduva preotului 

Voicescu, refugiat din Teleorman și mort la Tg. Frumos, victimă a datoriei. 
XV. Am adunat ceva ofrande, cam puține, de Anul Nou, pentru vreo 30 de 

soldați ce taie lemne în păd. Crivești. 
XVI. Am îndemnat la culturi pe parohieni, muncind eu însumi ca să le 

dau pildă de cât poate produce munca stăruitoare. 
XVII. Am intervenit fără rezultat pe la autoritățile în drept să se ușureze 

sătenii de corvezi abuzive sau nedrepte. 
XVIII. Am ajutat pe soldații evlavioși de câte ori i-am văzut la biserică. 
Cam aceasta e activitatea bisericească și extra pe care eu o numesc pur 

și simplu pastorală pe anul 1917 (...). 
18 februarie 1917 

Paroh preot, I.I. Dănilă 
Crivești-Strunga 

Jud. Roman 
(SJNAN, fond Protoieria Roman, dosar nr. 410/1918, f. 7-8) 
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România  
Parohia Miclăușeni 
din 
Com. Miclăușeni, jud. Roman 
N. 1 

20 februarie 1918 
 
Onor Părinte, 
 
La ord. Onor Protoieriei No 109 din Februar 1918 prin care mi se cere a 

arăta în scris care mi-a fost activitatea bisericească și extrabisericească în 
cursul anului de grea încercare pentru noi 1917, cu smerenie vă aduc la 
cunoștință următoarele: 

1). Satul Miclăușeni, din Com. Miclăușeni, parohia Miclăușeni, fiind 
situat în marginea șoselei naționale Iași-Roman, a fost descălecătoarea 
trupelor noastre în nenorocita lor retragere din noiembrie 1916, cât și a 
trupelor rusești venite în țară și fugite de pe front – a coloanelor de subzistență 
și aprovizionare românești și rusești, precum și a prizonierilor deplasați de la 
Șipote, jud. Iași, pentru diferite lucrări. Tot în Miclăușeni au mai cantonat 
câteva divizioane de Călărași din Reg. 4 Argeș, încât nu era casă care să nu 
găzduiască câte 10-12 oameni cu caii lor, ba în multe din ele și câte 20-30 de 
oameni, și aceasta a durat până la ofensiva din 15 Iulie 1917. Și tot în 
Miclăușeni s-a stabilit și Spitalul Militar din Craiova condus și îngrijit de Dr. 
M. Mandler, ocupând Școala și primăria; plus încă spitalul particular îngrijit 
de Doamna Șerban Cantacuzino20. 

Aglomerația aceasta extraordinară de oameni, gunoiul produs de caii 
trupelor pasagere cât și al celor cantonate aici, hoiturile animalelor moarte în 
sat și a celor căzute în drum și neîngropate cu zilele, soldații și-n special 
prizonierii purtători de vibrioni tifici și a diferitor boli contagioase, contaminară 
satul într-un mod îngrozitor21. Ar fi prea mult să înșir aici toate cazurile de 

20 Doamna Șerban Cantacuzino a fost fiica lui George (Iorgu) A. Sturdza (fratele omului 
politic liberal Dimitrie A. Sturdza) și a Mariei Ghica (fiica lui Ion Ghica și a 
Alexandrinei Mavros). Aceasta s-a căsătorit, în anul 1897, la Miclăușeni, cu Șerban G. 
Cantacuzino, fiul Nababului George Grigore Cantacuzino. În perioada primului război 
mondial, alături de mama sa, Ecaterina Cantacuzino a amenajat în propria lor 
reședință un spital pentru răniți. Castelul, care poate fi admirat și astăzi, a fost 
construit în stil neo-gotic, în perioada 1880-1904, de George Sturdza, pe structura 
vechiului conac (Ion, 2003, p. 171-176). 

21 Relatarea este confirmată și de prefectul județului Roman: „Niciodată n-a fost atât de 
încercat Județul Roman de epidemii ca în anul acesta. Pe lângă celelalte epidemii 
obișnuite, care din fericire nu au fost prea numeroase, am avut de luptat cu boli exotice 
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morți și priboliți din spitale, infirmerii și popor; voi încheia numai câteva din 
ele, și se va vedea în ce primejdie de infecție mă găseam căutând acest popor, și 
pe bolnavii din spitalele de răniți și tifici atât din Miclăușeni, cât și după 
mutarea lor în satul Butea din această comună, precum și pe convalescenții din 
ambele infirmerii din Miclăușeni până la completa lor evacuare. Din spitalul de 
tifici am îngropat în cursul anului 1917, 15 morți de febră tifoidă, 2 de febră 
recurentă, 7 de tifos exantematic și un tuberculos; iar în popor pe Ion 
Saidacariu și soția sa, morți de tifos exantematic; Ecaterina I. Tuilucă idem; 
Dumitru Bârzu și soția sa idem; Costachi Beatu, Ecaterina C. Dănilă idem; 
Maria D. Suvrugiu idem; Dumitru Silică idem; Elena T. Albescu idem; Florea 
Gușa idem; intendenții spitalului, Nenianu și Ionescu etc. etc. fără a mai vorbi 
de cei priboliți ca: atașatul sanitar Dobrescu, și de poporanii Costache Ionescu 
și soția sa; Vasile Biatu și soția sa; Toader Pescariu ș.a. între care însuși 
dascălul meu, Gh. Popescu, contaminându-se de pe la morții ce i-am îngropat cu 
el, a stat 21 de zile în spitalul de izolare a tificilor exantematici. 

Dar nenorocitul acesta de sat nu a fost bântuit numai de febra tifoidă, 
recurentă și tifosul exantematic; ci se mai încuibează încă și anghina și 
scarlatina între copii, încât să pară că toți se vor sfârși, de la mic la mare. 
Grație măsurilor luate la timp, molima începe să se mai potolească prin Iunie și 
la potolirea ei am contribuit și eu sfătuind pe fiecare să-și ție trupul și locuința 
în cea mai perfectă curăție, să facă băi și să se primenească în toată săptămâna 
aruncând schimburile murdare în leșie iute și fierbinte imediat după ce le 
schimbă și să-și deparaziteze hainele cu fierul de călcat fierbinte; să-și tundă 
părul, să-și spele mâinile și fața cu leșie înainte de masă, să-și acopere 
mâncarea ce rămâne la masă și la a doua masă să o încălzească întâi și apoi să 

și anume: holera, tifosul recurent și tifosul exantematic. Holeră am avut numai 5 cazuri 
în satul Bărticești, comuna Botești. În urma măsurilor luate și mai ales a vaccinării 
populației cu vaccin antiholeric, alte cazuri nu s-au mai ivit (...). Dacă această epidemie 
nu ne-a dat mult de lucru, nu tot așa spune de tifosul exantematic și recurent. Ambele 
au apărut în județ, în luna Decembrie [1916, n.n.], mai întâi tifosul recurent cu 
numeroase cazuri și apoi exantematicul cu câteva cazuri sporadice. Aceste epidemii au 
fost aduse de armata care a traversat Județul, mergând spre refacere. În comunele unde 
a cantonat armata, cazurile au fost numeroase; altfel cel mai greu încercate comune au 
fost Cuza-Vodă, Heleșteni, Strunga, Miclăușeni, Bâra și Dămienești. În alte părți, 
epidemia s-a întins de la bolnavii din centrele sanitare, trimiși fără să fi fost 
despăduchiați și triați. Aceste epidemii ne-au găsit insuficient preparați pentru a le 
combate. Au lipsit petrolul și varul, îngrămădirea soldaților în case mici și neigienice, 
prea mici ca să cuprindă și pe locuitorii obișnuiți, dar încă și pe musafiri, atingând în 
unele localități proporții de necrezut, a favorizat pe o scară foarte întinsă întinderea 
epidemiilor. Lipsa lemnelor și a săpunului, lipsa de rufe de schimb, n-au fost factori 
mai puțin însemnați în propagarea boalei” (Kapri, 1917, p. 11-12). 
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o consume; să adune și să ardă gunoaiele din jurul casei și de pe uliți și să le 
ardă, să-și spoiască casele cu var, spunându-le că sămânța bolii se depune pe 
pereți și se găsește în gunoaie și murdării și chiar în apa de băut, sfătuindu-i să 
o fiarbă și apoi să o bea, și când vin în atingere cu bolnavii, imediat să se spele 
pe față cu săpun și leșie pe mâini și pe față. Apoi raportam imediat doctorului 
oficial cazurile noi de boală, arătându-i starea în care găseam pe bolnav, 
locuința și așternutul, cerându-i izolarea lui. Cu mine aveam întotdeauna vată, 
dezinfectante și o sticluță cu eter cu care dezinfectam lingurița după ce 
împărtășeam pe bolnav; iar la bolnavii de tot gravi puneam mască, și evitam a 
le pune epitrahilul pe cap, chiar cu riscul că mi s-ar imputa că fac un maslu de 
formă, păzindu-mă să nu mă ating de nimica din casa lor. Astfel, pe când 
preoții din împrejurimi: Șcheia, Strunga-Heleșteni, Handrești etc. etc. cad 
bolnavi și unii mor pentru că nu au luat măsuri de pază și pentru că au îngăduit 
să se facă colivi, pomeni și praznice la înmormântări, eu, care eram chemat și 
vrând nevrând trebuia să mă duc și pe la bolnavii și morții din parohiile lor, cu 
Voia lui Dumnezeu și pază bună, am scăpat pe mulți și pe mine însumi de 
contaminare. Pe alții i-am scăpat neîngăduind să se facă colivi, pomene și 
praznic la morți, pe care în timpul bolii ceream doctorului să-i izoleze, iar după 
moarte îi ridicam imediat cu așternut cu tot și-i depuneam în casa mortuară de 
la cimitir, pe care am clădit-o cu puțin mai înainte de acest an nenorocit. După 
ce s-a mutat spitalul la Butea, am stăruit de s-a făcut și acolo în cimitirul 
papistășesc un bordei pentru depunerea morților până la sosirea mea, spre a-i 
îngropa și până la îndeplinirea formalităților de îngropare. 

În Biserică fac și astăzi rugăciuni pentru ostașii căzuți în război, și pentru 
ca Domnul să-și reverse mila sa peste noi și aceasta o fac din datorie și propriul 
îndemn, și chiar și după dorința și cererea eterodocșilor din localitate, a căror 
femei, cu toată interzicerea preotului lor vin și asistă la ele. Am făcut rugăciuni 
de sănătate pentru generalul Alexandrescu din Reg. de artilerie Regele Carol I, 
cantonat în Fărcășeni, Com. Cuza Vodă; și tot pentru ofițerii și soldații acestui 
Reg. căzuți în război am făcut și panahide în diferite rânduri în biserica 
ctitorească Sf. Voievozi din Miclăușeni, pomenindu-i la toate slujbele de aici. 
S-au ținut din când în când și cuvântări privitor la împrejurările actuale și la 
munca câmpului, dar cele mai multe sfaturi le-am dat individual la spovadă. 
Ostașilor le-am spus să se poarte prietenește cu populația, să nu o prade și să nu 
o devasteze în gospodării, că datoria lor este să o apere de dușmanii veniți să ne 
pustiască țara; iar băștinașilor le-am spus să fie prietenoși și ospitalieri cu 
refugiații și ostașii insistând mult pe lângă cei rămași la vatră să ajute la munca 
câmpului pe femeile luptătorilor și să facă tot ce se poate spre a le ușura traiul. 
Am colectat și colectez în Biserică pentru Crucea Roșie și pentru refugiați și 
contribui și eu cât pot pentru orfanii de război. 
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II. Ca activitate extrabisericească m-am conformat cât s-a putut 
însărcinării de a suplini pe învățător. În sept. 1916 am deschis școala dar 
după două luni ea a fost închisă din cauza anghinei și a scarlatinei, și apoi 
ocupată tot anul de spital și infirmerie. În octombrie 1917, am deschis-o tot 
eu, dar fiind chemat și prin parohiile megieșe pe unde preoții căzură bolnavi 
sau muriseră, am cerut Revizoratului, și el a trimis ca suplinitor pe Dl 
Moldovan, un refugiat transilvănean. 

Aceasta fiind, Onor Părinte, activitatea mea preoțească în cursul anului 
1917, vă rog să primiți asigurarea deosebitei mele considerații. 

Paroh, 
Iconom Al. Laiu 

(SJNAN, fond Protoieria Roman, dosar nr. 410/1918, f. 10-12) 
 

Memoriu 
 

Nu cred să fie vreo suflare românească din această țară care să nu fi 
contribuit cu ceva la organizarea scopului dorit, să nu fi depus vreo jertfă pe 
altarul patriei în acest groaznic războiu la care am luat parte. Fiecare dintre noi 
am căutat să alergăm cu cea mai mare dragoste la apelul țării, când trâmbița a 
sunat. Cei care au plecat dintre noi s-au dus cu credința și nădejdea în 
ajutorului Celui Atotputernic, că vor ieși învingători; cei ce au rămas au căutat 
să le trimită tot ce le trebuia pentru a le ușura greutatea și urgia luptelor. 
Printre cei care au rămas ca factori principali la care erau ațintiți ochii tuturor 
celor rămași, că le vor veni în ajutor, și a celor plecați că vor avea milă de cei 
rămași și vor căuta a nu lăsa să se întrevadă lipsa lor din sânul familiei lor, ca 
factor principal dintre aceștia a fost preotul. El, ca părinte sufletesc, care 
cunoaște situația morală și materială a fiecărui poporan, el care e omul 
dreptății și al adevărului, îi era dat mai mult să lucreze pentru ajutorarea și 
alinarea suferințelor celor rămași. Niciodată preotul nu a fost mai la locul lui, 
decât în acele momente de mare emoție și de fiori prin care a trecut tot neamul 
în zilele de mobilizare și niciodată activitatea sa pastorală n-a fost mai simțită și 
mai apreciată de poporani decât în cursul acestui războiu. De la el așteptau toți 
sprijinul și sfatul în necazuri și suferinți. Unii dintre preoți au plecat cu vitejii 
noștri ostași pe câmpul de luptă ca preoți confesori, căci era de cea mai mare 
nevoie ca preotul, părintele tuturor și prietenul sincer al ostașului, să nu plece 
cu el spre a-l îmbărbăta, a-i alina durerile și a-i ține starea morală la aceeași 
înălțime. Cei ce-au rămas la vetre au lucrat și ei din răsputeri în toate direcțiile. 
Eu fiind în această comună, unde a fost un centru de aprovizionare pentru 
trupele ce plecau pe front și în urmă pentru cele ce s-au retras și care au 
staționat aici pentru refacere, am lucrat așa după cum trebuie și pe cât m-au 
ajutat puterile. La început, când am simțit că o să intrăm în acțiune, am căutat 
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prin predici la orice ocazie să le explic poporanilor mei, necesitatea nostră de a 
intra în acțiune și scopul pentru care trebuie să luptăm. Le-am arătat celor ce 
aveau să plece să nu aibă grijă de cei rămași că eu, cel întâi, și cu ceilalți factori 
din comună, voi căuta să le vin în ajutor cu tot ce le va trebui. 

În ziua plecării celor mobilizați am oficiat un serviciu religios (aghiazmă 
și Tedeum cu rugăciunile pentru izbândă) și am ținut o cuvântare pentru 
încurajarea lor și înflăcărarea pentru luptă. Tot în acest timp fiind numit de 
prefectură delegat al comunei în comisia de rechiziții, chiar în ziua întâi a 
mobilizării am lucrat împreună cu primarul, notarul și șeful de post la ridicarea 
rechizițiilor cerute atunci de urgență și pe care le-am predat la unitățile 
militare, de unde s-au cerut. Am căutat însă ca orice rechiziție să se facă în 
mod egal, drept, fără părtinire și potrivit cu situația materială a fiecăruia. 
Această însărcinare am avut-o până acum unde am lucrat cu cel mai mare 
devotament. Cu ocazia luării rechizițiilor le-am explicat enoriașilor necesitatea 
și scopul pentru care se iau, așa că le-am dat cu cea mai mare dragoste și 
bunăvoință. Cu venirea toamnei am lucrat din răsputeri pentru adunatul 
recoltelor și începutul arăturii și semănăturii grâului. Tot în acest timp ajutat 
de învățător și de ceilalți factori principali din comună am adunat ofrande 
benevole de la enoriași, ca: lăvicere, perne, prosoape, șervete, cămăși, ismene, 
ciorapi, mănuși și traiste pe care le-am predat la Cerc. de recrutare. În urmă 
venind ordin să rechiziționăm de la locuitori pături și lăvicere pentru paturi, 
am căutat ca la prima ocazie la un serviciu divin, să le explic scopul acestei 
rechiziții și după care ai au dat cu cea mai mare dragoste, renunțând în urmă 
la plata lor, care sumă am trimis și pentru invalizii de războiu. Prin octombrie 
am făcut o listă de subscripție și cu banii adunați am cumpărat lână, am adunat 
femeile și fetele din comună în localul primăriei, făcând o șezătoare, câte 5 ore 
ziua și 2 ore noaptea, luând parte și soțiile noastre și care au lucrat 50 perechi 
ciorapi și 20 perechi mănuși, iar din banii rămași am cumpărat peste 4.000 
țigări, pe care împreună cu ciorapii și mănușile, le-am trimis pe front iubiților 
noștri ostași, prin Mme Pressan care a vizitat șezătoarea noastră. 

În decembrie, venind Reg. 33 Tulcea și așezându-se aici din cauză că 
preotul confesor nu venise, am căutat eu cu cele religioase acest regiment până 
în ziua de 8 ianuarie 1917, când a venit preotul confesor. În această lună din 
cauza aglomerației de prin case, căci au fost dați în cantonament la fiecare 
casă câte 10-15 soldați, s-a ivit boala, febra recurentă întâi printre soldați și au 
început a muri. Prin Februarie au început a se îmbolnăvi și din enoriași tot de 
această boală, așa că în fiecare zi ș noapte plecam pe la bolnavi, dându-le 
primele ajutoare ca: fricțiuni cu oțet, căci spirt nu era, comprese reci și 
purgative și chinină până la venirea medicului și aceasta până la amiază, de la 
amiază până seara plecam la înmormântări, căci începuse a muri și dintre 
enoriași. În acest timp, la efectuarea serviciului divin, la predică, la orice 
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serviciu religios și la orice ocazie sfătuiam enoriașii pentru a ține cât se poate 
mai curat prin case și prin curți, scuturând în toată ziua lucrurile din casă și 
opărind hainele și lenjeriile, îi îndemnam a se păstra și ei curați făcând baie în 
fiecare săptămână. Tot în predici le explicam boalele ce bântuiau și tratamentul 
lor cu mijloacele de combatere. Prin Martie, noi, notabilii din comună, am 
început a face pregătirile pentru scoaterea plugurilor la arat, căutând mai întâi 
să se are și semăna ogoarele celor mobilizați, am căutat să le împrejmuim 
curțile și grădinile procurându-le și semințele de pus prin grădini, cu toată 
greutatea și lipsa vitelor, căci și din cele ce mai rămăsese, erau luate în corveți. 
Tot în această lună, luându-și un concediu de o lună preotul confesor de la Reg. 
33 de aici, a trebuit să-l înlocuiesc; și în acest timp ajungând boala la apogeu 
căci mureau pe zi dintre militari și civili câte 10-15, oficiam chiar câte 10-15 
înmormântări; afară că trebuia să mă duc și eu pe la bolnavi spre a-i mărturisi 
și împărtăși. Așa a durat până aproape de Paști când au scos pe soldați la 
bordeie și nemaifiind aglomerație prin case a început a se putea ține mai curat 
și boala a început a nu mai face așa victime. Tot în timpul acesta se ivise și 
cruda boala tifosul exantematic, întâi printre soldați, dintre care au murit și 
câțiva ofițeri și doi medici. 

După Paști au început a se îmbolnăvi și dintre enoriași, însă eu cum îi 
aflam (căci vizitam casele din fiecare sat de două ori pe săptămână spre a 
cerceta modul cum păstrează curățenia, a afla cazurile de boală și a-i îndemna 
la rugăciuni neîntrerupte) imediat aduceam la cunoștință medicului spre a-i 
ridica și pe care îi trimitea la spitalul de izolare din satul Bozieni. Au murit mulți 
și dintre enoriași și de această boală și cât pe ce era să cad și eu în ghearele ei, 
eu însă am scăpat, în schimb s-a îmbolnăvit soția mea în ziua de 10 iunie și în 
ziua de 18 iunie a fost internată într-o cameră din spitalul de la Bozieni și 
datorită ajutorului celui Atotputernic care s-a îndurat de mine și de copiii mei și 
datorită și îngrijirii bunilor medici a scăpat de această grozavă boală, în care 
timp am fost pus și eu în observație de medicii militari de aici, dându-mi primele 
ajutoare. Tot în acest timp căutam cu cele religioase și Parohia Bozieni, de la 15 
Mai până la 1 Septembrie, fiind preotul bolnav, în timpul verii, am dat ajutor la 
scoaterea oamenilor la munca câmpului și în special la familiile celor mobilizați 
și la cei orfani, căci unii copii rămâneau orfani de tată și de mamă. Am adunat 
bani, pentru a le cumpăra hrană și îmbrăcăminte la cei orfani, venindu-le în 
ajutor și Regimentul de aici. A dat ajutor la cărat și treieratul păioaselor dând și 
eu carul cu boii și caii la trier. În August, când erau luptele cele mai groaznice, 
la Mărășești, Mărăști și Oituz, am căutat prin predicile ținute la diferite ocazii 
să-i pun la curent cu mersul luptelor, spre a-i încuraja și a avea încredere în 
conducătorii noștri și în vitejii noștri ostași. De la începutul războiului am făcut 
rugăciuni la efectuarea serviciului divin, pentru izbândă și în timpul boalelor 
adăugam și rugăciunile pentru boalele molipsitoare și când boala ajunsese la 
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apogeu făceam rugăciuni, la biserică și în cursul săptămânii, lunea, miercurea 
și vinerea pentru sănătatea populației. 

În septembrie, înființându-se Comitetul Agricol, în care am fost ales 
președinte, am lucrat din răsputeri cu ceilalți membri pentru strângerea recoltei 
și începerea aratului, așa că s-a sămănat în această comună mai bine de 100 
fălci de grâu, procurându-le și sămânța. Cu venirea Regimentului I Recruți, care 
s-a așezat în bordeiele Reg. 33 Tulcea, care plecase pe front, la sfârșitul lunii 
Iulie, neavând preot confesor, am căutat eu cu cele religioase acest regiment 
până în timpul de față și caut și Reg. 33 care e aici și două coloane și 500 
prizonieri ce au lucrat în pădurea Epitropiei de pe această moșie. 

Fiind membru în Comitetul orfanilor de război am dat ajutor la facerea 
tabloului și la aducerea și distribuirea alimentelor ce erau date de manutanța 
din Roman pentru ei, și pentru unii dintre ei care nu aveau cine să-i îngrijească 
i-am trimis la orfelinatul din satul Crăiești. În decembrie înființându-se în 
localul nou al școlii de aici un spital militar, tot eu l-am căutat cu cele 
religioase, fiind și preot confesor al spitalului Frații Lascarache Mihalache din 
acest Târg. Toate aceste servicii, afară de Spitalul zis mai sus, al Epitropiei Sf. 
Spiridon, de unde am 20 lei pe lună, le fac gratuit. Acum infirmeria militară s-a 
transformat în Spital de izolare pentru toate cazurile de boli molipsitoare ce se 
ivesc în satele din Circumscripția medicală. Numărul total al morților de anul 
trecut, afară de evrei, este de 327 din care 22 militari, 18 civili morți de tifos 
exantematic, 10 militari și 4 civili de febră tifoidă și 83 militari și 190 civili de 
febră recurentă și alte boale, ca tuberculoza pulmonară, bronșită, pneumonie, 
pojar, vărsat și altele. Cu ocazia înmormântărilor și parastaselor făcute, mai 
ales ofițerilor și plutonierilor, am ținut câte un necrolog, cercetând meritele 
decedatului și mângâind sufletele îndurerate ale rudelor și prietenilor lor. Am 
ocupat postul de învățător, încă din anul 1914-16, la școala din satul Băbușa, în 
locul titularului care era concentrat. Am subscris în diferite liste de subscripție 
ca: pentru ajutorarea preoților transilvăneni refugiați, cu salariul pe o zi, pentru 
orfanii de războiu, pentru invalizii din războiu, pentru prizonierii din războiu, 
pentru Crucea Roșie unde adun la biserică de la toți enoriașii și unde sunt 
membru și eu și soția mea. Am subscris la împrumutul național suma de 100 lei. 
În Febr. a.c. înființându-se Comitetul de aprovizionare și agricol unde am fost 
ales președinte, am dat ajutor la culesul datelor cerute pentru întocmirea 
tablourilor, am adunat de la locuitori plusul de cereale ce le-am găsit, din care 
grâul l-am trimis la Roman, iar porumbul l-am împărțit la familiile cele lipsite, 
de asemenea și porumbul din vamă, de la moară îl împărțim tot la populație. Am 
alcătuit împreună cu ceilalți membri din comitet plugurile pe care le-am trimis 
la arat, am dat ajutor la împrejmuirea grădinilor și săpatul lor, mai ales la cei 
mobilizați și orfani. Tot în timpul acestui război, fiind și ca vicepreședinte la 
banca populară din acest Târg și președinte în comisia de aprovizionare și 
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fiindcă președinte al băncii, învățătorul, care e în vârstă, am căutat să-l ajut și 
am adus eu cele ce ne trimitea Federala pentru aprovizionarea populației, luând 
parte împreună cu primarul la împărțirea tuturor articolelor pentru a se da 
potrivit cu greutatea familiei și felului de trai al ei. Acum, în urma ordinului 
primit, am înființat subcomitetul cultural și am scos liste de subscripție pentru 
adunarea unui fond pentru Casa Poporului și din acest fond mai întâi de toate, 
vom repara biserica din acest Târg, deoarece credem că Epitropia Sf. Spiridon 
din Iași, deși obligată prin testamentul donatorilor să facă reparațiile necesare, 
cu toate acestea n-a făcu nimic până acum, cu toate intervențiile făcute, și 
fiindcă în timpul de față biserica se află fără împrejmuire, din cauză că trupele 
ruse și române ce s-au perindat pe aici au distrus tot zăplazul, ne-am hotărât 
întâi de toate să facem împrejmuirea acestei biserici. Tot acum ne-am alcătuit în 
obști, pentru a lua în posesie moșia aceasta de la Epitropia Casei Sf. Spiridon în 
care sunt ales mandatar președinte. 

În sfârșit, în cursul acestui războiu, am lucrat și eu pe toate terenurile, pe 
cât m-au ajutat puterile intelectuale și materiale pentru binele și fericirea 
enoriașilor mei, și voi lucra cu aceeași dragoste și râvnă până la sfârșitul vieții 
mele, dacă voi fi ajutat de ceilalți factori din comună cu care acum am lucrat în 
deplin acord, fiind oameni de bună înțelegere și fără capricii și dacă nouă 
preoților ni s-ar mai îmbunătăți soarta prin mărirea salariului spre a nu avea 
pe viitor grija zilei de mâine. 

Preot I. Popovici 
Tg. Băcești, jud. Roman 

(SJNAN, fond Protoieria Roman, dosar nr. 410/1918, f. 120-123) 
 

1918 Martie 15 
 

Memoriul 
Preotului N.T. Davidescu de la parohia Șcheia, jud. Roman 

 
Printr-un ordin al Onor Protoieriei Roman mi s-a cerut un memoriu 

detaliat, în care să descriu limpede și amănunțit: 1. Activitatea bisericească; și 
2. Extrabisericească, din anul 1917. 

Mi s-a părut a fi acest lucru, ceva imposibil, a descrie activitatea mea 
dintr-un an întreg, dintr-un an de muncă, și mai ales a arăta în memorii faptă 
cu faptă, toate. 

Dar trebuie ca măcar acum cei mari ai noștri să ne cunoască mai bine; 
să vadă folosul real adus de preoțime în timp de războiu, pentru ca cei ce nu 
cunosc să cunoască și cei ce n-au auzit să audă. Toate acestea însă ne privesc 
pe fiecare personal căci faptele noastre de anul trecut vor fi măcar pentru 
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împăcarea conștiințelor și mulțămirea noastră sufletească, deoarece ne-am 
făcut datoria față de noi înșine, față de neam și față de Dumnezeu.  

Trebuie deci să răscolesc trecutul an, cu suferințele și amintirile lui 
triste, să invoc imagini de durere și de lacrămi, de doliu pentru fiecare din noi, 
și pentru orice bun român. 

I. 1 ianuarie 1917 – Satul Șcheia, jud. Roman. 
Nu mai seamănă a an nou. O zi posomorâtă de iarnă. Se aude de departe 

glas de mulțime. Strigăte ce se apropie de sat. Eram obișnuiți, căci de câtva 
timp trec în fiecare zi prin satul nostru trupe românești și rusești, cerându-se 
cantonament. Satul e plin de armată de tot soiul. Multe case au fost prădate și 
rămase în câmp, căci soldații goi și flămânzi nemaiîncăpând prin case, dorm 
afară la foc, în viscol. Nehrăniți, demoralizați și fără nici o socoteală rătăcesc 
pe drumuri grele și necunoscute aducând în inimile lor dorul de cei lăsați 
acasă, departe, în prada vrăjmașului crud.  

