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UN ATELIER SPECIALIZAT ÎN PRELUCRAREA 

AURULUI DIN EPOCA CUPRULUI1 
 
 

Gheorghe Lazarovici, 
Cornelia-Magda Lazarovici 

 
 
 

Cuvinte-cheie: Epoca cuprului, Transilvania, „Peștera Ungurească”, atelier 
pentru prelucrarea aurului, bijuterii, unelte, tehnici. 

 
Cercetările în peșterile din Cheile Turzii au fost începute de Nicolae Vlassa în 

perioada 1965-1971 și au fost reluate de către Gh. Lazarovici și colaboratorii săi în 
1973-1975. O altă etapă a cercetărilor, coordonate tot de Gh. Lazarovici a început în 2002 
și cu unele întreruperi a continuat până în 2018. Ultimele cercetări (2016-2018) au avut ca 
scop verificarea depunerilor rămase pe marginea săpăturilor vechi din sec. XIX (Orosz) și 
până în 1965 (Berciu, Aldea, 1963; Milea, 1964). În ultimele campanii am cules și am 
spălat prin site cca. 20-25 kg de pământ rămas pe marginile săpăturilor vechi pentru a 
verifica dacă sunt micro obiecte, greu de descoperit în timpul săpăturilor. 

Cercetările noastre s-au concentrat pe două peșteri situate pe partea de sud a 
pereților Cheilor la Peștera Ungurească (Lazarovici et alii, 2012; Lazarovici, Lazarovici, 
2013; Lazarovici, Lazarovici, 2016a; Lazarovici, Lazarovici, 2016b; Lazarovici et alii, 
2019) și Peștera Binder (Lazarovici et alii, 2014; Lazarovici et alii, 2016; Lazarovici et 
alii, 2018b). În ambele peșteri au fost găsite, la trecerea prin site și spălarea unor mici 
cantități de pământ, mărgele din os, corn, piatră și scoici, ceea ce ne-a determinat a 
organiza săpături de durată, făcute cu migală; tot pământul rezultat din săpături fiind spălat 
prin site. Fiind operații de migală, ca și dificultatea de a transporta pământul rezultat în 
urma săpăturilor până la baza cheilor, la râul Hășdate, unde a fost spălat, toate acestea, 
alături de lipsa finanțării adecvate, au determinat ca cercetările reîncepute în 2002 să 
dureze mult mai mulți ani decât ne-am propus. Pe de altă parte, întregul material ceramic și 
uneltele au fost incluse în baze de date și informații, resturile osteologice, antracologice au 
fost analizate, iar unele sunt încă în curs de analiză și studiu. 

1 Varianta în limba engleză a prezentului articol a fost publicată recent (Lazarovici, Lazarovici, 2020, p. 323-342). 
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În ambele peșteri am găsit ateliere de prelucrat bijuterii din Epoca Cuprului, 
respectiv cultura ceramicii cu toarte pastilate sau Băile Herculane II-III – Cheile Turzii 
(folosim în continuare acest termen din respect pentru Petre Roman, deoarece cercetările 
din Chei au confirmat opiniile sale): 1. în Peștera Ungurească se prelucrau bijuterii din 
toate materialele (roci colorate, os, corn, scoici, calcar, marmură, cupru, dar cele mai 
numeroase erau din aur); 2. În Peștera Binder sunt aceleași tipuri de bijuterii, dar nici una 
din aur. Mai mult, prelucrarea acelorași tipuri de bijuterii continuă în faza timpurie a 
culturii Coțofeni I, dar nu mai sunt podoabe de cupru și nici de aur. De pe o suprafață de 
5-6 mp aici au fost găsite 110 podoabe. 

Atelierul din Peștera Ungurească începe la nivel de Sălcuța târzie IIc-IV, cu 
elemente comune cu Bodrogkeresztúr. Metalurgia cuprului atinge maximum dezvoltării 
sale prin topoarele de aramă, precum cele de tip Mezőkeresztes din Transilvania și Banat, 
unde sunt importante surse de cupru, ca și în Serbia. Cele mai mari topoare din cupru 
nativ sunt cele de la Vinga din Banat de 3060 gr, urmat de cel de la Dej-Coldău de 2990 
gr, Meșcereac de 2227 gr și Ugruțiu de 2050 gr, de circa 4 ori mai grele decât media 
celor de tip Jászladány. Desigur acestea arată pe de o parte înalta tehnologie a cuprului, 
nu mai puțin importantă ca a aurului, de exemplu idolul de aur de la Moigrad și cele 
peste 250 de piese de aur. 

Clasificările noastre au încadrat toporul de tip Mezőkeresztes de la Ugruțiu în 
clusteri finali 1.1.1.1.2 cu piesele de cupru nativ (Beșliu, Lazarovici, 1990; Beșliu, 
Lazarovici, 1995, p. 120, Abb. 6), în mijlocul clusterului prin proporțiile de aur/argint, dar 
cantități mici, cu valori mici la seleniu și stibiu (Beșliu, Lazarovici, 1995, p. 125, Abb. 13-
14), valori mijlocii la arsen (Beșliu, Lazarovici, 1995, p. 122, Abb. 8), similare cu P11 
(topor cu brațe în cruce MNIT, inv. P847, loc necunoscut), P12 (MNIT, inv. P848, de la 
Turdaș), P24 (MNIT, inv. P860 brățara de la Cața). 

Analize metalografice și clasificările unor obiecte de cupru (Junghans et alii, 
1968) cu sursele de cupru, arată că piesa de la Ugruțiu (fig. 1, proba L1) este în același 
cluster cu sursele de cupru nativ din colecția Muzeului Geologic al Universității din Cluj-
Napoca (Beșliu et alii, 1992; Beșliu, Lazarovici, 1995; Topan et alii, 1996; Lazarovici, 
Lazarovici, 2008a; Lazarovici, Lazarovici, 2008b; Lazarovici et alii, 2015; Lazarovici, 
Lazarovici, 2016b) (marcajele U.) și ambele fac parte din același cluster b2.2.2. 

Piesele amintite se leagă de sursele de cupru din Maramureș, cele de la Turdaș de 
sursele din Apuseni, iar cele de la Cața de vulcanismul de la Racoș-Rupea. Toate aceste 
zone se încadrează în aria culturii Petrești (Lazarovici et alii, 2018a; Lazarovici et alii, 
2018c). Cele peste 60 de kg de obiecte de cupru din Transilvania se leagă în primul rând de 
metalurgia culturii Petrești, apoi Ariușd și parțial Bodrogkeresztúr și Tiszapolgár (ultima 
nu depășește marginile de est ale Apusenilor). Aceste precizări erau absolut necesare, 
deoarece pe acest fond Petrești-Ariușd evoluează orizontul Băile Herculane II-III – Cheile 
Turzii cu largă evoluție din Anatolia până în centrul Europei (Roman, 1971; Roman, 1973; 
Sălceanu, 2007; Sălceanu, 2008; Luca, 1993; Luca, 1994). Precizările de mai sus, ajută 
totodată la mai buna înțelegere a rolului metalurgiei aurului în Epoca Cuprului. 
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Atelierul din Peștera Ungurească 
 
Primul volum al monografiei Cheilor Turzii este în curs de corectare și publicare, 

din care motive sintetizăm datele și prezentăm concluziile. Despre atelier am publicat mai 
multe studii analitice sau de sinteză (Lazarovici, Lazarovici, 2012; Lazarovici, Lazarovici, 
2013; Lazarovici, Lazarovici, 2016a ș.a.). Pe baza celor patru date C14 luate din diferite 
niveluri de călcare, atelierul a funcționat în intervalul 4150-3800 cal BC. 

Durata locuirii ar fi de maxim 300-350 de ani. În cadrul cercetărilor noi am 
înregistrat peste 20 de niveluri de refaceri. 

Din cele mai vechi niveluri,circa 7 la număr, necercetate, nu avem date C14, deci 
concluzia este aceea că locuirea a început ceva mai devreme. Urmărind perioadele mari de 
refaceri ale atelierului observăm că meșterii reveneau aici la un ciclu de câțiva ani, foarte 
probabil după anii ploioși, când aveau posibilitatea de a culege mai ușor din Arieș (Arieșul 
este la circa 3,6-4 km de Chei) pepite de aur (imagini de la Muzeul Aurului din Brad; Butură, 
1969) pe care le prelucrau (fig. 4) în peșteră. Despre piesele de aur și relațiile lor cu sursele 
de aur analizate am publicat câteva studii (Lazarovici et alii, 2012; Lazarovici et alii, 2015). 

Încă din primele campanii (1993-1995) ne-am dat seama de importanța 
stratigrafiei, complexitatea și durata unei asemenea cercetări și de faptul că au rămas 
suprafețe nederanjate de vechile săpături și de aceea am așteptat posibilitatea organizării 
unor cercetări de amploare și cu echipe specializate. Începând din 2002 am organizat noi 
echipe și o colaborare internațională cu Paolo Biagi, deoarece în zona atelierului și sub 
atelier erau depuneri mezolitice și paleolitice fiind necesare echipe complexe: echipe de 
săpat (conduse de Gh. Lazarovici și P. Biagi); de transportat pământul de la peșteră la chei 
(1.5 km pe potecă de capre, cu echipe de la Sibiu) și echipe de prelucrat (spălat, sortat, 
clasificat) (conduse la început de Zoia Klmar, apoi de C.-M. Lazarovici). Materialele au 
fost incluse apoi în baze de date și informații. 

Începuturile locuirii credem că este pe la 4200 cal BC, poate mai timpuriu, având 
în vedere cele 7 niveluri necercetate, menționate anterior. Datele C14 din nivelurile Cheile 
Turzii I (fig. 5b, marcaj roșu) se leagă de Sălcuța IIc. Din primele șapte niveluri 
necercetate din profilul secțiunii lui Berciu și Aldea, am scos materiale decorate cu 
ornamente specifice nivelurilor Herculane II-III – Cheile Turzii. 

Înaintarea comunităților Băile Herculane II-III spre nord s-a datorat perioadei 
secetoase de la 4500 cal BC, perioadă de criză în sud (fig. 5b, marcaj galben), cum remarca 
Henrieta Todorova. În regiunile noastre un climat optim durează până la 3400 cal BC. 
Aceste migrații sudice care cuprind spații largi din Anatolia până în Europa Centrală 
determină și evoluția culturii Tiszapolgár spre Bodrokreresztúr. 

Trebuie să remarcăm că încetarea locuirii din Chei se leagă de o perioada 
secetoasă care a urmat (fig. 5b, marcaj galben, după datele publicate de către Daim, 
Neubaurer, 2005, Abb. 5b). 

În cele mai vechi niveluri cercetate au fost descoperite fragmente ceramice 
Sălcuța IIc sau III (fig. 6), decorate cu caneluri specifice și pictate cu roșu, cu alb sau cu 
grafit, asociate cu decor specific și pentru Toarte pastilate, dar și pentru Bodrogkeresztúr. 
Neobservată a trecut o mică plăcuță de aur de la Cuptoare-Sfogea, interpretată ca fragment 
de brățară (inf. amabile A. Radu). Drumurile pe care le parcurg comunitățile sălcuțene spre 
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Transilvania sunt marcate de descoperirile din nordul Olteniei de la Govora, iar în 
Transilvania de materialele din peșterile din SV acestei provincii, precum Cauce și Nandru 
și apoi la Deva (Luca et alii, 2004; Roman, 2008, fig. LIX-LX), Deva Ceangăi (Sălceanu, 
2008, cat. 44 și bibl.). În Clisura Dunării (Lepenski Vir) și Băile Herculane (Roman, 1971; 
Roman, 1973; Sălceanu, 2008, cat. 9 și bibl.), în centrul Banatului, sunt descoperiri cu 
Toarte pastilate la Ilidia, Balta Sărată și altele (Lazarovici, 1985, p. 83-90; Sălceanu, 2008, 
p. 22, harta 1.51, cat. 58). 

De fapt mișcarea orizontului cu Toarte pastilate cuprinde un spațiu vast, din 
Anatolia până în Centrul Europei și credem noi că este legată de cea de a doua mare etapă 
a metalurgiei cuprului și aurului în centrul Europei, care atinge maximum dezvoltării sale 
la acest orizont cronologic. Dacă urmărim sursele naturale de cupru și aur observăm că 
cele de la Ilidia sunt în apropierea minelor de la Ciclova – Oravița, exploatate și în Epoca 
romană și mai târziu (Rusu, 1975), iar cele din zona Deva se leagă de sursele din Munții 
Apuseni. Interesul pentru sursele de cupru a început o dată cu mișcarea Vinča C - Foeni - 
Petrești (Lazarovici, 1987; Luca, 1993). 

Pe baza gropilor de stâlpi și a observaților din săpătură a fost posibilă o 
reconstituire a mai multor etape de funcționare a atelierului de bijuterii. La reconstituiri s-a 
ținut cont și de direcția curenților de aer ce se formează vara în peșteră. 

Podoabele descoperite în atelier în diverse etape de lucru, uneltele de aici, detaliile 
obținute prin macro-fotografii ne-au permis reconstituirea tuturor etapelor și a unor 
tehnologii de confecționare a bijuteriilor de aur (cele mai numeroase), urmate de cele din 
piatră, os, corn, marmură, scoici, cupru și diferite roci. 

Singurele întrebări insuficient lămurite sunt legate de perforarea unor roci destul 
de dure cu orificii de 1-2 mm, piesele având diametrele de 4-6 cm. Bănuim că erau 
perforate cu oase de la aripile de lilieci, din care unul a fost descoperit întreg, iar altele sunt 
fragmentare. Topirea și retopirea rebuturilor se practica în cuptor, folosind vazele lobate 
sau mici creuzete; unul din creuzete păstrează încă puțină zgură pe fund (Lazarovici et alii, 
2015, p. 26, fig. 28a; Lazarovici, 2014, p. 255-256, fig. 14; p. 264 fig. 30.6-7; ***Neolithic 
Greece, 1973, fig. 127; Fol, Lichardus, 1988, p. 148, Abb. 87, 217, Kat. 41 ș.a.) (fig. 9b). 
 

Operații tehnologice 
Între operațiile tehnologice de prelucrare a bijuteriilor, prin macro-fotografierea 

foițelor de aur, am constatat sudarea/lipirea la rece prin batere (fig. 9c-d).  
Am găsit dovezi și chiar ustensile de sudare la cald prin folosirea unor tuburi de 

suflat cu capul din colți de animale, având vârful calcinat de la temperaturile înalte ce au 
fost atinse (fig. 9c, 10a). 

Sudarea la cald se realiza pe cărbune din lemn de esență tare, probabil stejar și cu 
tubul de suflat (fig. 9c, 10a). Procedeul este folosit chiar și azi de țiganii bijutieri din târguri 
ce utilizează acum tuburi de metal și lampă de spirt sau cărbune de mangan și tub de suflat. 

Mărgelele de aur erau realizate din fir plat, obținut prin trefilare, îndoit în 
tehnica/maniera cum se realizau piesele de tip saltaleoni și tăiat bucățele (fig. 11a), care 
erau apoi potrivite (fig. 10d, 11b-c), sudate (fig. 10b, d) și finisate.  

Pentru finisarea pieselor, dar mai ales a întinderii foițelor din care erau realizate 
bijuterii sau plăcuțe ornamentale pentru pieptare, îmbrăcăminte, erau folosiți colți de lup 
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(Informație de la un membru al colectivului de cercetare, Remus Dincă; această tehnică era 
folosită și în Evul Mediu târziu) (fig. 12).  

Așa cum am precizat adesea, piesele găsite de noi erau rebuturi sau în curs de 
prelucrare. Fiind de mici dimensiuni, mărgelele erau scăpate în cenușă sau în praful fin al 
peșterii, iar noi le-am găsit doar după spălarea prin site (cu diametru de 1 mm) a 
pământului rezultat la săpare. În cadrul săpăturilor arheologice realizate cu șpaclu, cu mare 
atenție, au fost descoperite doar trei piese mai mari. Că aurul era prelucrat pe vetre avem o 
dovadă: în două cazuri fragmente de la piese supuse sudurii s-au topit și s-au încastrat în 
vatră (fig. 13a-b). Pe vetre s-au găsit resturi sau bobițe de zgură, dar foarte puține2. 

 
Piese de artă  
În atelier au rămas doar rebuturile, piesele finite au fost foarte probabil 

comercializate. Dintre obiectele mai deosebite, mai sus am prezentat unele fragmente de 
plăcuțe decorative anexate pe îmbrăcăminte, armuri (fig. 10c-e: pieptare de piele; fig. 14c2, 
coifuri) sau șiraguri de mărgele (fig. 14a-b). Am asociat unui pendantiv de la Durankulak 
(marcaj 1) tipurile de piese din Chei /marcaj 2) pentru a vedea asemănarea (fig. 14a). Din 
păcate nu cunoaștem piesele finite care au luat drumul podoabelor sau mormintelor ca la 
Durankulak. O sugestie asupra acestor tipuri de piese o reprezintă poate obiectele de aur 
din mormintele investigate de Cristian Virag la Urziceni-Vamă (Virag, 2007; Virag et alii, 
2017) sau de ce nu chiar o parte din cele din tezaurul de la Moigrad și respectiv 
Tiszaszölös (Makkay, 1989). 

Nu știm cine au fost beneficiarii podoabelor realizate în atelierul din Cheile 
Turzii, foarte probabil membrii unor elite, conducători, așa cum se apreciază pentru 
descoperirile de la Varna și din zonă (Fol, Lichardus, 1988; Ivanov, 1988), ceea ce trebuie 
să se fi petrecut și în Transilvania. Nu trebuie să uităm că cea mai mare piesă de aur din 
sud-estul Europei este idolul „en violon” de la Moigrad, care are 31,4 x 24,1 cm și 
cântărește 764,4 gr de aur de 24 carate (Fișa de Tezaur nr. 1, N. Vlassa 13. febr. 1970 dim 
31, 4 PE 24.1 cm, descoperit 1912, la Moigrad achiziționat prin cumpărare: Bib. 
ArchHung, SN XXXII, 1953, pl. LIII; Pattay, 1958; 1975; Dumitrescu 1974, fig. 293; 
Hansen, 2013, p. 145, fig. 12; Wullschkeger, 2008, cat. 88 ș.a.; Lazarovici et alii, 2015, p. 
35, fig. 43). Mai sus am arătat că și cele mai mari topoare de cupru nativ sunt din Banat și 
Transilvania. Tezaurul de la Moigrad este cel mai mare ca număr, are câteva sute de piese 
(din care 204 inele circulare) (Fettich, 1943; 1953). 
 

1. Femeia vultur  
Una din piesele de aur, deosebită din punct de vedere artistic este cea pe care am 

denumit-o femeia-vultur. De fapt este vorba de un rebut, piesa probabil ar fi trebuit să fie 
retopită, deoarece meșterul a forțat modelarea și s-a rupt pe alocuri, iar repararea era 
imposibilă, fiind subțire. 

Ea reprezintă divinitatea vultur – femeie. Socotim a fi femeie deoarece deasupra 
picioarelor are redat un pântec. Pe cioc se văd urmele nărilor de pasăre. Piesa urma a fi 
montată pe ceva (fig. 15d). 

2 Concluzia noastră a fost că foloseau aur din pepitele culese din Arieș, mai sus fig. 4a. 
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Tema vultur-femeie o regăsim în Transilvania chiar în tezaurul de la Moigrad, 
prin alte trei piese de valoare artistică deosebită. La Muzeul din Cluj-Napoca, în Tezaur, 
sunt patru piese inventariate și descrie de N. Vlassa ca fiind de la Moigrad (Fișe de Tezaur 
nr. 1, N. Vlassa, 13. febr. 1970). Trei dintre pandantive simbolizează păsări cu aripi și 
coada desfăcute în spirale. Toate trei au sânii redați în relief, marcați de mici alveole, 
realizate în tehnica au repoussé (fig. 16.2-4). Una dintre piese, cu gâtul alungit de pasăre, 
poartă pe cap o coroană. Celelalte două au câte două orificii ca ochi, ce se regăsesc la 
multe piese și erau folosite pentru prins pe costumul de gală.  

Numeroasele analogii ale acestor tipuri de piese prezentate și analizate de J. Makkay 
(Makkay, 1989 – Ikiztepe p. 46, fig. 3; Hlinsko, fig. 4) sugerează: corpul de femeie (Ikiztepe, 
Mormântul 41); zborul vulturilor (vultur femeie cu sâni și sex triunghiular), planând (la 
Hlinsko); două piese similare la Moigrad au sânii mărginiți de trei cercuri, realizați în tehnica 
au repoussé, iar sub ei o gheară ce coboară, realizată în aceeași tehnică (Makkay, 1989, pl. 11, 
12.1-2 față/verso); vultur cu aripi desfăcute și cioc (două piese la Budapesta, atribuite 
tezaurului de la Moigrad (Makkay, 1989, p. 66, fig. 11 = pl. XIV.1), același tip de vultur 
planând, fără sâni, doar cu ochi și găuri de prins (Makkay, 1989, pl. 13.1-2 față/verso). 

Intre cele opt-nouă plăcuțe rebutate la prelucrare, datorită unor îndoituri rezultate 
în urma presiunii pe un model din lemn/piele, unele s-au rupt, altele care s-au îndoit cu 
pliseuri ce nu puteau fi reparate, așa că erau probabil abandonate pentru a fi retopite și 
reluate operațiile.  

Pe câteva dintre ele se observă chiar unele experimente de decorare cu puncte, 
nereușite. Unele foițe ne permit să observăm că erau pregătite pentru a decora capete de 
centuri sau îmbrăcăminte. Deși nu le-am studiat complet, fiind necesar un restaurator 
specializat în foițe de aur, din analiza lor rezultă că în atelier erau în afară de meșteri și unii 
începători care se jucau cu resturile de foițe înainte de a fi retopite. Una dintre foițele 
mototolite a fost poate „furată” și ascunsă în vegetalele din acoperiș, fiind găsită de noi în 
stratul de cărbune de la incendierea acoperișului la revenirea după câțiva ani de abandon. 
Între ele este una deosebită (fig. 17). 

Pe o altă plăcuță, pe marginea piesei, este o figură în relief. După urechi pare să 
fie un animal (fig. 19b). 
 

2. Figura umană (fig. 17) 
Pe o altă foiță rebutată am identificat o față și o mână de la o figură umană 

(analogii la Makkay, 1989, pl. 15.1-6, poate 8). Ea ne amintește de cele 5-6 figuri umane 
de la Moigrad, având o serie de pliuri, dar și elemente de decor. Tehnica de modelare a 
plăcuțelor rebutate ne arată că meșterii din Cheile Turzii făceau parte din aceeași „școală” 
de bijutieri cu cei de la Moigrad. Foarte probabil că cei de la Chei se aflau sub autoritatea 
acelorași principi sau meșteri care au creat piesele tezaurului de la Moigrad. Tehnicile de 
prelucrat sunt similare. Din păcate, așa cum am precizat, nu știm cum arătau piesele finite, 
reușite de la Cheile Turzii, avem doar rebuturile (fig. 12c, 14, 15, 17).  

În partea de vest a atelierului este o zonă gospodărească, pe care la început am 
considerat-o ca un al doilea atelier. Dar, cuptorul mare cu gardină, săpat de N. Vlassa, ca și 
unele fragmente de vase mari de gătit descoperite aici ne-au determinat să îl considerăm în 
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final ca zonă gospodărească sau un loc de odihnă pentru meșteri. Acolo au fost și unele 
vetre mai mici, dar care au fost deranjate de vechile săpături. 
 

3. Capul uman 
O piesă foarte mică făcută pe grosimea unei cochilii de scoică avea o figură 

umană. Ochii sunt două tăieturi scurte, gura este doar schițată, iar prin nas s-a făcut o 
perforare pentru a putea fi atârnat pe un șirag de mărgele (fig. 19a). 

O altă piesă din aur ce reprezintă un rebut a fost folosită ca decor pentru pieptar 
(fig. 19b). La reconstituirea simetrică am ținut cont că piesa avea un braț îndoit pe care 
apărea un cap de animal cu urechi mici și am reconstituit-o dezdoită (fig. 14c1-c2). 

Desigur, rămân multe semne de întrebare despre ceea ce s-a confecționat în atelier 
și ce a luat drumul comerțului sau poate a conducătorului/autorității, căci marile sceptre din 
aur de la Varna, marile topoare de peste 4 kg, sunt simboluri ale puterii, nu unelte. 

De altfel, avem un complex cultic la Suspka - Stublina, la nivel Vinča C 
(Crnobrnja, 2011; 2014, p. 15, fig. 10-11), ceva anterior descoperirilor cu Toarte pastilate, 
unde conducătorii sunt însoțiți de purtători de stindarde (modele miniaturale ale unor 
topoare de tip Pločnik, de tip Jászladány sau de tip Mezőkeresztes ori de forma unor 
măciuci rotunde, fig. 20).  

 
Scurte concluzii 
Primele obiectele de podoabă din aur au apărut în Europa și Anatolia la jumătatea 

mileniului V BC, fiind mai ales parte a inventarului unor morminte (Hickman, 2008, p. 235 
și urm.). Cele mai celebre artefacte sunt cele din cimitirul de la Varna (unde cele mai bogate 
morminte se datează în jur de 4600-4500 BC (Hansen, 2013, p. 146). Pe lângă acestea, în 
alte culturi ale Epocii Cuprului au apărut în număr mic diferite alte obiecte din aur (o sinteză 
a acestora cu bibl.: Dumitrescu, 1974; Hickman, 2008; Oanță-Marghitu, 2014, p. 44-55); nu 
trebuie să uităm nici piesele numeroase, diferite ca tipologie, a unor tezaure astăzi devenite 
celebre, Moigrad și Tiszaszölös, la care se adaugă cele din arealul culturii Gumelnița, 
precum tezaurul de la Sultana-Malu Roșu (Oanță-Marghitu, 2014, p. 180-181 și bibl.). 

Dar nicăieri în spațiul euro-asiatic sau în Levant până acum nu a fost descoperit un 
atelier de prelucrare a obiectelor de podoabă din aur la acest nivel cronologic. Prezența acestui 
atelier de prelucrare a aurului în Transilvania este justificat, având în vedere bogăția provinciei 
în astfel de minerale (cupru, aur). Descoperirea de la Peștera Ungurească/Peștera Caprelor este 
cu atât mai importantă, cu cât este dublată de prezența uneltelor și amenajărilor utilizate de 
meșteri, care susțin fără dubii activitatea atelierului. Am presupus că piesele de podoabă 
produse în atelier făceau obiectul schimbului cu alte comunități. Presupunerea noastră se 
bazează și pe identificarea surselor de materii prime a unor artefacte din silex și mai ales 
obsidian, aflate la distanță de peste 500 km (Carpathian I și Carpathian II; zona Tokaj și altele). 

Aurul, simbol al puterii, prestigiului și bunăstării era apanajul unor conducători 
din cadrul societăților preistorice de tip ranked societies. Unii autori consideră chiar că în 
afara rolului pe care îl avea în cadrul relațiilor de schimb constituia și atunci un bun 
neperisabil, tezaurizabil, ce putea fi folosit în perioade tulburi, când producția agricolă nu 
putea asigura necesarul de hrană a unor comunități (Ruiz-Gálvez, 1995, p. 45-63). 
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Atelierul de obiecte de podoabă de la Peștera Ungurească reprezintă astfel un 
unicat, importanța descoperirii fiind dublată și de posibilitatea stabilirii tehnicilor și 
metodelor folosite de meșterii metalurgi ai epocii, care constituiau probabil o categorie 
aparte în cadrul comunităților respective și care își păstrau „secretele” prelucrării aurului. 
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A GOLD PROCESSING WORKSHOP FROM COPPER AGE 
 

Keywords: Copper Age, Transylvania, „Peștera Ungurească”, workshop for gold, 
jewelry, tools, techniques. 

 
Abstract 

 
The first gold ornaments, originated in Europe and Anatolia in the middle of the 

5th millennium BC, are being considered especially part of the inventory of some graves. 
The workshop for processing gold objects from „Peștera Ungurească”, Cheile Turzii, is 
the first of its kind in the Euro-Asian area at this chronological level, namely the Copper 
Age. It had several stages of recovery and we appreciated that its period of operation was 
of about 300-350 years, in the range 4150-3800 cal BC. The oldest levels (about 7) were 
not researched. It starts to work at Sălcuța IIc-IV- Toarte pastilate/Băile Herculane II-III – 
Cheile Turzii level. The workshop was intermittently used. Gold came from the Arieș River. 
Inside the workshop there were discovered an oven, crucibles, slag, as well as various 
tools used in the processing of golden objects. The typology of the ornaments is quite 
varied, including beads, gold plaques, or pieces applied to clothing or armor. Microscopic 
photos of the pieces allowed the recognition of several operations used for their processing 
(cold welding, hot welding, cutting, au repoussé technique). The pieces discovered by us 
are mostly scrap, others are in different stages of processing; we suppose others were lost 
in the workshop space. The ornaments produced here were exchanged with other 
communities, being at the same time a feature of ranked societies. The workshop of golden 
ornaments at the „Peștera Ungurească” is thus unique, the importance of the discovery 
being doubled by the possibility of establishing the techniques and methods used by the 
metallurgical craftsmen of the epoch, which probably constituted a special category within 
the respective communities and kept the „secrets” of the gold processing. 
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Fig. 5. a. Separation of micro-objects, osteological, and anthracological remains; b. 
Radiocarbon data for phases I-III (see the colors) of the workshop from Peștera 
Ungurească and its synchronisms. Yellow color labels a short period of crisis 
(drought); c. In the table are marked with dot the migrations according to 
cultures: SC = Starčevo-Criș; CB = Banat culture; V = Vinča culture; Z = Zau 
culture; T = Turdaș culture; CO = Copper Age; vertical mauve – cold periods; 
vertical yellow – hot periods; 4600-4200 BC ecological catastrophe; the great 
Neo-Eneolithic cultures gradually disappeared (remaking after H. Todorova). 

Fig. 6. Ceramic materials: a, Sălcuţa; b, Bodrogketesztúr – Knobbed-handles, Băile 
Herculane II/III culture – Cheile Turzii, jewelry workshop, phase I. 

Fig. 7. The place and the reconstitution of the jewelry workshop from Peștera Ungurească. 
Fig. 8. Peștera Ungurească, the workshop: a, the walls from the East, West and South; b, 

The Ist phase of the oven with central pillar; c-d, the reconstitution of the phase 
with oven and details. 

Fig. 9. Technological processes used in the workshop: a, oven, old phase; b, melting pot 
with slag on the bottom; c-d, cold welding / soldering by beating (microscope 
photos); e, tools used for making beads. 

Fig. 10. Technological processes: a, tips for blowing tubes from animal fangs; b-d, hot 
solder with tube and fire. 

Fig. 11. Technological processes: a, bending; b-c, matching and joining; c, edge of 
unfinished bead. 

Fig. 12. Technological processes: a, wolf fang used for finishing; b, small pot fragment 
with marks of finishing; c-d, decorated plaques. 

Fig. 13. Technological processes – melting and processing on hearths: a-b, hearths with 
fragments of sheets and golden pearls; c-e, slag from melting on hearths. 

Fig. 14. Beads types: a1, Durankulak; a2, Peștera Ungurească, workshop; a3, Târgu 
Mureș; b, Varna golden beads and other materials (apud Dimitrov 2002.1, p. 131, 
Abb. 147); c1-c2, chest ornament (reconstruction by symmetry, c2). 

Fig. 15. Eagle-woman, details. 
Fig. 16. The hoard from Moigrad, file and photo N. Vlassa, 13.02.1970. 
Fig. 17. The plaque with the human figure. 
Fig. 18. Plaques - anthropomorphic idols, Moigrad (remaking after Makkay 1989, pl. 15). 
Fig. 19. a, The bead in the shape of a human head; a1, model of sequence on string; b, 

animal head plaque. 
Fig. 20. Crkvine Stubline, apud Crnobrnija. 
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Fig. 1. Clasificarea surselor și obiectelor de cupru. 

Fig. 2. Stratigrafia şi locul probelor C14 în stratigrafia din atelier. 

a b 

Fig. 3. Nivelurile de activitate din atelier 
și cronologia absolută (probele notate CT). 
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a 

b 

c 

Fig. 4. a. Pepite de aur din Arieş, sec. XIX, Muzeul Aurului, Brad; 
b. O parte din echipa de cercetare; c. Spălarea sedimentelor.
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a 

b c 

Fig. 5. a. Separarea microobiectelor şi resturilor osteologice, antracologice; b. Date 
radiocarbon pentru fazele I-III (vezi culorile) ale atelierului din Peștera Ungurească și 

sincronismele sale. Culoarea galbenă marchează o perioadă de criză (secetă); c. Pe tabel 
sunt marcate cu punct migrațiile pe culturi: SC = Starčevo-Criș; CB = Cultura Banatului; 

V = Cultura Vinča; Z = Cultura Zau; T = Cultura Turdaș; CO = Epoca Cuprului; 
vertical mov - perioade reci; vertical galben - perioade calde; 4600-4200 BC catastrofă 
ecologică (dispar treptat marile culturi neo-eneolitice (prelucrare după H. Todorova). 
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a                  b 

Fig. 6. Materiale ceramice: a. Sălcuţa; b. Bodrogketesztúr – Knobbed-handles, 
cultura Băile Herculane II/III – Cheile Turzii, Atelierul de bijuterii, faza I. 