Dimineață oficiind serviciul divin cu sfințirea apei și Tedeum-ul Anului 
Nou, n-au lipsit lacrimile fierbinți la rugăciunea înfocată ce-am înălțat-o 
către Dumnezeu, iar la sfârșit am ținut o cuvântare ocazională, pentru 
mângâierea celor necăjiți și zdrobiți trupește și sufletește și pentru întărirea 
celor ce se alarmează. 

Ne încurajam singuri și nădejdea ne era numai la Dumnezeu. Într-o 
astfel de stare sufletească, începeam Anul Nou 1917, când nu știam ce o să ne 
aducă ziua de mâine. 

Peste câteva zile a sosit în satul nostru Reg. I Vânători din Craiova. 
Imediat am intervenit ca Dl Comandant să ia măsuri pentru a nu se mai fura 
nimic și cererea mea a fost adusă la îndeplinire, deoarece s-a asigurat oricui 
avutul. În același timp am sfătuit populația ca să primească în casele lor pe 
bieții soldați și să se ferească de a-i specula, după cum auzeam prin alte părți, 
arătându-le că e un păcat și o rușine, căci aceștia sunt frați ai noștri, care 
mâine își vor da viața pentru noi. 

În înțelegere cu comandantul Reg., am hotărât ca în fiecare zi de 
sărbătoare să facem slujbe în curtea Bisericii, să țin predici și cuvântări, să am 
în paza mea educarea națională a soldaților din acel Reg., să-i formez pentru 
luptă, să-i îngrijesc la plecarea pe front și să am toată grija de ei. Au fost 
înălțătoare zilele când recruții acestui Reg. au depus jurământul în fața mea, și 
atunci când au plecat pe front...Eram, acum, pentru ei, un adevărat părinte, 
căci nu aveau la Reg. un preot. La un moment dat însă, au izbucnit bolile, care 
în fiecare zi se înmulțeau și într-o bună zi aveam în sat 650 bolnavi militari și 
50 consăteni. După boli, morți câte 3,5,10 și 20 pe zi; așa încât mortalitatea 
creștea zilnic și n-a fost posibilă oprirea ei decât prin izolarea bolnavilor. Au 
fost case în care au murit câte 2-3; au murit și mama și tata; sau tata a murit 
făcându-și datoria pe front, iar mama a murit acasă, rămânând de pe urma 
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acestor morți 100 orfani în toată comuna. În total au murit în cursul anului 
1917 – 1200; din care 500 militari, iar restul civili22. 

În comuna noastră, din cauză că populația a fost supraîncărcată cu 
militari, s-a născut cel mai înfocat centru de epidemii din Jud. Roman. Nu e mai 
puțin adevărat că în acest caz a lipsit ajutorul medical, singurul care poate ar 
mai fi putut opri flagelul. Prin inoculări, prin izolarea bolnavilor, prin 
impunerea la curățenie, prin sfaturi nesfârșite și mult stăruitoare am reușit abia 
să mai împuținăm numărul morților. A trebuit să ducem o adevărată campanie, 
pentru combaterea și prevenirea bolilor. La biserică și în școală, în orice 
ocazie i-am sfătuit să curețe prin case, să opărească tot, căci numai astfel 
putem scăpa să nu murim cu toții. Se cerea muncă sârguitoare, control și 
ajutoare la timp. 

Subsemnatul trebuia să fac servicii religioase la 2 Reg., în două sate 
depărtate la 56 km. unul de altul, să servesc la 2 spitale de răniți, care dădeau 
un procent uimitor de morți și mai ales să răspund la toate cerințele din popor 
la 5 sate, în care zilnic trebuia să avem înmormântări și servicii în popor.  

Aceasta era pentru mine o muncă titanică. Din zori și până în noapte 
umblam făcându-mi datoria cu conștiință. La înmormântarea militarilor morți 
în spitale, după ce și-au făcut datoria pe front, precum și a celor ce au mai 
murit în sat, am ținut cuvântări, înflăcărând pe camarazii lor rămași, 
îndemnându-i să își facă datoria pentru țară, căci mare o să le fie recunoștința 
din partea fiilor ei. 

De orfani am îngrijit ca de copilașii mei. 
Îmi lipseau ajutoarele materiale, dar am stăruit pe lângă Dnii comandanți 

de Regiment să le dea hrană și ceva de îmbrăcăminte. Mai pe urmă, văzând că 
acest lucru se face cu multă greutate, am stăruit să se adune acești orfani 
într-un cămin sub conducerea dlui învățător.  

În primăvară am îndemnat populația să are și să semene toate ogoarele, 
așa încât să nu rămână o palmă de loc nearat și sămănat, deoarece acum 
populația era atât de deasă și se cerea hrană multă, pe care numai noi le-o 
puteam produce. 

Dar atâta muncă și mai ales faptul că trebuia să fiu toată ziua numai în 
contact cu bolnavi, atunci când trupul îmi era zdrobit de oboseală, am 
contactat febra recurentă făcându-mi datoria, și azi nu știu cum am luat 
această boală. Astfel că, din ziua de 9 Aprilie și până la 15 August, n-am avut o 
zi bună. După febra recurentă au urmat flegmoane cu operații, erizipel și 
friguri-palustre (paludism).  

22 În perioada ianuarie-octombrie 1917, în județul Roman au murit 8935 de persoane: 
1573, de la 0-1 an; 1013, de la 1-5 ani; 332 de la 5-12 ani; 584, de la 12-20 ani; 5483, 
de la 20 de ani în sus (Kapri, 1917, p. 14). 
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Dar nici în acest timp n-am putut sta liniștit, deoarece neavând cine să 
mă suplinească în popor, trebuia să mă duc numai în trăsură, să fiu ridicat și 
scoborât de alții pentru ca astfel tot eu să alerg în ajutorul celor ce mi-l cereau, 
tot eu să servesc și să nu am după patru luni de boală măcar o zi de concediu, 
de repaos sau convalescență. Am continuat înainte muncind și alergând în toate 
părțile pentru ca să fie oricine mulțumit și mai ales ca să ușurez pe cei 
însărcinați cu atâtea greutăți și să mai ajut și pe cei nenorociți de pe urma 
acestui grozav război. 

II. În ceea ce privește activitatea extrabisericească din anul trecut 1917, 
chestiunea pe care am arătat-o în parte și în activitatea mea bisericească, 
trebuie să spun că încă de la începutul anului școlar 1917, am funcționat ca 
învățător în mod gratuit la școala din Cuza Vodă, unde învățătorul era 
mobilizat, până la 1 Febr. 1917. În acest timp nu am pretins nimănui plată 
pentru acest serviciu, deși aveam tot dreptul, deoarece eu posed titlul de 
învățător, în baza căruia la 1 Febr. 1917 am solicitat acest post, după încetarea 
din viață a fostului învățător. 

De atunci încoace mi-am luat toate însărcinările ce mi le impunea 
situația mea, lucrând astfel în școală pentru formarea elementelor din școală și 
a generației de mâine. Pe acești copii am căutat să-i educ în frica de Dzeu și în 
dragostea de neam și țară. Le-am arătat întotdeauna care sunt îndatoririle lor 
ca oameni, ca creștini și ca buni Români. Pe cei ce nu veneau la școală din 
cauza lipsei de mijloce, am căutat să înlătur acest motiv, îmbrăcând astfel cu 
ajutorul Dlui Colonel N. Alexandrescu, 15 elevi și eleve sărace de la școala 
Cuza Vodă, dându-le astfel posibilitatea acestor copii să vină la școală ca să-și 
lumineze mintea cu lucruri bune și folositoare, așa fel încât și în timp de război 
să dăm sufletului cele de trebuință. 

În afară de școală am făcut controlul higienei în sat, îngrijirea orfanilor, 
ajutorarea văduvelor și a celor lipsiți de ajutor. Am stăruit să li se dea oameni 
de ajutor la muncă, să li se aducă lemne și cele trebuincioase ca: gaz, sare, 
săpun, var, ulei, opinci, cojoace, cămăși, zahăr, pește, toate prin Banca 
Populară, unde funcționez ca președinte și unde am putut face ca în timpul 
războiului chiar de la un capital de 14.000 lei să ajungem azi la 129.000 lei, 
cea I bancă din jud. Roman. 

Am supravegheat distribuirea ajutoarelor. 
În concesiunea de rechiziții am strâns pentru armată haine, cizme, 

căciuli, cojoace, ciorapi, mănuși, lână, alimente, ovăz, orz, furaje și tot ce s-a 
cerut. Mai pe urmă formându-se comisiunea de aprovizionare, am lucrat la 
alcătuirea tablourilor cerute, umblând din casă în casă și scriind în fiecare 
cantitățile de cereale, pentru ca astfel să putem distribui și celor ce nu au de 
ajuns, prin disponibilul celor avuți. 
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Am format două liste de subscripții pentru ajutorarea a două femei 
văduve, bolnave, cu câte o casă de copii, cărora le-am încredințat câte aproape 
100 lei de fiecare. 

Am luat inițiativa și am ridicat împreună cu militarii din localitate un 
monument în cimitirul satului, pe mormintele celor căzuți aici, în amintirea lor. 
Am subscris suma de 200 lei; iar restul până la 1400 l-am strâns prin subscripție. 
Am colectat pentru Crucea Roșie și trimis Onor Protoieriei. Plătesc de la mine 
câte 15 lei lunar un cântăreț de la începutul războiului. Deci i-am dat până acum 
suma de 255 lei, deoarece ambii cântăreți sunt mobilizați și soțiile lor primesc 
salariul cuvenit. Aceasta am făcut-o ca să nu împiedic bunul mers al serviciului 
divin căci astfel urma ca biserica în tot timpul războiului să fie închisă. 

Pentru orfani m-am îngrijit ca de copiii mei, asigurându-le existența prin 
înființarea căminului, care a fost cel dintâi orfelinat din Jud. Roman23. 

După ce am alergat atât ca să îl înființăm s-au găsit și rău voitori care au 
vrut să ni-l desființeze. Aceștia au fost catolicii din comună și Preoții lor, care 
pentru a ne lovi în sentimentelor noastre umanitare și românești, au luat copiii 
catolici de la orfelinatul nostru din Șcheia, și mai pe urmă le-au dat drumul 
acasă, ca să trăiască din nou în mizerie. Acum ne-am hotărât să-i aducem din 
nou la cămin și de aici înainte cred că vom duce lupta pe față. La întrunirea 
orfelinatului am apelat la inimile caritabile și am strâns de prin sat așternuturi 
pentru ei; mai pe urmă șervete și pânză; iar de sărbători am îndemnat lumea să 
le ducă și lor de mâncare, astfel că nu le-a lipsit nimic până acum. 

În ultimul timp, văzând că Societatea Orfanilor, după război, v-a ridica 
acești orfani, ne-am gândit să formăm câte o zestre pentru fiecare orfan, și în 
acest scop am dat o serbare școlară, de la care s-a scos câștig 4635,50 lei. 
Astfel că azi, fiecare orfan din Comuna noastră, are depus pe numele său câte 
150-200 lei, pe care îi va lua la majorat. La această operă însă nimeni din 
autoritățile superioare nune-a dat concurs, ci din contra ni s-au pus multe 
piedici până la realizare. 

În toamna trecută ni s-au dat ordine de sus ca să semănăm cât mai mult 
grâu. Am stăruit mult pentru acest lucru, am cumpărat cu banii mei tot ce a 
trebuit pentru semănat. Astfel că azi avem semănat cu grâu o întindere de 200 
hectare cu grâu. Am cerut din timp să ni se dea pentru primăvară semințe 
pentru grădini, sămânță de ovăz, orz, trifoi, etc. 

În ultimul timp am dat ideea de a se construi în satul Cuza Vodă, o Sfântă 
Biserică deoarece acest sat este nou, abia de vreo 30 ani și până acum nu avut 
posibilitate să își facă biserică. Despre acest lucru am luat și înțelegere cu 
părintele Protoiereu al Județului Nostru. 

23 În județul Roman au fost înființate, în perioada octombrie 1916-octombrie 1917, 12 
orfelinate, care adăposteau 200 de orfani (Kapri, 1917, p. 5). 
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Cu aceasta, închei și memoriul meu. Regret din suflet că n-am putut ca 
într-adevăr să fac o expunere amănunțită a activității mele pastorale din 
trecutul an 1917. Vor fi poate unii care să se mire sau se îndoiască de veritatea 
celor înșirate de mine. Am căutat însă ca să descriu lucrurile într-o formă 
destul de modestă, mai ales că multe din acțiunile mele din acest an le-am 
trecut cu vederea din lipsă de timp și loc. Ni s-a cerut urgent. Sunt însă 
mulțumit sufletește că tot am putut contribui și eu cu ceva la munca ce s-a 
depus de toți Românii în acest război. 

Deși crud lovit prin pierderea a trei frați, deși încercat grozav cu o boală 
așa de lungă, toate acestea m-au oțelit, și mai mult, ca să muncesc cu mult 
drag, pentru sfânta noastră Biserică, pentru neamul Românesc și pentru 
dragostea de țară și aproapele. 

Parohia Șcheia, 
Cuza Vodă-Roman 
Preot Nicolae T. Davidescu 

(SJNAN, fond Protoieria Roman, dosar nr. 410/1918, f. 73-76) 
 

Memoriu cu privire la activitatea bisericească și extrabisericească 
a preotului paroh Gheorghe Cușmuliuc în anul 1917 

 
Multă lume este convinsă asupra următorului adevăr. Oricât de doritor ar 

fi cineva a se ține de adevăr, când este în joc persoana sa, nu va fi îndestul de 
obiectiv ci prin firea lucrurilor se va observa în bună parte din subiectivismul 
său, mai ales într-un memoriu ca acesta de față. Cu toate acestea, din început, 
făgăduiesc solemn că pe cât îmi stă prin putință, nu voi arăta decât purul adevăr. 
Cu toate că potrivit titlului ar trebui să descriu din Ianuarie 1917-1918, ceea ce 
datoria îmi impunea să fie în asemenea împrejurări, când era în joc soarta 
neamului nostru, dar întrucât războiul s-a început în 1916 și întrucât din început 
am căutat să fiu la postul meu, fiind convins asupra misiunii mele ce am de 
îndeplinit, vom descrie acum din această activitate și în acest timp servindu-mi ca 
un fel de introducere la memoriul acesta. 

Văzând concentrarea aproape sistematică a diferitelor contingente, 
văzând diferitele alarmări ale diferitelor persoane al căror ecou era presa, am 
putut constata că în curând va intra în acțiune și armata noastră.  

Cunoscând trecutul glorios al acestei armate, care a înfruntat atâtea 
ordii dușmane, care ne-a redat libertatea, care a înfruntat trufia bulgarului în 
1913, am avut un izvor bogat în cuvântările mele ce povesteam că în curând, va 
suna și mobilizarea.  

Iar în Duminca I, după decretarea mobilizării, 21 August, după serviciul 
divin, am oficiat un Tedeum pentru izbânda armatelor noastre, care încă de la 
17 August cuceriseră Tulgheșul, Borsec, Toplița, Rogoza precum și Brașovul, 
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Petroșanii și Vaserheiul explicând în cuvântarea ce am ținut, scopul pentru 
care noi am intrat în luptă, alături de aliați, și arătându-le avântul cu care au 
luptat trupele noastre până au devenit stăpâne pe teritoriul ce după lupte atât 
de grele l-au câștigat. 

În Duminca a II-a, biserica era arhiplină, vestindu-le din timp că le voi 
spune în cuvântarea mea vești de pe front. Am căutat să spulber zvonurile de 
care era alimentată populația cu privire la luptele de la Turtucaia. Las că acolo 
Germanii-Bulgarii au decimat câteva companii, dar am căutat a convinge pe 
săteni că nu acolo era ținta noastră la Dunăre, ci acolo a fost numai o pauză de 
armată, mai mult de formă. În schimb, frontul decisiv mergea f. bine. În 
Duminica a III-a când Românii cuceriseră Sibiul și Culhamul din Ardeal, am 
descris eroismul cu care au luptat ostașii noștri, mai ales că și frontul de Sud se 
restabilise și în săptămâna a patra, însuși vestitul Mackensen a fost respins pe 
frontul dobrogean. 

Dar după alte două săptămâni, soarta războiului începe a se schimba și 
Românii încep a se retrage atât din Ardeal cât și din Dobrogea. Trenurile cu 
răniți veniseră de mult și îngrijorarea posomora fețele tuturor. Atunci, iarăși, 
prin cuvântări la biserică, prin sfaturi la diferite ocaziuni, îndemnam pe cei 
rămași la vatră să nu-și piardă nădejdea. Prin octombrie, aflându-se de 
căderea Constanței, de înaintarea dușmanului, în Oltenia și Muntenia, ba și 
lângă Slănicul Bacăului, oamenii începuseră a se îngrijora foarte mult de ce va 
aduce ziua de mâine.  

Această îngrijorare crește în noiembrie, când, prin trădare, armatele 
noastre se retrag iar dușmanii ocupă Bucureștii, Ploieștii, iar prin decembrie 
ocupă Buzăul și Râmnicul Sărat. În Moldova, iarăși se dau lupte crâncene. Se 
zvonește că și noi vom evacua satul cât de curând. Cât am avut de luptat spre a 
liniști spiritele atât de agitate?! Mai ales având puțin concurs, ca să nu zic 
deloc, din partea tocmai de unde mă așteptam. 

Mai ales întâmplându-se ca în acest timp să vină la vatră câțiva soldați, 
fiind în convalescență, și spuneau că germanii ne-au prăpădit, am avut foarte 
mult de lucru. Și e ușor acum să spui că ai liniștit spiritele agitate, dar cât de 
greu era când tu singur erai cuprins de frigurile de îngrijorare - ce va aduce 
ziua de mâine? Prin diferite cuvântări, i-am convins că teama de evacuare până 
în prezent este exclusă. Dar chiar și de s-ar întâmpla să nu pierdem nădejdea, 
căci în curând vom fi iarăși stăpâni pe pământul pângărit un moment de 
adversarii noștri. Pe soldați i-am sfătuit să nu înmulțească vorba; ce știu ei de 
cei câțiva camarazi ai lor? Dar sunt atâtea regimente, atâtea corpuri vrednice, 
urmași ai celor de la Plevna și Călugăreni, și deci să n-aibă frică de dușmani, 
că Românul nu piere!  

Am sfătuit pe toți și toate că vorbele trebuie să fie foarte chibzuite, 
căci spionii, care mișună în toate părțile, profită de slăbiciunea unora și 
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urmând zvonurile false, decade moralul, ceea ce nu e permis unui soldat 
căruia i s-a făcut cinstea de a se apela la ajutorul brațului și pieptului său, 
când țara este în primejdie. 

Nu era zi, nu era ocaziune, nu era serviciu divin la care să nu fi accentuat 
că iubirea de patrie este un zid care nu poate fi sfărâmat nici chiar cu tunurile ce 
au prefăcut în pulbere cele mai întărite forturi din lume. Am îndemnat pe toți să 
aibă încredere în oamenii noștri de stat care conduc destinul României, să 
ascultăm cuvântul lor, să iubim și respectăm pe ofițerii noștri care sunt în fruntea 
armatei noastre și care au plecat pe câmpul de luptă, convinși de cel mai sfânt 
ideal – punându-și viața în primejdie pentru aproapele lor. 

Au început a se mai liniști oamenii, atât în urma sfaturilor mele, cât și la 
vederea trupelor Ruse, care veneau în ajutorul nostru spre a respinge pe 
dușman la Focșani, și mai ales în urma unor lupte cu succes pentru noi.  

Această impresie ne-a lăsat anul 1916 și s-a început 1917, pe care l-am 
inaugurat, așa zicând, prin cuvenitul Tedeum. 

Programul de muncă și de grijă, început din 1916, l-am urmat cu aceeași 
ardoare și în 1917. 

În timpul acesta vine știrea că 6 soldați, 1 sergent și doi caporali din satul 
nostru au căzut pe câmpul de luptă în diferite atacuri contra dușmanului. Am 
mângâiat pe cei întristați, stăruind pe lângă cei în drept a îndulci zilele celor 
orfani și a face pe cât e posibil cât mai puțin simțită lipsa celor căzuți pe câmpul 
de onoare; am oficiat peste 16 parastase pentru odihna sufletelor celor adormiți, 
cum și peste 40 de acatiste pentru deplina sănătate a celor ce viața le era 
amenințată la fiecare clipă. De notat este că multe femei din satele megieșe, ca 
Mogoșești, Cozmești, Volintirești, Mitești, Miroslovești, veneau la Biserica din 
Muncelu spre a lua parte la asemenea rugăciuni pe care le oficiam întotdeauna 
după serviciul divin pe care negreșit îl însoțeam cu o cuvântare ocazională. Căci, 
dacă chiar în timpuri de liniște așa zicând, un serviciu divin oricât de pompos ar 
fi oficiat, totuși, fără o cuvântare, pare oarecum searbăd – dacă aș putea 
întrebuința această expresie – cu cât mai mult e necesară în asemenea 
împrejurări?!! Căci împrejurările au un rol aproape covârșitor în viața noastră 
de toate zilele; chiar și natura influențează atât de mult asupra eului nostru! Așa, 
pe un timp frumos, sub un cer senin, ne simțim mai veseli, mai mulțumiți, pe când 
din contra pe un timp posomorât pare că ne posorâm și noi; pare că ne lipsesc 
multe și atunci mai ales, atunci implorăm un ajutor de unde credem că l-am putea 
dobândi. Ori mai posomorât timp pe orizontul sărmanei Românii nici că se mai 
putea închipui în împrejurările de care pomenim. În asemenea împrejurări, prin 
diferite cuvântări, fie la biserică, fie la alte ocasiuni, am căutat să întrețin 
credința vie în ajutorul lui Dumnezeu; iubirea de patrie – un patriotism luminat; 
cultul strămoșilor noștri, nemuritorii eroi care au luptat sub cutele aceluiași 

 



M.-C. Verzea, N. Dumitrașcu 264 

drapel redându-ne libertatea; ridicând moralul celor mai slabi de înger, ori celor 
loviți mai greu prin pierderea celor alor săi. 

Prin Iulie se începe formidabila bombardare de la Mărășești care însă n-
a avut efectul dorit de adversar, căci armata noastră fusese complet refăcută și 
înzestrată cu armament nou pe care l-a pus cu strălucit succes la încercare. Cu 
toate acestea, bombardarea de la Mărășești ia caracterul unei mari bătălii la 
27 iulie, iar a II-a zi se desfășoară <<cea mai mare bătălie de pe frontul român 
de la începutul campaniei>>. Admirând eroismul și avântul cu care au luptat o 
mână de români <<față cu înverșunarea fără seamăn>> a dușmanului care 
necontenit aduce forțe proaspete, azvârlind în foc10 divizii – care au fost 
decimate de Români; am oficiat cuvenitele rugăciuni pentru odihna sufletelor 
celor ce dormeau, înfrățiți cu țarina, somnul de eroi, .... glorios câștigată în 
grelele lupte din 1916 și făurind din piepturile lor un zid, peste care dușmanul 
nici astăzi n-a putut străbate.  

Și după cum datoria călugărului este oarecum sintetizată în cuvintele 
<<lucrează și te roagă>>, asemenea și eu, în marginea puterilor mele, lucram 
pentru îndulcirea suferințelor celor lipsiți de sprijin și de ajutor, și mă rugam 
împreună cu poporul și pentru cei vii și pentru cei adormiți. 

Grea luptă, aprigă a fost lupta dusă de armată contra dușmanului nostru 
care a inventat cele mai oribile mijloace de distrugere; grea a fost și lupta 
nostră, a celor de acasă, având de luptat pe lângă alte multe, multe neajunsuri 
pe care le vom semnala în partea a II-a a acestui memoriu - și cu alt dușman tot 
așa de periculos, cu epidemiile care s-au întors mai ales în satul nostru într-un 
chip îngrozitor. Primele simptome oarecum simțite de victime erau durerile de 
cap și cum de demult exista credința că dacă va face preotul sfințirea apei pe 
capul celui bolnav, se va face sănătos, eram invitat foarte des la asemenea 
servicii cum și la oficierea Sf. Maslu. Am oficiat peste 50 de asemenea servicii 
și unii, adevărat ca prin minune, se făceau sănătoși. Nu uitam niciodată însă a 
le recomanda în primul rând curățenie și izolarea de ceilalți copii, mai ales că 
alte mijloace lipseau cu desăvârșire. Mai întotdeauna anunțam la telefon pe Dl 
agent sanitar cu care mă întâlneam uneori la aceeași casă. Și trimiteam 
sistematic la Spitalul din Mircești pe toți cei ce se constatau ca atinși de boală, 
de unde s-au reîntors cu viață și deplin sănătoși numai 25 din cei 107 care au 
fost transportați. 

M-am dus absolut oriunde mi s-a reclamat serviciul, chiar dacă eram în 
pericol la fiecare caz. Nu era măcar chinină, aspirină; și apoi și o alimentare 
mai rațională lipsea, din cauza lăcomiei de bani. Când rușii plăteau 22 lei 
găina; 65 bani oul; 80 bani kg de cartofi; 4 lei kg de lapte; 16 lei kg de slănină 
etc….nimenea nu se îndura cu toate îndemnurile mele – să se hrănească mai 
bine, ci căutau să strângă bani cu care cei mai mulți au rămas. Am înfruntat 
toate acestea – nu fără grijă – însă până la 2 ianuarie 1918, când am fost lovit 

 



Rapoarte ale preoților ortodocși din eparhia Romanului 265 

de febră tifoidă și până la 10 febr., am stat bolnav la pat, după care timp m-am 
restabilit iarăși, aproape pe deplin. 

 
II. 

Mână în mână cu activitatea pur bisericească am desfășurat iarăși din 
începutul războiului pe cât mi-a stat în putință și o activitate botezată 
extrabisericească, cu toate că – după mine cel puțin – tot bisericească aș putea-
o numi. Căci misiunea preotului pe scurt se rezumă în glori[ficarea]și prea 
mărirea lui Dumnezeu, și sfințirea și mântuirea omului. Și deci întrucât după 
învățătura bisericii creștine corpul este privit ca locaș al spiritului, urmează ca 
acest corp să fie un obiect de aleasă atențiune, luând toate măsurile ca acest 
corp să aibă tot ceea ce îi este necesar din toate punctele de vedere. Așadar, 
având în vedere că războiul a început asupra iernii, am făcut apel la toți 
locuitorii să doneze pentru Crucea Roșie atât lăicere de lână și perine, cât și 
pânză din care să se facă cămăși pentru soldați și lână spre a se face ciorapi și 
mănuși. Lucru care s-a și făcut căci era mai mare dragul să privești cum 
femeile se întreceau în a aduce care mai de care la școala din sat, pânză, 
șervete, lână, lăicere, perine, etc. etc...Ceea ce denotă că apelul călduros făcut 
de mine, pentru cei ce își pun viața în primejdie pentru dezrobirea celor 
obijduiți, a prins rădăcină și a adus rod mulțumitor.  

Dar având în vedere că s-a strâns pânză foarte multă, brută așa zicând, 
și m-am gândit că la confecționare dacă am trimite-o și noi ca și alții mulți, ar 
trebui multe ateliere și maiștri, și cât timp ar trece? De aceea, împreună cu Dl 
învățător, am rechiziționat – ca să mă servesc de acest termen - cele 14 mașini 
de cusut din sat, le-am adus în sala de clasă a școalei, am adunat femeile și 
fetele din sat care sub supravegherea soției mele și a Drei învățătoare au lucrat 
în primul rând peste 40 de cămăși, 40 p. ismene, 60 p....., 60 șervete, care toate 
s-au și dus la subsemnatul însoțit de Dra învățătoare și predat Doamnei Dr. 
Țurcanovici, apoi s-au lucrat peste 60 perechi mănuși, 160 perechi ciorapi și 
mai multe perechi de mânecuțe care s-au predate, cred, locului în drept, de Dra 
Învățătoare. S-au făcut peste 23 de șezători de acest fel de la care n-am lipsit 
niciodată, donând în același timp petrolul necesar pentru iluminat, căci 
șezătorile le făceam seara pentru ca să nu stingherim ziua de lucru nimănui. Pe 
lângă aceasta în unire cu Dl institutor din Mogoșești, C. Moraru, Dl Primar al 
comunei însoțit de Dl șef de Post din localitate, cu delegații sfatului sătesc, am 
adunat din nou cămăși, lână,...etc. care iarăși au fost expediate de Dl Primar 
locului în drept.  

Apoi, conform sfaturilor Dlui Prefect .... a îmbrățișat toate chestiunile și a 
luat toate măsurile din punct de vedere economic la îndulcirea sau înlăturarea 
atâtor lipsuri; față de Ord. Onor Protoieria de Județ relativ la muncile 
agricole, am stăruit în primul rând, având concursul tuturor autorităților 
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comunale, a strânge la timp agoniseala celor mobilizați arătând celor rămași la 
vatră că au o întreită datorie din punct de vedere creștinesc, cetățenesc și 
juridic ca să lucreze din răsputeri spre a nu se simți lipsa celor care luptă 
pentru noi toți, spre a ne îndeplini legitimile și secularele noastre aspirațiuni.  

Am sfătuit să se facă arături de toamnă ca să se însămânțeze grâu; am 
îndemnat ca Banca Populară să subscrie la împrumutul ... suma de 300 lei; am 
colectat diferite sume pentru Crucea Roșie care s-au și expediat prin Protoieria 
de Județ; am stăruit ca pentru Sf. Paște să trimitem și noi un ... cu ouă roșii, 
cozonaci etc. celor de pe front; am căutat case mai convenabile pentru cei 9 
refugiați și 4 refugiați din satul nostru, oferindu-le mici ajutoare și înlesnindu-i 
pentru procurarea celor necesare, îndemnând pe locuitorii ce aveau fructe de 
vânzare să le vândă numai lor ca apoi ei transportându-le unde vor putea, să-și 
poată agonisi un mic câștig din care să se poată întreține.  

Ca membru în comitetul agricol, am stăruit să se înființeze convoiuri de 
pluguri pentru arat spre a lucra toate terenurile...așa încât să nu rămână o 
palmă de pământ nelucrată. Cu privire la aprovizionarea în comună care s-a 
făcut prin Banca Populară al cărui președinte eram, am ținut seamă la 
articolele ce se distribuiau ca: pește, zahăr, opinci etc....să fie preferați: I 
orfanii, apoi refugiații și apoi restul populației. Am stăruit mult asupra 
curățeniei ce trebuie să domnească fie cu privire la case, corp, haine, etc. căci 
în acest fel am putea preveni multe boale. Apoi având în vedere că numai ¼ din 
căruțe au rămas în tot satul și cum și acestea erau concentrate la diferite 
transporturi, iar oamenii și femeile celor mobilizați erau în imposibilitatea de 
a-și strânge de pe câmp, am rugat eu pe Dl căpitan al coloanei din satul 
Muncel, a pune la dispoziția celor nevoiași un număr de căruțe cu boi; lucru 
care s-a și făcut, așa că oamenii și-au strâns de pe câmp la timp, au adus lemne 
de la pădure, și-au dus la moară etc. - așa încât au fost foarte mult ajutați 
mulțumită Dlui Căpitan. Și iarăși, având în vedere surplusul de populație din 
Moldova pe lângă atâta aglomerare de armată Rusă, am sfătuit și îndemnat și 
eu oamenii, fie și cu vacile sterpe, să însămânțeze grâu, … de trei vagoane, luat 
prin Bancă de la domeniul Hălăucești.  

Mai considerând că la pădurea statului, la schitul Muncel, s-au așezat 
niște refugiați care făceau coșuri din nuiele, am sfătuit sătenii să facă și ei 
acest lucru în timpul iernii spre a le da o ocupație. Cu un cuvânt, am făcut tot 
ce am putut spre a corespunde așteptărilor dorite. Cu acestea se încheie anul 
de tristă amintire 1917. 

Ca încheiere, îmi aduc aminte de pilda Sf. Evanghelii, de omul care a 
sădit vie, a îngrădit-o cu gard, a zidit turn etc....cu un cuvânt am făcut tot ce era 
posibil să fac, am căutat și eu a face tot ce mi-a stat prin putință. 

Am pierdut timp spre a aduce la îndeplinire toate acestea și mai mult 
decât acestea; am cheltuit energie; am sacrificat interese personale având în 
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vedere interesele obștești, mi-am primejduit chiar și sănătatea întru 
îndeplinirea misiunii mele de preot spre a mă achita conștiincios de datoria 
mea. Cu toate acestea, nu am de nimic a mă plânge ci din contra mă simt.... 
unei forțe, având singura mângâierea că am contribuit măcar cu o ioată la 
propășirea neamului nostru atât de greu încercat. 

Preot paroh, Gh. Cușmaliuc 
Muncelu de Sus, 

Mogoșești Roman 
(SJNAN, fond Protoieria Roman, dosar nr. 410/1918, f. 112-117) 

 
Bibliografie 

SJNAN – Serviciul Județean Neamț al Arhivelor Naționale, fond Protoieria 
Roman, dosar 410/1918. 

Avram, V.; Drăghici, L.; Pătrașcu, G.-G.; Râșnoveanu, I. (2016), Războiul 
de întregire (1916-1919). Comandanți militari români, Editura Centrului 
Editorial al Armatei, București. 

Bărboi, V.; David, Gh. (1992), În războiul de reîntregire și în anul Marii 
Uniri, în David, Gh.; Botez, C.; Ursache, V. (coord.), Istoria orașului 
Roman (1392-1992), Societatea Culturală „Roman-600”, Roman. 

Condrea, P. (1891), Dicționar geografic al județului Roman, Tipografia Toma 
Basilescu, București. 

Dabija (General), G.A. (1936), Armata Română în Războiul Mondial (1916-
1918), vol. I, Editura „I.G. Hertz”, București. 

Ion, N.D. (2003), Castele, palate și conace din România, vol. I, Editura 
Fundației Culturale Române, București. 

Kapri, G. (1917), Expunerea situației Județului Roman făcută de Prefectul 
Județului Consiliului General în ședința din 15 octombrie 1917, Librăria 
și Editura Viitorul. Leon Grinberg, Roman. 

Kirițescu, C. (1989), Istoria războiului pentru întregirea României. 1916-1918, 
Editura Științifică și Enciclopedică, București. 

Mamina, I.; Scurtu, I. (1996), Guverne și guvernanți, 1916-1938, Silex. Casă 
de Editură și Impresariat, București. 

Moldovan, I. (2019), Clerul Arhiepiscopiei Iașilor în timpul Primului Război 
Mondial, în Spinei, V; Iacob, Gh.; Nistor, I. (coord.), Istorii ale 
Marelui Război și ale Unirii de la 1918. Volum al Congresului Național 
al Istoricilor Români, Iași, 29 august – 1 septembrie 2018, Editura 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, p. 185-201. 

Nicolescu, Gh.; Dobrescu, Gh.; Nicolescu, A. (2000), Preoți în lupta pentru 
făurirea României Mari, Editura Europa Nova, București. 

Păcurariu, M. (2007), Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Andreiana, 
Sibiu. 

 



M.-C. Verzea, N. Dumitrașcu 268 

Porcescu, S. (1984), Episcopia Romanului, Episcopia Romanului și Hușilor, 
București. 

Stănescu, E.; Preda, G.; Cosma, M.; Stănescu, I. (2012), Cavaleri ai 
Ordinului Militar de Război „Mihai Viteazul”, Editura Karta-Graphic. 

Vulcănescu, M. (1938), Războiul pentru întregirea neamului, în Gusti, D. 
(coord.), Enciclopedia României, vol. I, Imprimeria Statului, București. 

 
 
 
 
 

LES RAPPORTS DES PRETRES ORTHODOXES 
DE L’ÉVECHE DE ROMAN PENDANT LES ANNEES 

DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 
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Résumé 
 

Le 22 janvier 1918, l’évêque de Roman, Teodosiu Athanasiu, recevait de la 
part du Ministère de l’Instruction publique et des Cultes, I.G. Duca, une adresse 
dans laquelle il lui demandait “un compte-rendu de toutes les paroisses” 
concernant l’activité des prêtres pendant la période 1er janvier 1917 – 1er janvier 
1918, avec la nomination de ceux qui se sont distingués en “soignant les malades 
ou en protégeant les orphelins …”. Comme les temps exigeaient que les liens 
spirituels entre le prêtre et la communauté soient plus étroits que jamais, les 
responsables de l’église ont rédigé des rapports exposant leur activité ecclésiale 
et extra-ecclésiastique (tenant des sermons, en remplaçant les enseignants et les 
professeurs mobilisés dans les écoles; ils étaient sur les listes de souscriptions 
ouvertes pour l’aide aux réfugiés et aux orphelins; ils se sont occupé de la 
collecte de fonds pour la Croix-Rouge et ils ont mené une activité au sein des 
commissions agricoles et dans les banques populaires). 

Dans cet article nous avons étudié les rapports du prêtre Petru Popa du 
Régiment 56 d’infanterie, du curé de l’Ėglise Saint Jean le Théologue de la 
commune de Dagâța, du prêtre N. T. Davidescu de Șcheia, du prêtre de 
Crivești, Strunga, du curé Gheorghe Cușmaliuc, Muncelu de Sus, Mogoșesti, du 
curé I. Popovici, de Tg. Bacești et du prêtre Al Laiu, de Miclăușeni. 

L’étude de ces rapports, qui ont une véritable valeur documentaire 
concernant l’histoire de la Première Guerre Mondiale, qui se trouvent dans le 
fond des documents intitulé Protoieria Roman du Service Départemental de 
Neamț des Archives Nationales, nous a permis de mettre en évidence l’activité 
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polyvalente des prêtres. Leur enregistrements retracent la vie quotidienne des 
soldats roumains, de la population civile, les réalités du front, des aspects liés 
aux opérations militaires des années 1916-1917, des aspects concernant l’état 
de santé, de l’hygiène de l’armée roumaine et des habitants des paroisses: ils 
nous donnent des informations concernant les épidémies de typhus 
exanthématique, de fièvre typhoïde et du choléra. 

Des modèles spirituels dignes d’être suivis, les clergés de l’Église 
orthodoxe roumaine se sont efforcés de faire leur devoir envers eux-mêmes, 
envers leur nation et envers Dieu. 
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Pe fondul împlinirii unui veac de la izbucnirea Primului Război, istorici 

din țară și din străinătate au făcut din acest eveniment un subiect de actualitate, 
din dorința de a pune în lumină noi dimensiuni și perspective ale primei 
conflagrații mondiale. 

Cercetătorii europeni, în lucrările lor de specialitate dedicate conflictului 
ce a debutat în anul 1914, au renunțat în ultimele decenii la istoria factuală, 
evenimențială, abordând-o pe cea culturală a războiului. Istoricii au fost 
interesați de explorarea impactului social, economic, cultural, demografic și a 
dimensiunii umane a acestui conflict, astfel fiind recuperate și valorificate surse 
noi sau insuficient exploatate (Abrudan, 2015, p. 89). 

Bibliografia consacrată Marelui Război, cu toate că este una 
impresionantă, se axează, în spațiul românesc, mai mult pe o istorie militară, 
politico-diplomatică și economico-socială și mai puțin pe una culturală a 
războiului, a sentimentelor și emoțiilor celor care au trăit realitățile de pe câmpul 
de luptă (Abrudan, 2016, p. 75; Groza, 2017, p. 141; Groza, 2018, p. 11). 

Memorialistica dedicată conflagrației a fost un segment mai puțin 
abordat, dar conștientizând importanța surselor de acest fel, istoricii 
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transilvăneni, cu predilecție, s-au ocupat de recuperarea acestui gen de scrieri 
(Morariu, 2017, p. 163). Interesul deosebit de care se bucură memorialistica, cu 
toate scrierile ce converg către acest gen – jurnale, memorii, amintiri, 
autobiografii, corespondențe – se explică prin capacitatea pe care aceasta o are 
de a restitui destine și mentalități individuale și colective (Groza, 2015, p. 72; 
Abrudan, 2017, p. 117). 

În spațiul românesc, în special în Transilvania, cei care au abordat scrierile 
cu caracter memorialistic al acestui conflict purtat la scară mondială au fost 
istoricii bănățeni Nicolae Bocșan și Valeriu Leu (Leu, 2012, p. 12; Bocșan, Leu, 
2015, p. 42). Acesta din urmă a subliniat importanța genului de surse istorice 
amintit, considerând că începuturile unei istoriografii a primei conflagrații 
mondiale trebuie căutate în scrierile memorialistice (Abrudan, 2017, p. 117). 

Printre contribuțiile recente care valorifică însemnări memorialistice 
privitoare la participanți și observatori ai Primului Război Mondial, am putea 
aminti pentru spațiul transilvănean lucrarea „Marele Război în memorialistica 
românilor din Sebeș”, a lui Mihai-Octavian Groza (2018), care vine să 
completeze o serie de studii punctuale dedicate aceluiași subiect (Abrudan, 
2015, p. 89-104; Abrudan, 2016, p. 75-86; Abrudan, 2017, p. 117-140). 

Ca urmare a cercetărilor efectuate de istoricii transilvăneni, s-a constatat 
că, pe parcursul desfășurării conflictului, în contextul experiențelor trăite pe 
front, a apărut un personaj nou, „soldatul/ofițerul memorialist”, care 
completează lucrările de acest gen, redactate de principalii protagoniști politici 
și militari (Groza, 2014, p. 88-89; Groza, 2017, p. 142). Participantul efectiv la 
război, cu predilecție soldatul sau ofițerul, își descria experiența prin prisma 
convingerii că și-a adus contribuția la unele evenimente majore și că este de 
datoria lui să le consemneze pentru a rămâne ca mărturie posterității. Astfel, un 
nou tip de memorialistică venea în completarea celei redactate de preoți, ziariști, 
învățători, funcționari publici, avocați. În condițiile în care fiecare percepea 
diferit realitatea, prin prisma experiențelor trăite, a contactului nemijlocit cu 
frontul, cu foametea, cu deznădejdea, cu epidemiile, țăranul, ofițerul sau preotul 
selectează și relatează într-o manieră proprie evenimentele pe care le-a trăit în 
momente dificile, iar acest aspect constituie unul din „elementele ce dau 
unicitate memorialisticii Primului Război Mondial” (Băluțiu, 2001, p. 108). 

În cadrul încercărilor de recuperare și valorificare a scrierilor ce pot fi 
integrate „memorialisticii mărunte”, privind această perioadă, se încadrează și 
demersul de față. Scopul acestuia este de a semnala istoricilor Marelui Război 
file dintr-un document inedit, mai exact dintr-un jurnal de front, redactat în 
timpul conflagrației, și de a contribui astfel la o recreionare a imaginii 
războiului din perspectiva unui soldat ce a trăit în mod direct și personal 
cumpliții ani ai confruntărilor militare. Astfel, autorul jurnalului este Dumitru 
Constantin (fig. 1), un simplu actant al Primului Război Mondial, ce ne oferă 
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informații privind localitățile străbătute în timpul retragerii, mișcările de trupe, 
acțiunile militare la care a participat, armamentul folosit, greutățile întâmpinate 
și emoțiile trăite în timpul conflictului armat. 

Jurnalul de front se păstrează parțial, având un număr de nouă pagini, pe 
care le-am numerotat cu cifre de la 1 la 9. Intervalul de timp pe care îl acoperă 
manuscrisul este cuprins între 24 noiembrie 1916-31 martie 1917. Experiența de 
război este descrisă într-o exprimare specifică epocii. Există însă și unele 
lacune, greșeli de ortografie, lipsa semnelor de punctuație, ceea ce se justifică 
prin instrucția limitată a celui ce a scris jurnalul. Din această cauză, asupra 
manuscrisului s-au făcut unele intervenții semantice și ortografice. Am păstrat 
forma veche a conjuncțiilor simple „iară”, „dară”. Am respectat, de asemenea, 
și modul în care au fost scrise substantivele proprii și unele substantive comune 
din textul original, păstrând, de exemplu, „Ploești” în loc de Ploiești, „Ferbinți” 
în loc de Fierbinți, „Jilava” în loc de Jilavele, „[B]uzeul” în loc de Buzăul, 
„ploe” în loc de ploaie, „ciasuri” în loc de ceasuri, „ghiață” în loc de gheață, 
„stecla” în loc de sticla, „preutul” în loc de preotul etc. Corecturi s-au făcut 
asupra numelor proprii, de localități sau de persoane, care nu au fost scrise cu 
majuscule („ursiceni”, „râmnic”, „buzeul”, „andrei”) și asupra unor substantive 
comune scrise incorect precum „debandă” în loc de deban[da]dă, „Regemte” în 
loc de Regem[en]te, „mânem” în loc de [Ră]mânem, „dimnața” în loc de 
Dim[i]n[e]ața etc. Unele abrevieri au suferit modificări în sensul că am inserat 
între paranteze pătrate celelalte litere care formau cuvintele prescurtate. 

Informațiile pe care le avem despre cel care, prin însemnările lui, și-a 
adus contribuția la istoria Primului Război Mondial sunt relativ puține și au 
fost obținute printr-un interviu pe care nepoata celui amintit, Maria Petrea 
Irimescu1, l-a acordat elevei Ana Maria Loluța de la Colegiul Național „Nicu 
Gane” Fălticeni. 

Dumitru Constantin s-a născut în satul Lămășeni, comuna Rădășeni, din 
județul Suceava, în anul 1886, astfel că în perioada în care a relatat luptele la 
care a participat, anii 1916-1917, avea 30 de ani. 

Din însemnările lui aflăm că se căsătorise la începutul anului 1914 și avea 
copii: Pe ziua de 19 [ianuarie 1917] am împlinit 3 ani de când m[-]am cununat 
și mi[-]e dor de băieți. Tatăl său murise în primăvara anului 1916 (23-25 
[martie], Buna Vestire. S[-]au împlinit anul de când scumpul meu tată au 
murit) și mai avea un frate de care își amintea cu tristețe: Fratele nu[-]mi scrie 
de mult. Până să plece pe câmpul de luptă desfășura activități tipice unui cap de 
familie din lumea satului tradițional, ocupându-se cu munca pământului, 
îngrijirea livezii, activități ce îl îngrijorau în perioada cât s-a aflat pe front: 

1 Adresăm pe această cale mulțumiri doamnei Maria Petrea Irimescu pentru bunăvoința 
de a ne pune la dispoziție paginile de jurnal ale bunicului domniei sale. 
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Începi să te gândești că vine primăvara și plugul nu are cine să poarte; Ai timp 
să te mai gândești și pe acasă, la livadă, cum păsările cântă, dară nu[-]i cine 
să o curățească. 

Acest „soldat memorialist” nu a fost un om foarte instruit, terminând doar 
patru clase, dar, după cum afirmă doamna Maria Petrea Irimescu, a avut o 
inteligență nativă, fiind totodată atent și la detalii, la evenimente de politică 
externă pe care un participant la războiul de rând le-ar fi trecut cu vederea: 
Atunci au rupt America relațiile diplomatice cu Germaniea. Momentul este 
consemnat în jurnalul său la sfârșitul lunii ianuarie a anului 1917. 

Ca orice țăran simplu, Dumitru Constantin a fost un om cu frica de 
Dumnezeu, respectând calendarul sărbătorilor ortodoxe, fapt relevat și în 
jurnalul său. De altfel, manuscrisul denotă faptul că era un credincios practicant, 
având în vedere că unele însemnări sunt delimitate cronologic prin intermediul 
unor repere temporale cu valoare religioasă precum: 25 [decembrie] Nașterea 
Mântuitorului; iară a 6 zi[i] Botesu [D]om[n]ului; 9 [martie], sf. Mucenici”; 
23-25 [martie], Buna Vestire. Totodată, în fața morții omniprezente pe front, 
puterea de a rezista și nădejdea întoarcerii acasă izvorau doar din puterea 
credinței: Dă Doamne bine[!]; toată lumea vorbește de ar da D[umne]zeu pace. 

În intervalul de timp cuprins între 24 noiembrie 1916 – 31 martie 1917, 
protagonistul la acest conflict, împreună cu ceilalți combatanți, a străbătut, în 
retragere, din cauza ofensivei germane, numeroase localități precum: Fierbinți, 
Urziceni, Jilavele, Glodeana (județul Ialomița); Râmnicu Sărat (județul Buzău); 
Obrejița, Popești, Dumitrești, Urechești, Odobești, Cotești, Jariștea, Pădureni, 
Bolotești, Satul Nou, Focșani, Panciu, Crucea de Sus (județul Vrancea); Căiuți, 
Pralea, Negoiești (județul Bacău). Prin urmare, arealul de deplasare a fost unul 
larg, ceea ce denotă o mobilitate marea soldaților pe front. 

Numeroasele informații pe care soldatul ni le oferă despre condițiile 
climatice (Noaptea vânt, frig, ploi; Viscolea mereu; Ninge mereu. Frig 
cumplit), au rolul de a reliefa dificultățile întâmpinate de confrații săi în timpul 
acțiunilor militare: 25-27 [noiembrie] ne retragem mereu coloane. Trăsuri 
stricate, automobile înfipte în glod. […] Timpul ploios, frig, vânt, era o 
deban[da]dă complectă. 

În ceea ce privește armamentul folosit în lupte, acesta era specific 
artileriei cu Tunuri vechi. Tunuri noi, mitraliere, baterii de artilerie și armament 
de infanterie. Transportul echipamentului militar se făcea cu ajutorul căruțelor, 
caii fiind folosiți ca animale de tracțiune. Alimentația precară a acestora este des 
adusă în discuție de către soldatul memorialist: Caii încep să mănânce scânduri. 
O jale când vesi cum se chinuiesc animalele de foame; caii mâncau scânduri 
din grajd și crengi de copaci. Se auzia noaptea cum rodeau la lemne. În aceste 
condiții, transportul echipamentului militar se făcea cu o și mai mare dificultate, 
îngreunând retragerea trupelor române. De asemenea, aeroplanele survolau 
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spațiul aerian, observând astfel armata. În descrierea confruntărilor la care a luat 
parte, Dumitru Constantin precizează și unitățile militare care au încercat să 
facă față trupelor inamice: Regimentul 16 Infanterie Fălticeni, Diviziile a 2-a, a 
6-a și a 7-a Infanterie. Din dispozitivul de luptă al acesteia din urmă, a făcut 
parte și Regimentul 4 Vânători. La acțiunile militare de la sfârșitul anului 1916 
au participat, de asemenea, divizii de cazaci și ruși. 

Acest soldat a fost și un fin observator al celor din jur, surprinzând starea 
de spirit a populației civile în localitățile în care ajungea: Lumea jelea mereu; 
toți erau îngrijorați; populațiea supărată mereu; o jale pe la locuitori, supărați 
că le[-]am luat mai tot, dar și comportamentul aliaților noștri ce denotă o totală 
indisciplină: Rușii erau beți, împușcau prin beciuri și beau rău; iară ruși beți 
mereu cădeau pe jos. 

Dumitru Constantin a participat la luptele care au avut loc în luna 
decembrie a anului 1916, așa cum reiese din relatările acestuia. El a fost actant 
al bătăliei de la Râmnicu Sărat ce a avut loc între 9 și 14 decembrie 1916. După 
unele succese răzlețe, combatantul nota în jurnalul său următoarele: 11 
[decembrie] ne retragem. A doua zi stam pe loc, iară bateriea pleacă pe poziție 
la Buda. Se cutremura[u] casele, așa lupte de art[ilerie]. Toate cablurile iarau 
[erau] întrebuințate de Germani. 14 [decembrie] lupta își urmeasă cursul 
pentru Rom[â]nie. Noaptea inamicul a ocupat orașul. Despre o altă bătălie 
decisivă pentru soarta țării, soldatul nota următoarele: Lupta de la Dumitrești a 
fost foarte crâncenă. Face parte din marele lupte care s[-]au dat pe teritorul 
nostru. După înfrângerea suferită, combatanții s-au retras din nou, sentimentul 
fiind unul de deznădejde și de profund regret pentru teritoriul țării care rămânea 
în urmă sub ocupația trupelor Puterilor Centrale: am trecut Milcovul, însă 
m[-]am simțit foarte trist că Muntenia era ocupat[ă] de barbari. În prima zi de 
Crăciun, bătălia de la Focșani era în plină desfășurare: dimineața 25 
[decembrie] Nașterea Mântuitorului. Se începuse Lupta mare la Focșani. 
Clocotea pământul de bubuitul tunurilor. Populațiea supărată, însă și de 
această dată românii au fost învinși. 

Luna ianuarie a anului 1917 ridica noi obstacole participanților la conflict 
în condițiile în care vremea se înăsprise: Mereu curg răniții și vin și degerați. 
Când îi vezi, ți se face rău, văsând ce au ajuns acei băieți tineri, voinici. Acuma 
ei luptă și cu inamicul, și cu frigul mereu. În continuare, acest protagonist al 
conflictului armat prezintă ororile văzute pe front, totul culminând cu un 
sentiment de dezarmare totală în imediata prezență a factorului fatidic, moartea: 
La spital mor câte 10-12 pe fiecare zi. […] Frigul urmiază mereu și lupte de 
Artilerie pe front. Vin câțiva prisonieri goi, flămânzi. […] Of și amar[!] Mai 
bine mort decât prisonier. Rupți, goi, flămânzi, multe au mai îndurat omenirea 
aceasta în răsboiul acesta. 
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În anul 1917 războiul însemna haos, dezordine, mizerie, deziluzia unei 
posibile victorii. Dumitru Constantin avea momente în care consemna tragismul 
confruntării cu moartea, resimțit în mod dureros de soldații răniți aduși de pe 
front: bolnavii curg neîncetat la spital, apoi îi duce la gară în trenul Sanitar. 
Uni[i] cer apă, alți[i] strigă tata, alți[i] șueră, alți[i] să vaită. O grosăvie să 
stai cu ei în spital […]; Soldați istoviți de marșul și retragerele, și luptele grele 
care au susținut ostași[i] noștri. Acuma îi ajungea. Curgeau mereu la spital, 
iară preotul, în toată ziua, ducea la cimitir din vrednici ostași. 

În ciuda încordării psihice, a brutalității, a insecurității și a traumelor 
provocate de război, actantul acestui conflict își păstrează umanitatea, 
manifestată prin sentimentul de compasiune față de semenii săi: Cară preutul la 
cimitir mereu cu furgonul, iară neveste, copii, bătrâni vin la rude pe front. 
Când vesi așa, numai te gândești câți copii rămân fără tată și nu știu unde au 
murit tatăl său. Puterea de a rezista și de a înfrunta greutățile și privațiunile la 
care era supus pe front veneau din veștile pe care soldatul memorialist le primea 
de acasă: Atunci au venit nevasta lui Neculai Strunel la mine în Inf[irmerie] cu 
Ghiorghe Pintilie și mi[-]au spus multe de acasă. M[-]am mai bucurat ausând 
cum mai stau lucrurile pe acasă […]. 

Ca militar, simțul datoriei față de patrie era primordial, acest aspect 
reieșind dintr-o însemnare realizată în ultimele pagini ale jurnalului de război: 
Trebue să stăm pe front că așa trebue să fie militarul. Cea mai scumpă grijă 
este frontul, înainte de toate. 

Dumitru Constantin s-a stins din viață în anul 1944, răpus de tifos, boală 
des răspândită în rândul soldaților. 

Pentru un participant de rând, așa cum a fost Dumitru Constantin, Marele 
Război a reprezentat o experiență cruntă atât din cauza durerilor pe care acesta 
le-a provocat combatanților, cât și celor care au rămas acasă, dar care au 
resimțit consecințele acestei conflagrații mondiale (Păiuș, 2004, p. 507). 

Pentru cercetători, identificarea, recuperarea, prelucrarea și valorificarea 
textelor memorialistice cu privire la Primul Război Mondial reprezintă o 
încercare „de a reconstitui memoria colectivă” cu referință la un eveniment cu 
impact major asupra societății românești (Groza, 2014, p. 88). 

În concluzie, putem spune că în spațiul românesc istoria militară și 
politico-diplomatică a Primului Război Mondial este completată de una 
culturală, memorialistica fiind esențială pentru îmbogățirea istoriografiei 
Marelui Război din perspectiva actanților direcți la conflict, ei fiind cei care 
oferă o imagine autentică a realităților și trăirilor de pe front. 
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Însemnările soldatului Dumitru Constantin 

 
Și au trebuit să ne retragem înapoi numai trupele desorganisate. 

Inamicul au ocupat și Șoseaua Ploești. 
24 [noiembrie 1916] ne retrăgeam mereu. Și atunci au murit 

[indescifrabil] Ghiță la Chitila. Și atunci au căsut prisonier Neculai Fasolă, 
apoi în retragerea noastră, drumul rău, stricat. Reg[imente] amestecate de 
art[ilerie], de Inf[anterie], coloane. Inamicul înainta mereu. Cavaleriea ne 
ata[ca] pe flanc. Cavaleriea Noastră să retrăgea. M[-]am întâlnit cu 
[indescifrabil] și Teodor a lui Stratulat, și timpul îngreuia retragerea noastră 
mereu, și ne retragem spre Ferbinți. 