Fig. 7. Locul și reconstituirea atelierului de bijuterii din „Peștera Ungurească”.
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a b 

c d 

Fig. 8. Peștera Ungurească, atelierul: a. peretele de est, vest și sud; 
b. prima fază a cuptorului cu stâlp central;

c-d. reconstituirea etapei cu cuptor și detalii. 
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a b 

c d 

e 

Fig. 9. Procedee tehnologice folosite în atelier: a. cuptorul, faza veche; 
b. creuzet cu zgură pe fund; c-d. sudare/lipire prin batere la rece

(fotografii la microscop); e. unelte folosite pentru realizarea mărgelelor. 
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a 

b           c           d 

Fig. 10. Procedee tehnologice: a. vârfuri pentru tuburi de suflat din colți de animal; 
b-d. sudări la cald cu tub și jar. 

a b 

c 

Fig. 11. Procedee tehnologice: a. îndoire; b-c. potrivire și îmbinare; 
c. margine de mărgea nefinisată.
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a b 

c c1 

d                 d1 

Fig. 12. Procedee tehnologice: a. colţ de lup pentru finisare; 
b. fragment de văscior cu urme de finisare; c-d. plăcuțe decorate.
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a b 

c d e 

Fig. 13. Procedee tehnologice: topire și prelucrări pe vetre: 
a-b. vetre cu fragmente de foițe și bobițe de aur; 

c-e. zguri de la topiri pe vetre. 
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a b 

c1 c2 

Fig. 14. Tipuri de mărgele: a1. Durankulak; a2. Peștera Ungurească, atelierul; 
a3. Târgu Mureș; b. Varna mărgele de aur și alte materiale (apud Dimitrov 2002.1, p. 

131, Abb. 147); c1-c2. podoabă de pieptar (reconstituire prin simetrie, c2). 



Gh. Lazarovici, C.-M. Lazarovici 30 

Fig. 15. Vultur-femeie, detalii. 
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Dimensiuni 31,4 x 24,1 cm. Dimensiuni 8,5 x 8 cm. 

Dimensiuni 9,7 x 7,3 cm. Dimensiuni 9,5 x 6,3 cm. 

Fig. 16. Tezaurul de la Moigrad, fișe și foto N. Vlassa, 13.02.1970. 
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Fig. 17. Plăcuța cu figura umană. 

Fig. 18. Plăcuțe - idoli antropomorfi, Moigrad 
(prelucrare după Makkay, 1989, pl. 15). 
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a a1 

b 

Fig. 19. A. mărgeaua în formă de cap uman; 
a1. model de amplasament pe șirag; b. plăcuță cu cap de animal. 
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Fig. 20. Crkvine Stubline, apud Crnobrnija. 



CONSIDERAŢII ASUPRA UNUI VAS ANTROPOMORF 

MINIATURAL DESCOPERIT LA CERVICEŞTI DEAL-LA MORIŞCĂ 

(COMUNA MIHAI EMINESCU, JUDEŢUL BOTOŞANI)1 

Adela Kovács 

Cuvinte-cheie: cultura Cucuteni, vas cu trăsături antropomorfe, miniatură, pictură. 

Reconstituirea contextelor arheologice este imposibilă fără o documentație 
întocmită și păstrată corespunzător. Uneori piesele pot spune multe despre cei care le-au 
folosit, fie în mod utilitar, fie simbolic. Dincolo de piese, nume de diverse culturi și 
civilizații sunt oamenii. Aceștia, prin obiectele lăsate posterității, pot exprima multiple 
aspecte cu privire la ideile care au circulat, valorile în care au crezut. Reconstituirea 
modului de viață și a gândirii oamenilor preistorici reprezintă unele dintre cele mai dificile 
demersuri ale zilelor noastre. Știm că depozitele muzeelor dețin ample colecții de materiale 
arheologice rezultate ca urmare a unor cercetări care nu au fost valorificate corespunzător 
la vremea descoperirii lor. 

Piesa pe care o prezentăm cu această ocazie a fost „descoperită” de două ori. 
Prima dată a fost scoasă din pământ în anul 1962, ca urmare a cercetărilor arheologice de 
teren. A doua oară a fost remarcată în cutiile cu materialul ceramic depozitat la Muzeul 
Județean Botoșani, în anul 2019, cu ocazia lucrărilor curente desfășurate în depozite. Piesa 
nu a fost publicată anterior, însă două aspecte importante legate de universul simbolic al 
locuitorilor din situl Cervicești Deal-La Morișcă ne-au stras atenția: miniaturizarea și 
caracteristicile antropomorfe. 

Situl arheologic de la Cervicești Deal-La Morișcă, comuna Mihai Eminescu, 
județul Botoșani (cod RAN 38116.03) se află în extravilan, la 4500 m est-nord-est de 
biserica satului, la 1200 m sud-sud-est de barajul iazului Urechioaia, pe malul drept al 
pârâului Sitna, pe un platou înalt care domină valea cu aproximativ 20-25 m. Față de halta 
Cucorăni se află la circa 1500 m est (fig. 1, 2). Așezarea a fost estimată la aproximativ 
două hectare, de pe suprafața căreia au fost colectate oase de animale, fragmente de 
chirpici, fragmente din platformele locuințelor, diverse piese de silex și fragmente 
ceramice din fazele Cucuteni A3 și B2 (Păunescu et alii, 1976, p. 171-172). Ca urmare a 

1 O variantă în limba engleză a acestui studiu a fost publicată recent (Kovács, 2020, p. 31-40). 
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unei cercetări de suprafață întreprinse în primăvara anului 2020, s-a constatat faptul că în 
continuare, la suprafața terenului, apar multiple urme arheologice, împrăștiate de lucrările 
agricole pe o suprafață extinsă. În special în zona terasei se observă o concentrare masivă 
de material arheologic, ceea ce înseamnă că nu numai agricultura, ci și anumiți factori 
naturali determină eroziunea solului și răsfirarea materialului din așezare. 

Conform fișei de sit, acesta a fost identificat în anul 1951 de către Gh. Poenaru și 
apare menționat în mai multe repertorii arheologice (Păunescu et alii, 1976, p. 171-172; 
Monah, Popovici, 1985, p. 73; Popovici, 2000, p. 70-71). Singura referire cu privire la 
cercetările arheologice invazive din anul 1962 este făcută de A. Popescu, în anul imediat 
următor. Notița cuprinde doar informația că s-au desfășurat cercetări arheologice, fără a se 
menționa detalii legate de stratigrafie sau despre descoperirile din sit (Popescu, 1963, p. 453). 

Din păcate, un plan de cercetare arheologică sau vreun jurnal de săpătură nu am 
găsit până în momentul de față, aspect care ne îngreunează în bună măsură demersurile de 
reconstituire a cercetării desfășurate în urmă cu peste cinci decenii. Lipsa documentației de 
șantier ne-a obturat într-o oarecare măsură cunoștințele cu privire la contextele descoperite. 
Totuși, am găsit marcajul de pe obiecte ca fiind realizat cu acribie. Pe materialul ceramic 
apar două mențiuni: Groapa 1 și Locuința 2. Locuința 2 a fost cercetată în sferturi, probabil 
cu martori intermediari, deoarece apar mențiunile: zona NE, SE, NV și SV. Toate 
artefactele au fost marcate cu diferite adâncimi, ceea ce demonstrează că materialul a fost 
colectat pe niveluri.  

Descrierea vasului 
De la vasul miniatural s-a găsit doar jumătatea stângă, cea dreaptă fiind ruptă din 

vechime. Forma acestuia este tronconică, cu fundul plat. Buza este rotunjită, în directa 
prelungire a corpului. Vasul a fost modelat manual, având pereții subțiri. Caracteristica 
antropomorfă este determinată din modelaj, fiind realizată printr-o canelură puțin adâncită, 
de forma literei „V”, apăsată mai spre interior, formând o treaptă vizibilă. Nu știm cum era 
vasul pe partea opusă, însă tindem să credem că nu avea acest „V” modelat pe ambele părți 
ale sale, ci doar frontal. Urme de pictură cu roșu sunt vizibile pe toată suprafața vasului, însă 
mai clar s-au păstrat în zona de adâncire a canelurii. Vasul a fost modelat din pastă fină, 
care cuprinde probabil lut decantat, având suprafețe făinoase, în amestec cu nisip foarte fin, 
în proporție redusă. A fost netezit foarte bine, ars oxidant, de culoare cărămizie. Este posibil 
ca acesta să fi fost pictat în întregime, pe suprafața exterioară fiind vizibile urme de pictură 
roșie (fig. 3, 5). Dimensiuni: înălțime: 48 mm; diametru gură: 67 mm; diametru bază: 29 
mm. Piesa se încadrează în faza A3 a culturii Cucuteni. Conform marcajelor de pe piesă, 
aceasta a fost descoperită în Groapa 1, la adâncimea de 0,40-0,60 m. 

Considerații asupra vasului antropomorf miniatural 
În cadrul complexului cultural Ariușd-Cucuteni-Tripolie, chiar dacă remarcăm o 

mare varietate tipologică, vasele antropomorfe nu apar în mod frecvent. Câteva tipuri se 
repetă, fiind prezente în mai multe situri, iar altele au formă unicat (Kovács, 2018, p. 17-
38). Vl. Dumitrescu remarca faptul că vasele antropomorfe în cadrul culturii Cucuteni apar 
rareori, fiind un tip special de recipient (Dumitrescu, 1979, p. 83-84). Specifică așezărilor 
precucuteniene sau cucuteniene este prezența unor vase cu forme speciale, precum vasele 
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cu „coroană” (Garvăn, 2007, p. 221-238), vasele-binoclu (Palaguta, 2007, p. 52), vasele-
suport de diferite categorii (Kovács, Gridan, 2015, p. 663-690) și vasele de tip „horă” 
(Lazarovici et alii, 2009, p. 75, fig. 8; Kovács, 2018, p. 31, fig. 9). V. Chirica considera că 
vasele antropomorfe și cele cu caracteristici antropomorfe sunt derivate din statuetele 
antropomorfe, fiind realizate „sub forma vaselor în forma corpului uman prin procedeul lor 
formativ, care introduce recipientul în interiorul unei figurine golite, păstrând morfologia 
ei” (Nițu, Chirica, 1989, p. 20). D. Boghian precizează faptul că în modelarea vaselor 
antropomorfe și zoomorfe, olarul „a ținut cont atât de exigențele legate de confecționarea 
ceramicii fine, cât și de necesitățile de modelare a unor recipiente cu destinații speciale” 
(Boghian, 2004, p. 139).  

Față de alte obiecte cu trăsături antropomorfe evidente, precum capetele 
descoperite la Mărgineni (Mantu et alii, 1997, p. 65, 141, fig. 95) sau cele de la Trușești 
(Mantu-Lazarovici, 2004, p. 47-67), obiectul pe care îl discutăm în lucrarea de față este 
modelat mult mai subtil. Menționăm exemplul vasului fără decor pictat de la Scânteia (fig. 
8/1), antropomorfismul fiind realizat doar prin șănțuiri, nu foarte adânci, în pasta vasului 
(Monah, 2012, p. 498, fig. 224/5). Nedecorate sunt și trei exemplare de vase antropomorfe 
de la Hăbășești, care prezintă partea inferioară a corpului feminin (Monah, 2012, p. 500-
501, fig. 226/1; 227/1-2), în aceeași manieră cu alte vase pictate, din aceeași etapă de 
evoluție (fig. 8/2-4). Baze de vase cu caracteristici antropomorfe au fost remarcate și în 
situl de la Cucuteni-Cetățuia. Exemplarul la care facem referire are baza dreaptă, ușor 
concavă. La extremități are canelură care marchează baza corpului feminin, sugerând 
demarcarea picioarelor (Chirica, Văleanu, 2008, p. 108, fig. 57/1; 58/2). La fel precum în 
cazul vasului de la Cervicești Deal, canelura s-a realizat încă din etapa în care vasul era 
moale (fig. 8/5). Aceeași manieră de modelaj se observă și la un fragment de la baza unui 
vas descoperit la Trușești (fig. 6/11). 

În ceea ce privește mediul cucutenian remarcăm faptul că tehnica de canelare 
pentru sublinierea caracteristicilor antropomorfe este utilizată deseori în cazul mai multor 
exemplare aparținând fazei A. Majoritatea vaselor din această categorie, chiar dacă sunt 
pictate, au subliniată talia și triunghiul pubian prin canelare. Evidențiem vasele 
antropomorfe cu canelură și pictură descoperite la Scânteia (Nițu, Chirica, 1989, p. 28-29, 
fig. 1-2; Monah, 2012, p. 500, fig. 226/3; Lazarovici et alii, 2009, p. 185, cat. no. 153) și 
Trușești (Nițu, Chirica, 1989, p. 30-31, fig. 3-4; Monah, 2012, p. 503, fig. 229/1). 
Numeroase fragmente de vase cu caracteristici antropomorfe au fost descoperite la 
Drăgușeni-Ostrov și Drăgușeni-În deal la Lutărie, având asociate pictura tricromă (fig. 6/2, 
3, 4). Pentru realizarea părții inferioare a corpului uman sunt subliniate deseori elementele 
cele mai evidente, precum fesele și centurile (fig. 6/2, 5, 8, 9, 10). În afară de vasele 
întregite și restaurate, descoperite la Drăgușeni (Kovács, 2018, p. 17-38), există și 
fragmente ceramice care arată trăsături antropomorfe, prin analogia cu vasele întregi 
(Marinescu-Bîlcu, Bolomey, 2000, fig. 161/1a-1b, 171/1-3). 

Vasele miniaturale cu decor antropomorf sau cu caracteristici antropomorfe 
reprezintă o sub-categorie a vaselor în mărime naturală. Acestea se regăsesc chiar mai rar 
decât cele antropomorfe propriu-zise. Un vas miniatural al cărui decor prezintă 
caracteristici antropomorfe a fost descoperit la Trușești (fig. 7/1). Din vasul original s-a 
păstrat doar partea inferioară și baza. Acesta reprezintă partea inferioară a unui corp 
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feminin, probabil zona de mijloc a corpului, trunchi, coapse și picioarele unite. Șoldurile 
sunt scoase în evidență prin canelură și din modelaj. Decorul este realizat cu ajutorul 
canelurii pentru a demarca picioarele și sexul, precum și cu pictură tricromă alb-negru-
brun roșcat, care este dispus în benzi albe încadrate de linii negre, pe fundal brun-roșiatic 
(Kovács, 2018, p. 28, fig. 2). Vasul miniatural de la Drăgușeni, recent reanalizat, are 
canelura realizată oblic și puțin șerpuit, triunghiul pubian fiind foarte mic (Kovács, 2018, 
p. 20). Modul în care este realizat acesta sugerează două fețe, respectiv pe una dintre
suprafețe fiind realizat un triunghi, iar pe partea opusă doar o demarcare care ar putea 
sugera fesele (fig. 7/2). 

Tipologia vaselor antropomorfe aparținând culturii Cucuteni este una destul de 
variată, atât ca formă, cât și ca manieră de reprezentare. Există diferențe în modelarea 
vaselor, precum fețele aplicate pe vase, reprezentările corporale prin fese și/sau sâni. Uneori 
zona pubiană este foarte bine reprezentată. Având în vedere forma specială a vaselor 
antropomorfe, acestea au fost remarcate încă din vremea celor mai timpurii cercetări. Nefiind 
caracteristice doar pentru cultura Cucuteni, remarcăm mai multe tipologii. Toate au ca centru 
de interes proporția de reprezentare a corpului uman, atributele predominante și forma de 
bază a vasului, de la care se dezvoltă caracteristicile antropomorfe. 

Există variații mari în ceea ce privește tipologia vaselor antropomorfe, acestea 
fiind identificate încă din cele mai timpurii civilizații neolitice, incluzând categorii 
diverse. Mai mulți cercetători au realizat o clasificare a lor. Vase antropomorfe sunt 
considerate, inclusiv cele care prezintă statuete în relief, uneori cu adevărate compoziții 
în basorelief sau altorelief. 

* 
Unul dintre autorii la care se face referire în bibliografia cu privire la tipologia 

vaselor antropomorfe este O. Höckmann. Acesta distinge între „Figurengefässe” – vase 
care redau forma corpului uman, și „Figuralgefässe” – vase care redau atribute 
antropomorfe (Höckmann, 1965, p. 1-26). Tipologiile au fost nuanțate ulterior de A. Nițu, 
în mai multe studii (Nițu, 1967 p. 549-562; 1968, p. 387-292; 1969, p. 21-43), D. Monah 
(Monah, 1997; 2012) și R.-R. Andreescu (Andreescu, 2002, p. 72). D. Monah, în lucrarea 
dedicată reprezentărilor antropomorfe cucuteniene, a precizat o serie de caracteristici ale 
vaselor antropomorfe, distingând între vasele antropomorfe propriu-zise și suporturile 
antropomorfizate, fiecare cu propriile subtipuri și variante. R. Alaiba a preluat tipologia lui 
D. Monah și face referire, în cazul fazei Cucuteni A3, la vase antropomorfe, vase cu 
atribute antropomorfe și vase cu decor antropomorf, decor realizat atât prin forma 
recipientului, cât și prin semantica decorului (Alaiba, 1998, p. 16). Antropomorfizarea 
poate să apară inclusiv prin aplicarea unor statuete în basorelief pe corpul vaselor, uneori 
grosiere sau de provizii, precum este cazul celor de la Scânteia (Mantu, 1992, p. 307-315), 
Dumești (Monah, 2012, p. 515, fig. 241/1; p. 516, fig. 242/3) sau celui de la Trușești 
(Monah, 2012, p. 512, fig. 238/3). 

R.-R. Andreescu, în lucrarea sa cu privire la plastica antropomorfă din cultura 
Gumelnița, a stabilit câteva categorii principale: I. vase de forma corpului uman; II. capace 
prosopomorfe; III. vase cu trăsături antropomorfe, cu trei subcategorii: III.A. vase cu față 
umană modelată sub buza vasului; III.B. vase cu brațe-tub; III.C. capace cu mâner 
antropomorf; IV. vase cu decor antropomorf; V. vase antropo-zoomorfe. Chiar dacă 
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tipologia a fost realizată pentru cultura Gumelnița, aceasta poate fi aplicată cu ușurință și 
pieselor aparținând altor culturi (Andreescu, 2002, p. 72).  

Există, de asemenea, o altă clasificare simplificată, care poate fi aplicată, în 
general, oricărei culturi și epoci: 1. Vase care reprezintă corpul uman în întregime; 2. Vase 
care sugerează corpul uman, cu câteva trăsături; 3. Vase la care sunt prezente câteva 
caracteristici antropomorfe (Sobaru, Andrei, 2004, p. 14). 

D. Boghian, în studiul dedicat vaselor antropomorfe din anul 2012, a abordat 
îndeaproape problema și a întocmit un tabel care centralizează principalele tipologii 
întocmite de O. Höckmann, A. Nițu, D. Monah și R.-R. Andreescu (fig. 4). 

* 
Vasul pe care îl avem în vedere în prezenta lucrare se încadrează în categoria 

„vase cu atribute umane” („Figuralgefässe” cf. Höckmann, 1965) sau „vase cu atribute 
antropomorfe” (cf. Nițu, 1967, p. 549-562; Andreescu, 2002, p. 72). Raportându-ne la 
tipologia întocmită de D. Monah, vasul de față se încadrează în tipul II: vase cu atribute 
antropomorfe-recipiente obișnuite cu atribute umane (cf. Monah, 2012, p. 168-169).  

Vasul în discuție nu este o copie de lucru și nu prezintă imprecizie în modelaj, 
precum cel de la Drăgușeni-Ostrov (fig. 7/2) care pare modelat ușor neglijent. Liniile de 
demarcare ale feselor sunt trasate ușor nesigur. Pe una dintre fețele vasului canelura este 
realizată oblic și puțin șerpuit (Kovács, 2018, p. 20, 30, fig. 7). În cazul de față, vasul 
prezentat respectă canoanele de realizare ale unui vas miniatural. Ceea ce îl 
individualizează este triunghiul pubian adâncit în pasta vasului, precum și alăturarea 
picturii pe exteriorul recipientului (Kovács, 2018, p. 30, fig. 7). 

Bibliografia cu privire la miniaturizare este una vastă și cuprinde discuții ample la 
nivelul întregii civilizații neolitice, despre care ar fi fost scopul și rostul realizării acestor 
recipiente. Vasul de la Cervicești Deal-La Morișcă are două componente simbolice în 
același timp: vasul este antropomorf și miniatural (fig. 5). În cazul de față, se accentuează 
partea inferioară a corpului, care, modelat în caracteristică feminină, se leagă implicit de 
femeie, ca dătătoare de viață. Vasele antropomorfe, dar și cele zoomorfe în egală măsură, 
sunt asociate deseori cu funcțiile religioase începând din culturile neolitice timpurii, în 
moduri care sunt dificil de descris (Bánffy, Goldman, 2003, p. 112-117). În ceea ce 
privește reprezentarea marcantă a zonei pubiene, remarcăm câteva exemplare din zona 
Balcanilor, mult anterioare culturii Cucuteni (Naumov, 2007, p. 255-265; 2008, p. 93-101). 
Chiar dacă în cazul de față triunghiul este un „pars pro toto”, remarcăm forma specială de 
reprezentare vaginiformă.  

Asupra originii și apariției primordiale a vaselor antropomorfe, majoritatea 
cercetătorilor au fost de acord cu privire la stabilirea originii acestui tip de vas în zona 
Orientului Apropiat. Unul dintre cele mai timpurii exemple provine din cultura Hassuna și 
are forma unui chip feminin, cu posibile bijuterii în jurul gâtului, demarcate prin 
triunghiuri (Müller-Karpe, 1974, Taf. 60, fig. 13). Descoperirea de la Çatalhöyük din anul 
2006 este un vas cu fizionomie feminină, care prezintă și un posibil ornament în zona 
temporală a capului, realizat prin incizie adâncită (Yalman, 2006, p. 198, fig. 141). Ca 
urmare a cercetărilor de dată recentă, au fost descoperite mai multe fragmente de vase cu 
trăsături antropomorfe. Menționăm fragmentul de vas cu fizionomie în relief descoperit în 
umplutura Clădirii 94 (Erdoğu, 2010, p. 49, fig. 46). În ceea ce privește arealul european, 
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la Nea Nikomedeia (Νέα Νικομήδεια), din Grecia, și Rakitovo (Ракитово), din Bulgaria, 
au fost identificate unele dintre cele mai timpurii vase antropomorfe neolitice (Perlès, 
2004; Matsanova, 2003, p. 68; Todorova, Vajsov, 1993). Numărul vaselor antropomorfe 
sau al celor cu decor antropomorf a cunoscut o creștere semnificativă în culturile 
aparținând Neoliticului Mijlociu și Târziu. Cu toate că frecvența acestora a crescut 
progresiv, în cadrul culturii Vinča fiind înregistrat chiar un punct culminant, ele nu sunt 
preponderente în inventarul ceramic al așezărilor. În schimb, în perioada eneolitică apare o 
variație considerabilă în ceea ce privește formele și registrul de ornamente reprezentate 
(Gimbutas, 1989, p. 19). 

Presupunând faptul că ritualurile necesită un inventar dedicat, putem să 
considerăm că recipientele antropomorfe sau antropomorfizate miniaturale au fost folosite 
pentru desfășurarea unui rit sau al unui ritual, acestea fiind legate de cultul practicat și 
comportamentul religios al comunităților de odinioară. Ca interpretare, deseori remarcăm 
faptul că vasele antropomorfe, dar și cele zoomorfe, au fost asociate cu funcțiile religioase 
sau simbolice, începând încă din cele mai timpurii civilizații neolitice (Makkay, 2005, p. 
86), în moduri pe care nu le putem descrie cu certitudine în momentul de față și care în 
continuare sunt greu de descifrat. 
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CONSIDERATIONS ON A MINIATURED ANTHROPOMORPHIC VESSEL 
DISCOVERED IN CERVICEȘTI DEAL-LA MORIȘCĂ 

(MIHAI EMINESCU COMMUNE, BOTOȘANI COUNTY) 

Keywords: Cucuteni Culture, Botoșani County, anthropomorphic vessel, miniature. 

Abstract 

The present paper aims to introduce into the scientific circuit a vessel with 
anthropomorphic features, miniature, discovered in 1962. Unfortunately, the site 
documentation could not be recovered. The site of discovery is Cervicești Deal-„La 
Morișcă”, Mihai Eminescu commune, Botoșani County (RAN code 38116.03). The 
settlement was estimated at about two hectares, from the surface of which various 
materials were collected: animal bones, adobe fragments, pieces from the platforms, 
various objects of flint and ceramic fragments from the Cucuteni A3 and B2 phases. Only 
the left half was found from the miniature vessel, the right half being fragmented from 
antiquity. Its shape is conical, with a flat bottom. The rim is rounded, in direct extension of 
the body. The vessel was modelled by hand, with thin walls. The anthropomorphic 
characteristic is determined by the modelling, being made in the form of a shallow groove, 
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shaped like a "V", forming a visible step. Traces of red paint are visible on the entire 
surface of the vessel, but it was better preserved in the deeper area of the groove. The 
vessel was modelled from fine paste, which probably comprises very fine clay, with floury 
surfaces, mixed with very fine sand, in a small proportion. It was smoothed very well, 
burnt oxidizing, reddish. It is possible that it was painted entirely red on the outer surface, 
with traces of red paint still visible. Dimensions: H: 48 mm; Rim diameter: 67 mm; Base 
diameter: 29 mm. The item belongs to phase A3 of the Cucuteni Culture. According to the 
markings on this item, it was discovered in Pit 1, at the depth of 0.40-0.60 m. The closest 
analogies are, of course, found in the Cucuteni Culture, in sites dated to the same phase of 
habitation. 
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Fig. 1. Localizarea sitului arheologic Cervicești-„La Morișcă”, 

comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani 
(cod RAN 38116.03), conform Google Earth. 

 

 
Fig. 2. Localizarea sitului arheologic Cervicești-„La Morișcă”, comuna Mihai Eminescu, 

județul Botoșani (cod RAN 38116.03) (marcaj 8), conform Repertoriului Arheologic 
al Județului Botoșani (http://www.cimec.ro/arheologie/repertoriul-botosani/index.html). 
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Fig. 3. Fotografia și desenul fragmentului de vas 

(ilustrație realizată de Sebastian Ciupu de la Muzeul Județean Botoșani). 
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Fig. 4. Tabel sinoptic cu privire la principalele tipologii de vase antropomorfe 

(Boghian, 2012, p. 109). 
 
 
 
 

 
Fig. 5. Reconstituirea formei (a) și a decorului (b) vasului cu caracteristici 

antropomorfe de la Cervicești Deal-„La Morișcă” 
(desen Sebastian Ciupu de la Muzeul Județean Botoșani). 
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Fig. 6. Vase antropomorfe din perioada Cucuteni A: 1-4, Drăgușeni (Marinescu-Bîlcu, 

Bolomey, 2000: 1 – fig. 180/2; 2-4 – fig. 171/1-3); 5-11, Trușești (Petrescu-Dîmbovița et 
alii, 1999, p. 311-312, 408, 438, fig. 202/1-3; 203/15; 295/2, 6, 7; 323/9). 
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Fig. 7. Vase antropomorfe miniaturale de la Trușești (1) și Drăgușeni (2) 
reprezentând jumătatea inferioară a corpului uman 

(Kovács, 2018, p. 28, 30, fig. 2; 7). 
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Fig. 8. Vase antropomorfe nedecorate din faza Cucuteni A: 1, Scânteia (Monah, 2012, p. 

498, fig. 224/5); 2-4, Hăbășești (Monah, 2012, p. 500-501, fig. 226/1; 227/1-2); 5, 
Cucuteni (Chirica, Văleanu, 2008, p. 113, fig. 57/1; 58/2). 
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Cuvinte-cheie: Piatra Neamț-„Poiana Cireșului”, epoca bronzului, râșniță. 
 
Introducere 
Așezarea paleolitică de la Poiana Cireșului face parte, din punct de vedere 

administrativ-teritorial, din municipiul Piatra-Neamț, fiind situată pe partea dreaptă a Văii 
Bistriței, în apropiere de confluența cu Pârâul Doamna. Primele cercetări arheologice au 
debutat aici în 1963 (Scorpan, 1976) și au fost reluate în 1968 (Căpitanu, 1969). O lungă 
perioadă de timp așezarea a fost uitată, pentru ca în 1998 să fie reluate săpăturile, iar de 
atunci, cu mici întreruperi, să fie supusă unui program sistematic și complex de investigare 
arheologică. Această ultimă etapă a cercetărilor a relevat importanța cu totul excepțională a 
așezării de la Poiana Cireșului în definirea paleoliticului superior de pe Valea Bistriței, 
precum și a întregirii imaginii asupra paleoliticului din România (Cârciumaru, Nițu, 2018). 

În anul 2001, prin săpăturile arheologice din Secțiunea III, caroul B-1 de la Poiana 
Cireșului, s-a descoperit la 0,80 m adâncime, într-un depozit antropic relativ perturbat, un 
obiect din piatră care părea a fi un fragment dintr-o râșniță pentru prepararea ocrului (fig. 1). 
El era asociat cu o serie de materiale ceramice aparținând probabil epocii bronzului. 

Piesa, de o importanță deosebită, chiar și numai prin unicitatea ei, în afară de o 
menționare în Cronica Cercetărilor Arheologice din România a șantierului Poiana 
Cireșului (Cârciumaru et alii, 2001), a rămas practic necunoscută. Prin acest studiu, 
încercăm o necesară restituire a acestui important artefact. 

 
Metodologie 
Valorificarea cercetărilor arheologice din România a inclus de prea puține ori 

studii asupra metodelor de procesare a unor tipuri de hrană vegetală sau animală. La fel de 
restrânse sunt preocupările privind modul de preparare a unor resurse minerale pentru 
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obținerea ocrului. Din cauza neglijării unor artefacte de acest fel, preocupările pentru 
definirea tipologiei utilajelor necesare preparării unor astfel de materiale sunt destul de 
puține. Din această cauză, adesea s-a apelat la analogii cu populațiile tradiționale actuale 
de pe diverse continente (de Beaune, 1989; 1993; 2000; 2013; Dubreuil, 2001; 2002; 
Wright, 1992). 

În definirea artefactelor de acest fel trebuie să se țină în primul rând seama de 
forma și volumul acestora, precum și de caracteristicile materiei prime din care sunt 
realizate. Investigațiile noastre au început cu determinarea rocii din care a fost realizată 
piesa de la Poiana Cireșului. Suportul de la care a plecat artizanul a fost o dală, probabil 
dreptunghiulară, din gresie calcaroasă foarte fină, cu duritate medie și un conținut însemnat 
de oxid de fier. Adesea s-a presupus că în astfel de situații nu este exclus ca fața superioară 
a obiectelor alese în acest scop să fi avut o alveolare prealabilă care a influențat opțiunea 
respectivă. În schimb, așa după cum se observă, fața inferioară este destul de plată și 
conferă o bună stabilitate (fig. 2). 

Fragmentul care s-a mai păstrat, cu dimensiunile de 19,8 x 13,5 cm, estimăm că 
reprezintă doar circa 1/4 din forma inițială, suficient însă pentru a fi relevate destul de 
sugestiv trăsăturile funcționale generale care să definească piesa (fig. 3). Alveolarea este 
foarte bine definită și extrem de sugestivă pentru a sugera o râșniță. Conform măsurătorilor 
care au fost disponibile, se poate spune că avea adâncimea minimă de 3,1 cm și adâncimea 
maximă de 3,9 cm (fig. 4/1). Grosimea maximă a marginilor, conform fragmentului 
conservat, avea 4,9 cm (fig. 4/2), iar grosimea minimă a bazei este de 1 cm (fig. 4/4). 

Caracteristicile mecanice ale rocii-suport din care au fost realizate de obicei 
râșnițele preistorice au determinat în mod hotărâtor morfologia lor, în condițiile în care 
pentru sfărâmarea și transformarea micilor agregate în pudră, cu rol de utilaj activ, s-a 
folosit un galet de duritate superioară, formă predeterminată și proprietăți abrazive. Prin 
utilizare unui astfel de utilaj se realiza polisajul suprafeței și se crea o alveolare care se 
accentua continuu. Acționarea galetului cu rol de frecător putea să fie făcută, de cele mai 
multe ori, în două moduri. În situația în care galetul a fost folosit în poziție orizontală, iar 
acționarea lui s-a făcut printr-o mișcare de du-te-vino (fig. 5/1), morfologia suprafeței 
active a râșniței era influențată de dimensiunile și forma acestuia. În acest fel, rezulta o 
alveolare care reprezenta un fel de negativ al utilajului activ. În cazul râșniței de la Poiana 
Cireșului, un argument în susținerea unei astfel de ipoteze l-ar putea constitui grosimea 
fundului acesteia, care este mai subțire pe una din laturi și mai gros în partea opusă, în 
funcție de presiunea exercitată (fig. 4/3; 5/1). Presiunea era diferită, în funcție de poziția 
artizanului în raport cu râșnița. Ea era mai accentuată în partea din care era manevrat 
galetul și se diminua spre latura opusă. 

O a doua supoziție o reprezintă utilizarea galetului în poziție verticală și 
efectuarea unei mișcări rotative. Forma circulară a urmelor de ocru de pe partea alveolată a 
râșniței de la Poiana Cireșului ar putea crea impresia că sunt rezultatul unei astfel de 
acțiuni (fig. 5/2). După cum vom vedea, lucrurile nu stau chiar în acest fel. 