25-27 [noiembrie] ne retragem mereu coloane. Trăsuri stricate, 
automobile înfipte în glod. Trăsuri răsturnate, cai morți, o învălmașală 
cumplită. Mergeam spre [U]rsiceni. Drumurile rele. Lumea jelea mereu. Timpul 
ploios, frig, vânt, era o deban[da]dă complectă. Toți erau îngrijorați. Inamicul 
cauta să ne înconjoare. Tot drumul erau numai soldați din toată Romaniea, 
apoi olteni[i] înjurau mereu. Ajunși la Jilava [Jilavele], ploe, vânt. 
Reg[imentul] 16. 1 Bat[alion] 3 distrus. M[-]am întâlnit cu Gâscă Dumitru, apoi 
dormim noapte[a] acolo. A doua zi plecăm pe o bahnă. Glod, frig și tunari 
obosiți, Dară infanteriea mai obosită. Gâscă mi[-]au spus că au murit Ghiță și 
Lo[co]t. Nemțanu. Inamicul trage în margina satului. Populațiea sta bine. 
Tutun era, nu și grâu, dară inamicul înainta mereu și noi pornim iară noaptea 
în retragere. Drumul rău peste câmpuri. De[-]a dreptul vai și amar de lume 
prin Bărăganul Ialomiței, însă încetul cu încetul, zi și noapte, merem mereu. 
Marșuri pe locuri desfundate toamna, pe ploe. Trebue să[-]ți închipui ce era. 

28 [noiembrie] stăm la Glodeana. Seara plouă mereu și 
29 [noiembrie] plecăm la Florica, iară peste câmpuri Lupta urma mereu. 

Toate câmpurile erau căruțe și rușii ne veneau în ajutor. Nu voi uita nici odată 
acele zile de retragere dintre Florica și Bradianu. 29 [noimebrie] plecăm. 

(p. 1) 
Drumul rău de tot. Se duceau trăsurile până în roată. Glod, săpături. Nu 

era măcar un metru de șosea. Peste lanuri, peste câmpuri, așa mergeam. Toamna 
pământul [este] înmuiat de ploi. Trebuie să te gândești. Trăsuri răslețe din 
diferite Regem[en]te. Inamicul înainta mereu. Lupte mari să dădeau noaptea. 
Ajungeai într[-]un sat, noaptea plecăm. Nici mâncare, nici odihnă. Așa era viața 
nostră. În retragere când am fi ausit că ajungeam la o șosea, am fi avut mare 
bucurie. 1 Decembri plecăm în marș mereu. Zi frumoasă, aeroplanul observa 
mereu armata. Cât vezi cu ochii, trăsuri pline și șanțurile. Țipete, răniți. Caii nu 
pot să mai tragă obosiți de atâta marș. 2 [decembrie] ne retragem. Trecem 
[B]uzeul și m[-]am întâlnit cu fratele lui Danelescu, apro[a]pi cu toți de la noi, 
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apoi alt fel de muncă. Peste ogoare, de[-]a dreptul seara, intrăm pe un lan cu 
grâu și pe la 10 n[oaptea] caii nu mai pot trage și mergeam pas cu pas și cu 
felinarele aprinse, iară o ceață groasă se lasă și un întuneric mare domnea. 
Nemaiputând merge, stăm pe loc în mijlocul câmpului, apoi tot câmpul erau 
numai trăsuri și toată noaptea era un zgomot nemaipomenit. Răcnete. Bătăi în 
cai. Țipete la cai. Erau mai mult de o mie de căruțe. Ambulanțe. Tunuri vechi. 
Tunuri noi. Coloane, iară de baterie nu ne mai ajungea capul. [Ră]mânem 
noaptea pe loc. Facem foc cu o furcă de fântână. Până la ziuă ne apucăm iară de 
mânat și scoteam câte două roate. O muncă teribilă pentru cai și oameni. 
Dim[i]n[e]ața [se] spunea că inamicul era aproape și primim ordin să distrugem 
materialul, însă nu eram de parte până la o șosea și am scăpat cu el. Ajunși în 
șosea, stăm vreo 2 ciasuri și pe urmă pornim iară pe șosea 4 rânduri de căruțe. 
M[-]am întâlnit cu Simion Frăsina de la Bradațel. Mi[-]au spus de [A]ndrei că au 
murit la Cărbunești. Noaptea stăm cu cai înhămați vreo 3 ciasuri și dimineața 3 
[decembrie] plecăm și trecem prin Râmnicul-Sărat. Oraș frumos, dară acum era 
posomorât. Rușii erau beți, împușcau prin beciuri și beau rău. Și mergem până la 
Obrejița și stăm pe loc noaptea. 

4 [decembrie] ne întoarcem spre Râmnic. Înapoi pe drum erau cai morți, 
căruți din toată armata noastră. Nu se știa ce era, 

(p. 2) 
apoi, aproape de [R]âmnic, coborâm o prapastie mare și întuneric mereu. Și 
prin glod și apă, ploe și vânt, dă [D]oam[n]e bine[!] A doua zi stam pe loc și 
seara a 2 o[a]ră trecem prin oraș. Luminile stânse. Își aștepta soarta și acest 
oraș. Mergem iară până [la] Obrijița și după amiasă venim iară la Becătulești 
(?). Noaptea vânt, frig, ploi. Stam în parc (?). Ah, când îmi aduc aminte. Acolo 
găsim vin 50 bani litrul. Vii foarte multe, dară populațiea supărată mereu. 

7 [decembrie] stam pe loc. Lupta urmeasă. Ploe, vânt și frig. 
8 [decembrie] stăm pe loc și s[-]au început o luptă aprigă între noi, ruși și 

inamic pentru niște poziții. Tunurile trageau de să clătina pământul zi și noapte. 8 
[decembrie] tot așa lupte de mari. A 3 o[a]ră am văsut așa lupte de artelerie. 

9 [decembrie] Din lupta aprigă care se începuse de 3 zile, Bavaresii 
înconjurase o Divisie de cazaci ruși. Noaptea au mers Divisiea noastră și au 
căsut în spate bavaresilor. Au tocat ai noștri cu ruși[i] vreo 12 Batalioane. 
Ruși[i] se sărutau cu sol[dații] noștri că i[-]au tocat așa de bine. 

10 [decembrie] Germani[i] bătuți nu pot înainta. 
11 [decembrie] ne retragem. A doua zi stam pe loc, iară bateriea pleacă 

pe posiție la Buda. Se cutremura casele, așa lupte de art[ilerie]. Toate cablurile 
iarau [erau] întrebuințate de Germani. 

14 [decembrie] lupta își urmeasă cursul pentru Rom[â]nie. Noaptea 
inamicul a ocupat orașul. 
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15 [decembrie] ne retragem la Popești. Vreme frumoasă. Vinul sta prin 
șanțuri vărsat. Lupta de la Dumitrești au fost foarte crâncenă. Face parte din 
marele lupte care s[-]au dat pe teritorul nostru. 

16 [decembrie] ne retragem la noapte la [U]rechești. Inamicul ne 
urmărea. Aicea erau cartierul. A 2 Divisie de casaci, ei au început să plece. 
Stăm noaptea acolo și dimineața se auseau foarte bine mitralierele. Art[ileria] 
lupta mereu. Pe urmă ne retragem în Cotești. Sat frumos, dară populațiea 
supărată mereu. Stăm noaptea aice. Dormim într[-]un beci în pământ. Ploaie și 
frig aice. M[-]am întâlnit cu Toader Strunel și cu Dumitrescu Costache. Mai 
stăm și a doua noapte în Cotești. Dimineață, 

19 [decembrie], pe ploe părăsim și acest frumos sat cu viile sale multe și 
m[-]am întâlnit cu Ghi[orghe] a lui Iftimi și am trecut Milcovul, însă m[-]am 
simțit foarte trist că Muntenia era ocupat[ă] de barbari. Stăm la [nespecificat] 
până în seară. La Odobești, în glod, așteptăm ordine. Apoi vinuri vărsate, 

(p. 3) 
vărsate. Crame întregi sparte. Vinuri roșii, iară ruși beți mereu cădeau pe jos. 
La Cotești au rămas Bat[alionul] 2 din 16. Suceava. Prisonier și mergem mereu 
spre Jariștea. Noapte, ploaie, frig. Mergem până la Pădu[ră]reni. Acolo stam 
pe loc și lupte urmeasă. Vin mult și vin mai multe. Eu eram suparat tare că nu 
putem scrie acasă. Fratele nu[-]mi scria, nu știeam nimica, nici de el, nici de 
acasă. Inima îmi era foarte rea. Inamicul nu știam unde va fi oprit. Se mai 
ausea versiuni că inamicul ar fi luat și nevești (?), dară nu au fost adevărat. 
Noaptea ne retragem la Bolotești 12 Km și stăm pe loc pe malul Chișiței (?). 

21-22 [decembrie] stăm pe loc la [B]olotești. Ploua și frig. Infanteriea 
care viniau de la luptă era de[z]organizată din causa inamicului care era 
covârșitor de mult, dară au fost respins de 2 ori cu perderi grele. Atunci au 
plecat câte un tun de bateriea din Div[izia] al 2-lea pentru sacrificiu și, 

pe ziua de 23 [decembrie] după-ameasă, inamicul au forțat inf[anteria] 
noastră să se retragă. Și acele trei tunuri remaseră pe posiție și 8 au treburi (?) 
de la Bat[alionul] 6 care urcau la împrospătare, dară tunuri au tras până la 
ultimul cartuș. Seara m[-]am săgetat prin inimă când am văsut vinind numai cai 
împrăștiați și tunurile au rămas în mâna dușmanului, dară un contra atac dat 
de Reg[imentul] 4 Vânători câștigă tunurile și le[-]am scos și din mâna 
dușmanului. Încă au mai fost respins încă odată cu mari pierderi, iară a 2 zi, 
seara, pe ploaie, ne retragem peste apă, urcăm un deal mare și stam într[-]un 
sat. Viscolea mereu. Am stat 4 ciasuri și pornim înspre Satul Nou. Drumul rău, 
nu se mai poate și dim[i]n[e]ață. 

25 [decembrie] Nașterea Mântuitorului. Se începuse Lupta mare la 
Focșani. Clocotea pământul de bubuitul tunurilor. Populațiea supărată. După 
amiasă mergem în Gara Panciu. Ninge mereu. Frig cumplit. Vinuri cât lumea și 
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varsate. Seara dormim în Panciu. Un ger teribil și caii obosiți și oamenii tot 
așa. Luptele din ziua de [C]răciun vor rămânea neuitate dacă voi mai trăi.  

26 [decembrie] ne retragem la Crucea de [S]us. Bateriile au plecat pe 
posiție, iară noi am stat aicia. Lupta urmează la Găgești (?) și 3 Reg[imente] de 
art[ilerie] au tras câte 6 cartușe de tun. Era ca ploaia. Focurile inamicului au 
marcat mari perderi. 

(p. 4) 
Noaptea am împrospătat la Panciu. Frig cumplit și soldații carau vin cu 

cofele. Era vinul pe toate șanțurile. 
27-28 [decembrie] ciață, frig cumplit. Noi stăm la Crucea de [S]us. Lupte 

de art.[ilerie]. Bateriile erau urcate pe dealul Neicului. Seara, ora 11, plecăm în 
marș. Un ger cumplit, lună, frumos, ghiață ca stecla. Mergem toată noaptea. 

29 [decembrie] urmăm marșul către Ureghești. Începuse să ploe. Omătul 
s[-]au făcut numai apă și vinim toată ziua. Seara facem focul și dormim afară. 
Frig și dimineața plecăm în marș spre Că[i]uți. Seara ajungem la Căiuți. 
M[-]am întâlnit cu Neculai Strunel. Am mers cu el și am stat la Căiuți. 

31 [decembrie 1916], seara era un glod teribil. Copiii umblau cu plugul. 
Duminică, 1 Ianuarie 1917. Timpul frumos, senin și m[-]am întâlnit cu 

Ghi[orghe] Iftimi și deaciea înainte bateriile mergeau pe posiție la Pralea pe rând. 
2 [ianuarie], vin răniți mereu că era spital mobil și seara m[-]am dus la 

[indescifrabil] și m[-]am întâlnit cu bădiță Luca a doua oră în campanie. Am 
plâns mereu și eu, și el, dară răniții curgeau mereu. 

De la 3-6 [ianuarie] vremea: glod, ploe și cald. Noi caram nutreț cu caii, 
iară a 6 zi[i] Botesu [D]om[n]ului. Facem Iordanu pe un păr[â]u. Începe să 
ningă și pe urmă începe să ningă și să fie frig mereu. Se așterne pe ger. Cam 
tristă vieață. Dormim tot afară. 

6-10 [ianuarie], frig cumplit. M[-]am întâlnit cu D[umi]tru Boian rănit. A 2 
o[a]ră era în spital. Noi dormim tot afară, iară soldații vin mereu de pe front răniți. 

11 [ianuarie] am fost la fân, la [P]ralea, cu cai, cu sărcinile. Am urcat pe 
munte ca cum urcam la Mănăstirea Neamțului. A doua zi plec iară după fân. 
Fum. Sate numai găsiam. O jale pe la locuitori, supărați că le[-]am luat mai tot 
și începe a se simți lipsa de fân. 

12-14 [ianuarie] începe un frig cumplit. Noi facem din nou grajduri. Suflă 
tunari în degete și al doilea rânduri de grajduri. 15-16 [ianuarie] ger cumplit. 
Noaptea sclipește de ger. Au murit Serg. Spumă de la Bat.[alionul] 4 și se 
începe boli. Mereu curg răniții și vin și degerați. Când îi vezi, ți se face rău, 
văsând ce au ajuns acei băieți tineri, voinici. Acuma ei luptă și cu inamicul, și 
cu frigul mereu. 17-19 [ianuarie] frig mereu. 

(p. 5) 
Și ninge mereu. Noi facem bordee. Frig și ninge. Eu am cam răcit. Caii 

mânâncă strugeni și pânea s[-]au înegrit. Mereu lupte de art[ilerie] pe front. 
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Pe ziua de 19 [ianuarie] am împlinit 3 ani de când m[-]am cununat și 
mi[-]e dor de băieți. 

19-24 [ianuarie] gerul țin cumplit. Răniți degerați, civili de la tranșee mor 
pe un cap. Noi dormim într[-]o bucătărie. La capul nostru erau păsările. Cântau 
cocoșul mereu. Noi dormim vreo 30 de oameni clae grămadă. Lupte de art[ilerie]. 

25-31 [ianuarie] frig mereu. Mâncare la cai nu[-]i. Caii încep să mănânce 
scânduri. O jale când vesi cum se chinuesc animalele de foame. Atunci au rupt 
America relațiile diplomatice cu Germaniea. Divisiile rusești să schimbă de pe 
front. Lupte crâncene de art[ilerie]. Atunci au prins și pe Colonel Crăiniceanu cu 
vânsarea Sectorului. La spital mor câte 10-12 pe fiecare zi. Cară preutul la 
cimitir mereu cu furgonul, iară neveste, copii, bătrâni vin la rude pe front. Când 
vesi așa, numai te gândești câți copii rămân fără tată și nu știu unde au murit 
tatăl său. Frigul urmiază mereu și lupte de Artelerie pe front. Vin câțiva 
prisonieri goi, flămânzi. Te gândești au trecut vreo 1500 prisonieri, la făcut 
tranșee, de toate Naționalitățile. Of și amar[!] Mai bine mort decât prisonier. 
Rupți, goi, flămânzi, multe au mai îndurat omenirea aceasta în răsboiul acesta. 

1 Februari, am făcut inoculare la peptantific (?). Și îmi era cam rău 
înainte de inoculare, iară noaptea m[-]am bolnăvit mereu. A doua zi m[-]am 
dus la infirmerie. Acolo bolnavi de ajuns. La spital curg mereu. Vremea 
frumoasă vreo câte va zile, dară pe urmă iară frig cumplit, apoi începe a 
viscoli. Mie mi[-]era rău cumplit și noaptea nu puteam să dorm gândindu[-]mă 
la băieți și acasă. Bateriile pe posiție, iară eu pe ziua de 8 [i]eși[i] din 
Infirmerie slab. Atunci au venit nevasta lui Neculai Strunel la mine în 
Inf[irmerie] cu Ghiorghe Pintilie și mi[-]au spus multe de acasă. M[-]am mai 
bucurat ausând cum mai stau lucrurile pe acasă, dară caii mâncau scânduri din 
grajd și crengi de copaci. Se auzia noaptea cum rodeau la lemne. Iară 
populațiea civilă curgea ca puhoiul pe front. 

(p. 6) 
Gândindu[-]mă și la mine, dară nu avea cine să vie, toți era în pământ. 
10-21 [februarie] frig mereu, viscol. Caii nichiază de foame și bolnavii 

curg neîncetat la spital, apoi îi duce la gară în trenul sanitar. Uni[i] cer apă, 
alți[i] strigă tata, alți[i] șueră, alți[i] să vaită. O grosăvie să stai cu ei în spital, 
apoi Infanteriea, Diviziea 7 s-a schimbat de pe front. Vine diviziea 6 seara, fără 
artilerie, așa că rămânem noi detașați la D[i]v[izia]. 6. M[-]am dus la 
împrăspătare și drumul rău. Civili curgeau mereu de pe front. M[-]am întâlnit 
cu Vasile Gheneș. Lupte de art[ilerie]. 

21 [februarie], vine Cost. Todirică cu căruța și îmi aduce veste bună de 
pe acasă. M[-]am mai bucurat puțin. 

21 [februarie]-1 Marte, vremea moale, glod, necaz cu cai[i] mereu. Lupte 
mici, mai mult de art[ilerie], apoi bolnavi de la D[ivi]z[ia] 6 curg mai cumplit. 
Soldați istoviți de marșul și retragerele, și luptele grele care au susținut 
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ostași[i] noștri. Acuma îi ajungea. Curgeau mereu la spital, iară preotul, în 
toată ziua, ducea la cimitir din vrednici ostași. Trec trenuri cu răniți ruși și au 
trecut și M.S. Regele. Au trecut în vizita frontului.  

1-4 [martie] vremea închisă, glod mereu. Cai[i] aproape mor de foame, 
mînâncă crengi, lupte de art[ilerie]. O[a]meni[i] au dat drumul la vite pe câmp. 
Te pălește o jale. La Mănăstirea Cașinului lupte mai mari. Păsările încep a 
cânta. Începi să te gândești că vine primăvara și plugul nu are cine să poarte. 
Noapte, frig, îngheață caii. Rabdă mereu de foame. Începe să viie reg[imentul] 
11 art[ilerie] să ne schimbe, dară ziua să mărește. Ai timp să te mai gândești și 
pe acasă, la livadă, cum păsările cântă, dară nu[-]i cine să o curățească. 
Trebue să stăm pe front că așa trebue să fie militarul. Cea mai scumpă grijă 
este frontul, înainte de toate. Aeroplanele încep a îndesi visitele.  

4-8 Mart[ie], frig, cald. Zile ale lui Mart. Noi eșim cu caii la păscut în 
[indescifrabil]. Te gândești la bietele animale ce zile au ajuns și ele.  

(p. 7) 
Iară moartea nemiloasă seceră cu nemiluita la bolnavi din spital. 7-8 pe 

zi se tot duc. Pretutindeni numai jale, nu[-]i nicăieri bucurie și toată lumea 
vorbește de ar da D[umne]zeu pace, pe când în vremurile mai înainte de răsboi 
nu ausei vorbind despre pace, lupte de art[ilerie]. 

9 [martie], sf. Mucenici, o zi frumoasă de primăvară. Cald, frumos, noi 
cu cai la păscut. Curge Trotușul în vale mereu. Omătul puțin mai este și am citit 
despre degradarea Genera[lu]lui Sobec Alecsandru.  

10-13 [martie] ploe și vânt și plecăm din Căiuți la Nego[i]ești. Stăm în 
cantonament și cu cai la păscut în pădure, dară caii slabi de tot. Nu[-]i cu ce 
face triabă. Când îmi aduceam amintea cum am venit de la București și acuma 
în 3 ciasuri fac 5 Km., te gândești la viitor.  

13 [martie] cu cai[i] la [indescifrabil]. Flori, fluturi, cald mereu și tot te 
mai gândești la lucrarea grădinii acasă.  

14-17 [martie] stăm tot la […]. 
(p. 8) 
Aeroplanele umblă mereu. Lupte aivea.  
23-25 [martie], Buna Vestire. S[-]au împlinit anul de când scumpul meu 

tată au murit. Eu eram de serviciu. Băeții se jucau. Mi[-]am adus aminte de 
Sava și mi[-]au dat lacrimile. Fratele nu[-]mi scrie de mult. Cumnatu 
Ghi[orghe] murise încet, dară se tot duc unul după altul.  

26 [martie] […] eu tot cu cai la pădure. Lupte de art[ilerie]. 
27 [martie] ploe […]. 
28-31 [martie], vreme frumoasă. Copacii înfrunzesc mereu […]. Crește 

frunsa mereu. 31 [martie], Vinerea, zi scumpă […]. Au trecut și iarna cumplită 
care au fost […]. Să încheie pacea […]. 

(p. 9) 
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A PAGE FROM „MINOR MEMOIRS” OF THE FIRST WORLD WAR. 

THE DIARY NOTES OF THE SOLDIER DUMITRU CONSTANTIN 
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Abstract 

 
Romania's participation in the Great War is an important page in our 

national history, which resulted in the fulfillment of state unity. The completion 
of a century since the onset of the global conflagration brought to the attention 
of the researchers unique documents related to this event and thus enriched the 
Romanian historiography. The present article fits in the completion to the war’s 
cultural history. Representative of the minor memoirs, Dumitru Constantin 
presents us this conflict from the perspective of the common man, of the soldier 
sent in the line of fire, but who became aware of the fact that the duty of a 
soldier is above all else. 
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Introducere 
La degradarea pieselor din fier în mediul de zacere concură o serie de 

factori interni, cum ar fi compoziția chimică și tehnica de prelucrare, și externi, 
agresivitatea solului, compoziția chimică, pH-ul, porozitatea, permeabilitatea 
pentru oxigen și conținutul de apă etc. (Sandu, 2008; Mircea, 2010). Sub 
influența factorilor interni și externi procesele chimice care au loc în perioada 
zacerii contribuie la formarea unor cruste de coroziune în mai multe etape. Pe 
lângă procesele chimice, electrochimice sau microbiologice au loc și procese de 
deteriorare fizică, crustele de coroziune fiind fisurate și fragmentate prin 
exfolieri sau măcinare (Sandu et alii, 2002; Mircea, 2010; Sandu et alii, 2010, p. 
1054-1058; Sandu et alii, 2012, p. 495-500; Vasilache et alii, 2013, p. 294-297). 
Numeroase studii efectuate pe obiecte din fier din diverse perioade istorice au 
evidențiat morfologia crustelor de coroziune din punct de vedere structural și 
compozițional, de cele mai multe ori fiind constituite din compușii chimici 
rezultați în urma proceselor de alterare chimică (goetit - αFeO(OH); 
lepidocrocit -ℽFeO(OH)) și microstructuri de contaminare preluate din sol 
(Mircea et alii, 2009, p. 332-336; Sandu et alii, 2009, p. 1012-1020; Mircea, 
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2010; Vasilache et alii, 2011, p. 154-160; Aparaschivei et alii, 2012, p. 23-32; 
Mircea et alii, 2013; Mircea, 2017, p 129-149). 

În lucrarea de față prezentăm cazuistica unor piese din fier (fig. 1 a-d) – 
un fragment de lamă de cuțit și un fragment de obiect din săpăturile de la 
Roșiori, comuna Dulcești, și un fragment de cuțit și o verigă din săpăturile de la 
Topolița, comuna Grumăzești, studiate prin tehnici non-invazive de 
microscopie, care au pus în evidență tipul crustelor de coroziune, distribuția 
compușilor chimici și microstructurile de contaminare. Rezultatele obținute 
referitoare la degradarea pieselor în sol au fost interpretate având în vedere 
mediul de zacere și adâncimile la care au fost identificate, perioada istorică din 
care provin, funcțiile atribuite înainte de abandon – uzura fiind un alt factor 
important la care ne raportăm în elucidarea mecanismelor de alterare chimică și 
deteriorare fizică. 

 
A. Contextul arheologic și descrierea pieselor descoperite la Roșiori, 

comuna Dulcești 
În campania arheologică din anul 2019 s-a avut în vedere cercetarea 

perimetrului de nord a sitului de la Roșiori (comuna Dulcești, județul Neamț). 
În paralel cu caseta Cas. E, deschisă în anul 2016, au fost trasate două secțiuni 
(notate S. XIII și S. XIV), de dimensiuni similare: 22 m lungime x 3 m / 1,50 m 
lățime, cu un martor de 0,50 m grosime între ele, demontat la final. După 
înlăturarea stratului vegetal, în nivelurile de locuire au fost găsite câteva 
complexe arheologice, printre care și o locuință medievală timpurie (notată 
L.1), situată spre capătul sudic al ambelor secțiuni amintite. Pe podea s-a 
descoperit o monedă, iar în apropierea acesteia un rest dintr-o lamă de cuțit din 
fier. Ambele piese se aflau în zona caroului c. 9, la adâncimea de 0,40-0,60 m. 
După cum o arată contextul arheologic, locuința este una de suprafață. 

După latura sudică a locuinței L. 1, la un metru se afla martorul de 
legătură al secțiunilor din 2019 cu fosta secțiune S. VII, cercetată în anul 2006. 
La finalul cercetărilor, martorul a fost demontat, iar în nivelul antic, 
corespunzător secolelor II-III p. Chr., s-a găsit un fragment de obiect din fier, 
printre alte piese și ceramică specifică. 

 
1. Fragment de lamă de cuțit (fig. 1/a) 
Cuțitul s-a păstrat fragmentar, doar o parte din lama triunghiulară în 

secțiune și cu vârful ascuțit. Este un obiect de uz casnic. Fiind din inventarul 
locuinței, piesa se datează în secolele VI-VII p. Chr. 

 
2. Fragment de obiect (fig. 1/b) 
Artefactul a fost descoperit la 0,40 m adâncime și este rupt la ambele capete. 
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B. Contextul arheologic și descrierea pieselor descoperite la Topolița, 
comuna Grumăzești 

Piesele au fost descoperite în situl de la Topolița-La nord-vest de sat 
(comuna Grumăzești, județul Neamț), în timpul cercetărilor sistematice din 
anul 2019. 

 
1. Fragment de lamă de cuțit (fig. 1/c) 
Provine din S. I și a fost descoperit în c. 4, la adâncimea de 0,50 m. În 

același nivel au fost descoperite mai multe materiale ceramice specifice sec. IV p. 
Chr. (cultura Sântana de Mureș). 

 
2. Verigă (fig. 1/d) 
A fost identificată în Cas. 1, în c. D.2, la adâncimea de 0,30 m, împreună 

cu mai multe fragmente ceramice lucrate cu mâna, specifice sec. II-I a. Chr. 
(cultura Poienești-Lucașeuca). 

 
Metode și tehnici de analiză 
Analizele preliminare în vederea diagnosticării stărilor de conservare și 

respectiv a crustelor de coroziune s-au realizat în cadrul Laboratorului de 
Restaurare al Muzeului de Istorie Roman, utilizând un aparat Stemi 305 de la 
Zeiss, care are atașat un aparat foto AXIOCAM 105 COLOR și soft specializat 
pentru preluarea imaginilor. Morfologia crustelor de coroziune și compozițiile 
elementale (elementele chimice corespunzătoare materialului de bază și a 
compușilor chimici din stratul extern și cel intern, dar și a microstructurilor de 
contaminare preluate din mediul de zacere) s-au determinat în cadrul Institutul 
de Cercetări Interdisciplinare – Domeniul Științe al Universității „Alexandru 
Ioan Cuza” Iași, utilizând un microscop electronic cu scanare (SEM), model 
VEGA II LSH, produs de firma TESCAN Cehia, cuplat cu un detector EDX, tip 
QUANTAX QX2, produs de firma BRUKER/ROENTEC Germania și soft 
specializat pentru prelucrare date spectrale, capabil să lucreze în regim BSE 
(electroni secundariretrodifuzați sau împrăștiați) și SE (electroni secundari). 

 
Rezultate și discuții 
 
A. Starea de conservare a pieselor din săpătura arheologică de la 

Roșiori, comuna Dulcești 
 
1. Fragment de lamă de cuțit 
În perioada de zacere, la suprafața piesei s-a format o crustă de coroziune, 

rugoasă la exterior, constituită din depozite cu compuși chimici și microstructuri 
de contaminare din sol (fig. 2/a-c). 
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Pentru evidențierea compoziției elementale din constituția crustei de 
coroziune și a depozitelor de compuși chimici a fost prelevată o probă (fig. 3) 
care a fost analizată cu ajutorul microscopiei electronice SEM-EDX în centru și 
la margine, rezultatele obținute evidențiind următoarele elemente: 
 – în centrul probei - Fe, Si, Al, Mg, K, Ca, Na, P, O conform spectrului EDX 

(fig. 4 ) și a tabelului 1; 
 – la marginea probei - Fe, Si, Al, Mg, K, Ca, Na,P, C și O conform spectrului 

EDX (fig. 5) și a tabelului 1. 
 
2. Fragment de obiect 
Piesa a fost fragmentată în timpul zacerii, capetele fiind rupte din vechime. 

În crusta de coroziune s-au identificat fisuri de adâncime (fig. 6/a), iar în stratul 
extern au fost localizați compușii chimici cu distribuții zonale (fig. 6/b). 

Fragmentul de obiect constituie un exemplu reprezentativ în ceea ce 
privește degradarea în urma proceselor de alterare chimică și deteriorare fizică 
în timpul zacerii. Astfel, imaginea din fig. 7/a-c prezintă stadiul intermediar de 
degradare, inițial compușii chimici fiind sub forma unor bobițe de rouă, iar după 
spargerea lor, în cavitate rămânând un depozit de compuși chimici cu 
următoarea compoziție: Fe, Cl, S și O conform spectrului EDX (fig. 8) și a 
tabelului 1. 

 
B. Starea de conservare a pieselor din săpătura arheologică de la 

Topolița, comuna Grumăzești 
 
1. Fragment de cuțit 
Piesa prezintă o crustă de coroziune complexă (fig. 9/a-d), în stratul extern 

compușii chimici având distribuții zonale, sub formă de insulițe (fig. 9/a-b), 
alături de microstructuri din sol. Fragmentarea stratului extern și pierderea 
parțială din crusta de coroziune este legată de formarea fisurilor de adâncime, a 
exfolierii și a măcinării lui în perioada de zacere (fig. 9/c-d). 

Analizele de microscopie electronică SEM-EDX s-au efectuat pe probe 
prelevate din stratul extern, în prima probă evidențiindu-se imaginea crustei ca 
fiind neuniformă, constituită din compușii chimici și microstructuri din sol (fig. 
10/a-c), în care apar elementele Fe, Si, Al, Ca, K, Mg, P și O, conform 
spectrului EDX (fig. 11) și a tabelului 1. 

Compușii chimici identificați în stratul extern al crustei de coroziune au 
rezultat în urma proceselor chimice, cu forme diverse, reprezentativă fiind cea 
tabulară, în care apar elementele Fe, Cl, S și O, provenind din compoziția 
chimică a piesei (Fe) și din mediul de zacere (Cl, S și O), conform spectrului 
EDX (fig. 12 – zona 769) și a tabelului 1. 
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La cea de a doua probă analizată cu ajutorul microscopiei electronice 
SEM s-a pus în evidență discontinuitatea stratului extern ca urmare a prezenței 
fisurilor, cât și neuniformitatea acestuia, compușii chimici având distribuții 
zonale, în care apar elementele Fe, Cl, S și O, conform imaginii și spectrului 
EDX (fig. 13 – proba 2) și a tabelului 1. 

 
2. Veriga 
Prezintă o crustă de coroziune discontinuă, constituită din depozite de 

compuși chimici care au distribuții neuniforme, iar în stratul extern au fost 
identificate fisuri de adâncime și microstructuri preluate din sol (fig. 14/a-c). 

Cu ajutorul microscopiei electronice s-au analizat probe prelevate din 
crusta de coroziune și s-a evidențiat neuniformitatea stratului extern, prin 
compușii chimici distribuiți diferit și cu fisuri sau micro-fisuri. 

La prima probă analizată, din punct de vedere compozițional s-au 
determinat elementele chimice provenite din compoziția piesei (Fe) și din 
compușii chimici, alături de cele de contaminare (Si, Al, P, S, C, O), conform 
spectrului EDX (fig. 15) și a tabelului 1. 

La cea de-a doua probă s-au evidențiat elementele din compoziția piesei 
și din compușii chimici Fe și O, precum și cele preluate ca microstructuri din 
sol Si, Al, K, Ca, P și Mg, conform spectrului EDX (fig. 16) și a tabelului 1. 

 
Concluzii 
Artefactele din fier care au fost descoperite în urma cercetărilor 

arheologice de la Roșiori (comuna Dulcești) și Topolița (comuna Grumăzești) 
prezintă etape diferite de degradare, prin procese de alterare rezultând compuși 
chimici, întâlniți sub formă de insulițe sau depozite cu distribuții zonale. 

Cele două fragmente de cuțite au crustele de coroziune pe miezul metalic 
bine conservat, în timp ce fragmentul de obiect și veriga prezintă un grad mare 
de degradare, la ambele piese identificându-se fisuri de adâncime. Degradarea 
acestor piese este legată pe de o parte de perioada mai mare de zacere în sol 
(veriga fiind din secolul II-I a. Chr., fragmentul de obiect din secolele II-III p. 
Chr.), iar pe de altă parte poate fi pusă pe seama uzurii pieselor de dinainte de 
abandon. De asemenea, în crustele de coroziune ale celor patru piese au fost 
identificate microstructuri preluate din sol, în care apar ca elemente chimice Si, 
S, Al, K, Ca, P și Mg. 
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STUDY OF THE DEGRADATION OF SOME IRON PIECES 

DISCOVERED IN ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS 
 

Keywords: corrosion, chemical processes, archaeological research, iron 
pieces, Scanning Electron Microscopy (SEM). 

 
Abstract 

 
The paper presents the study of the degradation of some iron pieces 

discovered in 2019 following the archaeological excavations carried out in 
Neamț County in Roșiori, Dulcești commune, and in Topolița, commune 
Grumăzești. In this regard, two knife fragments, a large ring and a fragment of 
object were analysed by non-invasive techniques of stereo-microscopy and 
Scanning Electron Microscopy (SEM) coupled with Energy Dispersive X-Ray 
spectroscopy (EDX), which highlighted the type of corrosion crusts, the 
distribution of chemical compounds and contamination microstructures taken 
from the soil. The results obtained regarding the degradation of the pieces were 
interpreted taking into account the environment and the depths to which they 
were in the ground, the historical period from which they come, the functions 
assigned before abandonment – the wear being another important factor to 
which we refer in the elucidation of the alteration mechanisms, chemistry and 
physical damage. 
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Tab. 1. Elemental composition – weight percent (%). 
 

Fig. 1. The pieces taken in a study: a – fragment of knife blade (Roșiori, com. 
Dulcești); b – fragment of object (Roșiori, com. Dulcești); c – fragment of 
Knife blade (Topolița, com. Grumăzești); d – large ring (Topolița, com. 
Grumăzești). 

Fig. 2. Corrosion crust: a, b – chemical compounds with random distributions; 
c – deposits of chemical compounds and soil microstructures. 

Fig. 3. Deposits of chemical compounds. 
Fig. 4. The image SEM (1000xbse) and EDX spectrum for the area in the centre 

of the sample. 
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Fig. 5. The image SEM (200xbes) and EDX spectrum for the area of the edge of 
the sample. 

Fig. 6. Images on corrosion crust: a – cracks in the corrosion crust; b – 
chemical compounds in the outer layer. 

Fig. 7. The chemical compounds from outer layer on the fragment of object: a, 
b – images with chemical compounds; c – image SEM (200xbse). 

Fig. 8. The image (500xbse) and EDX spectrum obtained for the deposit in the 
outer layer. 

Fig. 9. Corrosion crust on the fragment of knife: a, b – chemical compounds and 
soil microstructures; c, d – cracks, holes and craters in the corrosion crust. 

Fig. 10. Images SEM: a – 200xbse; b – 500xbse; c – 800xbse. 
Fig. 11. EDX spectrum obtained for the area of fig. 10/b. 
Fig. 12. The image and EDX spectrum obtained for the area of 769 (sample 1). 
Fig. 13. The image and EDX spectrum obtained for the sample 2. 
Fig. 14. Images of corrosion crust on the body of the large ring: a, b – chemical 

compounds in outer layer; c – cracks, chemical compounds and 
microstructures of contamination. 

Fig. 15. The image and EDX spectrum on the corrosion crust on the large ring 
(sample 1). 

Fig. 16. The image and EDX spectrum on the corrosion crust on the large ring 
(sample 2). 

 
 

 



 
 

Probă 
Compoziția elementală – masa procentuală (%) 

Fe Si Al Ca Mg Na K P S Cl C O 

Fg. Lamă cuțit -
zona din fig. 4 35.154 23.304 5.661 0.839 0.955 1.639 1.602 0.848 - - - 29.998 

Fg. de lamă cuțit 
(zona din fig. 50 30.883 18.926 9.424 2.652 0.863 0.760 2.185 2.404 - - 0.047 31.855 

Fg. de obiect 
(fig. 8) 79.309 - - - - - - - 1.120 6.687 - 12.885 

Fg. lamă cuțit 
(fig. 11) 52.194 12.528 4.411 0.619 0.671 - 1.193 0.552 - - - 27.833 

Fg. de cuțit 
(fig. 12 zona 769) 57.074 - - - - - - - 2.609 2.327 - 37.990 

Fg. de cuțit 
(fig. 13-proba 2) 55.432 - - - - - - - 10.710 1.696  32.163 

Verigă 
(fig. 15-proba 1) 67.858 0.262 0.257 - - - - 0.199 0.669 - 1.534 29.222 

Verigă 
(fig. 16-proba 2) 48.135 8.306 2.331 0.552 0.732 - 0.735 0.460 - - - 38.749 

 
 

Tab. 1. Compoziția elementală – masa procentuală (%). 
 

 



O. Mircea, V. Vasilache, I. Sandu, G.D. Hânceanu, V. Diaconu 296 

 
 

Fig. 1. Piesele studiate: a – fragment de lamă de cuțit (Roșiori, com. Dulcești); 
b – fragment de obiect (Roșiori, com. Dulcești); c – fragment de lamă de cuțit 

(Topolița, com. Grumăzești); d – verigă (Topolița, com. Grumăzești). 
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Fig. 2. Crusta de coroziune: a, b – compuși chimici cu distribuții aleatorii; 
c – depozite de compuși chimici și microstructuri din sol. 

 
 
 

 
 

Fig. 3. Depozite de compuși chimici. 
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Fig. 4. Imaginea SEM (1000xbse) 
și spectrul EDX pentru zona din centrul probei. 

 
 

 
 

Fig. 5. Imaginea SEM și spectrul EDX pentru zona din marginea probei. 
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Fig. 6. Imagini pe crusta de coroziune: a – fisuri în crusta de coroziune; 
b – compuși chimici în stratul extern. 

 

 

 

Fig. 7. Compuși chimici din stratul extern al fragmentului de obiect: 
a, b – imagini cu compuși chimici; c – imagine SEM (200xbse). 

 

 
 

Fig. 8. Imaginea SEM (500xbse) și spectrul EDX 
obținut pentru depozitul din stratul extern.
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Fig. 9. Crusta de coroziune pe fragmentul de cuțit: a, b – compuși chimici 
și microstructuri din sol; c, d – fisuri, goluri și cratere în crusta de coroziune. 
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Fig. 10. Imagini preluate SEM: a – 200xbse; b – 500xbse; c – 800xbse. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 11. Spectrul EDX obținut pentru zona din fig. 10/b. 
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Fig. 12. Imaginea compușilor chimici și spectrul EDX 
obținut pentru zona 769 (proba 1). 

 
 
 

 
 

Fig. 13. Imaginea și spectrul EDX obținut pentru proba 2. 
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Fig. 14. Imagini pe crusta de coroziune de pe corpul verigii: 
a, b – compuși chimici în stratul extern; c – fisuri, compuși chimici 

și microstructuri de contaminare. 
 
 
 
 

 
 

Fig. 15. Imaginea SEM și spectrul EDX 
pe crusta de coroziune de pe verigă (proba 1). 
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Fig. 16. Imaginea și spectrul EDX 
pe crusta de coroziune de pe verigă ( proba 2). 
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Cuvinte-cheie: monede, procese chimice, OM, SEM-EDX. 
 

Introducere 
Investigațiile științifice efectuate în vederea diagnosticării stării de 

conservare a unui artefact metalic care a zăcut timp îndelungat în sol urmăresc 
determinarea compoziției chimice, a tehnicii de prelucrare și a gradului de 
degradare, iar pe baza rezultatelor obținute sunt stabilite intervențiile și 
tratamentele chimice în vederea restaurării și conservării (Sandu, 2002; Wanhill, 
2003, p. 16-19; Ingo et alii, 2006a; Ingo et alii, 2006b, p. 623-629; Novakovic et 
alii, 2007, p. 58-63; Sandu, 2008; Sandu et alii, 2008, p. 256-266; Vassiliou et 
alii, 2009; Mircea, 2010; Sandu et alii, 2010, p. 1054-1058; Sandu et alii, 2012, p. 
1646-1652; Cardi et alii, 2013, p. 82-87; Vasilache et alii, 2013, p. 710-714; 
Marchand et alii, 2014; Vasilache et alii, 2015, p. 396-401). Însă, în practica de 
laborator, analizele referitoare la degradarea chimică și deteriorarea fizică a 
metalului în sol sunt extinse și la alte tipuri de identificări, atunci când în crusta de 
coroziune sunt prezente și alte materiale preluate prin contact din mediul de 
zacere, cum ar fi microstructuri, resturi de os, lemn sau fibre textile (Mircea et 
alii, 2009a, p. 201-207; Mircea et alii, 2009b, p. 332-336; Mircea, 2010). 
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Piesele descoperite în mormintele antice sau medievale sunt cazuistici 
interesante de studiu, atât din punct de vedere compozițional, cât și stilistic, iar 
în domeniul conservării, rezultatele obținute prin analiza modificărilor din 
perioada zacerii permit tot mai mult elucidarea unor mecanisme de degradare 
(Mircea et alii, 2009a, p. 201-207; Mircea et alii, 2009b, p. 332-336; Mircea, 
2010). Astfel, monedele, piesele de podoabă și accesoriile vestimentare sunt 
studiate pentru a evidenția influențele proceselor chimice, electrochimice și 
microbiologice care au contribuit la degradarea lor în perioada de zacere, dar și 
influențele reciproce a materialelor aflate în contact (artefact – mediu, artefact – 
alte materiale din sol). 

Monedele descoperite în mormintele medievale de la Piatra Neamț-
Curtea Domnească au constituit un amplu și complex material de studiu 
referitor la evidențierea stărilor de conservare și identificarea tipurilor de 
degradări – cruste de coroziune cu structuri diverse, analizele fiind efectuate cu 
ajutorul microscopiei optice (OM) și electronice de baleiaj cuplată cu un 
detector de energie dispersivă de raze X (SEM-EDX), iar pe baza rezultatelor 
obținute s-au stabilit intervențiile optime de restaurare-prezervare, relevante 
pentru tipurile de destrucții și alterări. 

În lucrare se prezintă studiul monedelor descoperite în mormintele M. 325 
și M. 345 (fig. 1) în urma cercetărilor preventive de la Piatra Neamț-Curtea 
Domnească din anul 2011. Rezultatele obținute au evidențiat starea de conservare 
a fiecărei piese, respectiv crustele de coroziune cu structuri complexe, constituite 
din elementele chimice din compoziția monedelor (Ag, Cu) și a compușilor 
chimici rezultați în perioada de zacere (S, Cl). De asemenea, au fost puse în 
evidență și elementele care au fost preluate din sol (Si, Al, P, Ca, Mg, Fe), 
regăsite în microstructuri cu forme diverse, dar dintre acestea cele mai importante 
sunt resturile de fire monolitizate din straturile externe. 

Prima dintre monedele analizate în studiul de față este cea descoperită în 
complexul de înhumație cu sigla M. 325 (Munteanu et alii, 2016, p. 167) (fig. 
1/a). Piesa este o emisiune monetară pentru Regatul Prusiei, fiind bătută în 
vremea lui Frederich II (1740-1786), cel mai probabil în anul 1749, nominalul 
fiind de 1 Pfenning (Butnariu, 2016, p. 331). 

A doua monedă a fost descoperită în timpul cercetării înhumării M. 345 
(Munteanu et alii, 2016, p. 170) (fig. 1/b), fiind vorba de o emisiune pentru 
Imperiul Austriei în vremea lui Franz II (1792-1835), din anul 1818 (Butnariu, 
2016, p. 331). 

 
Metode și tehnici de analiză 
Analizele preliminare s-au realizat în cadrul Laboratorului de Restaurare 

al Muzeului de Istorie Roman. Analizele de microscopie optică au fost 
completate în cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare – Domeniul 
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Științe, Centrul Arheoinvest al Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, cu un 
aparat tip Zeiss Imager a1M, care are atașat un aparat foto AXIOCAM și soft 
specializat, iar pentru evidențierea caracteristicilor structurale și a compoziției 
elementale s-a utilizat un microscop electronic cu scanare (SEM), model VEGA 
II LSH, produs de firma TESCAN Cehia, cuplat cu un detector EDX, tip 
QUANTAX QX2, produs de firma BRUKER/ROENTEC Germania și soft 
specializat pentru prelucrare date spectrale, capabil să lucreze în regim BSE 
(electroni secundari retrodifuzați sau împrăștiați) și SE (electroni secundari). 

 
Rezultate și discuții 
 
Stare de conservare 
 
1. Moneda din mormântul M. 325 
Piesa prezintă o crustă de coroziune discontinuă, constituită din compușii 

rezultați în urma proceselor chimice din timpul zacerii, care au distribuții 
aleatorii, și microstructuri de contaminare din sol. În crusta de coroziune au fost 
identificate resturi (fire sau grupuri de fire), preluate prin contact, care au fost 
monolitizate în stratul extern (fig. 2/a-c). De asemenea, a fost evidențiat stratul 
extern în care apar fisuri de suprafață (fig. 2/c), exfolieri ale unor porțiuni și 
pierderea lor prin măcinare. 

Analizele de microscopie electronică de baleiaj, cuplată cu spectrometria 
de raze X (SEM-EDX) au evidențiat morfologia crustei de coroziune. În acest 
sens, imaginile din figura 3/a-c prezintă crusta de coroziune ca fiind 
neuniformă, compusă din produșii de coroziune și microstructurile preluate prin 
contactul cu alte materiale. Din punct de vedere compozițional s-au evidențiat 
elementele din compoziția monedei (Ag și Cu), cele din compușii chimici (S și 
Cl), precum și cele preluate din sol prin contactul cu alte materiale (Si, P, Ca, 
Fe, Al și Mg), conform spectrului EDX din figura 4 și a tabelului 1. 

 
2. Moneda din mormântul M. 345 
Piesa prezintă o crustă de coroziune discontinuă, constituită din compușii 

chimici cu distribuții aleatorii și microstructuri din sol, resturi de fire 
monolitizate (fig. 5). 

Prin analizele de microscopie electronică SEM-EDX au fost evidențiate 
elementele din crusta de coroziune, respectiv din compoziția chimică a monedei 
(Ag, Cu) și a compușilor chimici din stratul extern (S din sulfura de argint și Cl 
din cloruri de cupru), precum și cele preluate din sol Si, P, Ca, Fe, Al și O, 
conform spectrului EDX din fig. 6 și a tabelului 1. 

Analizele de microscopie electronică SEM-EDX au evidențiat 
microstructurile – resturile de fire – din crusta de coroziune (fig. 7 a-c) și 

 



O. Mircea, I. Sandu, V. Vasilache, C.-D. Nicola, S.-C. Ceaușu 308 

compoziția acestora: Ag, Cu, S, Cl, Si, P, Al, Ca, conform spectrului EDX din 
fig. 8 și a tabelului 1. 

 
Restaurarea monedelor 
Operațiile efectuate în vederea redării circuitului expozițional au 

urmărit eliminarea crustelor de coroziune și a depunerilor de sol, prin 
aplicarea unor tratamente chimice alternate cu perieri cu apă. Suprafețele 
curățate au fost conservate, după neutralizarea pieselor, prin aplicarea unei 
pelicule de lac (fig. 9/a-b). 

 
Concluzii 
În perioada zacerii monedele au fost degradate prin procese de alterare 

chimică și deteriorare fizică, pe suprafețele originale formându-se cruste de 
coroziune cu structuri complexe. În crustele de coroziune s-au identificat 
compuși chimici, microstructuri și resturi de fire preluate prin contact din 
mediul de zacere. De asemenea, s-au identificat fisuri și exfolieri ale unor 
porțiuni din stratul extern. 

O explicație a resturilor monolitizate în crustele de coroziune ale celor 
două monede este legată de contextul abandonului, în morminte piesele au fost 
în contact cu alte materiale, cum ar fi veșminte sau țesuturi fibroase vegetale. 

Rezultatele obținute prin analizele efectuate au stat la baza alegerii 
tratamentelor chimice în vederea restaurării și conservării monedelor, respectiv 
crustele de coroziune au fost eliminate, iar conservarea s-a realizat prin 
aplicarea unor pelicule de lac. 
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NON-INVASIVE TECHNIQUES INVOLVED IN THE STUDY OF TWO 
COINS DISCOVERED AT PIATRA NEAMȚ-CURTEA DOMNEASCĂ 

 
Keywords: coins, chemical processes, OM, SEM-EDX. 

 
Abstract 

 
The paper presents the study of a two coins discovered in 2011 following 

preventive research from Piatra Neamț-„Curtea Domnească”. The 
investigations were performed with non-invasive techniques of optical 
microscopy (OM) and scanning electron microscopy coupled with energy 
dispersive X-ray (SEM-EDX). The obtained results showed the conservation 
state for each piece, respectively the corrosion crusts with complex structures, 
which contain of the chemical elements in the composition of the coins (Ag, Cu) 
and of the chemical compounds resulting in the buried period (S, Cl). Also, it 
revealed elements taken from the soil (Si, Al, P, Ca, Mg, Fe) found in the 
microstructure of various shapes. Of these the most important are the remains 
of monolithic yarns in the outer layers of the corrosion crusts in which appear 
the elements of the chemical composition of the coins Ag, Cu. 
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Tab. 1. Elemental composition – weight percent (%). 
 
Fig. 1. Coins: a – the coin in tomb M. 325 (images before restoration); b – the 

coin in tomb M. 345 (images before restoration). 
Fig. 2. Images from the corrosion layer: a, b – chemical compounds and 

microstructures in corrosion crust; c – cracks and microstructures of 
contamination. 

Fig. 3. Images of the outer layer of the corrosion crust: a – outer layer of 
corrosion crust, 100xbse; b, c – microstructures (yarn residue) on the 
corrosion crust. 

Fig. 4. EDX spectrum obtained on corrosion crust. 
Fig. 5. Images from the corrosion layer: a-c – chemical compounds and 

microstructures in corrosion crust. 
Fig. 6. EDX spectrum obtained on the corrosion crust of the coin in tomb M. 345. 
Fig. 7. Images on the corrosion crust: a – 200xbse, b – 500xbse; c – 5000xbse. 
Fig. 8. EDX spectrum corresponding to the fig. 7/c. 
Fig. 9. Coins (images after conservation): a – coin from the tomb M. 325; b – 

coin from the tomb M. 345. 
 
 

 



 
 

Probă 
Compoziția elementală – masa procentuală (%) 

Ag Cu Si Al Ca Mg P Fe S Cl O 
Crustă de 
coroziune – 
moneda M325 

28.629 37.136 13.706 5.8448 4.781 0.9195 5.242 1.9491 1.128 0.66458 - 

Crustă de 
coroziune – 
moneda M345 

33.742 21.998 3.9949 1.4908 3.3759 - 3.5711 0.745 0.6595 0.01586 30.407 

Microstructuri 
(fire) –  
moneda M345 

92.115 4.1683 0.918 0.3527 1.3555 - 0.704 - 0.3861 1.86E-
05 - 

 
Tab. 1. Compoziția elementală – masa procentuală (%). 
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Fig. 1. Monede: a – moneda din mormântul M. 325, imagini înainte de restaurare; 
b – moneda din mormântul M. 345, imagini înainte de restaurare. 
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Fig. 2. Imagini din stratul de coroziune: a, b – compuși chimici și microstructuri 
în crusta de coroziune; c – fisuri și microstructuri de contaminare. 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3. Imagini pe stratul extern al crustei de coroziune: 
a – stratul de coroziune extern, 100xbse; 

b, c – microstructuri (resturi de fire) din stratul extern, 500xbse și 1000xbse. 
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Fig. 4. Spectrul EDX obținut pe crusta de coroziune. 
 
 
 
 

 
 

Fig. 5. Imagini din stratul de coroziune: a-c – compuși chimici 
și microstructuri în crusta de coroziune. 
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Fig. 6. Spectrul EDX pe crusta de coroziune a monedei din mormântul M. 345. 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 7. Imagini pe crusta de coroziune: a – 200xbse; b – 500xbse; c – 5000xbse. 
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Fig. 8. Spectrul EDX corespunzător fig. 7/c. 
 

 
 

Fig. 9. Monede, imagini după conservare: a – moneda din mormântul M. 325; 
b – moneda din mormântul M. 345. 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

FROM WEST TO EAST IN ARCHAEOLOGY. 

INTERVIEW WITH EMERITUS PROFESSOR 

JOHN C. CHAPMAN – DURHAM UNIVERSITY 
 
 

Vasile Diaconu 
 
 
 

At this moment, the European 
archaeological research has a number of 
exponents who have achieved remarkable results 
in their work, while also initiating new research 
directions or ideological trends in archeology. 
One of them is Emeritus Professor John C. 
Chapman, from the University of Durham (UK). 
His career, which covers almost 50 years, is an 
exceptional one. A graduate of the University of 
London Institute of Archeology, J. Chapman 
defended his doctoral thesis - "The Balkans in the 
Fifth and Fourth Millennia BC" - in 1976. After a 
brief period of time spent working in museums, he 

joined the University of Newcastle in 1980 and the University of Durham in 1996. 
He is a member of several professional societies and organizations in the UK, and 
also in Bulgaria. He was the organizer / co-organizer of extensive archaeological 
projects in Hungary, Bulgaria, Romania and Ukraine. He was editor of the 
European Journal of Archeology, but he is also a member of the editorial boards of 
several publications in Serbia, Romania and Bulgaria. He has organized many 
sessions, colloquiums and international scientific workshops, being also invited as 
a guest lecturer at universities and renowned research centers. He was the 
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coordinator of numerous doctoral theses, and a referee for volumes published at 
recognized publishers. He is author / co-author of nearly 150 works, on various 
prehistoric topics, related to different areas of Europe. In the international 
archaeological community, he is well-known for its consistent studies regarding 
fragmentation in archeology. 

 
Professor Chapman, we invite you to tell us, for our readers, a few words 

about the earliest stage of your activity. Which personalities in archeology have 
marked your career path? 

I have spent my entire career working in Balkan prehistory (Romania, 
Hungary, Ukraine, Bulgaria and the countries of former Yugoslavia). 

I was an undergraduate at The Institute of Archaeology (a specialist 
Institute in the University of London) from 1969 - 1972 and liked working with 
the Romanian-born Dr. John Nandriș so much that I stayed on to work with him 
on my doctorate on the Vinča culture (1972 - 1976). 

These years were formative years for Processual archaeology, so I was 
deeply influenced by the great ‘New Archaeologists’, such as Colin Renfrew, 
David Clarke and Lewis Binford. This meant that my PhD was essentially a 
processualist work – as you can read in the revised and expanded publication of 
my doctorate in 1981 (see Chapman 1981). It was only after the PhD that Ian 
Hodder’s influence in post-processual thinking helped me to reveal new 
possibilities in the predominantly settlement and object-rich data of the Balkans.  

Once I had the incredible good fortune to get a University job in 1980 (at 
the University of Newcastle upon Tyne), I was able to develop a more coherent 
long-term strategy for Balkan prehistory, which focussed on the social relations 
of all aspects of settlement, burial and material culture. I have recently 
submitted to Sidestone Press (Leiden) a synthesis of my career’s research, 
entitled ‘Forging Identities in Balkan Prehistory: Dividuals, individuals and 
communities, 7000–3000 BC’, with plans for publication in 2020. 

 
What are the most important archaeological projects that you 

participated in or coordinated? 
In addition to minor fieldwork projects, I have focussed on three main 

excavation and fieldwork projects – one in Croatia, one in Hungary and the third on 
Ukraine (see below). The ‘Neothermal Dalmatia Project’ (NDP) was a long-term 
settlement study based on the Plain of Zadar, with intensive, systematic 
fieldwalking, land use mapping, palaeo-environmental reconstructions and trial 
excavations at the Early Neolithic site of Tinj - Podlivade and the Copper Age site 
of Buković - Lastvine. The main result was a new understanding of the prehistoric 
sequence in terms of small-scale dispersed settlement until the intensive use of 
drystone construction material from the Bronze Age onwards. 
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The prehistoric sequence in Eastern Hungary was much better known 
before the start of the Upper Tisza Project (UTP) than was the case in Dalmatia, 
but this Project in Hungary was the first to compare and contrast settlement 
trajectories in adjoining lowland (Polgár and Bodrogköz Blocks) and upland 
(Zemplén Block) regions. It was also the first project to make intensive use of a 
GIS platform for settlement and palaeo-environmental research. The intensive, 
systematic fieldwalking provided a regional settlement context for test 
excavations at the Middle Neolithic Polgár-10 and the multi-phase Regéc-95, 
with its Late Bronze Age house and large lithic assemblage. 

 
You are recognized as a researcher who, it can be said, laid the 

foundations for a subdiscipline - fragmentation in archeology. How can you 
summarize this statement? 