Așa cum am menționat, materialul din care a fost realizată piesa este o gresie bogată 
în oxizi de fier, adesea concentrați în straturi distincte (fig. 4/5). Nu excludem ipoteza ca, în 
situația utilizării râșniței pentru obținerea ocrului, existența stratificată a oxizilor de fier să fi 
fost esențială în alegerea rocii. Procesul tehnologic de recuperare și transformare a acestora 
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în pudră de ocru s-a realizat prin obținerea unei alveolări care a intersectat straturile cu oxizi 
de fier. Pe măsura adâncirii în structura rocii și accentuarea alveolării prin abraziune și 
polisaj, intersectarea straturilor respective a creat imaginea dezvoltării circulare a lor (fig. 1, 
3). În acest fel, nu numai că erau recuperați oxizii de fier și mangan, dar – datorită alveolării 
create – erau transformați în pudră în vederea obținerii ocrului. 

Ne aflăm în fața unui proces tehnologic interesant de preparare a ocrului și implicit 
de realizare a unui recipient care, ulterior, putea să aibă destinații multiple, inclusiv pentru 
prepararea ocrului din alte surse. În acest demers, scopul primordial l-a constituit 
caracteristicile materiei prime pentru obținerea ocrului. Lanțul operator de recuperare a 
oxizilor de fier necesari pentru obținerea acestuia a presupus abraziunea și polisajul structurii 
rocii suport cu ajutorul unui galet cu duritate și granulometrie superioară. În final a rezultat o 
alveolare care, ca aspect, îndeplinea toate atributele unei râșnițe. 

Aceasta înseamnă că în cazul de față nu s-a plecat de la intenția de a crea în mod 
deliberat o râșniță în vederea procesării unor materii prime, cum se întâmplă în mod 
obișnuit. Doar procesele tehnologice specifice de recuperare a oxizilor de fier și mangan au 
dus la crearea unui utilaj cu toate atributele unei râșnițe. 

Se știe că o serie de pământuri colorante suferă prin ardere transformări profunde 
de culoare (Couraud, Laming-Emperaire, 1979). Studiile experimentale au demonstrat că 
un eșantion de materie primă de culoare galbenă, la temperaturi între 100° C și 230° C, se 
închide la culoare în mod gradat, înspre 250° C se transformă brusc în roșu, iar la peste 
700° C se ajunge la roșu purpuriu. Dacă avem în vedere că într-o vatră paleolitică, în 
funcție de combustibilul folosit, se puteau atinge temperaturi suficient de ridicate, ne 
putem imagina astfel de procese tehnologice care permiteau obținerea unor diverse nuanțe 
de ocru (Audouin, Plisson, 1982). 

Piesa de la Poiana Cireșului a suferit cu certitudine acțiuni de ardere care au 
premers probabil alveolarea propriu-zisă. 

Varietatea culorilor conservate pe recipientul de la Poiana Cireșului–Piatra 
Neamț este remarcabilă (fig. 1, 6). Concentrarea oxizilor de fier și mangan în straturi 
distincte s-a accentuat cu certitudine în urma arderii prealabile a rocii. Agregatele 
microscopice, care fac parte din structura intimă a rocii, au culori diferite, de la 
galben-portocaliu la roșu intens. 

Aceasta înseamnă că aceste nuanțe de culoare au fost determinate de nivelul 
temperaturii care a afectat în mod relativ diferit structura rocii (fig. 7). Culoarea neagră a 
rezultat ca urmare a acelorași procese care au cuprins în mod esențial oxizii de mangan (fig. 8). 

Considerăm că acest lanț operator explică mai bine aspectul circular al dispunerii 
ocrului în partea alveolată a râșniței, iar cristalele microscopice, divers colorate, care fac 
parte de fapt din structura rocii, reprezintă un argument serios în susținerea ipotezei 
respective. Așa cum afirma E.E. Wreschner (1980), un astfel de proces tehnologic putea să 
aibă un puternic impact simbolic asupra comunităților preistorice. 

Suprafața activă, supusă unor multiple acțiuni de abraziune și polisaj, a căpătat un 
aspect puternic alveolat. Faptul că pe această parte a piesei nu s-au observat niciun fel de 
incizii sau alte urme de utilizare este și o consecință a naturii rocii care, fiind o gresie fină, 
se caracterizează printr-o evidentă tendință de atenuare a inciziilor. Nu este exclus ca însuși 
oxizii de fier și mangan, ca surse primare de obținere a ocrului, să fie responsabili de 
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aspectul extrem de lustruit al suprafeței active. Avem în vedere în acest sens trăsăturile 
ocrului în polisajul suprafețelor în acțiuni de acest gen. 

Lanțul operatoriu de recuperare a oxizilor de fier și mangan în vederea obținerii de 
diverse culori, așa după cum am văzut, a presupus procese de abraziune și polisaj care au 
determinat o alveolare similară cu cea a râșnițelor create în mod special în acest scop. 
Aspectul autentic de râșniță nu exclude folosirea sa ulterioară ca atare de către comunitățile 
preistorice respective și pentru prepararea altor materiale vegetale și animale. Pentru a 
stabili utilizarea în aceste scopuri sunt necesare observații microscopice suplimentare, care 
urmează să fie realizate. Urmele de ocru de pe spatele și marginile piesei (fig. 1, 2) ar putea 
fi dovezi de utilizare a ei în procesarea și a altor surse de obținere a ocrului. 

 
Concluzii 
Descoperirea de la Poiana Cireșului–Piatra-Neamț vine să completeze 

modalitățile de interpretare a proceselor tehnologice și rațiunile de realizare chiar a unor 
utilaje incluse în categoria râșnițelor, atât de invocate în discuțiile legate de existența 
ocrului ca element important al manifestărilor simbolice în preistorie. 

Aspectul râșniței de la Poiana Cireșului este rezultatul interacțiunii dintre cele 
două componente, suportul din gresie fină calcaroasă bogată în oxizi de fier și galetul cu 
granulație mai grosieră cu rol de utilaj activ. Originea rocilor din care au fost realizate cele 
două componente, suportul și galetul, este locală, Valea Bistriței excelând prin ocurența 
excesivă a gresiilor de o mare varietate. 

Piesa de la Poiana Cireșului este o descoperire importantă și suficient de 
revelatoare pentru demonstrarea proceselor tehnologice folosite pentru procesarea pudrei de 
ocru. Descoperirea ei este o mărturie care justifică răspândirea ocrului în perioada respectivă 
sub diverse forme. Analogiile cu descoperiri similare sunt mult îngreunate de numărul scăzut 
al unor astfel de descoperiri, de descrierea uneori sumară, fără o ilustrație suficient de 
convingătoare. 
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A PREHISTORIC HAND-GRINDING STONE  
DISCOVERED AT POIANA CIREȘULUI – PIATRA-NEAMȚ 

 
Keywords: Piatra Neamț-„Poiana Cireșului”, Bronze Age, hand-grinding stone. 

 
Abstract 

 
In 2001, through the archaeological excavations from Poiana Cireșului site, in a 

relatively disturbed anthropic deposit, an artefact that seemed to be a fragment of a hand-
grinding stone for preparing the ochre was discovered. It was associated with several 
potsherds probably belonging to the Bronze Age. 

This special artefact remained practically unknown. Through this study, we 
attempt a necessary restitution of it. 
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The discovery at Poiana Cireșului – Piatra-Neamț completes the ways of 
interpreting technological processes and the reasons for making even tools included in the 
category of hand-grinding stones, so invoked in the discussions about the existence of 
ochre as an important element of symbolic behaviour during the prehistory period. 

The appearance of the hand-grinding stone at Poiana Cireșului is the result of the 
interaction between the two components, the support of fine calcareous sandstone rich in 
iron oxides and the coarser granule with the role of active tool. The origin of the rocks 
from which the two components were made, the support and the bucket, is local, the 
Bistrița Valley excelling through the excessive occurrence of sandstones of a great variety. 

The artefact from Poiana Cireșului is an important and revealing discovery to 
demonstrate the technological processes used to produce ochre powder. Its discovery is a 
testimony that justifies the spread of the ochre in that period in various forms. Analogies 
with similar findings are greatly hampered by the low number of such findings, the 
sometimes brief description, without a sufficiently convincing illustration. 
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Fig. 1. The active upper face of the hand-grinding stone fragment from „Poiana Cireșului”. 
Fig. 2. The lower face of the hand-grinding stone fragment from „Poiana Cireșului”. 
Fig. 3. Proposal for the reconstruction of the hand-grinding stone from „Poiana Cireșului”. 
Fig. 4. Characteristics of the hand-grinding stone from „Poiana Cireșului”: 1 – maximum 

depth (3.9 cm) and minimum depth (3.1 cm) of the active part of the artefact;  
2 – maximum thickness of the edges of the artefact (4.9 cm); 3 – profile view 
revealing the extent of the alveolation and the progressive increase of the thickness of 
the artefact base; 4 – minimum thickness of the artefact base (1.0 cm);  
5 – concentration layers of iron oxides from the rock structure specific to the artefact. 

Fig. 5. Reconstitution regarding the use of the hand-grinding stone from „Poiana 
Cireșului” for the preparation of the ochre: 1 – variant 1: the use of a striker-
scrubber in horizontal position with back and forth movements; 2 – variant 2: the 
striker-rubber in vertical position with rotary movement (reconstructions inspired 
by S.A. de Beaune, 2000). 

Fig. 6. Macroscopic images with traces of ochre of various shades from yellow-orange to 
red (1, 3) and traces of black (2, 4), preserved on the edges of the hand-grinder 
stone (1, 2) and on the alveolar side (3, 4). 

Fig. 7. Microscopic images on the active side, with different shades of colour, depending 
on the temperature of the combustion temperature of iron and manganese oxides: 
1 – various shades of colour (red, yellow-orange, black); 2, 3 – red-yellow-
orange crystals with different magnification orders (images obtained with the 
Hayear microscope). 

Fig. 8. Microscopic images with manganese oxides after burning the tiles to obtain the 
ochre (images obtained with the Hayear microscope). 
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Fig. 1. Fața superioară activă a fragmentului de râșniță de la „Poiana Cireșului”. 

 

 
Fig. 2. Fața inferioară a fragmentului de râșniță de la „Poiana Cireșului”. 
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Fig. 3. Propunere de reconstituire a râșniței de la „Poiana Cireșului”. 

 
 

 
Fig. 4. Caracteristicile râșniței de la „Poiana Cireșului”: 

1 – adâncimea maximă (3,9 cm) și minimă (3,1 cm) a părții active a râșniței; 
2 – grosimea maximă a marginilor râșniței (4,9 cm); 

3 – vedere din pofil ce relevă amploarea alveolării și creșterea progresivă a grosimii 
bazei râșniței; 4 – grosimea minimă a bazei râșniței (1,0 cm); 

5 – straturi de concentrare a oxizilor de fier din structura rocii specifice râșniței.  
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Fig. 5. Reconstituire privind utilizarea râșniței de la „Poiana Cireșului” 
pentru prepararea ocrului: 1 – varianta 1: utilizarea unui percutor-frecător 

în poziție orizontală cu mișcări de du-te-vino; 2 – varianta 2: percutorul-frecător 
în poziție verticală cu mișcare rotativă 

(reconstituiri inspirate de S.A. de Beaune, 2000). 
 

 
Fig. 6. Imagini macroscopice cu urme de ocru de diverse nuanțe 

de la galben-portocaliu la roșu (1, 3) și urme de culoare neagră (2, 4), 
conservate pe marginile râșniței (1, 2) și pe partea alveolată (3, 4). 
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Fig. 7. Imagini microscopice de pe partea activă, cu nuanțe diferite de culoare, 

în funcție de nivelul temperaturii de ardere a oxizilor de fier și mangan: 
1 – nuanțe de culoare diversă (roșu, galben-portocaliu, negru); 

2, 3 – cristale de culoare roșu-galben-portocaliu cu diferite ordine de mărire 
(imagini obținute cu microscopul Hayear). 

 
 

 
Fig. 8. Imagini microscopice cu oxizii de mangan în urma arderii gresiei 

pentru obținerea ocrului (imagini obținute cu microscopul Hayear). 
 

 



 

 
 
 
 
 

O NOUĂ PIESĂ DE JOC DIN AŞEZAREA DACILOR 

LIBERI DE LA ROŞIORI (PUNCTUL ŢARINA VECHE) 
 
 

George-Dan Hânceanu 
 
 
 

Cuvinte-cheie: așezare, daci liberi, Roșiori, jeton de lut, piesă de joc. 
 
Descoperirile arheologice din Dacia romană și din afara granițelor sale indică 

printre metodele de relaxare și jocurile practicate cu zaruri, jetoane sau alte piese care au 
fost identificate arheologic. În acest sens, interesante sunt plăcile de piatră ori de lut, cu 
suprafața împărțită sub forma unor table pentru jocurile de masă (tabula lusoria). Acestea 
au fost găsite în așezările Moesiei Inferior (Nuțu, Boțan, 2009, p. 151, 155, pl. I/6; 
Mihăilescu-Bîrliba, 2016, p. 52-56, pl. I-V și de văzut catalogul descoperirilor, 41-46), 
unele și cu jetoane de lut, os, sticlă sau piatră. Obiecte similare au fost descoperite și în 
provincia vecină, Moesia Superior, în castrul de la Singidunum (Janković, 2018, p. 
241-243, fig. 11-2, 3). 

În cazul pieselor de joc, mai rare sunt cele de import, de sticlă, de proveniență 
greacă sau romană (Nuțu, Boțan, 2009, p. 151, 156, pl. II/2-4; Ignatiadou, 2019, p. 146-
152, fig. 1-3, 5, 6.1, 7, 8.1, 9, 10), utilizate, mai ales, de către elite. Cele comune erau 
imitații lucrate din materii prime diverse. Sunt de evocat în acest context jetoanele 
decupate din pereții vaselor pictate cu motive geometrice sau lipsite de ornamente la 
exterior, descoperite în mai multe centre ale Greciei antice (Kurke, 1999, p. 264, fig. 1). 

Importurile de sticlă sunt consemnate de timpuriu (secolele V-IV a.Chr.) la geții 
din davele de pe Siret. Mai târziu, respectiv în secolele II-III p.Chr., artefacte din sticlă au 
fost găsite și în așezări ale dacilor liberi din Moldova (pentru unele analogii vezi 
Hânceanu, 2018, p. 65-66). În cetățile și așezările civile dacice s-au găsit și zaruri de os 
(cubice, romboidale); ca exemple, semnalăm piesele din Moldova, de la Botoșani (punctul 
Groapa lui Ichim) (Șadurschi, Ungureanu, 1996, fig. 6/4), din provincia Moesia Inferior 
(respectiv Scythia pentru perioada de după secolul al IV-lea) de la Noviodunum, Ibida, 
Troesmis (jud. Tulcea) (Topoleanu, 1984, p. 195-196, 590, 595 pl. V/11; X/2; Mihăilescu-
Bîrliba, 2016, p. 54, pl. III/1-5), respectiv din provincia Dacia, de la Ardeu-Balșa (jud. 
Hunedoara) (Ferencz et alii, 2016, p. 70, pl. I/1-2). 
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Aceste obiecte sunt frecvent întâlnite în așezările și necropolele culturii Sântana 
de Mureș-Černjachov, semn că jocurile de masă, fie de noroc ori de îndemânare, s-au 
păstrat și perpetuat în Antichitatea târzie, inclusiv pe teritoriile învecinate din Moesia 
Superior (Janković, 2018, p. 244, 246, fig. 11-6). De altfel, asemenea tăblițelor și 
jetoanelor, zarurile erau destul de răspândite în lumea greco-romană (Ignatiadou, 2019, p. 
147, 148, fig. 2-4), fiind confecționate din os, lut sau bronz (Ignatiadou, 1999, p. 517-519, 
fig. 2-6, 8, 9; Nankov, 2013, p. 284, 287, fig. 1-5, 10, 12, 13; Ignatiadou, 2019, p. 149, fig. 
6.1), având valorile incizate și dispuse ca pe zarurile moderne: 1-6, 2-5 și 3-4. 

 
Descrierea piesei. Analogii și interpretări 
Revenind la tematica propusă, în cazul așezării din secolele II-III p.Chr. de la 

Roșiori, comuna Dulcești (jud. Neamț), în campania anului 2017, în inventarul unei gropi 
(notată convențional Gr.3) a secțiunii S.IX (din profilul stratigrafic de nord) au fost găsite 
trei jetoane de lut, două de culoare cenușie, identice, și unul de culoare cărămizie 
(Hânceanu, 2018, p. 67, 75, pl. IV/1-3a, b)1. 

În scurta noastră intervenție avem în vedere semnalarea unei noi piese de joc, 
similară celor amintite, găsită în anul 2019, în nivelul de locuire al dacilor liberi. În 
martorul de nord dintre secțiunile S.XIII și S.IX, la mică distanță de groapa amintită (circa 
3,00 m-3,50 m) (pl. I) s-a găsit un jeton de lut, de culoare cărămizie, cu dimensiuni 
apropiate ultimei piese amintite anterior (diametru – 13/14 mm și grosimea – 5 mm). 
Obiectul, găsit între 0,40 m – 0,60 m adâncime, are marginile neregulate și suprafața 
exterioară acoperită cu angobă roșie (pl. II/4a-b, 8), asemenea exemplarului cărămiziu din 
Gr.3/2017. Tot angobă avea și jetonul din locuința L.XI de la Băiceni-Cucuteni (punctul 
Silişte) (Ioniţă, Şovan, 2014, p. 145, inclusiv nota 10, 149, fig. 1/6). Potrivit pastei din care 
a fost lucrată (este decupată din peretele unei cănițe modelată la roată), formei, 
dimensiunilor și culorii, considerăm că piesa poate reprezenta perechea jetonului 
cărămiziu, descoperit anterior (pl. II/3, 4a-b, 7, 8). Cel mai probabil, obiectul s-a rătăcit, 
fiind pierdut pe traseul până la groapă (unde erau celelalte jetoane), în apropierea căreia 
presupunem că se desfășura jocul. Pe lângă jetoane, groapa conținea puține fragmente 
ceramice, de la vase pentru servit băuturi și mâncare, situație ce poate indica un rol special, 
aparte, fiind destinată „depozitării” obiectelor jucătorilor. O dispunere apropiată a 
jetoanelor de lut se poate observa și în cazul descoperirilor din situl de la Ardeu-Balșa (jud. 
Hunedoara) (Ferencz et alii, 2016, p. 70-71, pl. I/5-8, 11-14; pl. II), unde graficul 
poziționării acestora este sugestiv în această privință.  

Pe lângă piesele de import, în general fabricate din sticlă, imitațiile de lut, 
decupate din vase, s-au descoperit atât în cetățile greco-romane din Dobrogea, cât și în 
provinciile dacice de la Potaissa și Drobeta (Paki, Cociș, 1993, p. 156, pl. IV/1-2). Ca 
raritate privind locul descoperirii, semnalăm prezența unei tăblițe de joc din lut, în stare 
fragmentară, descoperită în necropola getică (în mormântul M.10) de la Zimnicea 
(Alexandrescu,1980, fig. 68/18; Nankov, 2013, p. 288, fig. 14a-b). 

1 Piesele articolului respectiv au trimiteri și la pl. V cu desene, însă din motive necunoscute a fost omisă la 
machetare. Din această cauză, vom relua toate fotografiile și desenele jetoanelor, astfel având prilejul și unor 
comparații între perechile de piese, cele cenușii pe de o parte și cele cărămizii, cu angobă roșie, pe de altă 
parte. Pentru grafică mulțumim colegului desenator, muzeograf Dan Spătariu. 
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Prin cea mai recentă descoperire de la Roșiori considerăm că în așezare erau cel 
puțin patru piese de joc (obținute din ceramică reciclată), câte două de fiecare culoare (pl. 
II), care puteau fi utilizate de persoane diferite în vederea practicării unor jocuri de 
societate. Cu siguranță, numărul jetoanelor era mai mare, precum în cazul jocului denumit 
în limba latină Felix Sex (corespondentul de astăzi al jocului „Moara”), în care fiecare 
jucător avea nouă piese, ce erau dispuse pe linii de trei (orizontal, vertical sau diagonal), iar 
reușita fiecăruia scotea din joc o piesă a adversarului (Nuțu, Boțan, 2009, p. 147). Alte 
jocuri practicate în lumea romană erau Ludus latrunculorum și Ludus Duodecim Scripta, 
primul fiind cel mai popular printre militarii activi și veteranii lăsați la vatră. În general, 
jocurile antice menționate aveau ca miză luarea pieselor adversarului. Jetoanele, cunoscute 
din izvoarele latine cu termenii de calces, calculi, gemmae, latrunculi, lapilli, erau de 
forme și culori diferite. Dacă pentru jocurile de îndemânare erau de ajuns o tablă de piatră, 
lut, os sau lemn și jetoane, la cele de noroc se adăuga zarul (tessera). 

Conform clasificării jocurilor antice realizată de către Flinders Petrie (1927, p. 
51), care le-a structurat pe trei categorii distincte: jocuri de noroc, jocuri de îndemânare și 
jocuri bazate pe îndemânare și inteligență (sau de strategie), cele amintite pe parcursul 
articolului pot fi incluse în primele două categorii semnalate. 

Cum probabilitatea găsirii și altor elemente componente din jocurile semnalate 
sau piese cu rol de relaxare (precum zaruri, tăblițe, fluiere) este destul de mare, ne oprim 
cu emiterea altor ipoteze privind modul în care se destindeau membrii comunității dacilor 
liberi de pe terasa râului Moldova. Prin intermediul descoperirilor viitoare, sperăm să 
revenim cu informații complementare celor descrise momentan. 
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A NEW GAME PIECE FROM THE SETTLEMENT OF THE FREE DACIANS 
FROM ROȘIORI (THE POINT ȚARINA VECHE) 

 
Keywords: settlement, free Dacians, Roșiori, clay token, game piece. 
 

Abstract 
 
In the 2017 archaeological research campaign, in a pit (conventionally marked 

Gr.3) from the settlement of the free Dacians from Roșiori (Neamț County) were 
discovered three tokens of clay: two gray and one brick-red. On the occasion of the 
resumption of excavations in 2019, in the living level a similar brick-red token was 
discovered. As it was located close to the other three pieces mentioned, we consider the 
piece as a component part of the group mentioned above. The artifacts were most likely 
used as game pieces. 

 
 
 

 
LIST OF ILLUSTRATIONS 

 
Pl. I. The place of discovering the tokens from the pit Gr.3 of the S.IX section and from the 

witness of sections S.IX/2017 and S.XIII/2019. 
Pl. II. Game pieces discovered in the 2017 (1-3a-b, 5-7) and 2019 campaigns (4a-b, 8), 

gray color (1, 2a-b, 5, 6) and brick-red color (3, 4a-b, 7, 8). 
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Pl. I. Locul descoperirii jetoanelor din groapa Gr.3 a secțiunii S.IX 

și din martorul secțiunilor S.IX/2017 și S.XIII/2019. 
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Pl. II. Piese de joc descoperite în campaniile anilor 2017 (1-3a-b, 5-7) 

și 2019 (4a-b, 8), de culoare cenușie (1, 2a-b, 5, 6) și cărămizie (3, 4a-b, 7, 8). 
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Între anii 2017-2020, o echipă de la Institutul de Arheologie din Iași a realizat o 
cercetare arheologică preventivă pe Varianta Ocolitoare a municipiului Bacău, în Situl 
numărul 21. Acesta a fost identificat între indicativii kilometrici 17+180 – 17+800, pe 
teritoriul administrativ al comunei Săucești, sat Schineni, în punctul „La Islaz” (fig. 1). 
Situl este unul pluristratificat, cu locuire intensă, din mai multe epoci istorice: Epoca 
Bronzului (mijlociu și târziu), prima și a doua Epocă a Fierului, secolele II-IV, VIII-XI și 
XVI-XVII (Istina et alii, 2017, p. 61). 

În rândurile de față vom face referire la complexele ce au putut fi atribuite, cu 
certitudine, epocii medievale târzii (fig. 2). Pe parcursul desfășurării săpăturilor 
arheologice au fost cercetate trei locuințe semi-îngropate, dar și un mormânt de inhumație, 
ce aparține, cel mai probabil, aceleiași perioade. 

Primul dintre complexele excavate (Cx 602) reprezintă un bordei (L 1) (fig. 3/1), care 
a fost conturat la adâncimea de -1,00 m, adâncimea finală fiind de -1,90 m. Acesta are formă 
dreptunghiulară, iar colțurile sunt rotunjite. Este cea mai mare dintre locuințele cercetate din 
acest sit (3x4 m). Umplutura constă dintr-un strat de pământ brun-gălbui, lutos, pigmentat cu 
cărbune, un sediment brun închis, afânat, sfărâmicios, pigmentat cu lut ars și cărbune și un alt 
sediment brun gălbui, amestecat cu pământ galben (fig. 3/2). În urma cercetării acestui 
complex nu au fost identificate gropile stâlpilor. Vatra (0,5x1 m) era amplasată aproximativ în 

* Acest articol a fost elaborat cu sprijinul unui grant acordat de Ministerul Educației și Cercetării, 
CNCS-UEFISCDI, în cadrul proiectului cu numărul PN-III-P1-1.1-TE-2019-0783. 
1 Cercetarea arheologică preventivă s-a desfășurat în cadrul proiectului de infrastructură Centura ocolitoare a 
Municipiului Bacău, parte a Autostrăzii A7. Din echipa de cercetare au făcut parte: Dan Aparaschivei, Ștefan 
Honcu, Sever-Petru Boțan, Alexandru Berzovan, Măriuca-Diana Vornicu și Bogdan Minea. 
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mijlocul locuinței și prezenta o ușoară înclinație, de cca. 10°, dinspre sud spre nord. Ea a fost 
construită pe un pat de pietre de râu de mărimi diferite, în general mici și medii, peste care a 
fost amenajat un strat de lut galben, ce a constituit sola acesteia (fig. 3/1). Intrarea în locuință 
credem că se făcea dinspre partea de sud, pe lățimea casei. Din inventarul acesteia au fost 
recuperate doar câteva fragmente ceramice atipice, lucrate la roată. 

Cel de-al doilea complex cercetat (Cx 665) este o locuință adâncită (L 2), de formă 
dreptunghiulară (3,16x2,40 m), cu marginile rotunjite (fig. 4/1, 3). A fost evidențiată la 
adâncimea de -1 m, iar adâncimea finală a fost de -2,40 m. În interiorul bordeiului au fost 
identificate trei straturi de pământ: un strat de sol brun-cenușiu, pigmentat cu lut ars și cărbune, 
un alt strat de lentile de lut galben murdar și un ultim strat, steril arheologic (fig. 5/3). Au fost 
descoperite fragmente de lutuială, fară amprente, ceramică lucrată la roată (fig. 5/5-6), dar și cu 
mâna, o monedă din argint (fig. 5/4), oase de animale, neprelucrate, și cărbune (fig. 5/2). 
Locuința a suprapus, total sau parțial, mai multe complexe arheologice, gropi menajere, ce au 
fost atribuite perioadei de sfârșit a Hallstatt-ului (Cx 665A/665B/665C/665D/665E) (fig. 5/1)2. 
Nu am reușit să identificăm vatra și nici gropile stâlpilor. 

Ultimul complex (Cx 669) este un bordei (L 3) (fig. 3/3-4; 6/1-3), care s-a 
conturat la adâncimea de -0,80 m, adâncimea finală fiind de -1,30 m. Locuința este una de 
dimensiuni mai reduse (2,44x2,10 m) și are aceeași formă dreptunghiulară, rotunjită la 
colțuri. Umplutura acesteia constă într-un strat de sol brun închis, afânat, pigmentat cu lut 
ars și cărbune. În interior au fost descoperite fragmente de lutuială fară amprente, ceramică 
lucrată la roată și cărbune. S-a reușit identificarea unei singure gropi de stâlp (Cx 669A) a 
acestei locuințe (fig. 3/3), la adâncimea de -1,20 m, în timp ce adâncimea finală este de 
-1,40 m. Groapa respectivă are formă ovală (0,54x0,40 m), iar umplutura acesteia constă 
dintr-un strat de sol brun, afânat, pigmentat cu lut ars, în care au fost descoperite fragmente 
de lutuială fără amprente (fig. 3/4).  

În vecinătatea locuințelor cercetate, la o distanță de aproximativ 50 de metri în 
direcția sud-est, a fost cercetat un mormânt de inhumație (Cx 872) (fig. 3/5). Scheletul era 
așezat decubitus dorsal, pe direcția vest-est. El se afla într-o stare de conservare bună. 
Capul era căzut spre partea stângă, mâna dreaptă era îndoită în zona bazinului, în timp ce 
brațul stâng era poziționat în zona pelvisului. Din membrele inferioare s-au păstrat doar 
femurele, tibiile și oasele tarsiene.  

În urma excavării celor trei bordeie au fost descoperite foarte puține fragmente 
ceramice tipice, care să poată fi încadrate, tipologic, într-o anumită categorie de vase (fig. 
5/5-6). Astfel, au putut fi identificate mai multe panse de la corpul unor oale și buze lucrate 
din caolin (Asăvoaie et alii, 2006, p. 382, tipul 1), buze de la niște căni și câteva baze, care 
ar fi putut aparține, deopotrivă, unor oale sau unor căni. Trebuie menționat faptul că vasele 
ceramice nu prezentau urme de ardere secundară de la utilizarea lor deasupra focului. Cele 
câteva resturi osteologice descoperite pot fi atribuite, cu rezerve, bovideelor. 

Singura descoperire monetară provine din inventarul locuinței L 2 (fig. 5/4). Deși 
piesa nu este curățată și restaurată3, am reușit să efectuăm o identificare preliminară. Este 
vorba despre un șiling polonez (0,38 grame; 13x14 milimetri), bătut de către Sigismund III 
Vasa în atelierele de la Vilnius, în anul 1624 (Gumowski, 1960, p. 134, nr. 1305; Kopicki, 

2 Datorită încadrării culturale diferite, aceste complexe vor face subiectul unui alt studiu. 
3 Moneda se păstrează la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău, fiind în curs de inventariere. 
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2007, p. 223, nr. 1171). Aceste nominaluri poloneze s-au bucurat de o reală apreciere pe 
teritoriul Moldovei, fiind folosite, pe scară largă, în tranzacțiile comerciale din epocă. Ele 
sunt menționate în documente, încă de la începutul veacului al XVII-lea (Munteanu, 2006, 
p. 446-447). Pe tot parcursul acestui secol, frecvența șilingilor polonezi de la Sigismund 
III, în descoperirile de la răsărit de Carpați, deopotrivă izolate și în tezaure, este una extrem 
de ridicată. Ei constituie nucleul de bază al depozitelor de circulație „de tip B” (Munteanu, 
2006, p. 447-450) sau din „epoca vasiliană” (Butnariu, 2009, p. 409-411). Unele dintre 
aceste tezaure, precum cel aflat în Iași – strada „Vasile Lupu”, au dimensiuni excepționale 
(Munteanu et alii, 2006, p. 57-368). Datele lor de încheiere se concentrează în deceniile 
patru și șapte ale secolului al XVII-lea. Credem că aceasta ar putea fi considerată drept 
perioada de maximă proliferare a șilingilor lui Sigismund III în circulația monetară din 
Moldova (Munteanu, 2006, p. 449-450; Munteanu, Popovici, 2012, p. 176). Momentul 
folosirii și pierderii monedei noastre, în interiorul locuinței L 2, s-ar putea estima, în linii 
mari, în cea de-a doua treime a veacului al XVII-lea. Este dificil de estimat în ce măsură 
astfel de aprecieri cronologice s-ar putea extinde și asupra celorlalte locuințe cercetate. 

Cele trei locuințe semi-îngropate, cercetate din situl de la Schineni, făceau parte, 
probabil, dintr-un sat răsfirat, care era dispus de o parte și de alta a unui drum principal, 
amplasat în apropierea cursului râului Siret. În anii ʽ60 ai secolului trecut, în aceeași 
localitate, în punctul „Morărița”, au fost identificate vestigii medievale, datate în veacurile 
XVI-XVII. Este vorba despre gropi menajere, care conțineau materiale ceramice şi un 
număr foarte mare de unelte din fier, în special cuțite (Căpitanu, 1976, p. 152, 153, 170, 
fig. 1; 13/2-6). Deoarece distanța dintre cele două puncte („Morărița” și „La Islaz”) este de 
doar 600 de metri, credem că este posibil ca să fie vorba de o singură așezare.  

Exclusiv pe baza materialului arheologic care a fost descoperit în locuințele 
cercetate, putem presupune că nivelul de trai al locuitorilor așezării era unul destul de 
modest. Ne-a atras atenția faptul că doar într-unul din cele trei bordeie am reușit să 
identificăm o vatră. Este posibil ca, în respectivele locuințe, asemenea instalaţii pentru 
pregătirea hranei şi încălzirea spaţiului să fi fost demontate o dată cu abandonarea sau 
distrugerea construcţiei. De asemenea, existența unei singure descoperiri monetare, de 
valoare mică, ar putea indica o racordare precară a comunității la viața economică din epocă. 
Desigur, este posibil ca toate aceste considerații ipotetice referitoare la condițiile de viață din 
așezare să fie valabile doar pentru această parte restrânsă a sitului, care a putut fi cercetată. 