One of my most significant innovations was the development of the social 
implications of deliberate fragmentation of objects, bodies and landscapes, with 
the earliest recognition of fragmentation dating to the 1920s but with no real sense 
of social meaning until my work in the late 1990s onwards. Two volumes on 
fragmentation have appeared, the first a solo-authored book (2000) and the 
second with Bisserka Gaydarska (2007). The significance of ‘enchainment’ turns 
out to be much wider than for fragments but provides a fundamental practice for 
the creation and maintenance of social relations. 

 
In the Romanian academic environment, very little is known about your 

collaboration with Romanian archeologists. We know that you participated in 
excavations on archaeological sites in Romania and that you processed 
archaeological materials from various prehistoric sites. Respecting a certain 
chronological criterion, who are those archaeologists with whom you have had 
good collaborations? 

My first collaboration with Romanian archaeologists took place in my 
formative years as an undergraduate at the Institute of Archaeology, when John 
Nandriș took me on successive Balkan field trips to ‘Yugoslav Macedonia’ 
(fieldwalking, 1971), Gornea and Zorlenţu Mare (excavations with Gheorghe 
Lazarovici, 1973 – 1975). 

In my doctoral research on the Vinča group, I met many Romanian 
prehistorians – mostly museologists such as Nicolae Vlassa (Cluj), Iuliu Paul 
and Ioan Aldea (Alba Iulia), Florin Draşovean (Timişoara) and Marin Nica 
(Craiova). They were welcoming and very kind in sharing their knowledge and 
the materials they had excavated or curated. 

I had first met Dragoş Gheorghiu and his partner Cornelia Catuna in EAA 
meetings before joining the Vădastra Experimental Archaeology Project in 2002. 
My main contribution, with the help of Dragoş’ Fine Arts University students, was 
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the creation of an experimental fragmentation programme in which the fractures 
produced in breaking 10 kinds of objects in four deliberate and five accidental ways 
were compared to see if there was a general pattern to distinguish deliberate from 
accidental breakage (there wasn’t!  -  the differences were statistical in nature). 

My fragmentation research brought me into contact with many new 
colleagues – especially Dan Monah and Gheorghe Dumitroaia in Piatra Neamț, 
with whom I shared many visits and long discussions on deliberate 
fragmentation, especially of figurines. These talks led to a minor project in the 
prehistoric exploitation of salt, with trial excavations at Lunca and Prohozeşti 
with Dan Monah (Chapman et alii, 2000; Chapman, Monah, 2007) and Inter-
Academy visits to Bulgaria and Turkey with Burcin Erdoğu and Bisserka 
Gaydarska. Discussions in Bucureşti involved: Silvia Marinescu-Bîlcu, leading 
to studies of the Căscioarele pottery; Nona Palincaş, with an evolving shared 
interest in gender studies in Romania; and Alexandru Dragoman, who helped 
me to situate Western research in Romania in a sharper political context. 

The co-directors of the Schela Cladovei Project - Clive Bonsall and 
Vasile Boroneanţ - invited me to Turnu Severin to make a study of the Early 
Neolithic pottery, which I did using similar approaches to my work on the 
Lunca Criş pottery. 

In a renewed suite of visits to Alba Iulia, I met Mihai Gligor who was 
developing innovative approaches to Neolithic mortuary practices. We worked 
together on several conferences, as well as on the scientific analyses of the 
human bones from the extraordinary deposition site of Alba Iulia – Lumea Nouă 
- and it was Mihai who proposed me for an Honorary Doctorate at the 
University of Alba Iulia in 2014. 

Most recently, I have started a new collaboration with Cătălin Lazăr, in 
which Bisserka Gaydarska and I presented lectures to the University of 
Bucharest students and participated in field trips to the Sultana region. We are 
co-arranging an EAA session on Houses in the 2020 Budapest Meeting and 
there may be further lecturing opportunities in UB in 2021. 

 
Professor Chapman, because this interview will be published in the journal 

Memoria Antiquitatis, of the Neamț County Museum Complex, please tell us when 
did the first contact with archaeologists in Neamț County take place? 

My first visit to Piatra Neamț was in 1996, in the course of a three-month 
museum tour of the Balkans which included one month in Romania. This tour 
was supposed to be a data collection trip to help me write a general synthesis on 
Balkan later prehistory but, instead, it turned into the basic data collection for 
my first fragmentation book. Ever since then, I developed deeper research and 
personal relations with Dan Monah and Gheorghe (Ghiocel) Dumitroaia, who 
formed a fantastic team combining research ideas and leadership drive. 
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It was Dan and Ghiocel who managed to get Bisserka Gaydarska and me 
an invitation for the Taljanki International ‘Giant-settlements’ Conference in 
2003. A group of seven made an epic train-bus-minibus trip from Iaşi via 
Chişinau and Uman to Taljanki, lasting 17 hours and culminating in a Ukrainian 
feast of giant proportions in Taljanki village. It was there that we first visited 
our first megasite – Taljanki – and started to formulate plans as to how to 
investigate such massive settlements. 

Five years later, Bisserka and I visited Mikhail Videiko and Natalia 
Burdo in Kiev and went on a field visit to eight Trypillia sites to see if it was 
possible to identify a single megasite for intensive, multi-disciplinary 
excavation. The clear favourite was Nebelivka and I managed to get British 
Academy funding for a trial season in 2010. Since this season was successful, I 
applied for a huge grant for a four-year project, which succeeded at the second 
attempt. This allowed us to start our first major season in 2012. 

 
In relation to the aforementioned, we know that you are concerned with 

the Cucuteni-Tripolie cultural complex, and in recent years you have also 
collaborated with the Ukrainian specialists regarding the research of the 
Tripolie megasites. Please give us some details about the latter aspect! 

After three major seasons (2012 – 2014), three smaller-scale specialised 
seasons and three major post-excavation seasons, we have reached the end of 
the Nebelivka project. Our principal finding is that, in a relational sense, 
Trypillia megasites are currently the earliest known examples anywhere on 
earth of urban settlements and, indeed, low-density urban settlements. While 
there are many small Trypillia sites which accorded well with Gabriel Cooney 
& Eoin Grogan’s (1999, 232) characterization of the Neolithic as ‘local worlds 
linked by exotic elements’, this description does not fit the Trypillia megasites.  

What is perhaps surprising for most archaeologists is that there were at 
least two routes to urbanism before the state in the fourth millennium BC — the 
Mesopotamian route, with centralized management, a massive exchange 
network (the Uruk Expansion) and a highly visible urban legacy, and the 
Trypillia megasites low-density route with more limited exchange networks and 
far less materialization of social difference. 

Whichever of the three alternative models for the development of 
Nebelivka is accepted, each model shares the same characteristics of a much 
smaller population estimate than had previously been accepted, a social model 
which is heterarchical and with no obvious signs of centralized management, a 
constant but low intensity reliance of exotic materials in a wide-ranging 
exchange network and the total absence of any urban legacy for three millennia. 
While one model favours smaller-scale permanent settlement, the other two 
models rely on a seasonal mode of settlement, in which the great mass of 
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Nebelivkans were present for only one month per year—whether a month in an 
eight-month pilgrimage season or a one-month period of Assembly. Each model 
acknowledges the key roles of bottom-up settlement planning, local 
depositional practices, house-burning and the creation of memory mounds. 

Our thinking about complex societies will henceforth need to include 
both of these fourth-millennium BC pathways to urbanism into account. It is 
important to underline that neither route involved a high degree of political or 
economic centralization. 

We thank you very much for sharing your thoughts with the Romanian 
(and not only) academic readers! 
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John Chapman and archaeologists from Romania, Bulgaria 
and Republic of Moldavia in visit at Taljanki, Ukraine (2003). 
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Dan Monah, Bisserka Gaydarska, Burçin Erdoğu, Antony Harding 
and John Chapman in Turkey (2004). 

 

 
 

John Chapman and Bisserka Gaydarska in visit 
at northern Romanian monasteries (2008). 

 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

A BRIEF LOOK AT A MISSING WORLD. 

INTERVIEW WITH EMERITUS PROFESSOR 

ANTHONY F. HARDING – EXETER UNIVERSITY 
 
 

Vasile Diaconu 
 
 
 

At the European level, the Bronze Age 
has seen a special interest from specialists, due 
to the changes that occurred with the end of 
the Chalcolithic period. Whether there were 
changes in habitat conditions, population 
displacement, ethnic restructuring, or social 
reorganization, the Bronze Age is a 
chronological segment of particular 
importance in European prehistory. 

One of the best connoisseurs of this 
field is Professor Anthony Harding, who, for 
over half a century, has delved in to various 
aspects of the Bronze Age. A graduate of the 
prestigious Cambridge University, Anthony 

Harding earned his PhD in 1973 with the paper “The Extent and Effects of 
Contact between Mycenaean Greece and the rest of Europe”. During this 
period, he spent a short time at the Institute for Classical Archaeology in 
Charles University, Prague, where he collaborated with Professor Jan Bouzek. 
On completion of his PhD he worked for several months as an assistant 
researcher at the British Museum. From 1973 to 1990, he was Lecturer and 
then Senior Lecturer at the University of Durham. In 1990, he became 
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Professor at this university, and in 2004, Anniversary Professor of Archaeology 
at the University of Exeter. Since 2015, he has been Emeritus Professor. He has 
coordinated and directed archaeological research projects in the UK, but also 
in Poland, the Czech Republic and Romania. 

In his career, he has held several honorary positions: Head of 
Department of Archaeology (Durham University), Chairman of Trustees of 
Antiquity, Fellow of the Society of Antiquaries of London, Fellow of the British 
Academy (and Chairman of the Archaeology Section),Vice-President of The 
Prehistoric Society, President of the European Association of Archaeologists, 
Corresponding member of the Deutsches Archäologisches Institut, member of 
the refereeing committee or editorial board for Germania, Dacia, Cuadernos de 
Preistoria, Origini, and editor in chief of de Gruyter Open Archaeology. 

Most of Professor Harding’s fields of competence relate to the European 
Bronze Age, prehistoric climate change, ancient warfare and salt archaeology. 

He is the author of 10 monographs and over 100 studies and articles on 
various topics regarding the prehistory of the European continent. 

 
Professor Harding, we know that your areas of interest include the links 

between the Mycenaean world and the rest of Europe. What determined you to 
focus on this research topic? 

This goes back to the time when I was a student at Cambridge University 
in the 1960s. I originally studied Classics (Greek and Roman literature, history 
and philosophy) and then changed to Archaeology, but with a special interest in 
Bronze Age Greece. In this I was stimulated by one of my Ancient History 
teachers (Peter Warren) and by the lecturers on Greek topics (Frank Stubbings 
and John Chadwick). I excavated in Crete and at Mycenae, and so it seemed a 
natural thing to progress to look at how the Greek world interacted with the 
“barbarian” world in the Bronze Age. I was encouraged to pursue this line by 
my supervisor (and friend) John Coles, with whom I subsequently wrote a book 
(The Bronze Age in Europe, London 1979), and above all by Jan Bouzek in 
Prague, with whom I spent a wonderful nine months in 1970. 

 
From your point of view, where does the Carpathian space place itself, in 

relation to the Mycenaean world? Much has been written in the archaeological 
literature about centre-periphery relations. Can we identify it for these two 
geographical areas? 

The Carpathian area was always considered by some people to have 
connections with Bronze Age Greece, through the all eged Mycenaean rapiers 
present in Romania and Bulgaria but particularly through the appearance of 
spirally decorated objects, usually small bone or antler objects but also including 
(for instance) the Wietenberg hearth. In my opinion the swords have nothing to do 
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with Greece, so it is simply wrong that T. Bader called them “Mycenaean” in his 
PBF volume of 1991. The spiral ornaments are different, as Wolfgang David has 
shown in a series of penetrating articles: they really do seem to be connected in 
detail to the ornament styles of the Shaft Grave period in Greece. 

The core-periphery debate is something different. I wrote a history of the 
topic in an article in the European Journal of Archaeology in 2013, where I also 
expressed my doubts about its applicability to the European Bronze Age 
situation. I am going to tackle this topic again in the next few months for a 
volume commissioned by two American scholars. In brief, we are talking about 
a model imposed onto a situation in prehistory, where we obviously have no 
historical information, and where the information regarding specific forms and 
objects indicating contact is sparse and often controversial. I particularly 
objected to the account of K. Kristiansen and T. Larsson (The Rise of Bronze 
Age Society, Cambridge, 2005) which basically told a “history” of the Bronze 
Age where the data were uncertain or misrepresented (their use of the Bernstorf 
finds was a notable case of insufficient scrutiny of the evidence – though 
Kristiansen has since rejected them as fakes). 

Now, it is possible that the core-periphery model is indeed applicable to 
the Balkans, including the Carpathian area, in the Bronze Age, but there are 
other ways of looking at the evidence which seem to me to be truer to the data 
we have. The Carpathian area is obviously rich in natural resources, which 
might have been exploited by communities around the Aegean, but a trade 
connection (if it existed) does not mean a relationship of mutual dependence 
except in a very general sense. 

 
You are recognized as one of the best specialists of the European Bronze 

Age. How could you describe the complexity and diversity of that world, given 
the vast geographical space we refer to? 

The Bronze Age world was indeed complex and diverse. In this respect 
I now think that my earlier attempts at writing accounts which treat it as a 
unified whole were naïve – indeed, reviewers of the 1979 book said so, 
though I have still felt it worthwhile to try to discern regularities and patterns 
in the surviving evidence. These have been more, or less, successful, 
depending on your point of view. 

 
Various aspects of Bronze Age society are dealt with in your work. You 

discussed, among other things, weapons and warriors. Was the Bronze Age 
world dominated by conflicts? If so, what determined them? 

Violence was certainly one common aspect of the Bronze Age world. The 
huge numbers of swords and spearheads did not come about by chance! And 
swords were specifically developed with fighting in mind – they are not suitable 
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for hunting or butchering animals. Whether fighting between large groups was a 
common occurrence in the Bronze Age is hard to say. We know of two sites 
where there seems definite evidence for killing on a large scale: Velim in 
Bohemia (Czech Republic), and the Tollense valley in Mecklenburg (north 
Germany). It is of course interesting that these sites date around the time when 
the major change in European culture known as the Urnfield period occurred, so 
it is quite possible to see warfare as a major part of that development. I do not 
agree with Harald Meller that there were armies in the Early Bronze Age; I 
think he has misinterpreted the evidence of hoard finds. So, violence was 
obviously quite common, but whether it dominated life is less certain. There is 
plenty of evidence to show that most people were engaged in subsistence and 
craft activities, not in fighting. 

 
In the last decades a new subdiscipline has developed - salt archaeology. 

You are a very good specialist in this field as well. How can you describe the 
evolutionary course of this research topic at the European level? 

Yes, salt archaeology became quite an important subdiscipline from the 
late 1990s on, stimulated above all by the work of our late colleague Dan 
Monah but also by continuing work at Hallstatt and the Dürrnberg in Austria, 
and in the Seille valley in eastern France, two of the most important areas for 
prehistoric salt in the whole of Europe. Scholars in several countries of Europe 
– notably France, Germany and Spain, as well as Romania – have investigated 
new sites and developed new ideas about the importance of salt in prehistory. 
There is also a small band of dedicated salt researchers in Britain, where the so-
called “Red Hills” of the east coast have been supplemented by numerous finds 
of coarse pottery on inland sites, believed to be for the transport of salt around 
the country in the Iron Age and Roman periods. 

 
You are a connoisseur of the realities of prehistory in Romania, 

especially regarding the fortifications from the Metal Ages and the prehistoric 
exploitation of salt. Please tell us a few words about the scientific projects in 
which you participated in Romania. 

I first visited Romania in 1970, but more seriously and at greater length 
in several visits in the years 1974-76. I experienced marvellous hospitality from 
museum directors all over the country, among whom I would especially 
mention Dorin Popescu in Bucharest, Ivan Ordentlich in Oradea and Tudor 
Soroceanu in Cluj. I visited as many Bronze Age sites as I could, but I was 
never involved in any scientific project in Romania at that time. 

Much later I was fortunate enough to be involved in a major project 
concerning the ancient exploitation of salt, in collaboration with Valeriu Cavruc 
of the Museum of the Eastern Carpathians, Sf. Gheorghe. This came about as a 
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result of an interest in salt I developed in the 1990s, and a one-month visit to 
Romania in 1997 when I spent time in Alba Iulia with Horia Ciugudean trying 
to study two things: salt resources in the middle Mureș valley, and the field 
evidence for ancient agriculture, particularly terraces, which I thought might go 
back into prehistory. I wrote a short article about this in the publication of the 
Baia Mare conference of 1998 (Der nordkarpatische Raum in der Bronzezeit, 
Baia Mare, 2001). For the agriculture I was influenced by the common finding 
of extensive “field systems” in Britain, especially in southern England; I 
wondered whether the so-called “Celtic fields” found in the pastures of Wessex 
might not also be present in the pasture land of the Transylvanian hills. In this I 
was over-optimistic, but I found the terraces that are so common in 
Transylvania very fascinating, and still wonder how far back in time they go. 

On my 1997 visit, I met Valeriu Cavruc at a small meeting that 
Ciugudean had organised in Alba Iulia, and he invited me to come to Sf. 
Gheorghe the following year to attend a workshop in his museum, and to visit 
salt production sites with him. In that year and for several following, we visited 
many places in eastern and northern Transylvania and Moldavia where salt 
production was or is attested (usually through the presence of brine wells). 
Initially we found no direct evidence for ancient exploitation, though we did 
note the presence of timbers protruding from the stream bed at Sânpaul in the 
Homorod valley, where there is a well-known Roman presence. Later we dated 
some of these timbers; interestingly the dates do not fall in the Roman period: 
one is earlier (Iron Age), three are later (medieval). 

We might not have pursued ancient salt much further had we not been 
informed in 2005 of the extraction of a large wooden trough from a place near 
Beclean in Bistrița-Năsăud County. We saw the trough in Bistrița Museum, 
went to the place from where it had been extracted (a known salt spring near the 
village of Figa), and were immediately over whelmed by the sight of a mass of 
timber posts in the stream bed. Radiocarbon dates on the trough indicated a 
Bronze Age date. The following year we went to make a measured plan of the 
site and take more samples; these showed that most belonged to the Bronze 
Age, a few to the Iron Age. That was the start of the excavation campaigns 
which have followed every year since 2007. The results are published in our 
monograph Explorations in Salt Archaeology in the Carpathian Zone (Budapest 
2013) and in ongoing interim reports in Angustia. 

At the same time, I was made aware of the extraordinary site of Iarcuri at 
Cornești in Timiș County. My PhD student Julia Heeb and her husband 
Bernhard restarted excavations on the site and kindly invited me to join them. I 
sent students from Exeter to Cornești for a few years, and took part in the 
fieldwork myself. Subsequently the German Research Foundation (DFG) 
provided large-scale funding and my involvement ceased. 
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You mention the “realities” of prehistory in Romania; one of these has 
always been considered the lack of resources (money!). Of course you need 
money to do research, and archaeological excavation is quite expensive relative 
to other humanities subjects (not of course relative to science), especially if you 
have to pay people to do the work, whether workmen or students. (The tradition 
in Britain is to use volunteers or students, without pay). I have very frequently 
heard Romanian archaeologists say that they cannot afford to procure 
radiocarbon dates as they have no money for them. Instead they write 
enormously detailed articles about pottery chronologies. Apart from being very 
tedious to read, in my opinion these miss the point. It is now possible to get 
highly accurate chronologies for prehistory through AMS dating; and C14 dates 
are no longer expensive. Major labs will charge no more than €300 per sample 
(you can find even cheaper labs in the US). How many workmen could you 
employ, for how long, for €3000 (the cost of ten dates, which would be a good 
start for getting a precise chronology for your site)? Not many. My advice 
would be to frame your research design to allow for slightly less excavation and 
a little more scientific input in to the outcomes of the research. 

These are just some thoughts from an outsider, with a little experience of 
the Romanian situation. 
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Recunoscut specialist în studierea epocii bronzului din zona de nord și 

nord-vest a României, cercetătorul Carol Kacsó a publicat recent, sub forma 
unui mic volum, o serie de piese metalice provenite din Depresiunea Oașului 
(județul Maramureș). 

Pentru a familiariza cititorii cu spațiul de lucru, autorul lucrării amintite 
face o succintă prezentare a cadrului geografic la care se referă studiul său. 
Sunt enunțate limitele teritoriale și unele trăsături geo-morfologice ale 
Depresiunii Oaș. Pe lângă aceste informații sunt menționate, doar sub forma 
unor note de subsol, câteva situri arheologice cunoscute în acest areal și se 
precizează că primele descoperiri de piese metalice de factură preistorică sunt 
semnalate încă din a doua jumătate a sec. XIX. 

Partea cea mai consistentă a volumului o constituie repertoriul descoperirilor. 
Astfel, în Depresiunea Oașului sunt identificate opt puncte cu descoperiri de 
bronzuri, dintre care patru sunt depozite și alte patru sunt descoperiri singulare. Din 
nefericire, pentru majoritatea acestor vestigii nu sunt cunoscute contextele 
arheologice din care provin. Deși piesele care fac subiectul acestei lucrări sunt edite, 
autorul volumului aduce o serie întreagă de completări și corecturi uneori, care vin 
să sporească informația științifică de până în acest moment. 

Așa cum o arată și titlul cărții, cea mai consistentă acumulare metalică 
este cea de la Bătarci, pentru care sunt aduse în prim plan detalii prea puțin 
cunoscute legate de condițiile de descoperire și structura acesteia. Depozitul 
conține, la ora actuală, 54 de piese, plus resturi provenite dintr-un vas ceramic, 
dar se bănuiește că au mai existat și alte obiecte, risipite după momentul 
descoperirii. Ca principale tipuri care se regăsesc în structura acestei acumulări 
de piese, amintim mai multe topoare cu disc și spin, un pumnal, un vârf de 
lance, celturi cu plisc, fragmente de seceri, brățări, verigi de bronz și aur, bare și 
turte metalice. Pentru cinci dintre artefacte sunt publicate și analize 
metalografice, realizate în anii ’70. 

Un alt depozit prezentat în volum este cel de la Prilog, alcătuit din 23 de 
obiecte, respectiv topoare cu disc și spin și câteva turte de bronz. 

O altă acumulare metalică interesantă este cea de la Târșolț, care conține 
doar cinci piese: un topor de tip Drajna, un celt cu plisc, două brățări și o verigă 
de picior. 

Alte depozite, cele de la Turț și Turulung, sunt alcătuite fiecare din câte 
două obiecte, având caracter mixt sau unitar.  

În ceea ce privește piesele izolate, amintim doar un celt, o daltă, un topor 
cu disc și spin, și un topor trapezoidal cu marginile ridicate. 

Un aspect interesant îl reprezintă contextul arheologic al acumulărilor de 
piese metalice, iar în acest caz autorul volumului consideră că depozitele de la 
Prilog și Târșolț sunt depuneri în mediu umed. 
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Din punct de vedere cronologic, artefactele de bronz din Depresiunea 
Oașului aparțin bronzului mijlociu și târziu, pentru etapa timpurie nefiind 
documentate descoperiri până în prezent. Nu lipsit de importanță este faptul că 
depozitele aparțin etapei finale a epocii bronzului, fiind incluse în categoria 
celor de tip Uriu-Ópályi. 

Structura depozitelor este un alt detaliu care a fost discutat în cadrul 
acestui volum. Unele grupări au compoziție mixtă, dar sunt și acumulări 
metalice unitare. Cea mai mare varietate tipologică este observată în cazul 
depozitului de la Bărtaci, în care se întâlnesc arme, unelte, podoabe, material 
brut și resturi de turnătorie. În cazul acestei acumulări de piese, obiectele au fost 
confecționate din bronz, cupru, dar și din aur. 

Pentru o imagine de ansamblu, autorul lucrării prezintă depozitele din 
Depresiunea Oașului într-un context mai larg, care, din punct de vedere 
geografic, include Transilvania și zona Tisei superioare.  

De un real folos este și ilustrația volumului, care cuprinde desene și 
fotografii, edite și inedite, de bună calitate, ceea ce permite celor interesați de 
subiect să aibă o imagine cât se poate de clară asupra tipurilor de artefacte 
metalice identificate în spațiul de lucru amintit anterior. 

După lista bibliografică consistentă, urmează o Addenda, care cuprinde 
lista topoarelor cu disc și spin de tip B4, varianta Uioara, precum și un rezumat 
amplu în limba engleză. 

Lucrarea pe care am prezentat-o în rândurile anterioare, departe de a fi un 
volum cantitativ consistent, este un model de bune practici în ceea ce privește 
analizele istorice microzonale, mai ales că pentru diferite categorii de piese, 
astfel de demersuri nu sunt foarte numeroase. 

 
VASILE DIACONU 
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În rândul revistelor prestigioase de arheologie, publicația editată de 

European Association of Archaeologists se individualizează prin originalitatea 
și înalta calitate a materialelor introduse în circuitul științific. 

Ultimul număr aferent anului 2018 include șase studii valoroase, care 
acoperă o plajă cronologică amplă, de la paleolitic până în evul mediu, precum și 
11 recenzii / prezentări de carte. 

În buna tradiție a revistelor occidentale de profil, European Journal of 
Archaeology este deschis de un editorial semnat de C.J. Frieman și R. Skeates, în 
care este prezentată o sinteză a contribuțiilor ce se regăsesc în paginile publicației. 

Un prim studiu, datorat lui T.K. Nielsen și F. Riede, abordează 
problematica cercetării paleoliticului scandinav, din perspectivă istoriografică. 
Cei doi autori subliniază faptul că arealul geografic amintit are o poziție 
oarecum periferică în ansamblul arheologiei europene focusată pe studiul 
Pleistocenului. Situația această poate fi explicată inclusiv prin însăși geografia 
zonei, dar și prin modalitățile de abordare a subiectului prezenței 
neanderthalienilor în spațiul nordic al Europei. Pe baza unui model interpretativ 
a ceea ce înseamnă lucrările dedicate paleoliticului mijlociu și superior din 
arealul scandinav, autorii studiului afirmă că literatura arheologică a acestui 
spațiu se individualizează prin anumite trăsături: regionalism, naționalism, 
raritatea publicațiilor într-o limbă de circulație internațională, numărul mic al 
dezbaterilor științifice și chiar amatorism.  

O contribuție aparte este cea semnată de V. Vondrovský, care abordează 
studiul orientării locuințelor din mediul culturii ceramicii liniare (LBK). 
Autorul analizează un număr de 1546 de locuințe răspândite pe un areal 
geografic vast, cuprins între bazinul Parisului și cel al Niprului. După o trecere 
în revistă a celor mai importante opinii privind dispunerea locuințelor lungi din 
mediul LBK, autorul studiului propune un model de analiză spațială. Rezultatele 
acestuia indică o serie de specificități, dintre care amintim faptul că a existat un 
model de orientare pentru întreg arealul culturii studiate, intrările se aflau, în 
general, pe latura de sud-est a construcțiilor, iar dispunerea cardinală a 
locuințelor cunoaște mici variabilități între vestul și estul arealului LBK. 

Observațiile studiului amintit, bazate pe o analiză amănunțită a unui 
număr semnificativ de factori (orientare, dinamică micro și macrozonală, 
modelare 3D), indică faptul că dispunerea spațiilor de locuit, cu precădere a 
celor alungite, este o dovadă a raportării comunităților neolitice la elemente care 
țin de orientarea solară. 

Problematica meșteșugarilor și a specializării metalurgiei în epoca 
bronzului a fost frecvent discutată în literatura arheologică, însă unele puncte de 
vedere noi sunt absolut necesare a fi evidențiate. În rândul acestora se înscrie și 
articolul semnat de M.H.G. Kuijpers, care abordează conceptul ,,specialiștilor” 
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din perspectiva anumitor categorii de piese metalice. Autorul discută raportul 
dintre meșterii metalurgi și specializarea lor, aducând în prim plan implicațiile 
economice ale acestei relaționări. Analiza cercetătorului olandez are la bază 
observațiile realizate asupra unui set de topoare de bronz ale căror caracteristici 
tehno-morfologice au permis identificarea mai multe categorii de persoane 
implicate în confecționarea lor. Din acest punct de vedere, M.H.G. Kuijpers 
identifică: meșteșugarii amatori (dețin cunoștințe, dar nu dau dovadă de 
rafinament), meșteșugarii obișnuiți (realizau produse de calitate, dar nu 
perfecte), meșteșugarii specializați (confecționau produse de înaltă calitate, 
aflate la limita utilizării cotidiene și simbolice) și virtuoșii (cei care realizau 
produse excepționale). 

Tot pentru perioada epocii bronzului se înscrie și articolul semnat de L. 
Dietrich, A. Bălășescu și O. Dietrich, al cărui subiect se leagă de posibilitatea 
identificării unor manifestări sociale comunitare în așezarea de la Rotbav, din 
România. Analiza autorilor pleacă de la interpretarea vestigiilor descoperite 
într-un așa-numit ,,cenușar” specific bronzului târziu. Pornind de la o serie de 
analize sedimentologice, coroborate cu materialele arheologice identificate în 
structura ,,cenușarului”, autorii consideră că acest spațiu depășea specificul 
activităților economice cotidiene. Pentru argumentare a fost realizată o analiză 
riguroasă a inventarului osteologic animal, dar și a materialului ceramic, fiind 
presupusă o selecționare a acestora, spre deosebire de restul așezării. 