Datorită limitelor impuse de către proiectul de investiții, s-a reușit excavarea unui 
singur mormânt. Credem că acesta făcea parte din necropola așezării, care este posibil să se 
fi dezvoltat în partea de sud-est a satului medieval. Este dificil de precizat în ce măsură 
absența oricăror artefacte din inventarul acestui mormânt ar putea să reflecte situația 
economică a comunității. 

Am încercat să stabilim care ar fi putut fi numele medieval al așezării cercetate 
arheologic, pornind de la denumirile actuale ale localităților (Săucești și Schineni) și 
făcând o radiografie de ansamblu a principalelor surse din epocă (documentare și narative). 
Prima mențiune a unei așezări din cuprinsul comunei Săucești, Șârbeștii de la Dumbravă, 
datează de la mijlocul domniei lui Alexandru cel Bun, pe care o regăsim într-un ispisoc din 
15 mai 1418 (DRH, A, vol. I, 1975, p. 63-64, nr. 44). Satul Șârbești apare în forma sa 
contemporană (Șerbești) începând cu un document în care este amintit Nichifor, 
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„păhărnicel de Șerbești” (DRH, A, vol. XVIII, 2006, p. 203, nr. 152) și un act funciar de 
împroprietărire (DRH, A, vol. XVIII, 2006, p. 209, nr. 157), ambele emise la 1624. 

O a doua așezare deseori asociată topografic cu Săucești este satul Cățălești. Acesta 
este prezent într-un hrisov de confirmare din timpul lui Ștefan cel Mare, emis la 1460, prin care 
Giurgea Galbenul intră în stăpânire a jumătate din cătun (Bogdan, vol. I, 1913, p. 43, nr. 
XXVI). Cealaltă „giumătate de hotar din tot satul” i-a fost acordată lui Roman Temișăscul 
(DRH, A, vol. II, 1976, p. 131-133, nr. 92). Și în veacul al XVI-lea, satul este atestat cu aceeași 
denumire într-un act emis în timpul lui Petru Șchiopul (DRH, A, veacul XVI, vol. III, 1951, p. 
326-327, nr. 395). Un alt document amintește despre doi săteni ca parte a unei chezășii de la 
1662 (Ghibănescu, vol. IV, 1910, p. 221, nr. CCV), în timp ce „moșia de la Cățălești” este 
subiect al mai multor zapise încheiate între 1648-1679 (Codrescu, vol. XVII, 1891, p. 6-9). 
Astfel, din punct de vedere administrativ, Cățăleștii (astăzi satul Siretu) alcătuiau un cătun, ca 
parte teritorială a comunei Spineni (Bogdan, vol. I, 1913, p. 43, nr. XXVI ). 

În proxima vecinătate a actualului Săucești, „Spineni”4 reprezintă, cel mai probabil, 
denumirea veche5 a contemporanului „Schineni”, sat aflat și astăzi în apropierea orașului 
Bacău. Nu în ultimul rând, alternanța utilizării celor două denumiri este confirmată și de 
sursele cartografice. În timp ce, pe hărțile austrice așezarea este semnalată cu numele 
„Schineni” (fig. 7/2), planurile directoare de tragere o amintesc drept „Spineni” (fig. 8). 

Pentru perioada medievală și premodernă, Săuceștii se încadrau în limitele 
teritoriale ale satului Schineni de astăzi sau, deopotrivă, erau indicați geografic prin 
raportarea la alte așezări6. Totodată, este posibil ca, în anumite cazuri, satul Săucești să fi 
fost substituit sau înglobat unei singure entități teritoriale (Bacău [?]). Începând cu sfârștiul 
secolului al XVIII-lea, cele două sate, Săucești și Schineni (după caz, Spineni) au avut o 
evoluție autonomă, în sensul în care nu au alcătuit un ansamblu rural comun.  
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Abstract 
 

The present study investigates the results of the preventive archaeological 
research, carried out by a team from the Institute of Archaeology of Iași, in the mediaeval 
site of Schineni – point “La Islaz” (Săucești Commune, Bacău County), between 2017-
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2020. Three pit-houses (H 1-3/ Cx 602, 665, 609) and a burial tomb (Cx 872), which was 
located in their vicinity, were excavated. Only in one of the pit-houses (L 1) a fireplace was 
identified. The housing inventory is a rather modest one and consists of few ceramic 
materials, animal bones and a solidus from Sigismund III Vasa. 

The three pit-houses were part of a scattered village, placed on either side of a 
main road, located near the course of the Siret river. Most probably, the mediaeval 
artefacts discovered in the '60s of the last century (in the “Morărița” point) belong to the 
same settlement. The necropolis, from which only one tomb was unveiled (without 
inventory), may have developed in the south-eastern part of the mediaeval village. 
Exclusively on the basis of the archaeological material uncovered from the dwellings and 
the tomb, we can assume that the standard of living inside its community inhabitants was 
solely average. 

Likewise, we attempted to find out the older name of the settlement, subject to 
archaeological investigation. For the Mediaeval and Premodern period, Săucești fell 
within the territorial limits of the nowadays village of Schineni or, equally, were 
geographically pointed out by comparison with other settlements (Sârbești or Cătălești). 
Since the end of the eighteenth century, the two villages, Săucești and Schineni (in certain 
cases, Spineni) had an autonomous evolution. 
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Fig. 1. Localizarea sitului de la Schineni-„La Islaz”. 
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Fig. 2. Schineni-„La Islaz”, planul general al săpăturii arheologice, 

cu localizarea sitului medieval (© Andrei Asăndulesei).

 



Cercetări arheologice preventive în situl medieval de la Schineni 75 

 
Fig. 3. Schineni-„La Islaz”: 1. Planul locuinței L 1 (Cx 602); 2. Profilul locuinței L 1; 

 3. Planul locuinței L 3 (Cx 669) și al gropii de stâlp (Cx 669A); 4. Profilul locuinței L 3; 
5. Mormânt de inhumație (Cx 872). 
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Fig. 4. Schineni-„La Islaz”: 1. Foto conturare L 2 (Cx 665); 

2. Foto secționare L 2; 3. Foto final L 2.
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Fig. 5. Schineni-„La Islaz”: 1. Planul locuinței L 2;  

2-3. Profilul locuinței L 2; 4. Monedă medievală descoperită în locuința L 2; 
5-6. Ceramică medievală descoperită în locuința L 2. 
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Fig. 6. Schineni-„La Islaz”: 1. Foto conturare L 3; 

2. Foto secționare L 3; 3. Foto final L 3.
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Fig. 7. 1. Localizarea sitului de la Schineni – „La Islaz” pe prima ridicare topografică 

austriacă, Moldawischen Districten 1788-1790 (www.mapire.eu - 12.03.2020);  
2. Localizarea satelor „Săucesci” și „Schineni”, pe baza hărților austriece 

(https://map.cimec.ro/Mapserver/ - 12.03.2021).
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Fig. 8. Localizarea satelor „Săucești” și „Spineni” pe baza Planurilor 
Directoare de tragere (https://map.cimec.ro/Mapserver/ - 12.03.2021). 
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Introducere 
Cercetarea arheologică de suprafață rămâne o etapă importantă pentru 

documentarea unor posibile situri arheologice în diferite areale geografice. Cu toate 
limitele sale, acest tip de investigare neinvazivă permite înregistrarea unui set minimal de 
date, care poate sta la baza unei analize complexe a ceea ce înseamnă dinamica vechilor 
comunități într-un teritoriu distinct. 

Fie că sunt realizate doar pentru inventarierea siturilor arheologice și completarea 
unei baze de date naționale, fie că reprezintă un demers premergător cercetărilor preventive 
sau sistematice, investigațiile de teren constituie o metodă eficientă de reconstituire a unor 
peisaje istorice. 

În aceeași ordine de idei amintim că multe dintre proiectele de infrastructură 
derulate la ora actuală sunt precedate de cercetări de suprafață. În paginile următoare vor fi 
expuse tocmai rezultatele unor astfel de investigații, desfășurate pe teritoriul unei unități 
administrative din județul Neamț, respectiv comuna Doljești, aflată pe malul stâng al 
Siretului, în amonte de municipiul Roman (fig. 1/1). 

Rezultatele obținute recent sunt importante și prin aceea că oferă o imagine mult 
mai detaliată asupra realităților arheologice din această zonă, în condițiile în care, până de 
curând, în perimetrul comunei amintite nu erau cunoscute decât puține situri. 

 
O trecere în revistă a cercetărilor anterioare 
Primele descoperiri arheologice pe teritoriul localității Doljești s-au făcut în anul 

1945, când, pe o terasă a Siretului, în zona centrală a satului, a fost descoperit un depozit 
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de bronzuri, alcătuit din 8 piese metalice – 1 celt și 7 seceri (Teștiban, 1957; Petrescu-
Dîmbovița, 1977, p. 75, pl. 80/1-8). 

La începutul anilor ’50 ai secolului trecut, cercetările arheologice de suprafață, 
realizate pe valea râului amintit, au pus în evidență, în special pe teritoriul satului Doljești, 
mai multe situri arheologice datând din prima epocă a fierului și până în evul mediu 
(Zaharia, 1955, p. 294; Zaharia et alii, 1970, p. 286; Cucoș, 1992, p. 22, nr. 18). 

O descoperire cu totul aparte este cea din anul 1985, prilejuită de lucrările 
agricole, când, pe un deal din marginea satului Buruienești, în punctul Calvar, a fost 
descoperit un important tezaur medieval, datat în secolul al XIV-lea (Petrișor, 1986; 
Cucoș, 1992, p. 22, nr. 18.3). 

Relativ recent, diversele intervenții asupra monumentului istoric Biserica ,,Sf. 
Treime” din satul Doljești, au impus și supravegherea arheologică a lucrărilor, fapt ce a 
permis identificare unor complexe funerare specifice secolului XIX (Hânceanu, 2012), dar 
și a unor gropi pentru var, care au fost atribuite secolelor XVIII-XIX (Hânceanu, 2018a). 

O altă descoperire de dată recentă este și cea prin care, din perimetrul localității 
Buruienești, dar din albia Siretului, au fost recuperate două vârfuri de lance medievale 
(Hânceanu, 2018b).  

 
Metodologia de cercetare 
Etapa preliminară a cercetării efective de teren a fost documentarea bibliografică 

referitoare la descoperirile anterioare, precum și analizarea imaginilor spațiale (Google 
Earth și ortofotoplanuri disponibile online) și a suporturilor cartografice clasice, cu scopul 
de a identifica acele zone care ar fi fost favorabile locuirii și care ar putea fi păstrătoare ale 
unor vestigii arheologice.  

Cercetarea de suprafață s-a făcut în lunile iulie-august ale anului 2020 și a vizat, în 
principal, zonele aferente cursurilor de apă, dar și unele terase înalte și promontorii care 
puteau îndeplini condiții de habitat. Deși majoritatea suprafețelor investigate erau acoperite 
cu vegetație agricolă, membrii echipei de cercetare au încercat o analiză atentă a suprafeței 
solului pentru identificarea diferitelor categorii de vestigii arheologice. Tot în cadrul acestei 
etape au fost făcute o serie de observații privitoare la raportul dintre situri și diferiții factori 
de mediu din proximitate, s-au identificat posibile cauze ale degradării/distrugerii unor situri 
arheologice (alunecări de teren, inundații, agricultura intensivă) și au fost consemnate diverse 
intervenții antropice recente care au adus modificări ale habitatului istoric. 

Cu scopul de a maximiza munca de teren, au fost stabilite segmentele care urmau 
să fie investigate, iar fiecare membru al echipei a parcurs un perimetru prestabilit1. 
Materialul arheologic întâlnit la suprafața solului a fost colectat exhaustiv, urmând apoi 
etapa prelucrării de laborator (spălare, uscare, sortare). Pentru fiecare sit au fost înregistrate 
coordonatele perimetrale GPS (WGS84 și Stereo70), care să permită o localizare și 
delimitare cât mai exactă. 

 
 
 

1 Echipa de cercetare în teren a fost alcătuită din dr. Vasile Diaconu, drd. Stigleț Ionuț și Maftei Iulian. 
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Rezultate 
1. Doljești - La intrarea în sat (fig. 3/2). Pe un bot de terasă aflat de o parte și de 

alta a drumului ce duce spre sat dinspre Rotunda, în dreapta pârâului Albuia, a fost 
identificat un sit arheologic de mari dimensiuni, aproximativ 12 ha, de pe suprafața căruia 
au fost recuperate fragmente ceramice specifice sec. IV p. Chr. (Sântana de Mureș-
Černjachov), dar și din perioada evului mediu (sec. XVI-XVIII). Între limita terasei și albia 
pârâului se află un martor de eroziune, de unde au fost colectate doar materiale ceramice 
medievale, precum și resturi de cărămidă și mortar. Este interesant de amintit faptul că pe 
ridicarea topografică austriacă de la 1790, în zona respectivă este reprezentat un mic grup 
de case (fig. 1/2). 

Este posibil ca acest sit să corespundă cu cel semnalat anterior de Ștefan Cucoș 
(Cucoș, 1992, p. 22, nr. 18.1.f). 

2. Doljești - La Dănilă (fig. 3/4). În partea de vest a satului, la 100 m nord de 
fostul CAP, pe malul stâng al pârâului Lițca, a fost identificat un sit care ocupă o zonă 
joasă. De pe suprafața stațiunii au fost recuperate fragmente ceramice, care, prin trăsăturile 
pastei, dar și prin formele caracteristice, pot fi atribuite perioadei târzii a epocii bronzului, 
cultura Noua (fig. 5/6, 7). 

Deși este cunoscut în literatura arheologică mai veche, situl a fost atribuit primei 
epoci a fierului (Zaharia et alii, 1970, p. 286), însă din cercetarea noastră de teren nu au 
rezultat materiale ceramice care să permită o astfel de încadrare.  

3. Doljești - Pe Lițca. Tot în partea de vest a satului, pe malul drept al pârâului 
Lițca, pe strada cu același nume, la aproximativ 300 m față de șosea, au fost identificate 
materiale arheologice răspândite pe o suprafață de aproximativ 0,7 ha. Din acest punct au 
fost recuperate mai multe materiale ceramice, dintre care unele lucrate cu mâna, de 
factură preistorică, dar greu încadrabile cultural, iar altele lucrate la roată și specifice sec. 
II-III p. Chr.  

4. Doljești - La iazul Mănăstirii 1 (fig. 3/3). În partea de sud-est a satului, pe 
malul drept al pârâului Albuia, pe un platou ușor înclinat spre sud, a fost descoperit un sit 
arheologic de mari dimensiuni, cu o suprafață de aproximativ 12 ha. Așezarea reprezintă o 
locuire specifică dacilor liberi, de pe suprafața căreia a fost recuperat un material ceramic 
consistent, alcătuit din olărie autohtonă și de import, aceasta din urmă fiind reprezentată de 
fragmente de amfore romane (fig. 5/8-10). 

5. Doljești - La iazul Mănăstirii 2. În partea de sud-est a satului, la aproximativ 
500 m față de punctul anterior, pe un platou ușor înclinat spre sud, a fost descoperit un sit 
arheologic de dimensiuni reduse, cu o suprafață de aproximativ 2 ha. De pe suprafața sitului 
au fost recoltate materiale ceramice specifice epocii fierului (La Tène) (fig. 6/1, 3, 4), dar și 
câteva piese de silex, care ar putea indica o locuire mai veche. Tot în acest perimetru a fost 
identificată și o dăltiță de silex, fragmentară, aflată în curs de prelucrare (fig. 6/2).  

6. Doljești - La iazul Mănăstirii 3. În partea de sud-est a satului, tot pe malul 
drept al pârâului Albuia, dar la aproximativ 200 m nord față de punctul anterior, au fost 
identificate mai multe materiale ceramice și fragmente de chirpic ars, precum și piese de 
silex, care indică o locuire cucuteniană. Suprafața sitului este de aproximativ 1 ha. 
Materialul ceramic este foarte corodat și nu permite încadrarea acestui sit într-o fază 
anume a culturii Cucuteni (fig. 6/5, 6).  
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7. Doljești - La nord de iaz. În partea de vest a satului, la aproximativ 200 m față 
de situl amintit anterior, pe malul drept al pârâului Albuia, la capătul drumului de țară și în 
apropierea pădurii, a fost descoperit un sit arheologic de dimensiuni reduse, de pe suprafața 
căruia au fost recoltate mai multe materiale ceramice, care indică o locuire specifică unei 
etape finale a epocii bronzului. După trăsăturile resturilor de olărie, situl poate fi atribuit 
culturii Noua (fig. 6/7, 8).  

8. Buhonca - Marginea satului (fig. 3/1). La est de sat, înspre Oțeleni, pe terasa 
din stânga pârâului a fost descoperită o așezare a dacilor liberi, care ocupă o suprafață de 
aproximativ 4 ha. Din acest sit provin numeroase materiale ceramice lucrate la roată, dar și 
cu mâna. Ca inventar deosebit se remarcă o rondea perforată, confecționată dintr-un 
fragment ceramic (fig. 4/4). 

9. Buhonca - La iaz. În partea de sud-est a satului, pe un mic promontoriu de pe 
malul iazului, pe stânga pârâului, a fost identificat un sit arheologic cu o suprafață de aproape 
2 ha. Cercetările de suprafață au permis recuperarea unor fragmente ceramice corodate, de 
factură preistorică, dar și a unor resturi de olărie specifice secolelor II-III p. Chr.  

10. Buhonca - Pe șes. La confluența pârâului Albuia cu pârâul care traversează 
satul Buhonca, la aproximativ 500 m sud-est față de punctul anterior, au fost identificate 
materiale arheologice pe panta lină a dealului. Situl are o suprafață de aproximativ 2 ha, iar 
de pe terenurile agricole provin puține fragmente ceramice, destul de corodate, care pot fi 
atribuite dacilor liberi. 

11. Buhonca - Spre Albuia. În partea de sud-est a satului, pe panta lină a dealului, 
pe malul drept al pârâului Albuia și la aproximativ 300 m față de promontoriul împădurit, se 
află o așezare carpică de mari dimensiuni (12 ha). De pe suprafața sitului au fost recoltate 
numeroase fragmente ceramice tipice pentru secolele II-III p. Chr., lucrate în majoritate la 
roată, dar și cu mâna. Doar câteva resturi ceramice confirmă prezența olăriei de import.  

12. Buhonca - La sud de sat. În marginea sudică a satului, în imediata 
apropiere a ultimelor case, pe terasa de pe dreapta pârâului, a fost identificată o așezare a 
culturii Sântana de Mureș-Černjachov. Situl, care este traversat de drumul de țară, are o 
suprafață de aproximativ 5 ha, iar din perimetrul său provin o serie de materiale ceramice 
tipice pentru secolul IV p. Chr. (fig. 4/5-8).  

13. Buruienești - La Calvar. Pe promontoriul situat la est de sat, lângă stația de 
apă, a fost identificat un sit arheologic de dimensiuni reduse, cu o suprafață de aproximativ 
1 ha. De pe terenurile agricole au fost recuperate fragmente ceramice foarte mici, care, 
după factura pastei, pot fi atribuite unei etape a preistoriei, dar și resturi ceramice specifice 
evului mediu (secolele XIV-XV). Pe extremitatea promontoriului se află un mic 
monument, iar în vecinătatea lui a fost săpată o groapă pentru extragerea lutului. În profilul 
acestei excavații au fost identificate resturi osteologice umane, care pot fi puse în legătură 
cu locuirea medievală din acest punct. Din același perimetru provine și tezaurul medieval 
descoperit acum patru decenii și atribuit secolului XIV (Petrișor, 1986). 

14. Buruienești - Spre Rediu. În partea de nord a satului, pe panta dealului de 
pe malul stâng al pârâului Rediu, pe un promontoriu delimitat la est și vest de ravene, a 
fost identificat un sit preistoric. Așezarea ocupă un perimetru de aproximativ 1,5 ha, fiind 
delimitată pe trei laturi de pante abrupte. De pe suprafața sitului au fost recuperate 
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numeroase fragmente ceramice, care, prin trăsăturile tipologice, pot fi atribuite fazei 
Cucuteni A (fig. 7/1-3). 

15.  Buruienești - Pe culme. În partea de nord-est a satului, pe un promontoriu 
care străjuiește satul, a fost identificat un sit arheologic eneolitic, cu o suprafață de 
aproximativ 4,5 ha. Din perimetrul acestuia au fost recuperate mai multe fragmente 
ceramice, corodate, precum și câteva piese de silex. Pe baza trăsăturilor materialului ceramic, 
locuirea din acest punct poate fi atribuită unei faze a culturii Cucuteni (fig. 7/4, 5).  

16. Buruienești - Siliște. La aproximativ 100 m față de situl amintit anterior, pe 
panta ușor înclinată a dealului, a fost identificat un sit arheologic de mari dimensiuni, cu o 
suprafață de aproximativ 8 ha. De aici provin numeroase fragmente ceramice, dintre care 
unele sunt de factură preistorică, iar altele, lucrate la roată, sunt specifice evului mediu 
(secolele XV-XVI) (fig. 7/6-8). 

17. Buruienești - La cruce. Pe terasa înaltă din stânga Siretului, în partea de est 
a satului, a fost identificat un sit arheologic cu o suprafață de aproximativ 4 ha. Materialele 
ceramice recuperate de la suprafața solului sunt, în mare măsură, corodate. După factura 
pastei, unele dintre acestea pot fi atribuite, în linii mari, primei epoci a fierului, iar altele, 
lucrate la roată, sunt specifice secolele II-III p. Chr.  

18. Rotunda - La releu. Pe promontoriul aflat la est de sat, în apropierea 
releului, a fost identificat un sit, cu o suprafață de aproximativ 7 ha. Cercetarea de teren a 
permis colectarea unor fragmente atipice, de factură preistorică, câteva așchii de silex, un 
topor fragmentar de silex (posibil reutilizat), precum și fragmente ceramice specifice 
secolelor XVIII-XIX (fig. 8/1, 2). 

19. Rotunda - Pe terasă (fig. 3/5). Pe terasa medie de la est de sat, pe un 
promontoriu care coboară ușor spre zona de șes, au fost identificate numeroase materiale 
ceramice, destul de corodate. Pe baza prezenței în pasta fragmentelor ceramice a unei mari 
cantități de pleavă, dar și pe baza trăsăturilor morfologice, locuirea din acest punct a fost 
atribuită neoliticului timpuriu - cultura Starčevo-Criș. Alături de resturile de olărie au mai 
fost identificate și câteva piese litice, realizate din silex și gresie. Situl ocupă o suprafață de 
aproximativ 2,5 ha (fig. 8/3, 4). 

20. Rotunda - La monument (fig. 3/7, 8). În partea de nord a satului, pe un teren 
în pantă din vecinătatea monumentului dedicat lui Ștefan cel Mare, a fost identificat un sit 
arheologic de mari dimensiuni, cu o suprafață de aproximativ 10 ha. De aici provin 
numeroase fragmente ceramice specifice evului mediu (secolele XV-XVI), dar și mai multe 
resturi scheletice umane, scoase la suprafață de lucrările agricole și de eroziunea solului. 
Acestea din urmă sunt concentrate aproape de baza platoului aflat în partea de est a sitului. 

21. Rotunda - Gagea (fig. 3/6). Pe terasa medie din stânga Siretului, de o parte 
și de alta a drumului de țară ce duce spre Doljești, a fost identificată o întinsă așezare a 
culturii Sântana de Mureș-Černjachov. Situl are o suprafață de aproximativ 10 ha, iar de 
aici provin numeroase fragmente ceramice lucrate cu mâna și la roată (fig. 8/8, 9). În partea 
de sud a stațiunii au fost identificate și mici aglomerări de oase calcinate, dovadă probabilă 
a existenței unor complexe funerare. 
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Descoperiri izolate 
Rotunda - La nord-est de sat. Pe terasa medie din stânga Siretului, în apropierea 

drumului de țară ce duce spre fostul CAP Doljești, la aproximativ 400 m sud față de situl 
menționat anterior, a fost descoperit un nucleu de silex (fig. 8/10) și un fragment ceramic 
atipic, corodat, care nu pot fi atribuite cu precizie unei anumite etape cronologice. 

 
Discuții 
În urma cercetării de suprafață efectuată în vara anului 2020 au fost identificate 

21 de situri arheologice (fig. 2), dintre care două au fost descoperite acum câteva decenii 
și introduse deja în circuitul științific. Din motive care țin de dinamica cercetării, 
majoritatea zonelor investigate s-au aflat în afara perimetrelor locuite în prezent, ceea ce 
ne oferă o imagine ușor distorsionată în legătură cu răspândirea vechilor așezări umane. 
Amintim, de asemenea, că unele dintre siturile menționate anterior în literatura 
arheologică nu au putut fi identificate pe teren, fie din motive care țin de extinderea 
zonelor locuite în prezent, dar și de numeroasele lucrări de îndiguire, drenare și desecare, 
ce au avut loc pe malul stâng al Siretului. 

Majoritatea siturilor se află pe terasele medii și inferioare ale cursurilor de apă 
secundare, cu precădere afluenți de stânga ai râului Siret, dar au fost identificate așezări și 
pe terasele superioare.  

Cele mai vechi materiale arheologice descoperite prin cercetările noastre sunt 
atribuite neoliticului timpuriu, respectiv culturii Starčevo-Criș. Fragmentarea și corodarea 
puternică a materialului ceramic nu au permis însă o încadrare mai precisă a vestigiilor 
într-o anumită fază evolutivă a culturii amintite.  

Eneoliticul este documentat prin trei situri specifice culturii Cucuteni, aflate pe 
terase medii, pe promontorii sau pe culmile unor dealuri, dar fără să ocupe suprafețe foarte 
mari (între 1 și 4,5 ha). Dintre cele trei situri, datorită precarității stării de conservare a 
ceramicii, doar într-un singur caz a putut fi stabilită apartenența acestuia la faza Cucuteni 
A, pentru celelalte două neexistând elemente suficiente pentru o încadrare mai precisă. 

Cu anumite rezerve, perioadei de la finalul eneoliticului, sau etapei imediat 
următoare, îi pot fi atribuite un fragment de daltă din silex descoperit în situl de la Doljești 
- La iazul Mănăstirii 2, sau bucata de topor de silex (reutilizat) identificată în punctul 
Rotunda - La releu. 

Pentru epoca bronzului sunt cunoscute două situri, de dimensiuni mici, aflate în 
zone topografice joase și care, pe baza materialului ceramic, pot fi încadrate în cultura Noua. 

Cea de a doua epocă a fierului este reprezentată printr-o serie de materiale 
ceramice identificate în situl Doljești - La iazul Mănăstirii 2 și care pot fi puse în legătură 
cu o comunitate getică. 

Ca o constantă specifică pentru valea mijlocie a Siretului poate fi amintită 
ponderea crescută a locuirilor dacilor liberi și a comunităților culturii Sântana de Mureș-
Černjachov. Astfel, în arealul investigat de noi sunt cunoscute șapte așezări, care sunt 
atribuite secolelor II-III p. Chr. și încă trei situri specifice secolului IV p. Chr. 

Perioada evului mediu este bine reprezentată prin 5 situri, acestea putând fi puse 
în legătură cu unele sate vechi. Un amănunt interesant este legat de faptul că în două dintre 
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cazuri, în apropierea așezărilor, au fost identificate și resturi osteologice umane, dovadă a 
existenței unor posibile necropole.  

Așa cum am amintit și în descrierile siturilor, în unele situații au fost recuperate 
materiale ceramice foarte corodate, de factură preistorică, dar care nu pot fi atribuite unei 
entități culturale precise. 

 
Concluzii 
Cercetarea de teren efectuată pe teritoriul comunei Doljești a adus o serie 

importantă de completări de natură arheologică, care se adaugă mai vechilor semnalări din 
această zonă. Dacă până la recentele investigații neinvazive se cunoșteau, cu precădere, 
doar situri și descoperiri din antichitatea târzie și evul mediu, în prezent tabloul cronologic 
este completat și variat tematic. Siturile și descoperirile de factură preistorică vin să 
confirme faptul că zona studiată de noi a fost frecventată și în neo-eneolitc, dar și în epoca 
bronzului, nuanțând astfel aspectele privitoare la dinamica acestor comunități pe valea 
mijlocie a Siretului.  

Rezultatele cercetărilor noastre confirmă faptul că încă mai există zone în care se 
impune o amplă investigare de suprafață, pentru o repertoriere cât mai detaliată a 
vestigiilor arheologice, demersuri absolut necesare mai ales în contextul implementării 
unor importante proiecte investiționale care ar putea să afecteze siturile arheologice.  
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NEW ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES 
ON THE MIDDLE SIRET VALLEY  

(DOLJEȘTI COMMUNE, NEAMȚ COUNTY) 
 

Keywords: field survey, archaeological sites, Prehistory, Antiquity, Middle Ages. 
 

Abstract 
 

The implementation of some infrastructure projects on the territory of Doljești 
commune (Neamț County) imposed a non-intrusive archeological research, which had as 
objective a complete repertoire of the existing sites within the perimeter of the mentioned 
administrative subunit.  

Following the field research, 21 archaeological sites were identified, two them 
being already reported in the archaeological literature. The investigated areas were 
outside the currently inhabited perimeters, which gives us a slightly distorted image of the 
spread of ancient human settlements. However, the settlements discovered cover, almost 
completely, the chronological interval between the Early Neolithic to the Middle Ages.  

Most of the sites are located on the middle and lower terraces of the secondary 
watercourses, mainly left affluents of the Siret River, but settlements have also been 
identified on the upper terraces. 

 
 
 

LIST OF ILLUSTRATIONS 
 

Fig. 1. 1, Doljești commune (cartographic support Google Earth, 2020); 2, villages 
Doljești, Buhonca, Buruienești and Rotunda villages on a map from the end of the 
XVIIIth century (https://mapire.eu/en/map/firstsurveymoldva). 

Fig. 2. Archaeological sites recently identified on the territory of the Doljești commune. 
Fig. 3. Archaeological sites from the territory of the Doljești commune: 1, Buhonca – 

„Marginea satului”; 2, Doljești – „La intrarea în sat”; 3, Doljești – „La iazul 
Mănăstirii 1”; 4, Doljești – „La Dănilă”; 5, Rotunda – „Pe terasă”; 6, Rotunda 
– „Gagea”; 7, 8, Rotunda – „La monument” (photo - V. Diaconu). 

Fig. 4. Pottery: 1-4, Buhonca – „Marginea satului”; 5-8, Buhonca – „La sud de sat” 
(drawing - V. Diaconu). 

Fig. 5. Pottery: 1-5, Doljești – „La intrarea în sat”; 6-7, Doljești – „La Dănilă”; 
8-10, Doljești – „La iazul Mănăstirii 1” (drawing - V. Diaconu). 

Fig. 6. Pottery and lithic artefacts: 1-4, Doljești – „La iazul Mănăstirii 2”; 5, 6, Doljești – 
„La iazul Mănăstirii 3”; 7, 8, Doljești – „La nord de iaz” (drawing - V. Diaconu). 

Fig. 7. Pottery and lithic artefacts: 1-3, Buruienești – „Spre Rediu”; 4, 5, Buruienești – 
„Pe culme”; 6-8, Buruienești – „Siliște” (drawing - V. Diaconu). 

Fig. 8. Pottery and lithic artefacts: 1-2, Buruienești – „La releu”; 3-4, Rotunda – „Pe terasă”; 
Buruienești – „Siliște”; 8, 9, Rotunda – „La nord-est de sat” (drawing - V. Diaconu). 
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Fig. 1. 1, Comuna Doljești (suport cartografic Google Earth, 2020); 2, satele Doljești, 
Buhonca, Buruienești și Rotunda pe o hartă de la sfârșitul sec. XVIII 

(https://mapire.eu/en/map/firstsurvey-moldva).
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Fig. 2. Situri arheologice identificate recent pe teritoriul comunei Doljești. 
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Fig. 3. Situri arheologice de pe teritoriul comunei Doljești: 1, Buhonca – „Marginea 

satului”; 2, Doljești – „La intrarea în sat”; 3, Doljești – „La iazul Mănăstirii 1”; 
4, Doljești – „La Dănilă”; 5, Rotunda – „Pe terasă”; 6, Rotunda – „Gagea”; 

7, 8, Rotunda – „La monument” (foto - V. Diaconu). 
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Fig. 4. Ceramică: 1-4, Buhonca – „Marginea satului”; 
5-8, Buhonca – „La sud de sat” (desene - V. Diaconu). 
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Fig. 5. Ceramică: 1-5, Doljești – „La intrarea în sat”; 6-7, Doljești – „La Dănilă”; 
8-10, Doljești – „La iazul Mănăstirii 1” (desene - V. Diaconu). 
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Fig. 6. Ceramică și piese litice: 1-4, Doljești – „La iazul Mănăstirii 2”; 

5, 6, Doljești – „La iazul Mănăstirii 3”; 7, 8, Doljești – „La nord de iaz” 
(desene - V. Diaconu). 
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Fig. 7. Ceramică și piese litice: 1-3, Buruienești – „Spre Rediu”;  
4, 5, Buruienești – „Pe culme”; 6-8, Buruienești – „Siliște” 

(desene - V. Diaconu). 
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Fig. 8. Ceramică și piese litice: 1-2, Rotunda – „La releu”; 
3-4, Rotunda – „Pe terasă”; 5-7, Buruienești – „Siliște”; 8, 9, Rotunda – „Gagea”; 

10, Rotunda – „La nord-est de sat” (desene - V. Diaconu). 

 



 

 
 
 
 
 

UN NOU SIT ARHEOLOGIC ÎN BAZINUL BISTRIŢEI 

(JUD. NEAMŢ). CÂTEVA OBSERVAŢII PRIVIND DINAMICA 

LOCUIRILOR PREISTORICE PE BAZA VESTIGIILOR DE LA 

ŞTEFAN CEL MARE – VALEA MARE 
 
 

Alexandru Gafincu, 
Vasile Diaconu 

 
 
 

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

Introducere 
Cercetările de suprafață vor aduce mereu noi informații despre densitatea locuirilor 

istorice dintr-un anumit areal geografic, motiv pentru care tipul acesta de investigație 
non-invazivă este extrem de util. Desigur, o astfel de abordare este destul de limitată tocmai 
prin modul în care ea se realizează, iar subiectivismul datelor obținute este crescut. Cu toate 
acestea, necesitatea înregistrării tuturor descoperirilor arheologice reprezintă un demers 
imperios pentru întocmirea unor repertorii zonale sau regionale. 

În baza considerentelor afirmate anterior, arheologii de la Complexul Muzeal 
Național Neamț au continuat proiectele de evaluare de teren, iar printre recentele zone 
investigate se numără și localitatea Ștefan cel Mare, situată aproximativ central în cadrul 
Depresiunii Cracău-Bistrița.  

 
O retrospectivă a cercetărilor 
Zona care face subiectul paginilor de față a mai fost investigată în trecut, iar cele 

mai vechi semnalări îi sunt datorate lui Constantin Matasă, care menționa existența 
siturilor arheologice de la Dușești-La Siliște/La Velniță – daci liberi (Matasă, 1938, p. 127) 
și Soci-Vatra Satului – Cucuteni B (Matasă, 1938, p. 128). Ulterior au mai fost descoperite 
și alte stațiuni în perimetrul satului Ștefan cel Mare1: La Vie – Cucuteni (Zaharia et alii, 
1970, p. 369, nr. 507.e), Pârâul Bahna/La Bahnă – Precucuteni (Zaharia et alii, 1970, p. 
369, nr. 507.b), Conacul Curicheștilor – Precucuteni III (Marinescu-Bîlcu, 1974, p. 168), 

1 Unele situri sunt cunoscute în literatură după vechea denumire a localități – Șerbești. 
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La Rateș/Vatra Satului – Cucuteni A (Zaharia et alii, 1970, p. 369, nr. 507.d) și La Stâncă 
– daci liberi (Zaharia et alii, 1970, 368, nr. 507.a), La Slatină – Sântana de Mureș (Zaharia 
et alii, 1970, p. 369, nr. 507.f); Dușești: Teritoriul Satului – Cucuteni (Monah, Popovici, 
1985, p. 93, nr. 393) și Dealul Bisericii – Noua (Cucoș, 1977, p. 38, 13.b) și în perimetrul 
satului Cârligi: În Cimitir – Sântana de Mureș (Garvăn, Munteanu, 2010, p. 540). 

Numărul ridicat al siturilor arheologice se datorează, în bună parte, specificului 
mediului natural al zonei. Pârâul Bahna2, care traversează satul Ștefan cel Mare, are o 
lungime de circa 10 km și un număr redus de afluenți, iar izvoarele se află la baza 
masivului deluros Bodești. Traseul cursului de apă amintit, orientat nord-sud, parcurge o 
vale relativ îngustă, situată între Dealul Stâncei, la est, și Dealul Holmu, la vest, ce 
depășesc 500 m altitudine. După acest sector, unde altitudinea relativă atinge 100 m, valea 
pârâului Bahna se extinde, pantele fiind mai domoale, și are aspectul tipic depresionar. 

Cele mai propice zone pentru locuire se află la baza dealurilor care înconjoară zona 
și pe terasele joase ale cursului de apă principal și ale afluenților acestuia. Aceste perimetre 
au fost ocupate cu precădere de comunitățile umane din eneolitic până în evul mediu. 

Cercetările de suprafață recente3 realizate în zona satului Ștefan cel Mare, au dus 
la descoperirea mai multor situri arheologice inedite. 

1. La extremitatea nordică a Dealului Dubărcei, la 300 m sud de biserica din satul 
Cârligi, pe terasa înaltă de pe stânga pârâului satului, au fost identificate, pe circa 0,5 ha, 
fragmente de olărie și chirpic care aparțin culturii Sântana de Mureș. GPS4: 46°59'59"N; 
26°31'26"E. 

2. La 200 m vest de această așezare, tot la extremitatea nordică a Dealului 
Dubărcei, a fost descoperit material ceramic sporadic, răspândit pe o suprafață de circa 1 
ha, care aparține perioadei timpurii a epocii bronzului. GPS: 46°59'58"N; 26°31'08"E. 

3. În zona joasă situată la nord de satul Ștefan cel Mare, la baza Dealului 
Păscăniței, la confluența dintre pârâul Dușeștilor și pârâul Valea Mare, pe un teren cu o 
înclinare foarte redusă, au fost identificate sporadic, pe o suprafață de circa 5 ha, fragmente 
de olărie specifice culturii Noua și, probabil, celei de-a doua epoci a fierului. GPS: 
46°59'42"N; 26°30'37"E. 

4. Pe terasa de pe dreapta pârâului Valea Mare, până la confluența acestuia cu un 
pârâu care are izvoarele la baza Dealului Holmu, pe o suprafață de circa 5 ha, au fost 
descoperite materiale neolitice, eneolitice, de la finalul epocii bronzului și de la începutul 
epocii fierului. GPS: 47° 00'05"N; 26°30'12"E. 

 
Situl de la Ștefan cel Mare-Valea Mare 
Dintre siturile nou descoperite, cel mai complex, prin diversitatea vestigiilor, dar 

mai ales datorită dispersiei materialului arheologic în suprafață, este cel amplasat pe terasa 
pârâului Valea Mare. 

Stațiunea este situată pe o pantă cu înclinare de la nord la sud și de la est la vest. 
Spre est, situl se întinde până la terasa pârâului Valea Mare, existând o diferență de nivel 

2 În toponimia minoră, Pârâul Dubărcei. 
3 Verificări în teren, Vasile Diaconu, Alexandru Gafincu, Dragoș Verman, 2018. 
4 Toate coordonatele GPS au fost extrase cu ajutorul softului Google Earth, fiind georeferențiate în sistemul 
internațional WGS84. 
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de circa 5 m, în timp ce spre vest diferența de nivel față de cursul de apă semipermanent, 
care izvorăște de la baza Dealului Holmu, nu este mai mare de 2 m. Terenul coboară către 
confluența celor două pâraie, terasarea estompându-se. 

Materialele arheologice sunt răspândite neuniform atât teritorial, cât și din 
perspectiva apartenenței culturale, fiind identificate perimetre unde la suprafața solului se 
concentrează resturi de locuire din perioade istorice diferite. 

Cele mai vechi vestigii, dar și cele mai puține, aparțin neoliticului timpuriu, 
respectiv culturii Starčevo-Criș. Cele câteva fragmente ceramice se remarcă prin prezența 
plevei în pastă, arderea neuniformă a miezului vaselor, suprafețele exterioare și interioare 
arse oxidant, dar puternic corodate. Pe baza trăsăturilor morfologice, au putut fi identificate 
vase de mari dimensiuni, dar și oale cu corpul scund. Un singur fragment ceramic 
păstrează câteva „ciupituri”, care constituiau elementul decorativ al vasului. 

În zona central-nordică, la suprafața solului au apărut numeroase bucăți de lipitură 
arsă, de dimensiuni foarte reduse, resturi de olărie și piese litice. Cele câteva fragmente 
ceramice tipice provin de la vase de dimensiuni medii și mici, precum cupe și vase-suport. 
Elementele decorative incizate permit o încadrare a materialului ceramic în faza 
Precucuteni II. 

În ceea ce privește materialul litic, acesta este greu de diferențiat pentru neolitic și 
eneolitic, dar este constituit atât din piese cioplite, cât și șlefuite. Dacă ne raportăm la 
obiectele finite, pot fi amintite aici câteva lame fragmentare, un nucleu prismatic, o teslă 
confecționată din marnă, precum și câteva percutoare de gresie.  

În partea estică a sitului, de-a lungul terasei pârâului Valea Mare, apar 
numeroase resturi osteologice și de olărie, specifice perioadei târzii a epocii bronzului. În 
unele sectoare din acest perimetru solul are o culoare cenușie și nu este exclusă 
posibilitatea existenței unor așa-zise ,,cenușare”, a căror circumferință nu poate fi 
delimitată la suprafață. 

Materialul ceramic care poate fi atribuit culturii Noua este destul de consistent, iar 
dintre formele ceramice care au putut fi stabilite ipotetic, pe baza fragmentelor, pot fi 
amintite diverse tipuri de cești (vase de tip khantaros), dintre care unele au torți prevăzute 
cu butoni; vase-sac, aparținând mai multor variante tipologice, dar și oale cu corpul 
profilat. Multe dintre aceste recipiente prezintă unul sau două brâuri, simple sau alveolate, 
dispuse pe gâtul vaselor. În câteva cazuri, pe acele brâuri au fost dispuse simetric mici 
proeminențe, cel mai probabil cu rol funcțional precis, care ajutau la o mai bună mânuire a 
recipientelor. Perioadei târzii a epocii bronzului îi pot fi atribuite un krummesser 
fragmentar, realizat din silex, un segment dintr-o ,,patină” de os, precum și mai multe 
frecătoare pentru râșnițe. 

De pe suprafața sitului provin și câteva resturi de olărie care pot fi atribuite primei 
epoci a fierului. Elementul specific al acestora este arderea reducătoare la exterior și 
oxidantă la interior, multe dintre fragmente prezentând decor canelat lustruit. Ca principale 
forme pot fi amintite ceștile cu toartă înaltă, străchinile cu buza trasă spre interior, dar și 
oale de dimensiuni variabile. Din punct de vedere cultural, locuirea hallstattiană de la 
Ștefan cel Mare poate fi atribuită mediului Corlăteni-Chișinău.  
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Discuții 
Dispunerea materialelor arheologice în acest sit sugerează existența unor 

preferințe microtopografice ale comunităților umane care au locuit zona în perioade 
istorice distincte. Amplasarea în apropierea confluenței a două pâraie, într-adevăr cu un 
debit intermitent, a permis aprovizionarea facilă cu apă potabilă. În aceste condiții putem 
presupune că amplasarea diferită în cadrul sitului poate fi datorată unor preferințe sociale 
sau din rațiuni de utilizare a terenului pentru activități economice. 

Prezența comunităților Starčevo-Criș în Depresiunea Cracău-Bistrița este destul de 
bine atestată5, însă cele mai multe dintre situri se află la contactul dintre zona subcarpatică și 
cea montană sau chiar în zona montană. Prezența acestor grupuri umane în arealul 
subcarpatic poate fi pusă în legătură cu diferiți factori de habitat, inclusiv cu prezența unor 
importante surse de apă sărată bine documentate în zonă (Weller et alii, 2007).  

Exceptând descoperirile aflate la contactul cu rama montană, cele mai apropiate 
situri atribuite culturii menționate se află la distanțe destul de mari față de locuirea de la 
Ștefan cel Mare. Cea mai apropiată, Bodești 1, se află la circa 4 km vest, pe terasa medie a 
Cracăului, materialele arheologice fiind, de asemenea, într-un număr redus (Gafincu et alii, 
2019, p. 116). La circa 12 km, respectiv 18 km sud, au fost identificate materiale din 
aceeași perioadă la Dochia-La Iaz (Zaharia et alii, 1970, p. 363), respectiv la Traian-Dealul 
Fântânilor (Dumitrescu, 1959, p. 196-197). Acest aspect sugerează locuiri de scurtă durată 
și un posibil comportament „seminomad” al acestor comunități determinat de practicarea 
unei agriculturi de tip „ciclic” (Ursulescu, 2001, p. 131). 

Eneoliticul este bine reprezentat în zonă, atât în bazinul pârâului Bahna, cât și în 
bazinul mijlociu al Cracăului. Cele mai apropiate stațiuni se află în aval, pe pârâul Bahna, la 
Ștefan cel Mare-Pârâul Bahna și Conacul Curicheștilor, respectiv Girov-Mănioaia, în 
apropierea confluenței cu Cracăul, și la Ghigoiești-Trudești (Marinescu-Bîlcu, 1974, p. 174-
176). Prezența acestor comunități eneolitice într-un areal geografic restrâns, chiar și în 
condițiile unei contemporaneități parțiale a lor, are la bază un anumit tip de habitat care putea 
asigura condițiile necesare pentru specificul economic al respectivelor grupuri umane.  

Prezența comunităților din perioada târzie a epocii bronzului este foarte bine 
documentată în bazinul Cracăului. Cele mai apropiate situri atribuite culturii Noua se află 
la Ștefan cel Mare-Dealul Păscăniței, Dușești-Dealul Bisericii și Ștefan cel Mare-Piciorul 
Stâncii (Zaharia et alii, 1970, p. 369, nr. 307.c). Deși existența așezărilor de tip cenușar 
este slab atestată în zona Subcarpaților Moldovei, prezența unor astfel de complexe în 
cadrul așezării studiate nu trebuie exclusă. De-a lungul trasei pârâului Valea Mare este 
vizibil un perimetru unde culoarea solului este mai deschisă și coincide cu o mai mare 
concentrare a materialelor arheologice la suprafața solului. În câteva gropi săpate de 
mamifere sălbatice s-a putut observa că solul cenușiu apare până la adâncimea de 0,40 m. 

Prezența cenușarelor este atestată în Depresiunea Cracău-Bistrița prin 
descoperirile de la Ciritei-Steagul Roșu, unde urmele nu erau vizibile la suprafață, însă 
erau prezente în nivelul arheologic (Florescu, 1969, p. 85), la Dochia-La Fermă (Diaconu, 

5 Pentru o sinteză a descoperirilor Starčevo-Criș a se vedea Văleanu, 2003. 
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2016, p. 40), Ștefan cel Mare-Piciorul Stâncii6, Dochia-Văleni Ferma 27, Dochia-La 
Perdele 38 și Roznov-La Mocirlă9. 

În ceea ce privește vestigiile atribuite primei epoci a fierului, ca observație 
generală putem afirma că acestea sunt foarte rar întâlnite în cadrul Depresiunii Cracău-
Bistrița, situație valabilă de altfel pentru întreg arealul subcarpatic. Dacă raportăm 
materialele din situl prezentat de noi la cele mai apropiate descoperiri specifice 
Hallstattului timpuriu, este necesar să amintim aici siturile de la Ștefan cel Mare-Piciorul 
Stâncii (Zaharia et alii, 1970, p. 369, nr. 467), la Boțești-La CAP (Zaharia et alii, 1970, p. 
360, nr. 467) și în fortificația de la Dochia-Sărățica (Florescu, 1971, p. 104-105). 

 
Concluzii 
Recenta cercetare microzonală de pe valea pârâului Bahna, în perimetrul localității 

Ștefan cel Mare, a oferit o serie de rezultate care completează baza de date a siturilor 
preistorice din depresiunea Cracău-Bistrița. Deși au fost identificate mai multe stațiuni 
arheologice, una dintre acestea, cea din punctul Valea Mare, se remarcă printr-o intensă 
frecventare, de-a lungul mai multor epoci istorice.  

Deși este vorba doar de o evaluare de teren, informațiile recuperate confirmă 
existența unei locuiri din neoliticul timpuriu, dar locul a fost frecventat și în eneolitic, însă 
cea mai intensă prezență aparține bronzului târziu. Importante sunt și vestigiile de la 
începutul epocii fierului deoarece sunt printre puținele mărturii al acestei perioade care au 
fost identificate într-un areal geografic mai amplu.  

Datele prezentate anterior au caracter preliminar, urmând ca zona studiată să fie 
inclusă într-un proiect mai amplu privitor la dinamica locuirilor neo-eneolitice și din 
epoca metalelor. 
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A NEW ARCHAEOLOGICAL SITE IN THE BISTRIȚA RIVER BASIN 
(NEAMȚ COUNTY). SOME REMARKS REGARDING THE PREHISTORIC 

HABITATION BASED ON THE ARCHAEOLOGICAL MATERIALS 
FROM ȘTEFAN CEL MARE-VALEA MARE SITE 

 
Keywords: field-walking, the Cracău River basin, archaeological sites, habitation. 

 
Abstract 

 
This study aims to present an archaeological site recently discovered during a 

field-walking near Ștefan cel Mare village, Neamț County, and the relation with 
contemporary sites located along a small Cracău River tributary. The area is 
characterized by a great density of archaeological sites although the geographical 
characteristics are not the most hospitable. 

The particularity of this site is related not only by the habitation from different 
historical periods with occurred in this area, but also through different clustering of the 
material on the surface.  
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Fig. 1. 1 – The Neamț County and the researched area (mapsupport http://ge-map-

overlays.appspot.com/world-maps/maps-forfree- relief); 2 - the topographical map of the 
researched area (http://www.geo-spatial.org/download/planurile-directoare-de-tragere). 

Fig. 2. 1 – Archaeological sites from the researched area (map support satellite 
imagine Google Earth); 2 – Ștefan cel Mare-„Valea Mare” archaeological site. 

Fig. 3. 1 – General overview over the site; 2 – area with concentrated Eneolithic 
materials: 3 – area with concentrated Late Bronze Age materials. 

Fig. 4. Ștefan cel Mare-„Valea Mare” site. Eneolithic artefacts. 
Fig. 5. Ștefan cel Mare-„Valea Mare” site. Late Bronze Age artefacts. 
Fig. 6. Ștefan cel Mare-„Valea Mare” site. Late Bronze Age artefacts. 
Fig. 7. Ștefan cel Mare-„Valea Mare” site. First Iron Age artefacts. 
Fig. 8. Ștefan cel Mare-„Valea Mare” site. Lithic tools. 
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Fig. 1. 1 – Județul Neamț și zona cercetată (suport de hartă http://ge-map-
overlays.appspot.com/world-maps/maps-forfree-relief); 2 – harta topografică a zonei 

cercetate (http://www.geo-spatial.org/download/planurile-directoare-de-tragere).
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Fig. 2. 1 – Situri arheologice din zona cercetată; 
2 – situl de la Ștefan cel Mare-„Valea Mare”.
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Fig. 3. 1 – Vedere generală asupra sitului; 
 2 – zonă cu concentrare de materiale eneolitice; 

3 – zonă cu concentrare de materiale din perioada târzie a epocii bronzului.
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Fig. 4. Ștefan cel Mare-„Valea Mare”. Materiale arheologice eneolitice. 
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Fig. 5. Ștefan cel Mare-„Valea Mare”. 
Materiale ceramice din perioada târzie a epocii bronzului.
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Fig. 6. Ștefan cel Mare-„Valea Mare”. 
Materiale ceramice din perioada târzie a epocii bronzului. 
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Fig. 7. Ștefan cel Mare-„Valea Mare”. 
Materiale ceramice din prima epocă a fierului. 

 



Un nou sit arheologic în bazinul Bistriței 111 

 
 

 
 

Fig. 8. Ștefan cel Mare-„Valea Mare”. Unelte litice. 
 

 



 

 



 

 
 
 
 
 

FRAŢII MIRCEA ŞI VINTILĂ ROSETTI, 

PRINTRE PRIMII COLECŢIONARI 

DE MĂRCI POŞTALE DIN ROMÂNIA 
 
 

Cristian Andrei Scăiceanu 
 
 
 

Cuvinte-cheie: mărci poștale, istoria filateliei, familia Rosetti, negustori de 
timbre, publicații filatelice. 
 

La 6 mai 1840 a fost pusă în circulație prima marcă poștală din lume. 
Evenimentul s-a petrecut în Marea Britanie și timbrul s-a numit penny black, deoarece era 
negru și avea valoarea nominală de 1 penny (fig. 1). Rolul ei era de a atesta faptul că taxele 
pentru transportul corespondențelor era achitat de expeditor. Se evitau astfel pierderile 
suferite de poștă în cazul refuzului primirii corespondenței de către destinatar. Penny black 
reproduce portretul Reginei Victoria. Fiind prima marcă poștală din lume nu s-a considerat 
necesară și imprimarea numelui țării emitente, pentru că nu mai existau alte timbre. 
Ulterior, când tot mai multe state au început să pună în circulație mărci poștale, acestea au 
fost inscripționate cu denumirea țării. Marea Britanie a rămas până astăzi o excepție, fiind 
singurul stat din lume ale cărui mărci poștale nu au denumirea țării. Este suficientă o mică 
efigie a suveranului britanic pentru a recunoaște emitentul. Este un privilegiu de care se 
bucură Marea Britanie, prima țară din lume care a emis mărci poștale. 

La scurt timp de la apariția primelor mărci poștale, în presa londoneză a apărut un 
anunț bizar: o excentrică lady cumpăra mărci poștale pentru.... decorarea budoarului!! 
Rowland Hill, inventatorul mărcilor poștale, a fost întrebat dacă crede că în viitor mărci 
poștale vor fi colecționate, dacă ele vor genera un hobby. Răspunsul a fost pe cât de 
misogin pe atât de eronat: „Consider colecționarea mărcilor poștale o preocupare pentru 
femeile care nu au ce face”. Cel a cărei invenție se va răspândi pe tot globul și care a 
revoluționat activitatea poștală în toată lumea, s-a înșelat profund în privința filateliei, 
pasiunea pentru colecționarea mărcilor poștale. Astăzi, când ne îndreptăm spre 
bicentenarul mărcii poștale, vedem diminuarea folosirii timbrelor pentru francarea 
corespondențelor, situație generată de tehnologiile moderne pe care le aplicăm zi de zi în 
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viața cotidiană. În schimb filatelia își păstrează farmecul și rămâne unul din cele mai 
îndrăgite hobby-uri. 

În anii ’60 ai secolului al XIX-lea, în vestul Europei filatelia luase deja un avânt 
important. Apăruseră colecționarii, existau și negustori specializați care le ofereau timbrele 
dorite, începea editarea cataloagelor de mărci poștale și a revistelor, se închegau primele 
cluburi filatelice. Dintre tinerii români aflați la studii în Franța au fost unii care au fost 
atrași de filatelie și au adus în România această frumoasă pasiune. Este deja semnalat cazul 
lui Dimitrie C. Butculescu. Mai multe scrisori aflate în fondul familial C.A. Rosetti de la 
Arhivele Naționale demonstrează interesul pentru filatelie al fraților Mircea1 și Vintilă2 
(Lulu) Rosetti, fiii lui C.A. Rosetti și ai Mariei Rosetti. Pașoptistul C.A. Rosetti 
(1816-1885) s-a reîntors în țară în 1857 și a fost în câteva rânduri ministru și președinte al 
Camerei Deputaților. 

Soția sa, Mary Grant3, era sora unui diplomat britanic al consulatului de la 
București, Effingham Grant4. Ștampilele aplicate pe documente permit reconstituirea, 
parțială poate, a traseului arhivistic: Muzeul Alexandru Saint-Georges, Arhiva Centrală a 
Institutului de Istorie a Partidului de pe lângă C.C. al P.C.R. și Arhivele Naționale – 
Serviciul Arhive Istorice Centrale. 

Din cele 104 unități arhivistice care formează fondul, am depistat 14 scrisori cu 
caracter filatelic ale lui Mircea C.A. Rosetti către fratele său Vintilă. Scrisorile sunt 
expediate din Franța și datează din perioada 1871-1874. Puține scrisori sunt datate, la 
multe colțul din dreapta sus, acolo unde se scrie data, este deteriorat și anul nu mai poate fi 

1 Mircea Rosetti (1850-1882) – s-a născut la Paris, în 1850, în timpul exilului părinților. A venit în țară abia 
în 1857, dar în 1871 se reîntoarce în Franța. Din cauza unei boli de plămâni petrece mulți ani în Italia și 
Franța, unde clima era mai blândă. A desfășurat o bogată activitate publicistică, în special în spectrul ideilor 
anarhiste și socialiste. A murit la București în 1882. Despre viața și activitatea lui se cunosc puține date 
(https://issuu.com/editurapaginilibere/docs/a_r_v__el_-_mircea_rosetti_pag).  
2 Vintilă (Lulu) Rosetti (1853-1916) – s-a născut în Franța, în timpul exilului părinților. A absolvit Școala 
Superioară de Arhitectură de la Paris. După moartea tatălui, în 1885, a preluat conducerea ziarului 
„Românul”. A fost adjunct al primarului Capitalei și director general la Monitorul Oficial și Imprimeria 
Statului. S-a ocupat de editarea scrierilor fratelui Mircea și ale mamei lor (ANIC, Inventar nr. 1294, C.A. 
Rosetti fond familial, f. 3). 
3 Mary Grant (1819-1893) a venit în România în 1838. În 1847 s-a căsătorit cu C.A. Rosetti. A fost modelul 
pictorului C.D. Rosenthal pentru tablourile „România revoluționară” și „România rupându-și lanțurile pe 
Câmpia Libertății”. Soții Rosetti au avut opt copii. Maria Rosetti a fost editor și publicist, traducător, iar în 
timpul Războiului de Independență a administrat spitalele din Craiova și Turnu Măgurele și un spital de 
campanie la sud de Dunăre. Se spune că viața ei l-a inspirat pe Camil Petrescu atunci când a scris romanul 
Un om între oameni (https://radioromaniacultural.ro/portret-maria-rosetti-prima-femeie-gazetar-din-
romania/); primul copil s-a născut pe 18 iunie 1848, ziua când a început revoluția în Valahia. A fost botezată 
Liberté Sophia. Logodna ei cu Eugeniu Carada nu s-a materializat într-o căsătorie, așa cum toți 
contemporanii se așteptau. 
4 Effingham Grant (1820-1892) a ajuns în Valahia în 1837, ca diplomat la consulatul britanic din București. 
În 1850 se căsătorește cu Zoe Racoviță, fata lui Alexandru Racoviță și a Anei Golescu. Dintre copii soților 
Grant îi menționăm pe pictorul Nicolae Grant și pe inginerul Robert Grant, care a dat numele tatălui său 
podului pe care l-a construit la București. Effingham Grant a pus bazele Manufacturii de Tutun „Belvedere” 
(devenită peste ani Regia Monopolurilor Statului), a parcelat și vândut muncitorilor terenul care va deveni 
ulterior cartierul Regie și a inițiat o cultură rar întâlnită în România, cultura orhideelor 
(https://www.istoriibritaniceinbucuresti.ro/locuri-si-personalitati_doc_15_effingham-grant-i-maria-rosetti_pg_0.htm). 
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citit. Din acest motiv am considerat scrisorile nedatate, alături de cele care efectiv nu au 
dată. Majoritatea scrisorilor sunt parțial cifrate.  

Conținutul scrisorilor demonstrează faptul că ambii frați erau filateliști. Colaborau 
intens la formarea colecțiilor, dar țineau o evidență strictă a cheltuielilor pentru fiecare în 
parte și operau decontări interne, între cei doi. Frecvent timbrele românești de pe scrisorile 
trimise de Vintilă din țară erau dezlipite de Mircea și unele dintre ele erau returnate în 
România. Trebuie subliniate relațiile fraților cu negustorii filatelici. Dacă numele celor din 
țară nu ne mai spun astăzi nimic din păcate, comercianții din străinătate evocați sunt foarte 
cunoscuți: Julius Goldner5 din Hamburg, parizienii Arthur Maury6 și Pierre Mahé7. 
Preferințele celor doi colecționari sunt variate, erau interesați de timbre românești, dar și de 
cele americane, austriece sau franceze. Interesul lor pentru cărțile poștale franceze cu 
marcă fixă imprimată îi poziționează printre primii colecționari români de întreguri poștale. 

La 21 august 1871 Mircea îi scria fratelui său Lulu (ANIC, C.A. Rosetti, fond 
familial, f. 3-4) că de acum înainte îi va trimite „regulat când nu voi uita” timbrele românești 
pe care le dezlipea de pe scrisorile primite din țară. Propune să țină evidența trimiterilor căci 
într-o zi a trimis chiar și două scrisori. Apoi se interesează de achiziționarea unor timbre de 
la Goldner, „din cele eftine sau chiar mai scumpe dar frumoase de tot” îl roagă pe Lulu să se 
intereseze la Leipzig de eventuala apariție a noului catalog (fig. 2) de mărci poștale pe anul 
18718. Catalogul le era necesar pentru cumpărarea de timbre după noile cote. Își anunță 
fratele de intenția de a căuta la Paris albume pentru timbre. 

Din scrisoarea datată 6 august 1871 rezultă că Mircea urma să-i trimită lui 
Goldner unele timbre pe care trebuia să le ia de la Paris (Ibidem, f. 5). La 16 august îi 
confirma lui Lulu primirea unei scrisori francată cu timbre de 3 bani „liliachiu” (fig. 3) și 

5 Julius Goldner (cca 1841/1842-1898), un controversat negustor de mărci poștale din Hamburg. A debutat în 
activități dubioase în 1868, când a ștampilat la oficiul poștal din Hamburg o cantitate de timbre pe care 
ulterior a vândut-o ca efectiv circulată prin poștă. A făcut apoi reproduceri (facsimile sau reprint-uri) după 
timbre emise de Helgoland, Hamburg și Bergedorf. A colaborat cu Adolph Otto la falsificarea unor mărci 
poștale din Transvaal și în final a falsificat timbre din Romagna și Ecuador. La sfârșitul secolului al XIX-lea 
morala filatelică și legile statelor nu sancționau astfel de activități, care în epocă erau considerate cel mult 
controversate. Constatin Moroiu, care a falsificat mărci poștale „Cap de Bour” se bucură și astăzi de 
apreciere din partea multor filateliști, fiind considerat unul dintre pionerii filateliei românești. 
6 Arthur Maury (1844-1907), unul din cei mai mari filateliști francezi, editor de cataloage și reviste, este 
autorul unei opere fundamentale pentru filatelia franceza, Histoire des timbres-poste français, apărută în 
1908, care are 648 de pagini și este și astăzi o lucrare de referință în domeniu. A desfășurat o bogată 
activitate de comerciant de mărci poștale, a fost unul din pionierii studierii istoriei poștale în Franța, prin 
introducerea studierii ștampilelor, în special a celor din războiul franco-prusac 1870-1871. Și astăzi se mai 
pot întâlni la licitații sau în colecțiile filateliștilor piese filatelice (cărți poștale, plicuri) cu poansonul discret 
aplicat A. Maury. 
7 Pierre Mahé (1833-1913), celebru colecționar și negustor de mărci poștale francez; inițial a fost tipograf, 
apoi anticar și filatelist. A editat primul catalog de mărci poștale cu prețuri în 1863, iar ediția din 1874 avea 
147 de pagini. A editat mai multe publicații filatelice, a făcut parte din juriile multor expoziții filatelice, dar 
cea mai notabilă realizare pe plan filatelic este funcția de conservator al celebrei colecții a baronului Philippe 
de la Renotière. 
8 Este evocată prima ediție a catalogului de mărci poștale Schaubek, tipărită la Leipzig în 1871, cuprinzând 
toate timbrele emise de la 1840 până în 1871, după faimoasa colecție a lui Alfred Moschkau. Firma 
Schaubek, specializată în albume și accesorii filatelice și numismatice funcționează și astăzi în Leipzig. 
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cere și folosirea celor de 25 bani cafeniu (fig. 4 și 5). Cele de 10 bani galben (fig. 6) îi 
sosesc ca francatură la ziarul „Românul”9. 

În misiva din 17 august îl sfătuiește pe Lulu cum să ascundă timbrele la vamă, 
căci s-ar putea să i le confiște. Pe spatele timbrelor erau diverse însemnări (anul apariției, 
număr de catalog, preț eventual) și acest lucru ar fi putut da de înțeles vameșilor că au de a 
face cu activități comerciale nedeclarate și cel care transporta timbrele risca confiscarea 
mărcilor poștale (Ibidem, f. 9). Îl îndemnă pe Lulu să meargă la Bilcescu și Stoenescu 
(nume din păcate necunoscute) să vadă ce timbre mai au de vânzare și să caute timbrele 
dantelate nou apărute (Ibidem). 

La 17 august 1871 îi scria lui Vintilă despre noile timbre franceze cu efigia lui 
Napoleon al III și-l sfătuia să meargă și la Nicolescu (alt nume neidentificat printre 
comercianții de mărci poștale bucureșteni) să vadă ce timbre se pot cumpăra de la acesta și 
chiar de la Loterie (Ibidem, 9v). În august 1874 îi cerea urgent lui Lulu 5-6 timbre românești 
„dar numa din alea ce umblă acum” (Ibidem, f. 11), pentru a le oferi unui filatelist. 

Într-o scrisoare nedatată (Ibidem, f. 115-116), vorbește despre faptul că mulți 
colecționari îi cer timbre românești și îi este rușine să nu-i ajute. Scrisoarea repetă 
informația că ziarul „Românul” sosea în Franța francat cu două timbre galbene de 10 bani. 
Pentru francarea scrisorilor solicită folosirea mărcilor de 25 de bani brun. Menționează 
faptul că „p’aici” (în Franța probabil) timbrele dantelate nu există decât albastre, cu 
valoarea nominală de 20 centime10. Cere ca pe viitor eventualele imprimate care i se trimit 
(nu este clar dacă aici include și ziarul „Românul”) să fie francate cu mărci de 3 bani 
violet. Vorbește despre o posibilă schimbare de tarif pentru scrisori în Franța, situație când 
crede că se vor emite noi timbre11. 