Un studiu care se include în categoria abordărilor pluridisciplinare este 
cel semnat de un colectiv extins de autori, coordonat de E. Panagiotopoulou, și 
care discută aspecte ale mobilității umane în perioada timpurie a epocii fierului 
din Thessalia pe baza analizelor izotopilor de stronțiu, pornind de la 
determinările realizate pe mai multe serii scheletice provenite din câteva spații 
mortuare atribuite perioadei Protogeometrice. Principalele rezultate ale analizei 
menționate sugerează faptul că în cele trei necropole studiate se întâlnesc atât 
elemente locale, dar și alogene, iar acest aspect se observă și din perspectiva 
comportamentului funerar. 

O contribuție cu totul aparte este cea datorată unui grup de cercetători 
suedezi și britanici (A. Hennius, R. Gustavsson, J. Ljungkvist, L. Spindler), a 
căror direcție de studiu s-a concentrat pe piesele de joc confecționate din oase 
de mamifere marine (balene) și care au fost utilizate în mediul pre-viking și 
viking din Scandinavia. Din punct de vedere cronologic, artefactele analizate se 
încadrează, în sens larg, între anii 200 și 1200 p. Chr. și provin, în mare măsură, 
din contexte funerare. După o prezentare a cadrului istoric general, referitor la 
vânarea marilor mamifere marine, autorii discută utilizarea pieselor de joc 
realizate din diferite materii dure animale. A fost propusă și o tipologie a acestor 
artefacte, dar distribuția lor, din punct de vedere cronologic, este variabilă. Nu 
în ultimul rând, autorii studiului fac o serie de precizări legate de locul unde 
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erau realizate piesele de joc și implicit schimbul cu materiile prime necesare 
confecționării lor. 

Secțiunea dedicată recenziilor și prezentărilor de carte este una 
consistentă, iar cele 11 lucrări au o tematică variată, de la teoretizarea în 
arheologie, până la studii de caz privind comunitățile paleolitice, anticarism sau 
abordări arheozoologice.  

În încheiere se cuvine subliniat faptul că și acest număr al European 
Journal of Archaeology promovează studii de calitate, cu o viziune modernă, 
multidisciplinară, care acoperă o plajă tematică vastă, înlesnind astfel difuzarea 
unor valoroase contribuții științifice. 

 
VASILE DIACONU 
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La data de 30 iunie 2019, la Muzeul de Istorie din Roman s-a organizat o 

expoziție dedicată faianței și porțelanului, în care au fost prezentate publicului 92 de 
obiecte, într-un concept muzeografic cu note estetice date de armonizarea 
elementelor de muzeotehnică cu fragilele piese de patrimoniu. Mărturie a 
respectivului eveniment muzeal este catalogul expoziției, lucrare ce constituie rodul 
eforturilor echipei de specialiști de la muzeul romașcan, dar și de la Muzeul de 
Istorie și Etnografie Târgu Neamț și de la Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-
Neamț, instituții aflate în subordinea Complexului Muzeal Județean Neamț. 

Unii dintre specialiștii implicați în conceperea lucrării nu sunt la prima 
experiență. Cu doar câțiva ani în urmă, George Dan Hânceanu publica studiul 
Vase de import din porțelan, secolele XVII-XX, descoperite la Roman, în Studia 
Romanensia, XIII, 2015, p. 16-51, în care reunea cele mai reprezentative 
artefacte scoase la lumină în ultima jumătate de secol. 

Un demers unic în peisajul științific ce are ca preocupare arealul 
Moldovei, catalogul de expoziție vine să reunească, așa cum se precizează încă 
din Introducere, obiectele de faianță și porțelan provenind atât din săpături 
arheologice, cât și din donații. 

Catalogul oferă cititorului, specialist ori simplu pasionat, o bucurie 
generată de spectaculozitatea formelor vaselor și a decorurilor policrome cu 
care au fost înfrumusețate în atelierele de origine. 

Despre primele centre producătoare de porțelan, dar și despre istoricul 
mărfurilor aflăm din primul capitol Faianța și porțelanul în spațiul european. 
Apariție și evoluție. Chiar dacă în lucrare ponderea pieselor de faianță este mai 
mare în comparație cu cele de porțelan, cititorul este familiarizat, încă de la bun 
început, cu terminologia și parcursul tehnologic al diverselor vase, incluse 
cândva în categoria produselor de lux, datorită faptului că erau apanajul înaltei 
societăți. Sunt amintite tipurile de argile și elemente chimice utilizate în 
compoziția pastei, motivele decorative abordate și varietatea mărcilor de 
producător aplicate cu atenție de artizani, fie creatori de piese cu caracter unic 
sau de serie, ca o certificare a calității produselor. 

Capitolul ce tratează Manufacturi occidentale pentru faianță și porțelan. 
Inițiatori, ceramiști, ateliere, mărci de producător ne propune un itinerariu prin 
ansamblurile industriale ale unor manufacturi englezești din Worcester, așa cum 
era Worcester Royal Porcelain, sau Burslem, unde se remarca firma Wedgwood, 
Hill Pottery, dar și Birmingham, centru reprezentat de Kannreuther Frauer & Co. 
Însă cea mai importantă concentrație de manufacturi era în comitatul 
Staffordshire, iar printre cele mai active erau Minton (Stoke-on-Trent); Spode, 
Copeland & Garrett (Stoke-on-Trent); Hicks and Meigh (Hanley); William & 
James Butterfield; Malkin, Walker & Hulse, Myott Son & Co (Cobridge). 
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Astfel, descoperim canale navigabile și rețele de transport terestru pentru 
materia primă și piesele finite, hale de malaxare, modelare, decorare și ardere a 
numeroaselor forme de vase. Ne sunt prezentate, pentru fiecare manufactură, 
principalele repertorii decorative, majoritatea tinzând către imitarea porțelanurilor 
asiatice ori aducerea în prim-plan a motivelor decorative de inspirație antică ori 
medievală, teme specifice romantismului. Nu sunt omise participările la 
expozițiile de bunuri industriale, acolo unde manufacturile erau premiate, și nici 
principalele piețe de desfacere ale produselor, în special din Europa Răsăriteană 
(Rusia, Turcia, România), dar și de la antipozi (Australia, Noua Zeelandă). 

Un segment aparte este alocat și manufacturilor franceze, în special a 
celei de la Limoges, centru unde se produceau piese realizate în tehnicile 
emailului cloisonne și champleve. Porțelanul fabricat în respectivul centru era 
de cea mai bună calitate, iar printre ceramiștii marcanți a fost William Guerin 
(1838-1912), a cărui marcă de producător se păstrează pe una din cănile aflate 
în colecția muzeului nemțean (cat. 31). 

Înșiruirea centrelor continuă cu Keller & Guérin din Lunéville, apoi cu 
Jules / Johnston Vieillard & Cie. (Bordeaux), pentru a încheia cu Utzschneider 
& Cie (Sarreguemines), poate una dintre cele mai reprezentative fabrici de 
faianță, reprezentată sub aspectul cantitativ al vaselor descoperite în săpăturile 
arheologice din țara noastră. 

Belgia este și ea prezentă în economia catalogului, prin manufactura 
Royal Boch-La Louvière, care a fost puternic influențată de creațiile 
ceramiștilor din Delft, mai ales în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

Spațiul central-european este reprezentat prin manufacturile Altrohlau și 
Moritz Zdekauer din Cehia, ale căror începuturi coboară în prima parte a 
veacului al XIX-lea, pentru a cunoaște o continuitate până în timpurile noastre, 
cu toate avatarurile generate de unele realități politice. Dintre manufacturile 
germane sunt amintite Villeroy & Boch-Mettlach, Hutschenreuter-Selb 
(Bavaria) și Ackermann & Fritze, Volkstedt (Rudolstadt). În catalog se remarcă 
o farfurie produsă în manufacturile Villeroy & Boch-Mettlach de la Dresda, 
care a aparținut marelui agronom Ion Ionescu de la Brad (cat. 45). 

Pentru secolul al XX-lea, este amintită manufactura austriacă 
Wilhelmsburg-Mostviertel, dar și cele din fosta Cehoslovacie, Epiag și Ditmar 
Urbach, ambele aflate astăzi în Cehia. 

Două recipiente de faianță ne oferă un crâmpei din comerțul cu produse 
de import din veacul al XIX-lea, și anume un vas pentru condimente (muștar), 
produs pentru firma Batty & Co.-London (cat. 21) și o cutiuță de cosmetice cu 
numele magazinului Gellé Frères, Parfumeurs (cat. 47). 

Capitolele sunt presărate cu imagini de epocă (litografii, cărți poștale, 
fotografii), dar și hărți cu amplasarea centrelor, extrem de utile în înțelegerea și 
urmărirea întregului proces de creare a vaselor de faianță și porțelan. 
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La subcapitolul II, Forme, decoruri și mărci, aflăm că din cele 57 de piese, 
27 aparțin Muzeului de Istorie Roman, 14 sunt de la Muzeul de Istorie și 
Etnografie Târgu Neamț, iar 11 de la Muzeul Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra-
Neamț, iar cinci din patrimoniul Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț. 

Din totalul de 57, doar 12 sunt vase din porțelan, aspect ce ne arată că 
faianța a fost mult mai accesibilă, atât sub aspect financiar, dar mai ales datorită 
statutului pe care îl avea: cel de veselă cu caracter utilitar. Din punct de vedere 
tipologic, recipientele din faianță se împart în următoarele categorii: farfurii 
(29), platouri (3), castroane (3), cănițe (4), căni (2), cești (2), flacoane 
farmaceutice (7), la care se mai adaugă câte un exemplar din categoriile bol, 
tăviță, un vas alimentar, un recipient cosmetic, o călimară, o pipă, dar și un bol 
pentru bărbierit, prevăzut cu compartiment destinat așezării pămătufului. 

De remarcat este că majoritatea vaselor se încadrează în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea, iar o altă serie de vase, produse în special în Germania și 
Cehoslovacia, se încadrează în prima jumătate a secolului următor, iar unele 
provin din cea de-a doua jumătate a aceluiași veac. 

La subcapitolul III, intitulat Analogii. Interpretări și datări, se urmărește 
dinamica răspândirii în târgurile românești a faianței vest-europene, cu o analiză 
specială a celei englezești. În repertoriul scenelor abordate, pe lângă temele 
exotice („Canton/Asian Pheasants”, cat. 15) ori orientale (cat. 4, 10), se remarcă 
și cele preluate din cultura românească de către manufactura Kannreuther 
Frauer & Co din Birmingham, cum ar fi „Mănăstirea Curtea de Arjisu” ori 
„Ecclesia Stavropoleos” (cat. 17). 

În catalogul propriu-zis, piesele reproduse sunt însoțite în treimea 
inferioară de o fișă descriptivă. De un real interes este suprapunerea pieselor 
fragmentare peste modelul standard, redat într-o nuanță neutră (gri), astfel că 
respectiva alăturare permite reconstituirea întregii imagini. 

Trebuie să recunoaștem dificultatea temei, întrucât de multe ori este greu 
de urmărit tipurile de decoruri, așa cum au fost abordate prima dată în 
manufacturile implicate în crearea de modele, dar care, mai apoi, au fost 
preluate și de alte centre producătoare. În multe cazuri, ștampila producătorului 
nu este însoțită și de denumirea modelului înfățișat ori unele denumiri nu 
coincid cu scena redată în tehnica transferului. 

Lucrarea este o lăudabilă contribuție în domeniul artelor decorative, fiind 
un instrument real în activitatea arheologilor, dar și a specialiștilor din muzee 
ori institute de artă, și, de ce nu, în demersurile viitoare a unor agenți economici 
interesați în revitalizarea diverselor centre industriale românești, cu tradiție în 
producerea faianței și porțelanului. 

 
IOAN IAȚCU 
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Ioan Iațcu, Senica Țurcanu, Loredana Solcan, Luminița Bejenaru (coord.), 
De la natură la cultură: arta prelucrării osului și cornului. Catalog de expoziție, 

Editura Palatul Culturii, Iași, 2016, 245 p. 
 

Interdisciplinaritatea este astăzi o prezență constantă în arheologia 
românească, aportul său la o mai bună înțelegere a vieții comunităților umane 
din trecut fiind incontestabil. Între disciplinele care îmbogățesc – din punct de 
vedere calitativ și cantitativ – rezultatele cercetărilor arheologice se remarcă 
bioarheologia, îndeosebi prin intermediul arheozoologiei. O realitate deloc 
întâmplătoare, mai ales dacă ținem cont de faptul că în urma săpăturilor 
arheologice rezultă adeseori o cantitate importantă de resturi faunistice. O parte 
dintre materiile dure animale – datorită caracteristicilor lor – au fost prelucrate 
și transformate în artefacte de uz comun, de podoabă și de cult, uneori chiar de 
meșteri specializați, care au realizat veritabile capodopere, de o deosebită 
valoare artistică1. 

În contextul afirmării arheozoologiei românești pe plan internațional, prin 
intermediul contribuțiilor specialiștilor ce activează îndeosebi în centrele de 
tradiție de la București și Iași, în perioada 23-28 mai 2016, sub egida 
International Council for Archaeozoology, a fost organizată în capitala istorică a 
Moldovei o prestigioasă manifestare științifică internațională – 11th Meeting of 
the ICAZ Worked Bone Research Group (https://www.wbrg.net/meetings/11th-
meeting-iasi-2016/) (fig. 1). La eveniment au contribuit Facultatea de Biologie a 
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, în calitate de coordonator, precum și 
partenerii săi – Institutul de Arheologie al Academiei Române și Muzeul de 
Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova”. 

Lucrările manifestării au fost reunite în volumele ce includ programul și 
rezumatele2 (fig. 2), respectiv actele conferinței (Bejenaru, 2018) (fig. 7). 

Evenimentul a fost completat de o expoziție temporară intitulată From 
Nature to Culture: the Art of Processing Bone and Antler / De la Natură la 
Cultură: Arta prelucrării osului și cornului, care a fost găzduită de Muzeul 
Unirii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova”, în perioada 24 

1 De exemplu, în urma cercetărilor arheologice sistematice, cu caracter interdisciplinar, pe 
care le-am efectuat în perioada 2005-2009 în cuprinsul Casetei C din cadrul tell-ului 
calcolitic cu vestigii Precucuteni-Cucuteni de la Poduri-Dealul Ghindaru au fost 
descoperite aproximativ 20000 de resturi faunistice (recoltate exhaustiv), un număr de 
cca. 200 dintre acestea – reprezentând așadar 1% – fiind prelucrate și transformate în 
unelte, arme, podoabe. 

2 11th Meeting of the ICAZ Worked Bone Research Group. Programme and Abstracts. 
23-28 May 2016, Iași, Romania, Iași, 2016, 50 p. 
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mai - 26 iunie 2016 – conform informațiilor inserate pe afiș 
(https://palatulculturii.ro/expozitii-si-evenimente/expoziia-de-la-natur-la-
cultur.-arta-prelucrrii-osului-i-cornului-17)3 (fig. 3) –, în cadrul căreia au 
fost prezentate mai multe artefacte de os-corn prelucrate, datând din paleolitic 
până în evul mediu timpuriu, ce îmbogățesc patrimoniul principalelor unități 
muzeale din Moldova. 

Expoziția a fost însoțită de un catalog (Iațcu et alii, 2016, 245 p.) (fig. 4), 
la a cărui realizare au contribuit 18 specialiști din cadrul instituțiilor deținătoare 
ale patrimoniului prezentat, și a fost deschisă anterior datei preconizate, 
respectiv pe 21 mai, cu prilejul celei de-a XII-a ediții a Nopții Europene a 
Muzeelor (p. 11). 

Asupra expoziției și catalogului vom face câteva referiri în cele ce urmează. 
Deși – așa cum am menționat deja – în acest caz am avut de-a face cu 

un eveniment internațional, în mod neașteptat catalogul expoziției a fost editat 
doar în limba română, în timp ce afișul a fost realizat și în limba engleză. În 
acest fel a fost limitat accesul reputaților specialiști străini la conținutul 
volumului, deși expoziția le-a fost dedicată și lor, conform intenției 
mărturisite a organizatorilor evenimentului. 

Referitor la conținutul publicației, ne-a atras încă de la început atenția 
Cuprinsul (p. 5), cu neobișnuita paginație aferentă Catalogului. O lipsă de 
inspirație a editorilor volumului, care are darul măcar să îl nelămurească pe 
cititor, dacă nu cumva chiar să-l încurce. 

Iată și un exemplu în acest sens: 
Paleolitic  ................................................................................................  40 (116) 

Practic, în acest caz suntem informați că artefactele din catalog aferente 
paleoliticului încep a fi ilustrate de la pagina 40, iar textele din cuprinsul fișelor 
corespunzătoare lor sunt prezentate de la pagina 116. 

Volumul se continuă cu un Cuvânt introductiv (p. 7-21), semnat de doi 
dintre coordonatori – Senica Țurcanu și Ioan Iațcu –, în care sunt prezentate 
informații generale despre simpozion, expoziție și artefacte, conținutul 
catalogului și obiectivul propus, fiind totodată amintite instituțiile colaboratoare 
și specialiștii care au contribuit la realizarea evenimentului. De asemenea, au 
fost enumerate câteva expoziții naționale și internaționale cu tematică similară, 
precum și volumele ce le însoțesc. La un moment dat autorii menționează faptul 
că pentru realizarea expoziției au fost selectate peste 400 de artefacte, iar peste 
300 dintre acestea au fost inserate în paginile catalogului (p. 9). Așa cum aveam 

3 Deși pe pagina web oficială a instituției organizatoare se face referire, în calitate de 
instituție colaboratoare, la Muzeul de Istorie Neamț din cadrul Complexului Muzeal 
Județean Neamț, la acea dată (în prezent Complexul Muzeal Național Neamț), în 
realitate este vorba de Muzeul de Istorie Roman. 
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să descoperim cu stupefacție încă de la primirea unui exemplar din volum – 
după aproximativ un an de la eveniment, în calitate de contributor –, numărul 
artefactelor a fost însă cu mult mai mare. Asupra acestui aspect vom reveni cu 
detalii în paginile următoare. Această primă parte a publicației este completată 
de câteva ilustrații de foarte bună calitate grafică, alegerea unora dintre ele 
nefiind însă tocmai inspirată, din cauza poziției vizitatorilor (specialiști 
participanți la conferință) în raport cu aparatul de fotografiat. 

Piesa de rezistență a publicației, din punct de vedere al conținutului 
științific, o constituie, în opinia noastră, capitolul Prelucrarea osului și a 
cornului în regiunile est-carpatice ale României (p. 23-28), semnat de reputatul 
specialist Ion Ioniță. „Reflecțiile” domniei sale se îndreaptă cu precădere asupra 
activității de prelucrare a osului și cornului în cadrul unor ateliere specializate 
descoperite în așezări ale culturii Sântana de Mureș-Chernyakhov (sec. IV 
d.H.), între care se distinge cea de la Valea Seacă (județul Vaslui), cercetată pe 
scară largă. Meșterii antichității târzii au prelucrat îndeosebi materii dure 
animale provenite de la cerbi, pe care le-au transformat în veritabile artefacte de 
prestigiu, în activitatea lor acordând prioritate celebrilor piepteni. Referiri 
succinte au vizat însă și alte tipuri de piese din expoziție, aparținând celorlalte 
epoci și medii culturale. 

Capitolul Materii dure de origine animală: considerații biologice (p. 29-
37) îi aparține unuia dintre editorii volumului – Luminița Bejenaru. În cuprinsul 
său este prezentată – adeseori în termeni tehnici, imposibil de evitat – anatomia 
materiilor prime de origine animală, clasificate în materii moi și cornificate 
(pielea, blana, lâna, tendoanele, viscerele, tocul cornos al cornului de la 
cavicorne), respectiv materii dure (oasele, coarnele, dinții, cochiliile). De 
asemenea, au fost avute în vedere diversitatea și selecția surselor de materii 
prime utilizate de-a lungul timpului de către comunitățile umane. 

În mod surprinzător, volumul conține două liste de Abrevieri, prima 
dintre ele precede Catalogul și se referă la denumirile instituțiilor și 
dimensiunile artefactelor (p. 38), iar a doua precede Bibliografia și se referă la 
denumirile publicațiilor (p. 230, 231). Doar aceasta din urmă se regăsește și la 
Cuprins. Desigur că ar fi fost mult mai potrivit ca editorii să realizeze o singură 
listă, care să cuprindă toate elementele abreviate, așa cum se obișnuiește. 

Cea mai consistentă parte a volumului este dedicată Catalogului 
propriu-zis (p. 39-229), care este structurat în două părți – ilustrație (p. 39-
115) și text (p. 116-229) –, fiecare dintre acestea fiind, la rândul său, divizate 
pe epoci (paleolitic – p. 40-43, 116-119; neo-eneolitic – p. 44-69, 120-162; 
epoca bronzului – p. 70-81, 163-187; epoca fierului (Hallstatt, La Tène și 
Dacii liberi) – p. 82-91, 188-200; antichitatea târzie (cultura Sântana de 
Mureș) – p. 92-109, 201-215; evul mediu timpuriu (secolele V-XII) – p. 110-
115, 216-229). Catalogul reprezintă contribuția celor 18 autori menționați pe 
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pagina de titlu a volumului (p. 3) –, cu toții activând în cadrul instituțiilor 
colaboratoare – în număr de 11, amintite atât în introducere (p. 8), cât și în 
lista de abrevieri ce precede catalogul (p. 38). 

Cu o singură excepție regretabilă – asupra căreia vom reveni la momentul 
potrivit – fișele artefactelor inserate în catalog sunt structurate în nouă categorii 
de informații, respectiv: denumirea piesei, încadrarea culturală și / sau 
cronologică (uneori chiar și contextul arheologic, ceea ce este de dorit), 
materialul din care au fost confecționate, dimensiunile, locul descoperirii 
(punctul, satul, comuna, județul), deținătorul și numărul de inventar, descrierea 
succintă, caracterul inedit sau edit (în acest din urmă caz menționându-se 
principalele referințe bibliografice), precum și autorul fișei. 

Deși la un moment dat, la începutul anului 2016, am fost contactat de 
editorii volumului, în calitate de contributor, pentru a valida informațiile 
furnizate și de a se realiza o uniformizare a lor în vederea tipăririi volumului, se 
poate constata că fișele artefactelor sunt redactate neuniform, acestea purtând în 
mod excesiv amprenta personalității profesionale a autorilor lor, și mai puțin 
implicarea editorilor, mai ales în ceea ce privește descrierea. În timp ce unele 
fișe prezintă descrieri consistente ale artefactelor – complete și corecte (inclusiv 
din punct de vedere al acurateței lingvistice) –, altele conțin descrieri lacunare și 
chiar eclectice, reprezentând de fapt simple înșiruiri de cuvinte, care le fac greu 
inteligibile sau chiar neinteligibile pentru anumite categorii de potențiali cititori 
(specialiști străini sau nespecialiști). 

Cu același prilej am atras atenția editorilor asupra faptului că încadrarea 
cultural-cronologică corectă, ce trebuie să se regăsească și în volum, este cea 
propusă și acceptată de către istorici / arheologi (exemple: cultura Cucuteni, faza 
Cucuteni A, etapa Cucuteni A2 etc.). Din păcate însă, în cazul multor fișe de 
artefacte – inclusiv dintre cele ale subsemnatului – s-au făcut modificări, 
acceptându-se spre publicare invenția nefericită a biologilor (exemple: cultura 
Precucuteni, faza III; cultura Cucuteni, faza A). În mod cert aceiași biologi 
„inventivi” nu ar accepta ca istoricii / arheologii să schimbe denumirile științifice 
latinești propuse și acceptate de ei pentru diferitele specii de animale ale căror 
resturi faunistice sunt descoperite în urma cercetărilor arheologice. Pe de altă 
parte însă, determinarea de către biologi a speciilor de animale sau a suportului 
anatomic al artefactelor este binevenită și întru-totul acceptabilă pentru istorici / 
arheologi. În aceeași ordine de idei, considerăm că în cuprinsul catalogului se 
impunea ordonarea cronologică a artefactelor și fișelor acestora, de la cele mai 
vechi la cele mai noi, însă din motive de neînțeles acest lucru nu s-a întâmplat. 

În mod evident, era datoria celor patru editori să realizeze uniformizarea 
absolut necesară a informațiilor cuprinse în fișele artefactelor, conform scopului 
inițial propus și împărtășit inclusiv celorlalți autori. 
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De asemenea, considerăm că fiecare dintre autori trebuia să primească din 
partea editorilor varianta completă a volumului, înainte de tipărire, pentru a 
avea o imagine exactă asupra acestuia. În ceea ce ne privește, dacă s-ar fi 
întâmplat acest lucru, pe de o parte am fi luat măsurile care se impuneau în 
vederea eliminării datelor privind depozitul cucutenian de astragale din cadrul 
complexului de cult de la Ghelăiești, iar pe de altă parte am fi renunțat la 
calitatea de contributor la catalog din motivele inserate deja în cuprinsul acestei 
note critice. Avem însă convingerea că editorii publicației au avut în vedere 
prima dintre posibilitățile enunțate și tocmai de aceea au ales să ne pună în fața 
faptului împlinit, în sens negativ, desigur. Același motiv stă și la baza refuzului 
organizatorilor expoziției de a le face cunoscute intențiile lor reprezentanților 
Complexului Muzeal Național Neamț care au contribuit la eveniment. 

Ultima parte a volumului este reprezentată de Bibliografie (p. 232-245), 
care conține 125 de lucrări. 

* 
Între instituțiile care au participat în mod direct la realizarea expoziției 

temporare și a catalogului aferent se numără și actualul Complex Muzeal 
Național Neamț (sub titulatura de la acea dată – Complexul Muzeal Județean 
Neamț), prin intermediul Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț și a 
Muzeului de Istorie Roman. Acestora li se adaugă, în mod indirect, Muzeul de 
Artă Eneolitică Cucuteni4, care a fost gazda specialiștilor ce au conferențiat la 
Iași în timpul excursiei documentare de la Piatra-Neamț. 

Instituția noastră a fost contactată în acest sens în mod oficial de către 
Complexul Muzeal Național „Moldova”. După obținerea acordului de principiu, 
între cele două instituții s-a încheiat un contract de împrumut temporar 
(reprezentantul legal al Complexului Muzeal Național Neamț fiind directorul-
manager Dr. Ciprian-Dorin Nicola) pentru un număr de cca. 60 de piese de os-
corn, cu diferite forme, dimensiuni, funcționalități și stări de conservare, multe 
dintre ele fiind inedite. Aproximativ 30 de artefacte provin din Muzeul de Istorie 
și Arheologie Piatra-Neamț, fișele acestora fiind realizate de către subsemnatul5, 

4 În limba engleză titulatura corectă și completă a Muzeului de Artă Eneolitică Cucuteni 
este Cucuteni Eneolithic Art Museum, nicidecum Museum of Cucuteni Chalcolithic Art, 
așa cum apare în volumul cu programul și rezumatele conferinței (p. 2). Iar numele oficial 
al localității în care se află acest muzeu, atât în limba română, cât și în limba engleză, este 
Piatra-Neamț, nu Piatra Neamț, conform indicatorului localităților din România. 

5 Catalog: p. 47, 48, 51, 52, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 65, 68, 69, 122-126, 134, 135, 142, 
144, 145, 148-150, 153-155, 158, 160, 161, nr. 18, 19, 21-23, 25, 26, 50-53, 74, 75, 
80, 81, 92, 93, 97, 105, 109, 113, 120, 121, 124-129. 
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iar alte aproximativ 30 de obiecte provin de la Muzeul de Istorie Roman, fișele lor 
fiind completate de colegul George-Dan Hânceanu6. 

Transferul pieselor de la Piatra-Neamț la Iași și retur, respectiv de la 
Roman la Iași și retur, a fost asigurat din partea Complexului Muzeal Național 
Neamț de colegii Lucian Uță și Florin-Ion Macoveiu. 

Menționăm faptul că nici unul dintre cei cinci reprezentanți ai instituției 
noastre, implicați într-un fel sau altul în eveniment, nu a participat la vernisajul 
expoziției și / sau la lansarea catalogului ce o însoțește. 

În aceste condiții, imaginea reală asupra expoziției temporare de la Iași 
avea să fie cunoscută la Piatra-Neamț post factum (un an mai târziu), prin 
intermediul catalogului acesteia, organizatorii / editorii oferindu-i 
subsemnatului un exemplar, ca urmare a contribuției menționate anterior. 