O altă scrisoare nedatată ne dezvăluie rigurozitatea ce domnea între frați privind 
trimiterile de mărci poștale. Mircea confirmă primirea unor timbre pe care Lulu le luase de 
la Goldner și face socotelile privind ce a trimis și ce a primit. Precizează că unele plicuri 
din Austria le-a socotit la 50 (bani?) bucata și că i-a atras atenția lui Goldner că a greșit la 
unele evaluări. Menționează de asemenea că l-a întâlnit la Paris pe Goldner, ocazie cu care 
i-a achitat o datorie mai veche de 115,50 franci. Suma nu era chiar mică și demonstrează 
nivelul ridicat al achizițiilor făcute. Se interesează de primirea în bune condiții a timbrelor 
americane pe care le-a trimis la București lui Lulu (Ibidem, f. 117-118). 

Altă dată amintește de o achiziție mare făcută, de data aceasta, de la Arthur 
Maury. Nu îndrăznește să-i mărturisească lui Lulu suma plătită pentru timbre, dar 
spune că „n-aș fi crezut niciodată că voi cheltui atât”. Nu a avut impresia că a luat mare 
lucru, dar când Maury i-a spus suma de care cumpărase s-a speriat. Îi atrage atenția 

9 Este vorba despre timbrele de 3 bani violet din seria „Carol I cu favoriți” și 10 bani portocaliu și 25 bani 
brun din emisiunea „Carol I cu barbă”; în acei ani ziarele se puteau expedia din România în Franța pe două 
rute: prin Austria (caz în care tariful era de 20 bani pentru ziare până la 40 de grame) și prin Germania (16 
bani pentru aceeași greutate); ruta directă era prin Austria și presupunem că ziarele se francau cu două timbre 
de 10 bani portocaliu. 
10 Fără îndoială că se referă la un caz particular și izolat de lipsă de pe o anumită piață a timbrelor franceze 
dantelate, care existau în acea perioada într-o varietate largă de valori nominale. 
11 Ca urmare a modificării tarifului poștal, când taxa pentru o scrisoare internă a crescut de la 20 la 25 
centime, au apărut noi timbre în septembrie 1871, printre care și cele cu valoarea nominală de 25 centime, 
necesară francării scrisorilor. 
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fratelui său să lipească timbrele americane pe care i le-a trimis la pagina 453 din album 
(Ibidem, f. 124-125). 

Schimburile de timbre cu Lulu continuă și în alte scrisori. Primește două timbre 
italiene de la București, pe care deja le avea și-i trimite fratelui un alt timbru italian pe care 
îl cumpărase din greșeală de la Maury. Spune că a găsit timbre în mai multe locuri, dar nu 
a mai cumpărat nimic, iar la Mahé nu a mai fost, pentru că nu mai avea bani („parale ioc”) 
(Ibidem, f. 126). 

Cu altă ocazie îi spune lui Lulu că nu a găsit la Paris decât timbre de 20 de 
centime albastre12, iar din Alsacia13 nu a găsit nimic. În schimb are disponibile câteva 
timbre și plicuri austriece. Evocă de asemenea cumpărăturile făcute de la Goldner 
(Ibidem, f. 128). 

Într-o altă scrisoare nedatată vorbește despre o încurcătură cu Goldner, de la care 
au cumpărat timbre ambii frați, dar negustorul trebuia să le trimită separat timbrele, plătite 
toate de Vintilă. De la Geneva a cumpărat mai multe timbre, printre care și unele dubluri, 
pe care se oferă să i le trimită lui Vintilă (Ibidem, f. 129). 

Primind o cantitate mai mare de timbre de la Goldner le trimite lui Vintilă 
invitându-l să-și aleagă ce dorește din ele și „puținele de vor române” să le trimită de 
îndată înapoi. Îl roagă să menționeze și valoarea timbrelor păstrate (Ibidem, f. 132). Foarte 
detaliate sunt socotelile ținute de Mircea referitoare la schimburile făcute cu fratele său 
Lulu. Deoarece se va muta la Paris îi scrie lui Goldner să suspende trimiterile de mărci 
poștale până îi va comunica noua adresă pariziană.  

Vizita lui Fălcoianu14 îi oferă ocazia lui Mircea să-i trimită fratelui său la 
București câteva timbre ce le avea dubluri, asigurându-l că de acum încolo dublurile le va 
trimite prin scrisori. Îi comunică lui Vintilă că în Franța s-a renunțat deocamdată la 
tipărirea unor întreguri poștale (cărți poștale și plicuri cu marcă fixă imprimată). Timbrele 
cu Republica nu se mai găsesc, la vânzare sunt numai timbre cu inscripția Empire15 și cu 
efigia lui Napoleon III (Ibidem, f. 133). 

Probabil în 1872, într-o scrisoare nedatată, Mircea îl ruga pe Vintilă, să caute două 
albume de timbre românești pe 1871, căci acolo (în Franța?) nu se găsesc. De asemenea, îl 
sfătuia să fie foarte atent cu timbrele pe care le cumpără de la Goldner căci majoritatea sunt 
false. Îi spune să cumpere de la Maury, din Paris. 

Mircea Rosetti era foarte bucuros când a găsit un ziar spaniol francat cu două 
timbre din Spania. Unul dintre timbre l-a trimis lui Vintilă (Ibidem, f. 143v). 

12 Timbrele albastre cu valoarea nominală de 20 centime puteau fi fie cele dantelate, emise la Paris în octombrie 
1870, fie cele nedantelate, emise de guvernul provizoriu la Bordeaux, în noiembrie și decembrie 1870. 
13 În septembrie 1870, o mare parte din nordul-estul Franței a fost ocupată de Germania. Pentru serviciile 
poștale din aceste teritorii nemții au emis timbre provizorii, cunoscute sub denumirea de timbre de ocupație 
sau Alsacia-Lorena. În martie 1871, în departamentele franceze eliberate, aceste timbre au fost înlocuite cu 
cele franceze, iar în Alsacia și Lorena, provincii care au rămas ocupate de Germania până în 1918, au fost 
înlocuite de la 1 ianuarie 1872 cu timbre germane. 
14 Ștefan Fălcoianu (1833-1905) general, matematician, istoric și om politic apropiat cercurilor liberale. A fost șef 
al Marelui Stat Major în două rânduri (prima dată în timpul Războiului de Independență) și ministru de Război.  
15 După terminarea războiului franco-prusac, în ianuarie 1871, pe fondul epuizării mărcilor poștale tip Cérès, 
cu inscripția REPUB.(LIQUE), au fost utilizate și mărci poștale mai vechi, scoase din uz, cu inscripția 
EMPIRE și efigia lui Napoleon III. La aceste mărci se referea Mircea Rosetti.  
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Într-o scrisoare expediată din Toulouse (Ibidem, f. 166-167), Mircea îi comunică 
lui Vintilă că i-a expediat catalogul lui Maury și-i dă toate detaliile cum să ajungă la 
magazinul acestuia din Paris, situat pe ulița (sic!) Saint-Lazare. Îi sugerează să cumpere de 
la Maury eseuri16 (franceze), căci sunt ieftine și să-l întrebe pe comerciantul francez dacă 
este în căutare de timbre românești. Îl sfătuiește să-și facă abonament la revista pe care o 
edita Maury17. Tot de la Maury, Mircea Rosetti este interesat de cumpărarea unor timbre 
americane pentru francarea ziarelor, dar numai din cele cu format mare, pentru care era 
dispus să plătească 1 franc pe bucată. Timbrele franceze pe care le avea Mircea erau cele 
de 10, 20, 25 și 40 de centime18 și-l roagă pe Lulu, dacă găsește și alte timbre, să-i ia și lui. 
De asemenea, precizează că în catalogul lui Maury sunt menționate timbre telegrafice19. 
Deducem că Mircea nu văzuse încă aceste timbre, ci doar citise despre ele în catalog. 

Schimbul de scrisori dintre cei doi frați demonstrează că erau filateliști avansați, cu 
preocupări atât pentru timbrele românești, cât și pentru cele străine. Trebuie să remarcăm de 
asemenea contactele pe care le aveau cu marii comercianți de timbre din epocă. Pasiunea pentru 
filatelie a fraților Rosetti nu a mai fost semnalată până acum. Primele informații despre o viață 
filatelică organizată în România datează din 1881 când a apărut o publicație filatelică numită 
„Timbrophilo”. În 1890 s-a înființat, sub conducerea lui Dimitrie C. Butculescu, prima asociație 
filatelică din România20. Dacă moartea lui Mircea Rosetti, în 1882, ar explica cumva faptul că 
nu este menționat printre primii filateliști din România, așa cum vedem din cele prezentate mai 
sus că s-ar cuveni, absența numelui lui Vintilă Rosetti dintre filateliștii români de la 1890 
rămâne, deocamdată, greu de explicat. Faptul că nu apare printre fondatorii asociației și că 
numele său nu este pomenit nici ulterior, în calitate de pionier al colecționarilor de mărci poștale 
ne îndreptățește să credem că după moartea lui Mircea Vintilă nu s-a mai ocupat de filatelie. 
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Abstract 
 

On May 6th 1840 the world's first postage stamp appeared in the United 
Kingdom. Applied on a letter, it had the role of certifying the payment for the sending fee 
of that postal item by the sender. Soon, the invention spread around the world, and led to 
the emergence of postage stamp collectors. Initially there was the term "timbrology", but 
in the end "philately" was the option that was imposed. The collection of postage stamps 
quickly led to the appearance of philatelic magazines, stamp catalogues, and merchants 
selling philatelic pieces. The first philatelists appeared in Western Europe, in Great 
Britain, France and Germany. If initially it was a passion of the elites, of people with a 
higher level of education and above-average material possibilities, over time it became 
accessible to increasingly broad social categories, often being called the queen of passions 
and the passion of kings. Today, postage stamps are used less and less for letter franking, 
but the passion for philately has remained, even if the interest of the general public for the 
collection of postage stamps has diminished, becoming a niche concern, not necessarily 
elitist. In Romania, philately arrived on the French chain, through young people studying 
in Paris at the beginning of the second half of the 19th century. The first case of a 
Romanian philatelist reported is that of Dimitrie C. Butculescu. He is joined, through this 
article, by Mircea and Vintilă Rosetti brothers, active on a philatelic level at the beginning 
of the 70s of the 19th century. The first Romanian philatelic publication appeared in 1880, 
and the first society of postage stamp collectors only in 1891. 
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Fig. 1. Prima marcă poștală din lume: Penny Black. 
 

 
Fig. 2. Catalogul Schaubek, ediția 1871, tipărit la Leipzig. 
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Fig. 3. Marca poștală de 3 bani violet din seria „Carol I cu favoriți”. 

 

 
 
 

Fig.4. Marca poștală de 25 bani dantelată din seria „Carol I cu barbă”. 
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Fig. 5. Marca poștală de 25 de bani nedantelată din seria „Carol I cu barbă”. 

 

 
Fig. 6. Marca poștală de 10 bani portocaliu din seria „Carol I cu barbă”. 
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Introducere 
Trecerea în ultimul secol al mileniului al II-lea impunea o retrospectivă a 

evenimentelor notabile din trecut. Dintre acestea, celebrarea a patru sute de ani de la 
moartea lui Ștefan cel Mare a devenit prima sărbătoare de amploare a noului veac, care a 
deschis o serie de acțiuni similare ce aveau rolul de a conserva amintirea momentelor 
definitorii din istoria noastră națională (Mihalache, 2007, p. 72). 

Celebrarea unei număr rotund de ani de la moartea voievodului moldav a 
reprezentat un eveniment cu impact asupra mentalului colectiv pentru că a trezit în 
conștiința românilor amintirea unei personalități care, în lunga sa domnie într-un spațiu 
aflat la intersecția marilor puteri vecine, a devenit un model de succes, de stabilitate, dar și 
de evoluție organică, fără influențe importate din apusul Europei.  

Solemnitățile gândite cu această ocazie au avut loc în Regatul României, dar și 
dincolo de hotarele țării, în provinciile locuite de români, dar aflate sub dominație străină, 
voievodul fiind sărbătorit în ipostaza de „garant al unității culturale a românilor de 
pretutindeni și de precursor al viitoarei reîntregiri teritoriale” (Mihalache, 2007, p. 81).  

Fiind un eveniment ce a fost celebrat cu fast în capitala țării, în cea a Moldovei, 
dar și acolo unde marele domn își doarme somnul de veci, presa vremii a fost generoasă în 
prezentarea pregătirilor și a modului de desfășurare a serbărilor închinate lui Ștefan cel 
Mare. Inclusiv periodicele transilvănene, precum Familia, Foaia poporului, Libertatea, 
Luceafărul, Gazeta Transilvaniei, Tribuna, Unirea, au rezonat cu manifestările ce au avut 
loc dincoace de Carpați, dedicându-le pagini întregi ce reflectă legătura indisolubilă a 
românilor din Transilvania cu patria-mamă. 
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În general, ceremoniile comemorative dedicate lui Ștefan cel Mare, care au avut loc 
în marile orașe ale țării, au fost abordate de istorici în mod descriptiv sau analitic, însă cele 
organizate la o scară mai redusă au fost prea puțin tratate. De aceea, demersul de față se 
justifică prin raportul dintre momentul de la 1904 și unul dintre locurile de desfășurare al 
acestuia, respectiv Cetatea Neamț, fortificație emblematică pentru puterea militară a Moldovei 
medievale în timpul lui Ștefan cel Mare. Totodată, caracterul inedit al prezentului studiu este 
dat de documentele de arhivă care ne-au permis o reconstituire fidelă a solemnității jubiliare 
din orașul moldav amintit. Nu în ultimul rând, reprezentările medalistice și mărturiile vizuale, 
pe care Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț le deține, constituie o sursă directă de 
cunoaștere a epocii în care a avut loc omagierea personalității voievodului, având rolul de a 
confirma autenticitatea celor relatate în paginile care urmează. 

 
Serbări comemorative la București, Iași, Borzești 
Ceremoniile cu caracter comemorativ aveau o dimensiune funebră, dar și una 

festivă pentru că recunoașterea realității inexorabile a morții unei personalități era 
echilibrată de perpetuarea memoriei celui învins de trecerea ireversibilă a timpului. Prin 
intermediul unor astfel de evenimente era deplânsă absența fizică a eroului, dar în același 
timp se urmărea demonstrarea faptului că trecerea lui în eternitate nu însemna eludarea 
bravelor acțiuni ce i-au asigurat un loc în panteonul național (Mihalache, 2007, p. 12).  

Manifestările care marcau împlinirea a 400 de ani de la sfârșitul domniei lui 
Ștefan cel Mare, fiind chestiuni de interes public, au implicat mobilizarea oficialităților 
statului, a presei și a unei părți a societății, evidențiind rolul pe care voievodul l-a avut în 
colectivitate și apartenența acestuia la un set de valori, specific epocii în care a trăit.  

Spre deosebire de alți domnitori, cel moldav a avut mereu o imagine hiperbolizată 
în mentalul colectiv, ca urmare a calităților sale de lider și comandant militar ce i-au atras 
renumele de „Atlet al lui Hristos”, din partea papalității, în contextul cruciadelor târzii. 
Lunga și prolifica lui domnie a trezit sentimente nostalgice în rândul populației țării, dacă 
ne raportăm la disputele și politicile culturale care caracterizau începutul de secol XX: 
afirmarea curentului sămănătorist; declinul de imagine al liberalismului, „considerat, mai 
ales din pricina lui D. A. Sturdza […], ca proaustriac și trădător al luptei naționale a 
românilor de peste Carpați”; politica dusă de Spiru Haret pentru a reface capitalul de 
imagine al liberalilor și de a impune un învățământ activ, centrat pe însușirea participativă 
a cunoștințelor de istorie de către elevi, prin implicarea cadrelor didactice în pregătirea 
serbărilor naționale (Mihalache, 2007, p. 74, 75). 

Solemnitățile de acest fel aveau și o dimensiune politică. Din acest motiv, liberalii 
încercau să transmită publicului larg, prin grandoarea ceremoniilor închinate lui Ștefan cel 
Mare, percepții precum ordinea, binele, frumosul, perfecțiunea care se asimilau cu 
credibilitatea guvernării și care treceau drept un model de funcționare ideală a societății.  

Organizate la București, Iași, Borzești, dar și în afara granițelor statului român, 
serbările trebuiau să ofere străinătății imaginea unității noastre de conștiință, într-o perioadă 
în care dreptul etnic și istoric repuneau în discuție frontierele țării. Coordonarea festivităților 
din orașele-simbol ale domniei lui Ștefan cel Mare făcea parte dintr-o politică mai vastă de 
integrare a românilor de peste hotare „cărora comemorarea lui Ștefan le punea la dispoziție 
un memento al apartenenței lor la națiunea-mamă” (Mihalache, 2007, p. 87, 88). 

 



Comemorarea a 400 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare 125 

În Regatul României, cel care a avut inițiativa omagierii marelui domn al 
Moldovei, a fost ministrul Cultelor și al Instrucțiunii Publice de la acea vreme Spiru Haret. 
Potrivit hotărârii din 25 februarie 1904, împlinirea celor patru sute de ani de la moartea lui 
Ștefan cel Mare avea să fie marcată în toată țara, pe data de 2 iulie, prin ceremonii 
religioase de pomenire a domnitorului, „a căpitanilor și ostașilor lui căzuți în lupta pentru 
apărarea și întregirea pământului românesc” (Iorga, 2007, p. 10). Participarea la 
eveniment a presupus o adevărată mobilizare de forțe, de la cadre didactice și elevi de la 
școlile publice, studenți din centrele universitare, de la Iași și București, cler și coruri 
bisericești, până la autorități militare și civile, delegați ai corporațiilor de meseriași, 
reprezentanți ai țărănimii, trupe din garnizoanele locale și fanfare militare (Mihalache, 
2007, p. 73). După-amiază, la toate unitățile de învățământ din țară, aveau să se organizeze 
serbările de sfârșit de an școlar, în care elevii merituoși urmau să își primească premiile 
pentru rezultatele la învățătură și disciplină (Iorga, 2007, p. 10). Cu această ocazie, imnul 
lui Ștefan cel Mare, compus de profesorul de muzică I. Costescu, din București, și care 
fusese trimis spre studiere tuturor școlilor secundare din România, trebuia intonat la aceste 
festivități (Foaia poporului, nr. 24, 1904c, p. 310; Tribuna, nr. 98, 1904a, p. 4). Ministerul 
Instrucțiunii Publice avea în vedere tipărirea unei istorii a voievodului moldav, scrisă de 
Nicolae Iorga, cartea și un tablou al domnitorului, urmând să fie acordate copiilor 
premianți (Foaia poporului, nr. 20, 1904a, p. 253). 

Extrem de activă, privind desfășurarea ceremoniilor prilejuite de împlinirea a 
patru secole de la moartea lui Ștefan cel Mare, a fost presa transilvăneană. Publicațiile 
periodice au urmărit pregătirile ce s-au făcut cu această ocazie, cu câteva luni înainte, ceea 
ce reflectă dorința românilor din Transilvania de a fi conectați la realitățile vremii din 
Regat. Astfel, aflăm că pe data de 1 iulie, Principele Moștenitor Ferdinand și fiul său, 
Carol, au plecat de la Sinaia spre București, pentru a asista a doua zi la serbarea 
comemorării lui Ștefan cel Mare (Gazeta Transilvaniei, nr. 145, 1904b, p. 1). 

Printre oficialitățile care au format asistența ceremoniei din ziua de 2 iulie s-au 
numărat: Dimitrie Sturdza, președintele Consiliului de Miniștri, miniștrii Spiru Haret și Ion 
I.C. Brătianu, generalul Wartiadi, șeful Casei Militare Regale, I. Kalinderu, administratorul 
Domeniilor Coroanei Regale, C.F. Robescu, primarul capitalei, C. Dumitrescu-Iași, 
rectorul universității, I. Bogdan, Decanul Facultății de Litere etc. (Familia, nr. 28, 1904, p. 
333). Experiențele anterioare au demonstrat că funcționarii statului au tratat cu o anumită 
superficialitate serbările naționale ce au avut loc în orașul sau în localitatea în care își 
desfășurau activitatea, iar pentru a preîntâmpina astfel de atitudini s-a dispus ca 
participarea autorităților de la nivel central și local, la astfel de solemnități, să fie 
obligatorie, ținuta să fie una adecvată, drapelul țării să fie salutat și să se arate respect față 
de cântarea Imnului Regal. Această preocupare pentru păstrarea unor aparențe transmitea 
publicului larg existența unei forme de virtute. Mai mult decât atât, respectând rigorile 
amintite anterior, funcționarii statului inspirau societății românești o atitudine demnă de 
urmat și o stare de spirit menită să consolideze spațiul public, locul unde, chiar și prin 
comemorări, oamenii, indiferent de statutul social, redescopereau ce îi unea, ce aveau în 
comun (Mihalache, 2007, p. 85, 86). 

Conform programului, ceremonia a început la ora 8 dimineața, în Piața Victoriei, 
tribunele construite la șosea fiind pline de lume (Libertatea, nr. 28, 1904, p. 2). Au fost de 
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față „toțĭ oficeriĭ din garnizoana Bucureștĭ, câte un detașament din cele treĭ arme cu 
drapel și muzică, toțĭ profesoriĭ și institutoriĭ din Bucureștĭ, studențĭ universitarĭ și eleviĭ 
școalelor secundare și primare” (Tribuna, nr. 122, 1904b, p. 3). Serbarea a fost deschisă 
de Imnul Regal, în prezența lui Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen, moștenitorul 
tronului, și a fiului său, Principele Carol (Libertatea, nr. 28, 1904, p. 2), a continuat cu 
serviciul religios, făcut pe o estradă anume pentru pomenirea bravului domnitor, a familiei 
lui, a căpitanilor oștirilor sale, a boierilor și a ostașilor săi (Foaia poporului, nr. 27, 1904e, 
p. 350). Ceremonia religioasă a fost oficiată de arhiereul Nifon Ploeșteanul, vicarul 
Mitropoliei, înconjurat de înaltul cler din capitală (Familia, nr. 28, 1904, p. 333). După 
parastas, s-a intonat imnul lui Ștefan cel Mare, de un cor uriaș, alcătuit din 700 de școlari 
de la unitățile de învățământ secundare din București (Foaia poporului, nr. 29, 1904f, p. 
378). Seria alocuțiunilor a fost deschisă de studentul Facultății de Drept, Victor Rațiu, a 
fost continuată de I. Bogdan, decanul aceleași facultăți, ultimul discurs fiind cel al 
ministrului Spiru Haret. 

Defilarea a fost deschisă de armată – „un detașament din reg. 6 Mihai Viteazul, reg. 
1 geniu, reg. 10 artilerie și reg. 3 roșiori” (Familia, nr. 28, 1904, p. 333) –, fiind urmată de 
procesiunea elevilor și studenților în ordinea următoare: „studențiĭ universitarĭ, liceul Sf. 
Sava, liceul Lazăr, liceul Mateĭ Basarab, liceul Mihaiu Viteazul, gimnaziul Cantemir, 
gimnaziul Șincaĭ, seminarul central, școala normală a societățeĭ pentru învĕțătura poporuluĭ 
român, școala comercială de gradul II” (Tribuna, nr. 122, 1904b, p. 3). 

În București, la fel ca în Iași și Borzești, defilările au fost însoțite de cortegii cu 
oameni îmbrăcați în costume specifice epocii ștefaniene, gândite ca o încercare de evocare 
nostalgică a unui trecut de excepție „căci ceea ce se vede aievea rămâne mai bine în minte 
decât ceea ce se află numai prin cuvinte spuse, pe care cei mai mulți nu le aud, sau prin 
cuvinte scrise, pe care cei mai mulți nu le citesc” (Iorga, 2007, p. 13). Astfel, în capitala 
țării, alaiul istoric a reconstituit intrarea lui Ștefan cel Mare în Suceava, însoțit de Vlad 
Țepeș, după ce a obținut domnia. Din presa vremii aflăm traseul întocmit pentru data de 2 
iulie 1904 și ordinea în care personajele au defilat în București: „Cortegiul va porni dela 
Șosea și trȇcând prin fața tribunelor ridicate pe piața Victoriei, va străbate calea Victoriei 
și bulevardul Elisabeta. El va fi format din grupurĭ de călărețĭ, purtând costumele și armele 
timpului, aranjațĭ în ordinea umătóre: Buciumașii, cu lungĭ buciume pe după gât, merg în 
fruntea cortegiului. Toboșarii, avȇnd fie-care tobe de ambele părțĭ ale calului. Surlașii și 
trîmbițașii, formând grupul musicanților. Ceata stégului, ostașĭ în armurĭ formând garda de 
onóre a steagului reconstituit după steagul autentic al lui Ștefan aflat în muntele Atos. În 
mijloc Stegarul are în drépta și stânga lui doi alțĭ ostașĭ, purtând halebarde cu steagurĭ mai 
micĭ; ei sunt urmațĭ de alțĭ patru halebardierĭ. Urméză apoi: Grupul domnesc, format din 
Ștefan cel Mare, în vesminte istorice de ceremonie, purtând coróna pe cap și sceptrul în 
mână. Alături de el, Vlad Țepeș de asemenea în haine de ceremonie, avȇnd pe cap 
cunoscuta căciulă de perle și ținȇnd în mână sceptrul domnesc. Grupul copiilor de casă 
[…], purtând în mânĭ lungĭ spade de procesiune. Sfetnicii domniei: marele vornic Boldur și 
marele Logofĕt Tăut, boerĭ bĕtrânĭ în veșminte de curte, purtând în mânĭ buzdugane, semn 
al puterii. Sfatul boerilor marĭ: Spătarul, Vistiernicul, Postelnicul, Comisul, Stolnicul și 
Paharnicul, în veșminte de curte. Pârcălabiĭ, cel de Hotin și cel de Cetatea Albă, merg în 
fruntea armatei și sunt urmațĭ la distanță de ceilalțĭ pârcălabĭ de Neamț, Roman și Orhei. 
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Aprodiĭ forméză șirul, care încheie alaiul domnesc și după care începe sĕ trécă: Corpul 
Hînsarilor, format din cete, de așa ḑișii „Voinicĭ”, comandațĭ de Vitejĭ. Fie-care cétă de 
voinicĭ are în cap pe halebardierul cu stégul cetei, cetașii pórtă costume naționale 
moldovenescĭ, ér ca arme: scuturĭ, arcurĭ după gât, tolbe cu săgețĭ, arbelete, sulițe, topóre, 
halebarde, măciucĭ, paloșe etc. Ei forméză 15 cete comandate de căpeteniilor lor (vitejii), 
carĭ pórtă pe umér vechiul topor cu douĕ tăișurĭ” (Gazeta Transilvaniei, nr. 144, 1904a, p. 
4; Gazeta Transilvaniei, nr. 146, 1904c, p. 2). Alaiul istoric, care a urmat defilărilor armatei 
și școlilor din capitală țării, „a fost privit și viu aplaudat de mii de oameni, cari au năpădit 
stradele” (Foaia poporului, nr. 29, 1904f, p. 378). 

În capitala Moldovei, festivitățile în memoria lui Ștefan cel Mare s-au făcut după 
programul formulat de Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, C. Climescu. În 
dimineața zilei de 2 iulie, de pe platoul de la Copou, procesiunea formată dintr-un cortegiu 
istoric, elevii școlilor secundare, studenți și societăți, s-a pus în mișcare parcurgând străzile 
Copou, Carol, Lăpușneanu, Golia, Ștefan cel Mare, strada Palatului. Pe tot parcursul 
drumului au cântat alternativ muzica militară, corul cortegiului istoric și corurile școlilor. 
La Mitropolie, a fost oficiată Sfânta Liturghie și Panachida pentru pomenirea marelui 
voievod, a căpitanilor și ostașilor săi. La serviciul religios au asistat autoritățile civile și 
militare, după care s-a mers la statuia marelui domn, din fața Palatului Administrativ, unde 
s-a așteptat sosirea procesiunii. Alocuțiuni au susținut P. Râșcanu, din partea Universității 
din Iași, și directorul gimnaziului „Ștefan cel Mare”, G. Nădejde, din partea școlilor 
secundare. A urmat defilarea elevilor fiecărei școli și depunerea coroanelor din partea 
acestora, în dreptul statuii. Seara orașul a fost iluminat, iar participanții s-au putut bucura și 
de un foc de artificii (Mihalache, 2007, p. 88, 89).  

La fel ca în capitala țării, Comitetul de organizare din Iași a încercat să reprezinte 
într-un mod autentic vremurile în care Ștefan cel Mare a trăit: „Spre acest scop sĕ va aranja 
o mare procesiune la statuia din Iași a lui Ștefan, care va representa tipuri de oameni din 
aceea vreme. Anume procesia va merge astfel: 4 arcași, 6 bucinași, 6 trîmbițași, 6 surlari, 8 
doboșari, 85 soldați, țărani cu coase, lănci, ghioage nestrunjite și arce; 20 copii de casă în 
ciobote roșii cu mașini, 10 aprozi ai timpului. Apoi marea boerime: logofătul, parcalabii de 
Hotin, Neamț, Novograd, Chilia și Cetatea-albă; Hatmanul, Spatarul, Visternicul, 
Postelnicul, Paharnicul, stolnicul și Comisul, toți călări. Apoi curteni, hotnogi, căpitani, 
stegari și gloata cum și armata în dobândă, cu traiste în bĕț și gata de plecat la rĕsboiul pe 
pradă. În sfârșit plăeșii” (Foaia Poporului, nr. 21, 1904b, p. 267). 

În satul Borzești, sărbătorirea celui de-al patrulea centenar al morții sale a fost 
anunțată tot în presa vremii: „La 4 Iulie c. se va organisa o frumoasă sĕrbare și în satul 
Borzești (jud. Bacău), unde s’a născut și a copilărit Stefan-cel-Mare” (Foaia poporului, nr. 
20, 1904a, p. 253). De altfel, duminica de după data de 2 iulie fusese aleasă pentru ca cei 
ce fuseseră prezenți la București, Iași și cei care plecaseră la Putna să se poată întâlni și la 
Borzești, dar era și ziua stabilită de minister pentru oficierea prăznuirilor din mediul rural 
(Iorga, 2007, p. 65). Sarcina de a alcătui proiectele pentru decorarea satului a fost 
încredințată arhitectului șef al primăriei capitalei, D. Petricu. Acesta a ales locurile unde 
vor fi construite tribunele și celelalte decoruri, în urma consultărilor prealabile cu deputatul 
Radu Porumbaru, președintele comitetului de organizare a serbărilor. Pe deal, în apropierea 
bisericii ctitorite de Ștefan cel Mare, avea să fie construit un pavilion în vederea celebrării 
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serviciului divin și o tribună pentru 200 de invitați. Pe șes urma a fi ridicată o a doua 
tribună, în fața căreia vor defila școlile din Bacău, precum și un cortegiu istoric, similar cu 
cel care s-a format în capitală. La cele două mese, servite la prânz și seara, puteau lua parte 
atât invitații, cât și țărănimea. Spre seară era pregătită o serbare școlară cu dansuri 
naționale, coruri și numere de gimnastică. Tot în acea zi era programată, într-un alt 
pavilion, premierea elevilor (Tribuna, nr. 122, 1904b, p. 3). Pentru defilarea cortegiului 
istoric „Comitetul s-a îngrijit să aducă armele și veșmintele din București; soldații care 
închipuiseră în acest oraș pe Ștefan cel Mare și pe Vlad Țepeș fură poftiți să înfățișeze și 
aici pe cei doi viteji” (Iorga, 2007, p. 66).  

 
Împlinirea a 400 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare, sărbătorită în 
Transilvania și Bucovina 
Pentru evenimentul de amploare din 1904 au existat două precedente, în 1871 – 

atunci studenții români de la Universitatea din Viena au organizat o manifestare cu 
prilejul împlinirii a patru sute de ani de la întemeierea Mănăstirii Putna (Iorga, 2007, p. 
21) – și între anii 1898-1899 – când românii bucovineni luaseră inițiativa restaurării 
edificiului ecleziastic amintit, ctitorit de Ștefan cel Mare, tocmai pentru comemorarea de 
la început de veac, care se apropia (Porțeanu, 2005, p. 130). Conaționalii din Bucovina 
sperau ca prin evenimentul organizat la mănăstirea ștefaniană, pentru cinstirea memoriei 
celui mai mare domnitor al românilor să se atingă calitatea și amploarea serbării ce 
avusese loc în urmă cu 33 de ani (Ostafi, 1990-1991-1992, p. 181). De pregătirea 
solemnității s-a ocupat Eudoxiu Hurmuzaki, cel care a reușit cu mult tact să obțină chiar 
și sprijinul autorităților austriece, în antiteză cu cele ungare, care nu priviseră cu ochi 
buni comemorarea de la începutul veacului al XX-lea. 

Studenții români din Budapesta, grupați în societatea studențească „Petru Maior”, 
au dat curs invitației, venite din partea colegilor din Cernăuți, de a participa la manifestarea 
omagială ce urma să aibă loc la mormântul marelui voievod, de la Putna. Prin intermediul 
presei române, tinerii din Ungaria au adresat un apel și colegilor de la celelalte instituții de 
învățământ superior, de pe teritoriul ungar, de a se organiza și de a trimite delegați care să 
reprezinte sentimentele de recunoștință și pietate ale studențimii române din afara hotarelor 
țării (Porțeanu, 2005, p. 130). 