Răsfoind paginile volumului, am descoperit cu mare surprindere faptul că 
expoziția a avut în cuprinsul său mult mai multe artefacte din patrimoniul 
actualului Complex Muzeal Național Neamț, mai precis a Muzeului de Istorie și 
Arheologie Piatra-Neamț, decât cele împrumutate oficial. Este vorba despre una 
dintre cele mai importante descoperiri din preistoria României și nu numai – 
depozitul de astragale (în număr de 497) aferent complexului de cult descoperit 
într-un sanctuar aparținând culturii Cucuteni de la Ghelăiești-Nedeia7 (fig. 5, 6). 

Despre acest aspect deosebit de important, nici organizatorii expoziției, nici 
editorii catalogului nu au considerat necesar să informeze în mod oficial 
Complexul Muzeal Național Neamț (deținătorul de drept al pieselor, care fac 
parte totodată și din patrimoniul public al județului Neamț) sau măcar neoficial pe 
unul din cei cinci reprezentanți ai săi implicați în eveniment. 

În acest caz, s-a preferat varianta ilegală și imorală, de a include depozitul 
de astragale în expoziție și în catalog fără acordul scris al deținătorului 
(Complexul Muzeal Național Neamț, prin reprezentantul său legal), încălcându-
se astfel prevederile legale în vigoare. Mai mult decât atât, așa cum se poate 
constata, fișa depozitului de astragale de la Ghelăiești este singura din întreg 
catalogul care nu are menționat deținătorul și numărul de inventar, din motive 
lesne de înțeles, cel puțin pentru specialiști. Desigur că nu avem aici de-a face 
cu o simplă eroare științifică, ci cu o penibilă falsificare a adevărului istoric, cu 
o veritabilă impostură ! Pentru corecta și completa informare a cititorului vom 
menționa faptul că întreg complexul de cult (depozitul de astragale și vasul în 
care au fost descoperite acestea) face parte din patrimoniul Muzeului de Istorie 
și Arheologie Piatra-Neamț, fiind inventariate la numărul 4554. De asemenea, la 
referințele bibliografice observăm că prima dintre citări este inexactă, iar cea 

6 Catalog: p. 79-81, 84, 86-90, 109, 113, 181, 183, 186-192, 194-199, 213, 223, nr. 189, 
194, 204, 208, 211, 215-220, 222, 223, 228, 229, 231-237, 240-244, 285, 314. 

7 Catalog: p. 66, 67, 159, nr. 123, fișa fiind redactată de Andreea Vornicu. 
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de-a doua constituie o surpriză. Referitor la aceasta din urmă, este vorba de un 
articol, aflat la acea dată în curs de publicare, semnat de Isabelle Sidéra și 
Andreea Vornicu, autoarea fișei din catalog. La câteva luni după apariția 
volumului aferent expoziției de la Iași, studiul respectiv, referitor la astragale, a 
fost publicat într-o lucrare dedicată celei de-a 65-a aniversări a reputatului 
preistorician bulgar Vassil Nikolov, depozitul de la Ghelăiești fiind doar amintit 
cu acest prilej (Sidéra, Vornicu, 2016, p. 386). 

După publicarea chiar și sumară a întregului ansamblu (Cucoș, 1999, p. 
48, 49, 254, fig. 28/22 a; Necrasov, 1999, p. 192, a. 3), organizatorii expoziției 
și editorii catalogului nu pot invoca sub nici o formă scuza că nu au avut 
cunoștință despre deținătorul legal al pieselor. 

În plus, este obligația fiecăruia dintre noi în parte să se asigure că 
demersul său cultural-științific respectă întru-totul prevederile legale în vigoare, 
ceea ce în acest caz nu s-a întâmplat, din păcate. 

Cum a ajuns depozitul de astragale de la Ghelăiești la Iași vom afla în 
continuare. 

După cum se știe deja, complexul de cult alcătuit dintr-un vas și depozitul 
de 497 de astragale a fost descoperit în anul 1970 de către Ștefan Cucoș în 
cuprinsul unui sanctuar din așezarea cucuteniană de la Ghelăiești-Nedeia. Cum 
actualul Complex Muzeal Național Neamț reprezintă singura instituție de profil 
care a organizat de-a lungul timpului cercetările arheologice din situl menționat, 
întregul patrimoniu rezultat de aici a intrat în colecția Muzeului de Istorie și 
Arheologie Piatra-Neamț, el constituind de altfel și patrimoniu public al 
județului Neamț. 

În anul 1984, cu prilejul organizării la Iași și Piatra-Neamț a manifestărilor 
cultural-științifice ce au marcat centenarul descoperirii stațiunii eponime a culturii 
Cucuteni, eveniment ce a inclus și vizitarea de către participanți a șantierului 
arheologic de la Ghelăiești-Nedeia (Petrescu-Dîmbovița et alii, 1987, pl. XXII), 
Ștefan Cucoș i-a înmânat Olgăi Necrasov astragalele pentru a fi cercetate și 
valorificate publicistic în revista Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie 
a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din București, în care au fost 
publicate alte două studii referitoare la complexele de cult cucuteniene de valoare 
cultural-științifică excepțională, descoperite în cuprinsul respectivului sit, inclusiv 
cel ce făcea parte din inventarul aceluiași sanctuar (alcătuit din patru statuete 
antropomorfe feminine și opt vase, dintre care unul prevăzut cu capac). Astfel, 
astragalele au ajuns de la Piatra-Neamț la Iași, de la Muzeul de Istorie și 
Arheologie al Complexului Muzeal Național Neamț la Facultatea de Biologie a 
Universității „Alexandru Ioan Cuza”. 

Cercetarea și valorificarea complexului de cult incluzând astragalele nu s-a 
mai materializat însă în timpul vieții lui Ștefan Cucoș, care a decedat în anul 
1992. În aceste condiții, în volumul publicat postum în anul 1999 la Piatra-Neamț 
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de Ștefan Cucoș, editat de Gheorghe Dumitroaia și Dan Monah, pe lângă datele 
sumare referitoare la contextul arheologic și cultural-cronologic al descoperirii 
(Cucoș, 1999, p. 48, 49, 254, fig. 28/22 a), a fost inserată o scurtă notă referitoare 
la astragale, semnată de Olga Necrasov (Necrasov, 1999, p. 192, a. 3). 

După decesul Olgăi Necrasov, survenit în anul 2000, conform unei 
înțelegeri între Sergiu Haimovici, Gheorghe Dumitroaia și Dan Monah, realizată 
în anul 2004 cu prilejul organizării la Piatra-Neamț a colocviului internațional 
dedicat celebrării a 120 de ani de la descoperirea stațiunii eponime a culturii 
Cucuteni, Sergiu Haimovici urma să cerceteze astragalele și să le publice 
împreună cu Gheorghe Dumitroaia și Dan Monah în 2005 în volumul ce a reunit 
actele colocviului, tehnoredactarea studiului, ca și a volumului, urmând a fi 
asigurate de subsemnatul, care deține și calitatea de co-organizator al colocviului, 
respectiv de co-editor al publicației (Dumitroaia et alii, 2005, 408 p.). 

Din motive independente de voința noastră, valorificarea publicistică a 
complexului de cult cu depozitul de astragale nu s-a mai întâmplat, conform 
celor convenite de reputații specialiști amintiți. 

În anul 2009 avea să fie consemnat regretabilul deces al lui Sergiu Haimovici. 
Ulterior însă, cu prilejul unui eveniment cultural-științific similar celui 

din 2016 de la Iași, 9th Worked Bone Research Group Meeting, organizat în 
perioada 14-20 aprilie 2013 la Zhengzhou (China), a fost publicat posterul 
Worked astragali in ritual contexts of Cucuteni Civilisation, avându-i ca autori 
pe Luminița Bejenaru și Dan Monah (http://arheoinvest.uaic.ro/ 
research/pn2rutesuine/docs/WBRG%202013%20Worked%20astragali.pdf). În 
cuprinsul materialului se fac succinte precizări cu privire la depozitele de 
astragale Precucuteni-Cucuteni de la Poduri-Dealul Ghindaru (reprezentând 
ritul de fundare al unei locuințe, descoperit chiar de subsemnatul în anul 2005)8 
și Ghelăiești-Nedeia (complexul de cult la care facem referire). În contextul 
stării precare de sănătate a Dr. Dan Monah, considerăm că sunt foarte 
importante de menționat termenele limită de înscriere la eveniment (31 ianuarie 
2013) și respectiv de trimitere a posterului (1 martie 2013) 
(https://www.wbrg.net/meetings/9th-meeting-zhengzhou-2013/). În aceste 
condiții, în opinia noastră, participarea efectivă a Dr. Dan Monah la realizarea 
materialului este improbabilă. Informațiile inserate în poster fuseseră deja 
publicate anterior (http://www.antiquity.ac.uk/projgall/bejenaru323/; Cucoș, 
1999, p. 48, 49, 254, fig. 28/22 a; Necrasov, 1999, p. 192, a. 3). 

Pe 21 septembrie 2013, Dr. Dan Monah se stingea din viață în urma unei 
grele și îndelungate suferințe. 

8 Încadrarea cultural-cronologică a locuinței, împreună cu ritul de fundare alcătuit din 
astragale, în faza Cucuteni A este eronată, în realitate fiind vorba despre o descoperire 
ce datează din faza Precucuteni III. 

 

                                                      

http://arheoinvest.uaic.ro/research/pn2rutesuine/docs/WBRG%202013%20Worked%20astragali.pdf
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https://www.wbrg.net/meetings/9th-meeting-zhengzhou-2013/
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În aprilie 2016 am fost martorii unei alte tragedii, decesul fulgerător al Dr. 
Gheorghe Dumitroaia, la acea dată director al Complexului Muzeal Județean 
Neamț, deținătorul de drept al depozitelor de astragale de la Poduri și Ghelăiești. 

Câteva zile mai târziu, convinși fiind că nici unul dintre arheologii rămași 
în viață nu mai are cunoștință de depozitul de astragale de la Ghelăiești, 
realizatorii expoziției temporare de la Iași și editorii catalogului aferent au 
considerat că este momentul oportun pentru a face publică excepționala 
descoperire fără acordul scris al reprezentantului legal al instituției deținătoare. 
S-au înșelat însă! 

În ceea ce ne privește, avem convingerea că dacă Gheorghe Dumitroaia 
ar fi fost în viață la momentul organizării manifestărilor cultural-științifice de la 
Iași, din mai 2016, publicarea depozitului de astragale de la Ghelăiești, prin 
includerea sa în expoziție și în catalog, nu ar mai fi avut loc, date fiind 
probabilele urmări legale ale unui astfel de demers ilegal. 

În acest context, amintim faptul că atât Facultatea de Biologie a 
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, cât și Muzeul de Istorie a Moldovei din 
cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” au antecedente nefericite în 
ceea ce privește relațiile de „colaborare” cu Complexul Muzeal Național Neamț. 

Pe lângă cele două cazuri deja enunțate, legate de patrimoniul cultural 
material mobil de la Poduri și Ghelăiești, ne vom referi succint la alte câteva 
exemple prin care cele două entități ieșene au adus însemnate prejudicii 
instituției noastre. 

Astfel, în cazul Facultății de Biologie a Universității „Alexandru Ioan 
Cuza” amintim pierderea unor resturi faunistice provenite din cercetările 
arheologice mai vechi întreprinse de instituția noastră în județul Neamț (cele 
aparținând culturii ceramicii liniare de la Târpești dispărând practic fără urmă) 
(Marinescu-Bîlcu et alii, 1985, p. 646) sau publicarea unor studii de 
arheozoologie avându-i ca autori doar pe biologi, nu și pe istoricii care au 
realizat descoperirile, în unele din aceste cazuri – în mod deloc surprinzător – 
atribuirile contextual-arheologice și încadrările cultural-cronologice ale 
vestigiilor fiind eronate. 

Referitor la Complexul Muzeal Național „Moldova”, este suficient să ne 
amintim doar de conținutul „protocoalelor de colaborare” aferente unor 
investigații arheologice efectuate în ultimii ani în județul Neamț, prin care se 
dorea de fapt ca instituția noastră să renunțe la toate drepturile conferite de 
lege asupra actului de cercetare și asupra patrimoniului (material și imaterial) 
rezultat, în favoarea entității ieșene. Desigur însă că respectivele solicitări nu 
au putut fi acceptate. 

În încheiere menționăm faptul că după evenimentul de la Iași, din motive 
de neînțeles și de neacceptat, depozitul de astragale de la Ghelăiești a ajuns din 
nou în depozitele Facultății de Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 
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și nu la Complexului Muzeal Național Neamț, asemenea celorlalte aproximativ 
60 de piese împrumutate legal, pe perioadă determinată, de Complexul Muzeal 
Național „Moldova”. Deși, conform prevederilor legale în vigoare, Complexul 
Muzeal Național Neamț, prin intermediul specialiștilor săi, în calitate de 
deținător al patrimoniului rezultat din investigațiile arheologice pe care le-a 
organizat și finanțat, este singura instituție în măsură să ia decizii privind 
cercetarea și valorificarea sa. 

Totodată, precizăm faptul că în anul 2017 (după primirea catalogului, la 
un an după organizarea expoziției temporare) noi înșine le-am contactat 
neoficial pe Luminița Bejenaru și Senica Țurcanu în încercarea de a recupera 
patrimoniul public al județului Neamț, aflat de jure în administrarea 
Complexului Muzeal Național Neamț, dar de facto în depozitele Facultății de 
Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, reprezentând nu doar depozitul 
de astragale de la Ghelăiești, ci și numeroase alte materiale faunistice provenite 
din cercetările noastre de la Poduri, însă până în prezent nu am primit nici 
măcar răspunsuri, cu atât mai puțin patrimoniul solicitat. Legat de acest aspect, 
singura explicație pe care o avem este aceea că excepționalul patrimoniu 
cultural nemțean nu a servit îndeajuns interesele „științifice” ale „specialiștilor” 
care l-au confiscat! 
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Fig. 1. Afișul simpozionului organizat în anul 2016 la Iași. 
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Fig. 2. Coperta volumului cu programul și rezumatele manifestării. 
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Fig. 3. Afișul expoziției temporare organizate la Iași în anul 2016. 
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Fig. 4. Coperta catalogului expoziției temporare. 
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Fig. 5. Textul fișei de catalog aferente depozitului cucutenian 
de astragale de la Ghelăiești. 
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Fig. 6. Imagine din catalog cu câteva dintre astragalele 
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depozitului cucutenian de la Ghelăiești. 
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Fig. 7. Coperta volumului ce reunește actele manifestării din anul 2016 
de la Iași. 
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IN MEMORIAM 
Dr. DRAGOMIR-NICOLAE POPOVICI 

 
 
 

Pe 8 martie 2019 trecea în mod neașteptat în eternitate reputatul istoric, 
arheolog, cercetător, profesor și muzeograf Dr. Dragomir-Nicolae Popovici, 
personalitate marcantă a vieții cultural-științifice românești. 

Se afla în locul care îi era atât de drag și căruia i se dedicase trup și 
suflet în ultimele trei decenii – șantierul arheologic de pe Popina de la 
Bordușani, din Balta Ialomiței. Nu prea departe de micul oraș Ianca (județul 
Brăila), acolo unde a văzut lumina zilei, pe 10 noiembrie 1952. 

Încă de la o vârstă fragedă s-a mutat împreună cu familia la Bacău, aici 
urmând cursurile primare și gimnaziale (1959-1967), dar și pe cele liceale 
(1967-1971), în cadrul Liceului „George Bacovia” (actualul Colegiu Național 
„Ferdinand I”). 

În perioada 1971-1975 parcurge cu succes cursurile Facultății de Istorie-
Filosofie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, specializarea 
arheologie, la finalul cărora obține din partea regretatului academician Mircea 
Petrescu-Dâmbovița recomandarea de continuare a activității profesionale în 
învățământul superior sau în cercetarea științifică. 

În anul 2008 a obținut titlul științific de doctor în istorie la Universitatea 
„Valahia” din Târgoviște, sub îndrumarea Prof. Univ. Dr. Marin Cârciumaru, 
pentru teza intitulată Cultura Cucuteni pe teritoriul României. Faza A. 

Timp de peste patru decenii Dr. Dragomir-Nicolae Popovici s-a dedicat 
protejării, cercetării și valorificării patrimoniului cultural românesc, ocupând 
succesiv funcțiile de muzeograf la Muzeul Județean Suceava (actualul Muzeu 
Național al Bucovinei) (1975-1979); muzeograf (1979-1993), director adjunct 
științific (1993-2013), șeful secției de arheologie (2003-2013) și cercetător 
științific (2013-2018) la Muzeul Național de Istorie a României din București; 
cadru didactic asociat la Facultatea de Științe Umaniste a Universității 
„Valahia” din Târgoviște (1995-2017). 
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În cadrul Muzeului Național de Istorie a României a creat în anul 1996 cel 
mai important organism de cercetare arheologică pluridisciplinară din România – 
Centrul Național de Cercetări Arheologice Pluridisciplinare „Alexandra 
Bolomey”, în care a reunit reputați specialiști în domeniul geoarheologiei (Dr. 
Constantin Haită, Dr. Mihai Tomescu) și bioarheologiei (Dr. Adrian Bălășescu, 
Dr. Dragoș Moise, Dr. Valentin Radu, Dr. Gabriel Vasile) și sub egida căruia a 
editat prestigioasa serie Cercetări Pluridisciplinare. 

Anterior (în 1995) dobândise calitatea de membru fondator al actualului 
Centru Internațional de Cercetare a Culturii Cucuteni din Piatra-Neamț. 

În cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște a îndrumat mai multe 
generații de studenți, formând o serie de specialiști în domeniul arheologiei 
preistorice. Vasta cultură enciclopedică și tactul pedagogic l-au impus ca titular 
al mai multor cursuri cu tematică arheologică, istorică și muzeologică: Bazele 
arheologiei, Probleme actuale ale arheologiei contemporane, Evoluția epocii 
neo-eneolitice pe teritoriul României în context sud-est european, Indo-
europenizarea sud-estului Europei, Istoria universală antică, Istoria veche a 
României, Muzeologie generală. 

După căderea Cortinei de Fier, Dr. Dragomir-Nicolae Popovici a 
implementat, în calitate de coordonator sau de membru, mai multe proiecte de 
cercetare științifică – naționale și internaționale – în domeniul arheologiei, 
soldate cu rezultate deosebite: Programul de cooperare româno-francez pe 
„tell”-ul de la Hîrșova, jud. Constanța (1993-2017), Evoluția comunităților 
umane în bazinul Dunării de Jos, Tell-urile de la Hîrșova, jud. Constanța și 
Bordușani - Popină, jud. Ialomița (1996-2017), Programul Cercetare 
fundamentală, de interes socio-economic și cultural (CERES PP8) „Concepții, 
metode și tehnici de cercetare modernă în arheologia românească” (2002-
2005), Acțiunea „Cooperation in Science and Technology” (COST 8) a 
Comisiei Europene (2002-2006), Proiectul experimental-demonstrativ (PED) 
„Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural prin evaluarea 
factorilor de risc în cazul expunerii la acțiunea agenților deteriogeni din 
mediu” (2004-2008), Proiectul „Economical Development Network for 
Underdeveloped Cross Border Area” (ECONET) (2006-2008), Programul 
Cercetare fundamentală, de interes socio-economic și cultural (CERES-503) 
„Amenajarea, organizarea și utilizarea spațiului la comunitățile eneolitice din 
Bazinul Dunării de Jos” (2005-2009), Reglementarea „Metodologie de 
identificare și de evaluare a peisajului”. Studiul pilot „Zona protejată natural 
și construită de interes național Bordușani” (2006-2009), Proiectul Autorității 
Naționale pentru Cercetare Științifică (ANCS) „Cercetări arheologice și 
prospecțiuni prin mijloace optoelectronice” (CARPO) (2007-2010), Proiectul 
IDEI al Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a 
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Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) „Modele de co-evoluție între 
om și mediu în zona umedă a Bălții Ialomiței” (2011-2016). 

Rezultatele investigațiilor efectuate de-a lungul carierei sale au fost 
valorificate inclusiv prin intermediul numeroaselor manifestări cultural-științifice, 
naționale și internaționale, la care a participat, pe unele dintre acestea 
organizându-le el însuși la București, Constanța, Iași sau Târgoviște: Sesiunea 
Științifică a Muzeului Național de Istorie a României (1992-1997), Colocviul 
Internațional „Bazinul Dunării de Jos în mileniile V-III î.e.n.” (Constanța – 1992, 
București – 1996), Seminarul Național de Arheozoologie „Alexandra Bolomey” 
(Iași – 1994, București – 1995, Târgoviște – 1998, 2003, 2004), Sesiunea 
Națională de Rapoarte Arheologice (București – 1997), Colocviul Național 
„Cercetarea pluridisciplinară în România. Starea actuală și perspective 
(Târgoviște – 2003, 2004), Workshop-ul „Protecția zonelor umede – Promovarea 
restaurării zonelor umede la nivel local – Implicarea și acordul actorilor cheie 
importanți”, în cadrul Proiectului Phare 2004 „Elaborarea Planului de 
Management pentru Bazinul Hidrografic Ialomița - Buzău” (Slobozia – 2004, 
2007), Conferința Internațională „Advances in archaeology of wetlands. 
Landscape of Danube River in Prehistory” (București – 2016). 

În perioada 9-11 noiembrie 2017, însă, la Slobozia și Călărași, în cadrul 
Muzeului Județean Ialomița și a Muzeului „Dunării de Jos”, a fost organizată 
Sesiunea Științifică Internațională „Arheologia românească după 1990. 
Evoluții și rezultate. In Honorem Dragomir Nicolae Popovici”, dublată de 
vernisarea expoziției temporare cu piese de prestigiu din patrimoniul 
Complexului Muzeal Național Neamț, intitulată Cultura Cucuteni. Apogeul 
artei preistorice europene. Prin intermediul celor două evenimente cultural-
științifice colaboratorii și discipolii săi i-au omagiat personalitatea cu prilejul 
celei de-a 65-a aniversări. 

Erudit și poliglot, Dr. Dragomir-Nicolae Popovici a fost un important 
vector de promovare al patrimoniului cultural național – atât în rândul 
specialiștilor, cât și al publicului – prin intermediul expozițiilor pe care le-a 
organizat (în colaborare) în cadrul unor prestigioase instituții de profil din țară și 
străinătate: Așezări și locuințe străvechi pe teritoriul României (București, 
1984), Pagini de artă preistorică pe teritoriul României (București, 1985), 
Originile Romei (București, 1986), Vasile Pârvan (București, 1987), Realizări 
ale cercetărilor arheologice în Muzeul Național de Istorie a României 
(București, 1988), Cultură și civilizație neolitică la Hârșova (Constanța, 1988), 
Vivre au bord du Danube il y a 6500 ans (Paris, Nemours, Orléans – Franța, 
1996-1997), L’or des princes barbares (Franța, Germania, 2000-2001), O lume 
regăsită. Satul cucutenian de la Poduri / A refound world. The cucutenian 
village from Poduri (București, 2000-2001), Cultura Gumelnița – o civilizație 
necunoscută (București, 2001-2002), Guldskatter Rumänien under 7000 år 
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(Stockholm – Suedia, 2004-2005), Expediția suedeză în Cipru (București, 2005-
2006), Bordușani – 20 (Slobozia, 2006), A lʼaube de lʼEurope. Les grandes 
cultures néolithiques de Roumanie / Meister der Steinzeitkunst. Frühe 
Kulturen aus Rumänien (Olten – Elveția, 2008-2009), Comorile timpului 
(București, 2009), The Lost World of Old Europe. The Danube Valley, 5000-
3500 BC (New York – Statele Unite ale Americii, 2009-2010; Oxford – Marea 
Britanie, 2010; Atena – Grecia, 2010), Lutul, pânza și culoarea (București, 
2011), Dobrogea, entre terre et mer, lʼempreinte du temps et des hommes 
(București, Tulcea, 2012), Istorii nescrise (București, 2012). 

Datorită spiritului său organizatoric a făcut parte, în calitate de membru, 
din consiliile științifice ale Complexului Muzeal Județean Neamț, Muzeului 
Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe și Muzeului Județean 
Ialomița din Slobozia. 

De asemenea, a fost redactor șef al revistei Cercetări Arheologice, a 
Muzeului Național de Istorie a României, precum și membru în colectivele de 
redacție ale anuarelor Ialomița, al Muzeului Județean Ialomița, Cercetări 
Arheologice și Numismatice, al Muzeului Municipiului București și Annales 
dʼUniversité „Valahia” Târgoviște. Section dʼArchéologie et dʼHistoire, al 
Universității „Valahia” din Târgoviște. 

Competența profesională deosebită și rezultatele cultural-științifice 
remarcabile i-au adus Dr. Dragomir-Nicolae Popovici numeroase distincții din 
partea statului român: Premiul Național „Adrian Rădulescu” al Ministerului 
Culturii și Cultelor pentru patrimoniul cultural național (2001), Premiul 
Comitetului Național Român ICOM pentru expoziția Cultura Gumelnița – o 
civilizație necunoscută (2002), Diploma de Merit a Ministerului Culturii și 
Cultelor pentru merite deosebite în domeniul cercetării arheologice (2003, 
2007), Premiul Național „Emil Condurachi” al Ministerului Culturii și Cultelor 
pentru patrimoniul cultural național (2004), Ordinul Meritul Cultural în grad de 
Cavaler, categoria E (patrimoniul cultural național), acordat de Președintele 
României (2004), Premiul Comitetului Național Român ICOM pentru expoziția 
A lʼaube de lʼEurope. Les grandes cultures néolithiques de Roumanie / Meister 
der Steinzeitkunst. Frühe Kulturen aus Rumänien (2009). 

Aceste distincții binemeritate nu estompează totuși nedreptatea de care a 
avut parte în anul 1987, atunci când Academia Română l-a privat în mod 
inexplicabil de Premiul „Vasile Pârvan”, pentru contribuția substanțială avută la 
realizarea volumului Așezările culturii Cucuteni din România (publicat în anul 
1985 la Editura Junimea din Iași), prestigioasa distincție fiind acordată doar 
celorlalți autori ai lucrării – Dan Monah și Ștefan Cucoș. 

Francofon și francofil convins, Dr. Dragomir-Nicolae Popovici a avut un 
aport substanțial la dezvoltarea relațiilor româno-franceze în domeniul cultural-
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științific, activitate pentru care a fost recompensat de Ministerul Culturii din 
Franța în anul 2012 cu titlul de Chevalier de lʼOrdre des Arts et des Lettres. 

În perioada 1972-2018 a fost implicat în mod activ în numeroase proiecte de 
cercetare de teren, în calitate de student practicant, membru al colectivului sau 
responsabil științific al șantierelor arheologice: Foltești (județul Galați – 1972, 
1973), Cotnari (județul Iași – 1972, 1973), Ștefan cel Mare (județul Bacău – 1972, 
1974), Risești (județul Vaslui – 1973), Ștefănești (județul Botoșani – 1973-1975), 
Mitoc (județul Botoșani – 1973-1976, 1981, 1982), Fântânele (județul Bacău – 
1974), Mărgineni (județul Bacău – 1974), Merești (județul Suceava – 1975), 
Rădăuți (județul Suceava – 1975), Ițcani (județul Suceava – 1976), Preutești 
(județul Suceava – 1976-1984), Poduri (județul Bacău – 1980-1996, 2000-2005), 
Cârniceni (județul Iași – 1981), Valea Șoșii (județul Bacău – 1983), Prohozești 
(județul Bacău – 1984), Hârșova (județul Constanța – 1985-2017), Roma (județul 
Botoșani – 1986, 1987), Mlăjet (județul Buzău – 1986-1989), Pârscov (județul 
Buzău – 1986-1989), Valea Lupului (județul Buzău – 1986-1989), Bordușani 
(județul Ialomița – 1987-2018), Albești (județul Botoșani – 1988), Brănești (județul 
Ilfov – 1991, 1992). 

În ultimele trei decenii a vegheat în mai multe rânduri, cu devotament și 
profesionalism, destinele arheologiei Românești din postura de membru al 
Comisiei Naționale de Arheologie din cadrul Ministerului Culturii. 

Tuturor acestor realizări li se adaugă numeroasele lucrări pe care le-a 
publicat sau editat (singur ori în colaborare), prin intermediul cărora a introdus în 
circuitul științific informații de importanță cultural-științifică excepțională 
referitoare la patrimoniul cultural național și universal. 

Ca urmare a descoperirilor realizate și specialiștilor pe care i-a format, Dr. 
Dragomir-Nicolae Popovici lasă științei și culturii românești o importantă 
moștenire. Patrimoniul muzeelor din București, Suceava, Piatra-Neamț, Bacău, 
Constanța, Slobozia, în care a activat ori cu care a colaborat de-a lungul timpului, 
este astăzi mai bogat și datorită efortului său neobosit. Prin intermediul activității 
specialiștilor cărora le-a insuflat pasiunea pentru arheologie, siturile de la 
Hârșova, Bordușani, Cheia, Bucșani, Măriuța, Geangoești, Șoimești, Urlați, 
Poduri, Izvoare etc. poartă și amprenta sa inconfundabilă. 

Sit tibi terra levis, Domnule Profesor ! 
 

Constantin Preoteasa 
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