Din nefericire, inițiativa tinerilor români s-a lovit de reticența Rectorului 
Universității din Budapesta, Heinrich Gusztav. Acesta a dat o conotație politică sărbătorii 
din Bucovina și a perceput intenția studenților de naționalitate română, de a participa la ea, 
ca un act de trădare și posibilă contestare a statului sau a națiunii ungare. Mai mult decât 
atât, conducerea instituției a prefigurat exmatricularea definitivă din toate unitățile de 
învățământ superior, de pe teritoriul Ungariei, a celor care vor lua parte la manifestările 
organizate la Putna (Foaia Poporului, nr. 21, 1904b, p. 267). În ciuda opoziției manifestate 
de conducerea instituției amintite, au existat și acțiuni studențești individuale, precum cea a 
tânărului student Ilie Minea care, încă din aprilie 1904, pregătea o conferință consacrată 
comemorării lui Ștefan cel Mare și care urma să aibă loc la Putna „ca o expresie oficială a 
participării studențimii române din Ungaria” (Porțeanu, 2005, p. 133, 134). 

Pe de altă parte, studenții români din Viena s-au bucurat de dreptul de a-și aduce 
omagiul la ceremonia de la mormântul domnitorului, de față fiind însuși Guvernatorul 
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Bucovinei, prințul Hohenlohe. Mai mult decât atât, Eminența Sa Mitropolitul Bucovinei, 
Vladimir Repta, și baronul Hurmuzaki, președintele comitetului de organizare a 
solemnității, au expediat o telegramă omagială împăratului Franz Joseph, aflat la Viena: 
„Românii din Bucovina adunațĭ pentru a sĕrbători pe voevodul Stefan, îșĭ reamintesc cu 
inimă recunoscĕtóre faptele glorióse, pe carĭ biserica nóstră le mulțumesce voevodului 
Stefan, împĕratului Iosif II și Majestății Vóstre. Vĕ rugăm sĕ primițĭ în grație omagiile 
credincioșilor supușĭ ai Majestății Vóstre. ss) Metropolit Repta, Baron Hurmuzaki” 
(Gazeta Transilvaniei, nr. 148, 1904e, p. 2). Acesteia, Cancelaria de cabinet a Majestății 
Sale i-a răspuns astfel: „Maiestatea Sa Imp. și Reg., cu o deosebită satisfacție a binevoit sĕ 
iee cunoștință de espresia nestrămutatei credințe ce i-s’a esprimat cu ocasia serbării 
centenarului al patrulea dela moartea principelui Moldovei Stefan-cel-Mare. Mai. Sa 
mulțumește Eminenței Voastre, cum și tuturor oaspeților adunați, pentru manifestația 
făcută și cu această ocasiune” (Rĕveșul, nr. 30, 1904, p. 125; Foaia poporului, nr. 29, 
1904f, p. 378; Foaia poporului, nr. 30, 1904g, p. 391; Iorga, 2007, p. 25). Aceste aspecte 
denotă o atitudine cordială și statutul de mediator pe care austriecii l-au avut între români 
și maghiari, pentru depășirea tensiunilor provocate de manifestările din Bucovina și de 
reticențele Budapestei (Mihalache, 2007, p. 77). 

Conform presei transilvănene, numărul celor care au luat parte la cea mai impozantă 
serbare dedicată evocării voievodului moldav a ajuns până la 20.000 de persoane (Familia, 
nr. 28, 1904, p. 333; Foaia poporului, nr. 29, 1904f, p. 378; Gazeta Transilvaniei, nr. 146, 
1904c, p. 1). Prezenți la mormântului lui Ștefan cel Mare au fost „[…] rectorul universității 
din Cernăuți, consulul român din Cernăuți Cogălniceanu, ministeriul de culte al României a 
fost reprezintat prin d-nii Poni și Onciul, Liga culturală prin P. Grădișteanu și Anghelescu. 
Dintre cei prezenți mai notăm pe dnii: N. Filipescu, Ioan Grădișteanu, Gr. G. Tocilescu, N. 
Densușianu, Alimănăștianu, Vint. Brătianu, studențimea din București și din Iași, România 
Jună din Viena, Junimea academică ortodoxă din Cernăuți, studenții români din Berlin și 
Paris” (Foaia poporului, nr. 29, 1904f, p. 378; Familia, nr. 28, 1904, p. 333). Totodată, 
delegați au mai sosit și din Craiova, Râmnicu-Sărat, Cluj, Budapesta, Viena, München 
(Gazeta Transilvaniei, nr. 145, 1904b, p. 1).  

Potrivit programului întocmit de comitetul de organizare, serbarea comemorativă 
a lui Ștefan cel Mare a început vineri, 2 iulie, cu oficierea privegherii în biserica Mănăstirii 
Putna (Foaia poporului, nr. 27, 1904e, p. 350). 

Participarea clerului ortodox a fost impresionantă, în fruntea preoților care a doua 
zi, 3 iulie, au celebrat liturghia și parastasul, aflându-se Mitropolitul Bucovinei, Vladimir 
Repta (Foaia poporului, nr. 29, 1904f, p. 378; Ostafi, 1990-1991-1992, p. 183). Ștefan cel 
Mare fiind un simbol al apărării întregii creștinătăți, liderul Bisericii Romano-Catolice a 
ținut să confirme, prin intermediul cardinalului secretar de stat, Merry del Val, acest rol pe 
care l-a avut voievodul român în politica de cruciadă antiotomană, specifică epocii 
medievale. Printr-o telegramă trimisă Înaltului Prelat al Bisericii de la Roma, prințul 
Vladimir Ghika îl înștiința de Papa Pius al X-lea cu privire la evenimentul comemorativ 
din România, solicitând binecuvântarea suveranului pontif: „Cardinalul Merry del Val. 
Vatican-Roma. Națiunea română serbează în acest moment al 4-lea centenar al morții lui 
Ștefan cel Mare, eroul național moldovean, supranumit de Sixt IV „Atletul lui Christos.” 
Cu ocasiunea acestor glorioase amintiri, catolicii români roagă pe sfântul Părinte de a 
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acorda patriei lor, ca și predecesorului lor de acum patru veacuri, binecuvântarea sa 
părințească. ss) Prințul Vladimir Ghica” (Unirea, nr. 30, 1904b, p. 283). Astfel, 
Sanctitatea Sa a răspuns prin intermediul aceluiași cardinal: „Sântul Părinte ia parte la 
festivitatea ce amintesce pe marele Vostru erou național, pe care Papa Sixt IV l’a numit 
Atletul lui Christos, și din tótă inima împărtășesce nobililor sĕi fii din România 
binecuvȇntarea apostolică, dând espresiune dorințelor sale pentru fericirea lor și pentru 
prosperitatea patriei lor glorióse” (Gazeta Transilvaniei, nr. 146, 1904c, p. 2; Luceafărul, 
nr. 12-13, 1904, p. 250; Rĕvașul, nr. 30, 1904, p. 125). 

După serviciul religios a fost programată depunerea coroanelor închinate 
memoriei voievodului, din partea diferitelor societăți, corporații etc. Societatea Istorică 
Română din București a comandat o cunună de lauri în bronz (Foaia poporului, nr. 24, 
1904c, p. 310), iar suveranul țării, Regele Carol I, a trimis „o superbă corona, însărcinând 
pe consul [Kogălniceanu] să o depună la mormȇntul lui Ștefan cel Mare” (Gazeta 
Transilvaniei, nr. 145, 1904b, p. 1). Astfel de simboluri omagiale au venit și din partea 
Ministrului Spiru Haret, a Ligii culturale, a studențimii române din Ardeal și Ungaria 
(Foaia poporului, nr. 29, 1904f, p. 378). 

Pentru ora 12 era anunțat discursul în amintirea lui Ștefan cel Mare, al 
profesorului universitar dr. Dimitrie Onciul, din Cernăuți (Foaia poporului, nr. 25, 1904d, 
p. 323), iar după dejun, la ora 4 după-amiază, în grădina mănăstirii era planificat următorul 
program: „1. «Imn», esecutat de corurile societăților «Armonia» și «Academia Ortodoxă». 
2. «Bineventarea publicului». 3. Vorbirile representanților studențești. 4. «Imn», esecutat 
de cătră societățile «Armonia» și «Academia Ortodoxă». Tot atunci pe deal sĕ va ținea 
pentru popor o vorbire istorică despre Ștefan cel Mare” (Foaia poporului, nr. 27, 1904e, p. 
350; Unirea, nr. 28, 1904a, p. 267). 

Printre participanții la momentul memorabil din 1904 s-a numărat și G.T. 
Kirileanu, cel care doi ani mai târziu va primi propunerea de a intra în serviciu la 
cancelaria Casei Regale a României. Din scrisoarea datată 5/VII și adresată lui Arthur 
Gorovei, aflăm că viitorul bibliotecar al Palatului Regal, cu origini nemțene, a fost la 
Suceava cu Petru Poni, C.I. Istrati și I. Tanoviceanu, a înnoptat la Mănăstirea Sucevița, iar 
la ora 2, după miezul nopții, a plecat spre Putna, cu țăranii, purtând lumânări prin pădure, 
pe jos, vreme de 5 ceasuri. Redăm în continuare un fragment epistolar care reflectă 
atmosfera serbării bucovinene, din perspectiva lui G.T. Kirileanu: „La Putna, trâmbiți 
răsunau de pe dealuri. Lume multă, mai ales țărănime și puzderie de ruteni [poloni din 
Bucovina și Ucraina]. În afară de mormântul lui Ștefan n-am simțit altă înălțare. 
Discursul lui [Dimitrie] Onciul a fost cam rece și aplaudat numai când a pomenit 
împărăteasca ocrotire sub care stă acum mormântul lui Ștefan [Mănăstirea Putna fiind pe 
atunci – 1904 – în teritoriul răpit de Imperiul austr-ungar]. La banchet, Mitropolitul a 
vorbit nemțește” (Kirileanu, 2013, p. 92). 

Chiar dacă serbările pregătite la Suceava au avut mai mult un caracter local, în 
comparație cu cele de la Putna, totuși, în fosta capitală a Moldovei, a existat „un adevărat 
furnicar de óspețĭ sosițĭ din tóte părțile”. Serviciul divin din dimineața zilei de 2 Iulie a 
fost urmat de o procesiune la care au luat parte în jur de 2000 de persoane. Acestea s-au 
îndreptat spre ruinele cetății Suceava, în vederea participării la parastasul închinat marelui 
domn și neamului său. Impactul creat de ceremonia religioasă, oficiată într-un loc cu o 
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puternică încărcătură istorică, a fost unul copleșitor asupra participanților: „Impresia 
covîrșitóre a acestui parastas, îmi este cu nepuțință a o descrie. Aspectul mulțimei, care 
îngenunchia în jurul ruinelor cetății, rugăciunile preoților în mijlocul acestei mulțimĭ 
prosternate la pămênt sub ceriul liber și cântecele jalnice, - au stors lacrĕmĭ din ochii 
tuturor” (Gazeta Transilvaniei, nr. 147, 1904d, p. 1). 

 
Ștefan cel Mare omagiat la Târgu Neamț 
Evenimente comemorative nu s-au realizat doar în orașele mari ale țării, ci și în 

cele mai mici, precum Târgu Neamț. Fiind un loc reprezentativ pentru domnia lui Ștefan 
cel Mare, la începutul secolului al XX-lea se impunea și aici organizarea unei aniversări a 
acestui erou medieval, care să rămână în paginile de istorie locală ale Ținutului Neamț. 
Evocarea amintirii lui nu însemna importarea din trecut a unui model autoritar, el 
întruchipând, la debutul ultimului veac al mileniului al II-lea, conservarea, la un nivel 
modern, a valorilor pentru care voievodul luptase împreună cu cei contemporani lui 
(Mihalache, 2007, p. 77).  

Îndemnul de a începe pregătirile pentru manifestările dedicate bravului domnitor, 
a fost făcut din timp de către Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice. Prin adresa nr. 
14576/15 Martie 1904, revizorul școlar al județului Neamț, Gheorghe Nicolau, era invitat 
să ia parte, împreună cu directorii școlilor secundare, la adunarea „ce se va face în ḑiua de 
18 Marte a. c. la orele 2 p. m. în localul școalei secundare celei mai vechi din oraș, pentru 
stabilirea programului amănunțit al serbării dela 2 Iulie, comună tuturor școalelor din 
orașe și a școalelor rurale din imediata vecinătate cu orașele” (SJNAN, fond Revizoratul 
școlar Neamț, dosar nr. 557/1904, f. 1). În urma ședinței, revizorul școlar i-a cerut lui 
Dimitrie Zamvel, delegatul serbării din Târgu Neamț și director al Școlii de Băieți Nr. 2, să 
convoace corpul didactic al școlilor din oraș, dar și al unităților de învățământ din 
Vânători, Nemțișor, Humulești și Blebea, în vederea stabilirii unui program detaliat – 
„locul unde să se facă, cântecele și poesiile relative de la fie-ce șcólă, delegatul 
discursuluĭ etc.” – pentru aniversarea din ziua de 2 iulie (SJNAN, fond Revizoratul școlar 
Neamț, dosar nr. 557/1904, f. 2). 

În cadrul Conferinței didactice săptămânale din Târgu Neamț, reunită în data de 1 
mai 1904, corpul didactic din oraș și al școlilor rurale din Blebea, Nemțișor și Vânători a 
ales un comitet format din 10 institutori: „D-niĭ I. Nestor, D. Zamvell, A. I. Bradu, Pr. H. 
Celus, G. A. Cosmovici, C. Vasiliu, N. Bancea, C. Stan, Gh. Popescu și Gh. Agăpescu” 
(SJNAN, fond Primăria orașului Târgu Neamț, dosar nr. 3/1904, f. 2).  

Fiind o solemnitate cu caracter public și de importanță națională, la nivel local 
autoritățile au venit în sprijinul cadrelor didactice pentru ca evenimentul ce urma să aibă loc 
la Cetatea Neamț să rămână în mentalul colectiv ca o mărturie de unitate a comunității care l-
a organizat, fără a exista dispute din rațiuni politice, ca cele ce se manifestau în capitala țării, 
între liberali și conservatori, indirect, prin intermediul presei și a discursurilor publice. 

Pentru ca sărbătoarea să nu aibă doar un caracter școlar, Dimitrie Zamvel a 
solicitat primarului urbei Târgu Neamț convocarea principalelor autorități locale în ziua de 
3 mai. Cu această ocazie s-a stabilit componența unui Comitet General, format din: cele 10 
cadre didactice menționate anterior, Nicolae A. Popovici, primarul orașului, Nicolae 
Pușcariu, șeful Ocolului Silvic, Gheorghe Moțoc, inspectorul comunal, Theodor Popescu, 

 



R.-G. Buzău 132 

șeful Poliției și Iohann Fakler, arhitectul orașului (Luca, 2008, p. 123). Din acest organism 
de conducere s-a ales o Comisie Executivă, din care făceau parte primarul urbei, șeful 
Ocolului Silvic, arhitectul comunal, directorul Școlii Nr. 1, Gheorghe A. Cosmovici, 
delegatul Revizoratului școlar Neamț, Dimitrie Zamvel și Nicolae Bancea, dirigintele 
Școlii din Humulești. „Aceasta Comisiune va merge cât mai urgent la Cetatea Neamțului 
[locul ales pentru serbarea din data de 2 Iulie] pentru a face studiile și a raporta 
Comitetului general de 15 care în urmă va lua Cuvenitele măsuri” (SJNAN, fond 
Revizoratul școlar Neamț, dosar nr. 557/1904, f. 91; SJNAN, fond Primăria orașului Târgu 
Neamț, dosar nr. 3/1904, f. 3). 

Proiectul (Anexa 1) întocmit de arhitectul orașului, Iohann Fakler, prevedea suma 
de 302,51 lei pentru construirea tribunelor și a altor lucrări. În vederea refacerii și 
consolidării drumului ce ducea la Cetate, se impunea intervenția la Ministerul Domeniilor 
pentru obținerea în mod gratuit a materialului lemnos necesar, dar era nevoie și de „pălmași 
[…] pentru facerea lucrărilor de terasamente” (SJNAN, fond Primăria orașului Târgu 
Neamț, dosar nr. 3/1904, f. 4). 

Toate lucrările necesare pentru buna desfășurare a serbării, dar și pentru protejarea 
monumentului istoric au fost executate pe baza acestui deviz. Au fost construite parapete 
din lemn de mesteacăn: unul de-a lungul zidului în cetate, pentru a preveni deteriorarea lui, 
iar altul paralel cu drumul ce ducea la fortificație, pentru a se garanta siguranța 
vizitatorilor. Tot pe traseul de acces spre cetate au fost amenajate bănci rustice, din același 
material lemnos, pentru odihnă, iar pentru servirea dejunului s-au făcut patru mese, cu o 
lungime de trei metri, și câte două bănci. De asemenea, procurarea lemnelor de brad era 
necesară pentru înălțarea stindardelor de la cele patru școli din Târgu Neamț (SJNAN, fond 
Primăria orașului Târgu Neamț, dosar nr. 557/1904, p. 5, 8).  

În interiorul cetății au fost construite două tribune, din care una pentru doamnele din 
oraș, amplasată pe peretele vestic al cetății, ambele fiind acoperite cu cetini de brad. Tribuna 
în care s-a oficiat parastasul „era ornată cu tablouri istorice, representând episode din 
istoria Marelui Domn, tablourile M. M. L. L. Regile și Regina și ale Prinților Moștenitori. 
Frontispiciul era ornat cu inscripțiuni, cari arătău 11 din cele 40 și mai bine de bătălii ale 
lui Ștefan, anul, locul și cu cine anume s’a luptat” (SJNAN, fond Revizoratul școlar Neamț, 
dosar nr. 557/1904, f. 268).  

Pentru a da un caracter cu totul solemn acestei aniversări, nu puteau lipsi de la 
Cetatea Neamț invitații de excepție și onorurile militare. Prin adresa nr. 2558/18 iunie 
1904, Arhiereul Narcis Crețulescu, starețul Mănăstirii Neamț, a fost invitat să oficieze 
parastasul împreună cu clerul orașului și cel din împrejurimi. Invitația a fost acceptată cu 
mare bucurie, așezământul monahal amintit fiind una din operele „Marelui Domn Ștefan 
Vodă”. Astfel, era de dorit ca reprezentanții mănăstirii să-i aducă prin rugăciuni omagiul 
(SJNAN, fond Primăria orașului Târgu Neamț, dosar nr. 3/1904, f. 11, 15).  

O altă invitație a fost trimisă de primarul orașului Târgu Neamț, în data de 22 iunie 
1904, antreprenorului de la Băile Oglinzi, Artur Bartsch. Acesta era așteptat la serbarea de la 
cetate alături de familie, vizitatorii stațiunii și de muzica Băilor Oglinzi: „La Dl Artur 
Bartsch / Antreprenorul Băilor Oglinzi / Comitetul esecutiv precum și subsemnatul 
[primarul orașului Târgu Neamț] în qualitate de presedinte al serbărei de 2 Iulie anul curent 
pentru comemorarea celui de al 4lea Centinar de la Mortea Marelui Voevodului Ștefan cel 
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Mare; vă róg cu deósebită distincțiune a lua parte și Dv cu femiliea și vizitatorii acelei 
stațiuni și Musica la Açeasta serbare care va ave loc în aratata zi la Cetatea Nĕamțu […]” 
(SJNAN, fond Primăria orașului Târgu Neamț, dosar nr. 3/1904, f. 13). 

Nu în ultimul rând, primarul Popovici a solicitat Generalului Nicolae Tătărăscu, 
Șeful Statului Major General al Armatei Române, trimiterea în Târgu Neamț a unui 
Batalion de Vânători, care era de dorit să participe la comemorarea marelui Ștefan „ca ceĭ 
ce ar pute maĭ bine representa amintirea plăeșilor din timpuri”. Ca răspuns la această 
cerere și în urma intervenției Prefecturii județului Neamț, „s’a dat ordin ca regimentul 
Rĕsboieni No. 15, să i-a parte la serbările organisate în memoria Marelui Voevod Stefan 
cel Mare […]”. Din păcate, această dispoziție a fost primită tardiv, cu o zi înaintea 
solemnității, motiv pentru care nu a mai fost timp pentru stabilirea detaliilor cu autoritățile 
militare, în vederea participării corpului de armată propus: „Cum zisul ordin sau fost primit 
la aceasta comună în ziua de 1 Iulie ora 4. p. m. (ajunul serbareĭ) am fost puși în 
imposibilitatea a maĭ lua vreuo altă înțelegere cu autoritățile militare fiind în adăstare cu 
soserea în localitate a trupeĭ destinate” (SJNAN, fond Primăria orașului Târgu Neamț, 
dosar nr. 3/1904, f. 10, 17, 23). Astfel, putem spune că evocarea personalității domnitorului 
Moldovei, la Târgu Neamț, promitea a fi una memorabilă, având în vedere locul de 
desfășurare ales, dar și pregătirile meticuloase care s-au făcut.  

Un raport detaliat, cu privire la desfășurarea ceremoniei de la cetate, a fost înaintat 
revizorului Gheorghe Nicolau de către delegatul serbării. Chiar dacă inspectorul școlar a 
fost prezent la Târgu Neamț („[…]v’am avut oaspetele nostru, asistând Domnia Vòstră 
singur de la începutul pănă la finele sĕrbării”), directorul Școlii de Băieți Nr. 2 a ținut să 
întocmească o prezentare exhaustivă care să rămână mărturie posterității: „Nu era, deci 
nevoe de un raport atât de lung din parte-mi. Numaĭ dorința de a rămânea pentru urmașii 
noștri o descriere amănunțită a acestei neasĕmănatei serbări, făcută acolo pe unde a 
umblat odată acel a cărui memorie am sĕrbătorit, m’a îndemnat la aceasta” (SJNAN, 
fond Revizoratul școlar Neamț, dosar nr. 557/1904, f. 270). 

Timpul favorabil din ziua de 2 iulie prefigura o sărbătoare măreață la cetatea de pe 
Culmea Pleșului (fig. 1). Potrivit raportului, redat în extenso la anexa 2, serbarea a fost 
concepută pe trei părți. Prima a cuprins defilarea elevilor, autorităților locale, clerului, 
veteranilor și cetățenilor până la cetate, unde fiecare grup de invitați și-a ocupat locul 
stabilit dinainte. Parastasul a fost oficiat de Arhiereul Narcis Crețulescu și de preoții din 
Târgu Neamț, dar și din localitățile învecinate. În cadrul discursurilor care au urmat s-a 
propus ca, în amintirea acelei zile, Școala de fete și Școala Nr. 2 din oraș să ia numele 
„Ștefan cel Mare”, respectiv „Spiru C. Haret”. Recitările de poezii și cântece patriotice, 
executate de corurile școlilor urbane și rurale, au fost urmate de o masă comună care a 
încheiat prima parte a serbării. Cea de-a doua a debutat cu o scenetă istorică, în care 
plăieșii Cetății Neamț s-au confruntat cu regele polon, Ioan Sobieski, și s-a încheiat cu 
premierea elevilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite la învățătură și disciplină. 
Primarul Nicolae A. Popovici a oferit școlarilor care au obținut premiul I câte o medalie cu 
chipul voievodului comemorat în acea zi. În ultima parte a festivității, participanții au 
coborât de la cetate pentru o masă câmpenească, au admirat focurile de artificii, iar târziu, 
acompaniați de muzică, s-au îndreptat spre oraș, unde au mulțumit autorităților pentru 
serbarea organizată (SJNAN, fond Primăria orașului Târgu Neamț, dosar nr. 3/1904, f. 
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267-270). În ziua imediat următoare, potrivit estimărilor făcute de primarul urbei Neamț, la 
celebrarea celui de-al patrulea centenar al morții voievodului moldav au fost prezente 
câteva mii de persoane („[…] la care serbare au participat peste 5000 persóne”), numărul 
mare de participanți fiind confirmat și de două mărturii fotografice pe care Muzeul de 
Istorie și Etnografie Târgu Neamț le deține (fig. 2) (SJNAN, fond Primăria orașului Târgu 
Neamț, dosar nr. 3/1904, f. 17). Deși, în general, astfel de solemnități se caracterizau prin 
sobrietate, spectatorii le percepeau și ca mod de socializare, de petrecere a timpului liber 
sau de divertisment, ceea ce justifica și gradul mare de participare la evenimentul 
comemorativ de la Târgu Neamț: „se începe pogorârea în vale unde continuă serbarea cu 
a treia parte a ei, formată din focuri pentru popor, copii, imnuri diferite esecutate de un 
cor mixt și de elevi, care serbare ține până sara, când cetatea apare iluminată în focuri 
bengale de diferite colori, rachete, și focuri de artificii” (SJNAN, fond Revizoratul Școlar 
Neamț, dosar nr. 557/1904, f. 270). 

În ciuda comemorării cu fast a lui Ștefan cel Mare la Târgu Neamț, autoritățile 
locale nu au fost pregătite de la bun început pentru un eveniment de o asemenea amploare. 
Conform procesului verbal nr. 2762/19 iunie 1904, suma prevăzută inițial pentru această 
sărbătoare, din bugetul pe anul respectiv, a fost de 120 de lei, din care până la acea dată se 
cheltuiseră 51,80 de lei. În condițiile în care celebrarea celui de-al patrulea centenar de la 
trecerea la veșnicie a marelui voievod al Moldovei, reclama „multe cheltuieli pentru facere 
de tribune unde să stea publicul, chioșcuri unde aŭ a se ținea discursuri, procurarea de 
artificii, praf pentru sacalușe, masa elevilor din școalele de ambele sexe, facerea uneĭ 
panachide pentru ca serbarea să fie cât se poate de solemnă, osebit drapele tricolore care 
aŭ a fi purtate de elevi etc.”, s-a dispus alimentarea articolului bugetar 115, pentru serbări 
naționale, cu suma de 400 de lei în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în cadrul 
Comitetului General de organizare a manifestării (SJNAN, fond Primăria orașului Târgu 
Neamț, dosar nr. 3/1904, f. 12). 

Pe data de 7 iulie 1904, ajutorul de primar, Gheorghe Secară, i-a înaintat 
superiorului său, Nicolae A. Popovici, un act privind situația cheltuielilor făcute cu prilejul 
omagierii domnitorului moldav, suma finală ajungând la 479,55 lei, conform unui număr 
de 16 chitanțe, specificate în conținutul aceluiași document (SJNAN, fond Primăria 
orașului Târgu Neamț, dosar nr. 3/1904, f. 18). 

Cu toate că au fost înregistrate unele dificultăți de ordin financiar, rămase în 
culisele sărbătorii comemorative, toți cei implicați în procesul de organizare a celui de-al 
patrulea centenar al morții lui Ștefan cel Mare la Târgu Neamț și-au antrenat toată energia, 
simțul datoriei și al răspunderii pentru ca serbarea din orașul de la poalele Cetății Neamț 
(fig. 3) să rămână cu adevărat un moment memorabil.  

 
Comemorarea voievodului moldav reflectată în câteva reprezentări medalistice 
Celebrarea a patru sute de ani de la moartea marelui domn al Moldovei a fost un 

bun prilej pentru îmbogățirea iconografiei medalistice în emisiuni reprezentând chipul lui 
Ștefan cel Mare. Modelele realizate în 1904 au fost grupate în două categorii, medalii 
oficiale și medalii cu caracter neoficial, acestea din urmă fiind mai numeroase și 
acordându-se ca premii în cadrul serbărilor școlare (Pârvan, 2004, p. 269). Potrivit 
documentelor de arhivă, la festivitatea de sfârșit de an școlar, primarul orașului Târgu 
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Neamț a acordat elevilor reprezentări medalistice neoficiale ca premii (SJNAN, fond 
Revizoratul școlar Neamț, dosar nr. 557/1904, f. 269). Astfel de piese similare se află și în 
colecția Muzeului de Istorie și Etnografie Târgu Neamț, dar fără a avea certitudinea că 
unele din ele au fost oferite școlarilor târg-nemțeni. Cu toate acestea, ele au o valoare 
însemnată pentru patrimoniul local, fiind creații artistice care, prin frumusețea ideală a 
chipului marelui voievod, diferită totuși de original, pot fi considerate „simbolul luptei 
pentru unire al românilor din afara țării” (Pârvan, 2004, p. 269). 

 
Medalia „Biserica lui Ștefan cel Mare din Borzești” (fig. 4/1) 
Această reprezentare medalistică neoficială, de formă circulară, emisă ca multe 

altele în anul 1904, cu ocazia comemorării lui Ștefan cel Mare, este confecționată din 
bronz aurit, are formă rotundă, prezintă toartă, o stare de conservare foarte bună, are 
diametrul de 27 mm și înfățișează ctitoria voievodului din satul Borzești. Pe avers, în 
centru, se poate distinge profilul încoronat al domnitorului, orientat spre dreapta, și 
următorul înscris circular, pe exterior: „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT DOMNUL 
MOLDOVEI *1457 – 1504*” (BSNR, 1905-1906, p. 30; Pațilea, 2014, p. 186). Portretul 
domnului moldav este elegant executat, dar nu prezintă elemente de stil care ar favoriza 
atribuirea unui atelier sau gravor (Pârvan, 2004, p. 271). Pe revers, în centru, este 
reprezentată biserica din Borzești, iar pe circumferință, înscrisul „SERBĂTORIREA 
CENTENARULUI AL PATRULEA BORZESCI 1904” (BSNR, 1905-1906, p. 30; Pațilea, 
2014, p. 187). 

 
Medalia „Clubul Român din Viena – Memoriei lui Ștefan cel Mare” (fig. 4/2) 
Pentru comemorarea serbărilor de la Putna, Clubul român din Viena a bătut o 

medalie din argint, de formă circulară, având toartă și diametrul de 21 mm. Reprezentarea 
medalistică este nesemnată, prezintă o stare de conservare foarte bună și provine din 
colecția Vasile Vrânceanu. Pe avers este bustul lui Ștefan cel Mare, în profil, orientat spre 
dreapta, și o legendă circulară – „UNITI SUNTEMU IN CUGETU, UNITI IN 
DUMNEDIEU” (Pârvan, 2004, p. 272; Pațilea, 2014, p. 187). Pe revers, în discul central, 
poate fi identificată următoarea legendă pe șase rânduri – „IN / MEMORIA / LUI / 
STEFANU / CELU / MARE”, iar împrejur înscrisul circular – „CLUBUL ROMÂN 
VIENA *2/15 JULIU 1904*” (Pațilea, 2014, p. 187). Cele două înscrisuri, care apar pe 
aversul și reversul medaliei emise în 1904, sunt identice cu cele de pe reprezentarea 
medalistică din 1871, bătută de Junimea Română din Viena. Acest aspect comun permite 
emiterea unor posibile interpretări cu privire la gravorul și locul unde au fost executate 
ambele medalii (Pârvan, 2004, p. 272, 273). 

 
Medalia „Ștefan cel Mare și sigiliul domnesc” (fig. 4/3) 
Placheta jubiliară Ștefan cel Mare și sigiliul domnesc, aflată în colecția Muzeului 

de Istorie și Etnografie Târgu Neamț, este realizată din aluminiu, este de formă rotundă, 
prezintă toartă, se păstrează într-o stare bună, are diametrul de 36 mm și a fost emisă de 
firma Șaraga, la Iași. Pe avers prezintă chipul încoronat al domnitorului, din profil, orientat 
spre dreapta și înscrisul împrejur – „ȘTEFAN VODĂ CEL MARE ȘI SFÎNT DOMN AL 
ȚĂREI MOLDOVEI”. Pe revers se poate observa sigiliul domnesc al lui Ștefan cel Mare, 
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pe un fond ornamental, iar pe exterior, între două cercuri, este inserată următoarea legendă 
– „ÎN AMINTIREA CELEI DE-A 400 ANIVERSARE A MORȚEI SALE *1504 – 
1904*” (BSNR, 1905-1906, p. 31; Pațilea, 2014, p. 187). Medalia pe care instituția 
muzeală amintită o deține, provine din donația profesorului Vasile Vrânceanu.  

 
Medalia Biserica „Sfântul Nicolae” și „Trei ierarhi” din Iași (fig. 4/4) 
În anul 1904 s-au încheiat și lucrările de renovare a două dintre cele mai 

semnificative monumente de cult din capitala Moldovei – Biserica „Sfântul Nicolae”, ctitorie 
a domnitorului Ștefan cel Mare, din anii 1491-1493 și Biserica „Sfinții Trei Ierarhi”, 
„capodopera arhitectonică a lui Vasile Lupu, din anul 1639, menită a adăposti moaștele 
Sfintei Cuvioase Parascheva, aduse de domnitorul moldovean de la Constantinopol” (Boțan, 
Munteanu, 2020, p. 133). Restaurarea edificiilor religioase a fost încredințată arhitectului 
francez André Lecomte de Nouy, iar sfințirea lor a avut loc la începutul lunii octombrie. 
Pentru a marca acest eveniment, gravorul Șaraga, din Iași, a emis mai multe medalii 
neoficiale, de formă romboidală, cu latura de 35x35 mm, cu toartă, cea care se află în 
colecția Muzeului de Istorie și Etnografie Târgu Neamț fiind confecționată din alamă și 
păstrându-se într-o stare de conservare foarte bună. Acestea au fost și primele reprezentări 
medalistice în care portretul Regelui Carol I, cel prin contribuția căruia au fost restaurate 
edificiile ecleziastice amintite, a fost asociat celor doi ctitori (Oberländer-Târnoveanu, 
Pârvan, 2001, p. 141, 142). Astfel de medalii, care redau pe avers efigia monarhului român 
alături de cea a unor personalități de prim rang ale istoriei naționale, erau destinate, în primul 
rând, opiniei publice interne, urmărindu-se în felul acesta legarea dinastiei regale de vechile 
dinastii ale Țării Românești și Moldovei (Tănăsoiu, 2008, p. 506). 

Medalia cu caracter neoficial emisă cu ocazia renovării celor două biserici ieșene, 
prezintă pe avers, în trei medalioane rotunde, efigia monarhului Carol I, flancată de 
busturile celor doi domnitori, Ștefan cel Mare și Vasile Lupu. Între cele trei medalioane 
sunt inserate ramuri de stejar, iar pe marginea interioară a acestora este scris – „CAROL I 
– 1904 – ȘTEFAN CEL MARE – 1493 – VASILE LUPU – 1639”. Pe revers, în plan 
central, sunt redate bisericile „Sfântul Nicolae” și „Trei Ierarhi”, iar deasupra, pe patru 
rânduri, este inscripționat anul și numele regelui în timpul căruia au fost renovate cele două 
instituții ecleziastice – „RESTAURATE / ÎN 1904 / SUB DOMNIA / M.S. REGELUI 
CAROL I”. În partea inferioară, pe șase rânduri, sunt amintite principalele autorități 
ecleziastice și civile în timpul cărora a fost instituită reprezentarea medalistică prezentată – 
„FIIND / MITROPOLIT AL MOLDOVEI ȘI SUCEVEI / PARTENIU / PRIM 
MINISTRU D. A. STURDZA / MINISTRU CULTELOR SP. HARET / PRIMAR C. B. 
PENESCU” (BSNR, 1905-1906, p. 133, 134; Pațilea, 2014, p. 188).  

 
*** 

Medaliile prezentate mai sus, care astăzi se află în colecția numismatică a 
Muzeului de Istorie și Etnografie Târgu Neamț, au constituit o sursă directă pentru 
cunoașterea epocii în care a avut loc omagierea personalității lui Ștefan cel Mare. Gravorii 
au optat pentru idealizarea acestui erou medieval pentru a întruchipa astfel simbolul luptei 
pentru unire al românilor de pretutindeni într-o epocă de entuziasm și mari speranțe 
naționale, ce s-a prefigurat ca un preludiu al evenimentelor din 1918. 
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Încheiere 
Comemorarea eroilor din panteonul național nu înseamnă direcționare spre 

patetism, ci oferă posibilitatea unei colectivități de a reflecta asupra anilor care o despart de 
o etapă oarecare a istoriei, conștientizând ce a ajuns între timp (Mihalache, 2007, p. 121).  

La patru sute de ani de la moartea sa, Ștefan cel Mare se înfățișa posterității ca un 
simbol al reușitelor dintotdeauna și al panromânismului, încercându-se, prin manifestările 
organizate în țară și peste hotare, crearea unui act cultural unitar al națiunii române, fără a 
ști că acesta va juca rolul unui prolog al unirii depline ce va avea loc 14 ani mai târziu.  
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THE MEMORIAL SERVICE OF 400 YEARS SINCE  
STEPHEN THE GREAT’S DEATH.  

THE EVENTS FROM TÂRGU NEAMȚ 
 

Keywords: memorial service, historical event, Stephen the Great, Neamț 
Fortress, Târgu Neamț, medals. 
 

Abstract 
 

The 400th anniversary of Stephen the Great’s death became a cause of celebration 
in 1904, both in the Kingdom of Romania as well as in the areas inhabited by Romanians, 
but under foreign domination. 

Being a symbol of national unity, the Great ruler of Moldova had celebrations 
that remained memorable. The ceremonies from Bucharest, Iași, Borzești, offered the 
public, through the prepared historical processions, nostalgic reconstitutions of an 
exceptional past. The largest celebration took place at the tomb of the voivode from Putna, 
causing divergences between the Romanians from Transylvania and the Hungarians. 
However, these conflicts were eased through diplomacy by the Austrian authorities. 

In provincial cities, the celebrations organized on this occasion have enriched the 
pages of local history from the beginning of the 20th century. This is why, based on the 
extremely valuable documentary sources kept within the Neamț County Service of the 
National Archives, we proposed to restore the solemnity celebrated at the Neamț Fortress, 
by filling it with a modest number of photographs and medals representations, which are 
kept in the heritage of The Museum of History and Etnography from Târgu Neamț. 
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ANEXA 1. Raport privind lucrările făcute în interiorul și exteriorul Cetății Neamț cu 
ocazia serbării naționale a lui Ștefan cel Mare 
 

SERVICIUL TECHNIC 

Urbeĭ Neamțu  
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De materialul trebuincios a se procura pentru diferite lucrări de preparative și de 

consolidare ce sunt a se face în jurul și interiorul Cetăței Neamțului în vederea marei 

Serbări Naționale a lui Ștefan cel Mare la 2 Iulie 1904. 

N
o.

 d
e 

or
di

ne
 a

l 
ar

tic
ol

el
or

 

 
 
 

 
ARĂTAREA 

LUCRĂRILOR ȘI FURNITURILOR 

Pă
rțī

 si
m

ile
 

 

Dimensiunĭ 

 

 

 

Cantitățĭ 

Pr
eț

ur
ĭ u

ni
ta

re
 

 

 

 

SUME 

 

 

 

Observațiunĭ 

Lu
ng

im
e 

Lă
țim

e 
 

sa
ŭ 

gr
os

im
e 

În
ăl

țim
e 

sa
ŭ 

ad
ân

ci
m

e 

 
1. 

Report… 
In interiorul cetăței a se construi una 
strană pe piloți podită cu dușamele 
servind pentru serviciul divin (Pentru 
Panachide) 
   Strana va avea lungimea de 9mși 
8mlățime prevăzută de jur împrejur cu 
parapet de siguranță ce se va face din 
lemn de mesteacăn.  
   A se cumpăra grinḑi de brad servind 
pentru tălpoi … buc. 
   Idem grindi transversale peste tălpi 
… buc. 
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  Art. i. Piloții 
necesari se vor lua 
din copaci ce se vor 
cere Ministerului de 
domenii.. trebuește 
20 piloți așezați din 
3 în 3m, iar grinzile 
din 2 în 2m, iar cele 
transversale la 1.50m 
una de alta. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asemenea a se construi o tribună 
pentru asistența publică (pentru dame) 
așaḑată în interiorul cetăței alăturată 
de peretele despre vest. Această tribună 
va avea lungimea de 14 metri pe 6m 
lățime. 
   A se cumpăra grinzile trebuincioase 
servind pentru tălpi … buc. 
   Idem grinḑi transversale peste tălpi .. 
buc. 
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Art. 2. 
Piloții sau tălpile 
principale vor fi 
așezate în lung din 2 
în 2m iar cele 
transversale la 1.50m 

una de alta. 
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6. 
 

Totalul grinḑilor de brad Metri Cubi 
 
                                         Report … 
Pentru poditul strănei unde se va face 
serviciul divin cum și pentru tribună 
servind pentru asistența publică, a se 
cumpăra dușamele de brad late dem  
0.25 grose de 4ctm 

                 Strana măsoră 
tribuna 
                                                   m. p. 
 
Dușamele  m. p.  156.00  x  0.04   =  
  Pentru facerea de trepte și bănci la 
strană și tribună se mai adaugă 
  Totalul dușamelelor 
 
Pentru diferite cheltuieli neprevăzute 
ca: pentru cumpărarea cuelor de fer, 
idem fer balot pentru legături la 
parapete, sfora necesară la decorațiuni 
etc. se prevede lei  
   Lucrările menționate la art. 1, 2 și 
3vor fi făcute cu stolerii Comunei și cu 
ajutorul palmașilor ce se vor obține de 
la Județ.  
  Totalul Cheltuielilor sunt de lei … 
  Acum trecând la materialul lemnos 
(copaci) ce va trebui ceruți Ministerului 
de Domenii.  
Trebuește pentru piloții tribunelor 
pentru consolidarea drumului ce duce 
la cetate pe o lungime de 60-80m cum și 
pentru alte trebuințe, lemne de stejar, 
lungimea de 6-7m cu un diametru 18-
20ctm. 
   Copaci de stejar buc …………….. 
cum și copaci de mesteacăn având 6m 

lungime cu un diametru 15-16ctm 

   Copaci de mesteacăn bucăți ……. 
In total trebuesc copaci de stejar și  
   A se face din nou patru mese rustice 
din lemn de mesteacăn lungi de 3m late 
de 0.80m cu câte 2 bănci laterale așezate 
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7.  
 
 
 

8. 
 
 
 
 
 
 

9. 
 
 
 
 

10. 
 
 
 

11 

în fața cetăței de la intrare. 
   A se face un parapet de siguranță 
d’alungul zidului în cetate de 10m lung, 
făcut tot din lemn de mesteacăn. 
   Idem a se face un parapet de 
siguranță paralel cu drumul ce duce la 
cetate aprope de colina dealului, acolo 
unde drumul devine îngust și periculos 
prin căderea costei în mod repede, la o 
lungime circa 40m se va face tot cu 
lemne de mesteacăn.  
A se face tot pe colina dealului bănci 
rustice din lemn de mesteacăn așeḑate 
distanțate, servind pentru odihnă la 
locurile mai grele de suit ale dealului. 
A se procura pentru înălțarea de 
stindarde ale celor 4 școli din Tg. 
Neamț lemn de brad lungi de 10-12m cu 
un diametru de 8-10ctm buc… 
   Pentru a se putea face lucrările de 
terasamente pentru rectificare și de 
consolidare a drumului ce duce sus la 
cetate prin tăierea de maluri, 
consolidarea lui cu piloți, facerea de 
umpluturi cu pământ cum și cele-lalte 
lucrări de palmașlîc din interiorul 
cetăței ce sunt a se face, trebuește a se 
cere de la Județ cel puțin 150 zile 
lucrătore de palmași.  
 
 
 
 
 
 
Făcut la Târgu Neamț. 16 Maiŭ 1904.  
Arhitectul Comunei și membru în 
comisiune.           I. Fakler 
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Conform art. 29 cap. 
VI din legea pentru 
conservarea și 
Restaurarea 
Monumentelor 
Publice și a 
regulamentului 
acestei, nu se va 
putea atinge de 
zidurile cetăței și 
nici a face vre-o 
săpătură în interior 
ceia ce ar defigura 
starea de cum se 
găsește astăzi, 
curățindu-se în 
interiorul cetăței 
numai stufăriile și 
crângările al 
acestora fără altă 
atingere a zidului și 
a solului cetăței. 
 

 
(SJNAN, fond Primăria orașului Târgu Neamț, dosar nr. 3/1904, f. 5, 8). 
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ANEXA 2. Raport trimis revizorului școlar al județului Neamț, privind serbarea din data 
de 2 iulie 1904 
 
Delegatul 
Serbăriĭ de la 2 Iulie 1904 

din 
Trg. Neamț 
 

Domnule Revisor, 
 

Conform ordinelor Domnieĭ vòstre, am onóre a vĕ face cunoscut modul cum s’a 
organisat și esecutat sĕrbarea zilei de 2 Iulie a. c. în T. Neamț. 

Programa numiteĭ serbărĭ, făcută de corpul didactic, s’a înaintat la timp Domnieĭ 
vóstre. 

Am rugat pe Domnul Primar de Neamț a convoca la primărie pe D-nii: N. 
Pușcariu, șeful ocolului silvic, Gh. Moțoc, inspectorul comunal al plășiĭ Vânători, I. 
Facler, arhitectul comuneĭ Neamț și T. Popescu, șeful poliției din Neamț pentru ca toți 
împreună, cu Dl Primar, și cu ceĭ 10 institutori și învĕțători instituiți în comitet al sĕrbăriĭ, 
să cadă de comun acord asupra mijlócelor de urmat pentru ca sĕrbarea să ia un caracter 
cât mai măreț și o reușită cât mai deplină. 

Alegerea făcută de mine în persóna celor cincĭ cetățenĭ Nemțeni și funcționari 
citați mai sus n’a fost contestată de nici unul din colegi, ba mai mult, la una din întrunirile 
ținută în sala primărieĭ, s’a ales ca președinte al comitetului de 15 pe Dl Primar N. A. 
Popovici, căutând prin aceasta a se da sĕrbăriĭ un caracter pe cât posibil cetățenesc pe 
lângă cel scolar. 

S’aŭ maĭ ținut diferite consfătuiri, stabilindu-se un program amănunțit precum și 
invitări, care tipărindu-se s’au trimis la aprópe 400 persóne din Neamț și de pe aiurea. 

Fiind-că locul, unde se decisese a se face serbarea, era „Cetatea Neamțuluĭ”, s’a 
căutat prin ceĭ în drept a se obținea de la stat un numĕr de arbori, douĕ sute și maĭ bine de 
zile de la Județ, parte din scânduri de la Dl Maxim, iar comuna Neamț pe lângă lucrul 
oamenilor seĭ, inginer, stolerĭ, cantoniștĭ etc. a mai cheltuit și aprópe 600 lei cu facerea 
tribunelor, ornarea lor, musici, artificiĭ, hrana copiilor de la toate scólele etc. 

Totul fiind gata, fie-care aștepta numaĭ ziua de 2 Iulie și un timp favorabil. 
Acéstă zi, care se va înscrie în istoria deșteptăriĭ naționale a românilor cu litere de 

aur, a fost salutată ca pretutindenea cu salve de tun (sacalușe) și sunete de buciume de pe 
dealurile din preajma orașului, anunțând Nemțenilor și locuitorilor satelor megieșite 
împlinirea a 400 ani de la moartea Marelui eroŭ al Moldovenilor - Stefan cel Mare și Sfânt.  

Timpul era fòrte frumos. Vântul nu sufla, iar cerul era senin ca și sufletul 
întregului neam Românesc de pretutindenea în acèstă măreață zi de serbătóre națională.  

La oara 7 diminéața se formează cortegiul în grădina publică. Elevii a treĭ scoli 
primare, precedațĭ de musică și urmațĭ de consiliul comunal de Neamț cu primarele, 
autoritățile orașului, veteranii, meseriașii cu drapelul, membrii bibliotecii „Ioan 
Creangă” cu drapelul și un mare numĕr de cetățenĭ pornesc în spre Cetatea Neamțului. 

 



R.-G. Buzău 144 

In dreptul catedralei orașului, clerul îmbrăcat în odăjdiĭ sfinte, avênd la mijloc pe 
P. S. S. Arhiereul Narcis Crețulescu starețul Sfinteĭ Mănăstiri Neamțul, în sunete de 
clopótei aŭ loc în cortegiu imediat după scoli și toți împreună parcurg strada Ștefan cel 
Mare până la scoala de băeți No1, unde în sunetul imnului „Deșteaptă-te Române” eleviĭ 
acelei scoli intră în cortegiu la locul anume destinat în program.  

Dincolo de spital sosesc și eleviĭ și elevele scólei rurale micste din Humulești cu 
învățătorii respectivi și luându și locul destinat în cortegiu, cu toții se îndreaptă în spre 
„Cetatea Neamțuluĭ”. – La fie-care pas cortegiul se mărea cu grupe de bărbați, femeĭ și 
copiĭ, ce eșiaŭ din casele frumos împodobite și pavoasate cu drapele națiònale.  

La poalele cetății, pe malul pârăului Nemțișor, așteptaŭ sute de săteni și sătence 
din satele Vânători și Nemțișor cu elevii scólelor și autoritățile, unde cortegiul întregindu-
se începe suirea la cetate pe drumul anume refăcut și reparat de mai’nainte.  

Era o priveliște din cele maĭ mărețe și impunătóre a vedea cum miile de cetățeni, 
săteni și elevi, în felurite costume suiaŭ pe întrecute drumul spre cetate. Verdeața culmilor și 
a codrilor, seninul limpede al cerului și diversitatea formilor și colorilor costumilor dădeau 
un farmec neînchipuit cortegiului și mărea într’un mod neîntrecut entusiasmul sĕrbăriĭ.  

In cetate, fie-care școală și grup de invitați, iau locurile anume destinate după 
tăblițele anume făcute. Indată cetatea s’a umplut de visitatori. Cele douĕ tribune, una 
specială pentru Damme, eraŭ pline. Ambele eraŭ acoperite cu verdeață de brad, iar acea 
în care s’a săvârșit panahida era ornată cu tablouri istorice, representând episode din 
istoria Marelui Domn, tablourile M. M. L. L. Regile și Regina, și ale Prinților Moștenitori. 
Frontispiciul era ornat cu inscripțiuni, cari arătău 11 din cele 40 și mai bine de bătălii ale 
lui Stefan, anul, locul și cu cine anume s’a luptat. Sute de acestea în formă de stegulețe 
lipite pe cartóne purtau elevii precum și stegulețe tricolore, care prin stăruința ce am pus 
pe lângă Dl Primar de Neamț, le-a făcut acum în numĕr de 28 pentru 3 scóle. 

Inscripțiunile istorice alese de mine și aranjate s’aŭ tipărit în câte-va sute de 
esemplare, dintre care 22 s’au și cartonat de tipografia Județului Neamț dimpreună cu 
programele și invitările din ordinul și buna voință a Dlui Prefect de Județ. 

Era oara 8½ dimineața, când P. S. S. Arhiereul Narcis Crețulescu începe a arăta 
și esplica întregeĭ asistențĭ câte-va odóre sfinte pe care le posedă încă Monastirea Neamț, 
de pe timpul lui Ștefan cel Mare, ca: o évanghelie, un epitrahil, o mitră, o cruce și altele.  

La óra 9 și 10 m. se oficiază panahida. 
Corul scoalelor urbane de băeți și fete, preparat în grabă de subscrisul, ajutat 

și de persone streine de corpul didactic, cântă serviciul religios într’un mic pavilion 
anume construit. 

De și cu regret, mĕ vĕd nevoit a arăta aci că Dl N. Bencea și cu Dómna, de și fac 
parte din corul corpului didactic din orașul Neamț; de și aŭ fost invitațĭ de mine ca să-mi 
dea concursul la pregătirea corului general, după cum v’am aratat și raportat deja, n’a 
voit a-mi da nici cel mai mic concurs. 

Cel întâi care vorbește e Preotul H. Celus, institutor, care arată viața lui Ștefan 
cel Mare din punct de vedere religios, după ce mai înainte se cântase imnul regal 
ascultat în picióre de tótă lumea. – Imediat Dna institutóre H. Homoceanu arată, într’o 
cuvântare bine documentată și căldurósă care a smuls tunete de aplaose, pe Ștefán cel 
Mare ca militar, strategic, Domn fără samân și mare apărător al neamului Românèsc și 
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al întregiĭ creștinătăți. Propune la urmă, ca în amintirea acelei zile să se numèască cu 
numele de „Ștefan cel Mare” și „Spiru C. Haret” scoala de fete și scoala de băeți Nº2 
din Trg. Neamț.  

Iarăși aplaose nesfârșite. Terminând cu urări de ani mulțĭ Dinastieĭ Regale, corul 
condus de mine intonează „mulțĭ ani” după care Dl Gh. Popescu dirigintele scoálei din 
Vânători, în mijlocul elevilor sĕi descrie de aseminea într’o frumósă cuvântare istoria lui 
Ștefan cel Mare cu luptele avute și monumentele zidite. – Corul scoaleĭ din Humulești 
condus de Dl N. Bancea cântă imnul „Ștefan, Ștefan Domn cel Mare”.  

Se încep recitările:  
Eleva E. Prodan de la scoala de fete din Neamț cu un talent rar și o dictiune 

admirabilă recitează „Oda la Stefan cel Mare”.  
Corul scoalelor urbane intonează imnul „Sună buciumul d’alarmă” în timp ce de 

pe înaltele culmi dimprejur sunaŭ buciumile ca și pe timpul lui Ștefan.  
Urmează poesia „Dumbrava Roșie” și imnul „Sai Române” de elevii scoalei 

din Humulești.  
Poesia „Altarul Mânăstireĭ Putna” spusă de un elev al scoalei de băeți Nº1 din 

Neamț și îndată imnul „Țara mea” de corul scoalelor urbane. –  
Se represintă piesa „Daniil Sihastru” de treĭ elevi ai scoalei din Vânători urmată 

de imnul „Saltă Române” zis de elevii aceleiașĭ scoale. –  
Poesia „Imnul lui Stefan cel Mare” e spusă de un elev al scoalei de băeți Nº 2 din 

Neamț, după care imnul „Frați Români” e cântat de corul scoalelor urbane. 
„Testamentul lui Ștefan cel Mare” e spus de un elev al scoalei din Blebea, iar 

poesia „Mama lui Ștefan” de un elev al scoalei din Nemțișor urmate de imnurile „Latina 
Gintă” și „ca o zi de primăvară” esecutate de corul scoalei din Vânători, cu care 
terminându-se sĕrbarea – partea I, tótă lumea presentă caută locuri, unde să poată lua 
dejunul, iar eu cu alți colegi ca: Dnii Popescu, Cosmovici, Bancea, Agăpescu, Vasiliu etc 
îngrjim de a da clerilor hrana destinată de primărie.  

La oara 2 p. m. se începe partea a doua a serbăriĭ cu simularea luptei lui 
Sobieschi cu Plăeșii Cetății Neamțului esecutată de elevii scoálei din Humulești. Din 
causa uneĭ abateri de la cele stabilite între Dnii Gh. Popescu și N. Bancea, provocată de 
acest din urmă, lupta nu s’a desfășurat în modul cum trebuia și cum era preparată de Dl 
Popescu din Vânători, care chiar mi s’a tânguit atunci contra lui Bancea. – Totuși 
impresia lasată prin împușcături, sunete de bucium, gorne, intrarea triumfală cu musica în 
cetate a fost bună. 

La ora 2.45 m. p. m. se cântă imnul regal de una din musicile presente și îndată 
se și începe împărțirea premiilor prin două discursuri ținute de Dna Maria Gh. Moțoc și 
Emilia V. Teodoriu care arată folòsele învățăturiĭ și progresele făcute de scoalele 
urbane și rurale. 

D-l Primar N. A. Popovici oferă tuturor premianților I câte o medalie cu chipul 
lui Ștefan cel Mare, iar Dl și Dna Gh. A. Cosmovici oferă premianților de la scoala de băeți 
N° 1 câte o corònă artificială. 

Dl Primar, atât dimineața cât și după prânz arată silința ce și-a dat comuna, 
cetățenii și corpul didactic pentru reușitá acesteĭ serbări. Mulțămesce în special corpului 
didactic și promite a îngriji pe viitor de scoli și învățământ. 
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Acèstă parte a serbării se termină cu imnul regal cântat de musici și elevii tuturor 
scolelor, după care se începe pogorârea în vale unde continuă serbarea cu a treia parte a ei, 
formată din focuri pentru popor, copii, imnuri diferite esecutate de un cor mixt și de elevi, 
care serbare ține până sara, când cetatea apare iluminată în focuri bengale de diferite 
colori, rachete, și focuri de artificii. Grupuri, grupuri lumea lua masa de sara pe verdeață; 
alții s’aŭ dus în oraș și după masă aŭ venit din noŭ. – Târziu de tot s’a făcut retragerea în 
oraș în sunetul musicei, făcându-se în drum manifestații la spital, care era frumos iluminat, 
aseminea la Dl N. Pușcariu a cărui locuință era transformată într’un val de lumină și 
verdeață și căruia i-am adresat mulțămiri pentru concursul dat. Întregul și impunătorul 
cortegiu străbătând orașul de-alungul am traversat grădina publică, iluminată pentru prima 
oră cu noua lumină Wasington, pentru a ne duce la D-l Primar acasă căruia numai puțin i 
am adresat căldurose mulțămiri ca și Dlor Moțoc, Facler și T. Popescu.  

Deși pluose Musica, totușĭ cetățenii nu voiaŭ a părăsi grădina. Aceasta dovedesce 
cu toata oboseala și strapețile zilei, adânca impresiune ce această măreață și bine reușită 
sèrbare a lasat asupra lor.  

Domnule Revizor! Norocul și fericirea noastră a dascalilor a fost îndoit de mare:  
1)că de la mic la mare, popor și autorități aŭ contribuit pentru reușita sĕrbării, 

favorizându-ne și un timp splendid și al doilea că v’am avut oaspetele nostru, asistând 
Domnia Vòstră singur de la începutul pănă la finele sĕrbării. Domnia-Voastră, mai bine 
ca mine, ați putut observa mersul sĕrbării și părțile bune ca și unele lipsuri. Nu era, deci 
nevoe de un raport atât de lung din parte-mi. Numaĭ dorința de a rămânea pentru urmașii 
noștri o descriere amănunțită a acestei neasĕmănatei serbări, făcută acolo pe unde a 
umblat odată acel a cărui memorie am sĕrbătorit, m’a îndemnat la aceasta.  

Dimineața în timpul serbării s’a trimis o lungă și entusiastă telegramă Domnului 
Ministru Spiru C. Haret promotorul acestei sĕrbări.  

Delegatul Serbării 
                      D. Zamvell 
 

(SJNAN, fond Revizoratul școlar Neamț, dosar nr. 557/1904, f. 267-270) 
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Fig. 1. Cetatea Neamț (1904). 

 

 
Fig. 2. Comemorarea lui Ștefan cel Mare la Cetatea Neamț (1904). 
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Fig. 3. Serbarea aniversării a 400 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare 

la Cetatea Neamț (1904). 
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Fig. 4. Medalii comemorative: 1. Medalia „Biserica lui Ștefan cel Mare din Borzești” 
(1904); 2. Medalia „Clubul Român din Viena – Memoriei lui Ștefan cel Mare” (1904); 
3. Medalia „Ștefan cel Mare și sigiliul domnesc” (1904); 4. Medalia Biserica „Sfântul 

Nicolae” și „Trei Ierarhi” din Iași (1904). 

 



 

 



 

 
 
 
 
 

CÂTEVA MEDALII DIN COLECŢIA MUZEULUI 

MEMORIAL „CALISTRAT HOGAŞ” PIATRA-NEAMŢ 
 
 

Roxana Elena Diaconu 
 
 
 

Cuvinte-cheie: Calistrat Hogaș, scriitor, medalie, donație, Piatra-Neamț. 
 
Puțini sunt dintre cei ajunși la vârsta maturității care să nu fi citit câte ceva creat 

de minunatul condeier Calistrat Hogaș. 
Calistrat Dimitriu, după numele înregistrat la naștere, s-a născut la 21 aprilie 

1847, la Tecuci, în numeroasa familie a protopopului Gheorghe Dimitriu și a prezbiterei 
sale, Mărioara, urmașă a unei familii boierești (Hogaș, 2000, p. 19). Intuindu-i potențialul 
de mai târziu, învățătorul din sat, Gheorghe Nicolau, îl determină pe protopop să schimbe 
numele de familie al copilului cu cel al bunicului patern – argumentând că într-o bună zi, 
va ajunge un om important și nu trebuie să poarte povara unui nume banal (Hogaș, 2000, p. 
21; Prangati, 1999, p. 108). 

Student eminent, bursier din convingere și cu o demnitate care-l împiedică să ceară 
sprijinul părinților, conștient fiind de dificultățile financiare (Hogaș, 2000, p. 138), tânărul 
Calistrat reușește să devină, la finalul studiilor, profesor la gimnaziul din Piatra-Neamț. 

Incapabil să treacă neobservat, Conu Calistrat (Balacciu, 1976, p. 26) a fost mai 
degrabă cunoscut în epocă pentru cei aproape 50 de ani de dăscălie, așa cum prefera să 
numească meseria de profesor, ipostază despre care Garabet Ibrăileanu credea că a fost 
doar o paralizie a avântului creator (Balacciu, 1976, p. 27), decât pentru scriitura originală, 
care oglindea spiritul său liber. Acest clasic al literaturii române, pe care-l descoperim prin 
intermediul însemnărilor sale de călătorie, prin corespondența savuroasă purtată cu familia 
și prietenii, prin evocările foștilor elevi și prin impresiile criticilor literari, ne pare pe deplin 
cercetat și cunoscut ca om și creator. Povestea din spatele poveștii ne oferă însă deseori 
ocazia ineditului, iar grație fiicei sale, Sidonia Hogaș (Prangati, 1999, p. 109), putem 
adăuga informații noi despre scriitor. Ei îi datorăm detaliile de culise, iar în acest scop 
deschide în 1939 spre vizitare o cameră din casa părintească, amenajată corespunzător 
pentru cinstirea memoriei, fiind singura în măsură să ofere repere corecte despre scriitor 
(Hogaș, 2007, p. 12), reprezentând și un aprig observator în păstrarea demnității memoriei 
paterne: ,,Nu dau voie nimănui să ironizeze memoria tatălui meu” (Hogaș, 2000, p. 13). 
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În 1967, domnișoara Sidonia, în calitate de unic proprietar, donează statului casa 
părintească primită prin testament, pentru a fi restaurată și organizată ca muzeu memorial. 
Tot ea a oferit, spre achiziție, în două rânduri, Muzeului Județean de Istorie, obiecte 
personale, cărți, reviste și manuscrise, care alcătuiesc astăzi, în majoritate, fondul muzeal 
existent în expoziția memorială. Printre aceste obiecte de certă valoare literară, 
memorialistică și muzeografică regăsim și un lot de 8 medalii, care au aparținut familiei și 
care fac obiectul studiului nostru. Aceste medalii sunt de mai multe tipuri și sunt prezentate 
în ordine cronologică. Majoritatea sunt turnate din bronz, alamă aurită sau alamă în culoarea 
bronzului și doar una din argint. Existența acestor mărturii în metal, în patrimoniul familiei 
lui Calistrat Hogaș, și cunoașterea spiritului său activ, ni-l prezintă pe scriitor, alături de 
familie, ca o prezență statornică și implicată în momente importante din trecut. 

 
 

1. MEDALIA CONCURSULUI DE AGICULTURĂ ÎN ROMÂNIA, 1868 (fig. 1) 
Gravor: Leisek 
Avers – Capul Domnitorului Carol I cu favoriți în profil spre stânga, cu inscripția 

circulară: ,,CAROL I. DOMN ALLU ROMÂNILOR”. 
Revers – Aceeași ștanță ca cea de la reversul medaliei din anul 1867 (agricultură), 

dar cu data anului actualizată -,,1868” (La mijloc pe trei rânduri: ONORE 
CULTIVATORULUI 1867. În cerc: CONCURS DE AGRICULTURA IN ROMÂNIA *, 
totul încadrat de o cunună compusă de plug, capete de taur, cal și berbec, precum și cereale, 
alegorie la agricultură și creșterea animalelor (BSNR, 1906, 34; Pațilea, 2014, p. 81). 

Medalia se păstrează în caseta originală de lemn, îmbrăcată în piele neagră (fig. 2). 
Bronz; 58 mm; 89,93 g; cutie 85 mm 
Nr. inv. 1064 
 
România, fiind o țară în cea mai mare parte agricolă, a început să organizeze, încă 

din 1864, expoziții regionale cu cheltuiala Statului, iar câțiva ani mai târziu, în încercarea 
de a încuraja agricultorii și crescătorii de animale, a oferit prin intermediul asociațiilor 
agricole a marilor proprietari, premii substanțiale constând în unelte agricole și industriale 
(BSNR, 1906, p. 29). 

Medalia adusă în discuție pare să fi aparținut preotului Costache Gheorghiu, 
protopopul de Piatra-Neamț, socrul lui Calistrat Hogaș, după cum ne informează o notiță, 
redactată pe un fragment de hârtie, cu cerneală albastră și roșie, amplasată discret în cutia 
medaliei, sub husă – Onoare cultivatorului anul 1868. a lui Tata Moșu (Hogaș, 2000, p. 152). 

 
 

2. MEDALIA JUBILIARĂ A MITROPOLITULUI MOLDOVEI IOSIF AL II-LEA 
NANIESCU, 1900 (fig. 3) 

Gravor: Th. Radivon 
Avers – Legenda circulară între două cercuri simple: *ARCHIEPISCOP 

MITROPOLIT AL MOLDOVEI ȘI SUCEVEI EXARH PLAIURILOR*. În câmp, de o 
parte și de alta a bustului mitropolitului: JOSIF II-NANIESCU. Sub bust, în dreapta, 
numele gravorului: RADIVON. 
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Revers – Legenda pe patru rânduri: JUBILEUL/ DE XXV/ 1875-1900/ JAȘI, totul 
într-o coroană de frunze de lauri întreruptă sus, la mijloc, de o stea care radiază. Sub 
coroană, incizat RADIVON (Buzdugan, Niculiță, 1971, p. 249; Rădulescu, Dumitrescu, 
2010, p. 69; Pațilea, 2014, p. 157). 

Bronz; 50 mm; 83,87 g 
Nr. inv. 1073 
 
De numele lui Iosif Naniescu se leagă terminarea catedralei mitropolitane ieșene, 

mutarea Seminarului Veniamin, strângerea ajutoarelor pentru ostașii răniți, donarea întregii 
sale biblioteci Academiei Române (Ciubotaru, 2012, p. 258), opera sa filantropică și 
întemeierea Societății Clerului Român. A înaintat demersuri pentru îmbunătățirea situației 
clerului, a apărat Biserica Ortodoxă și realizările ei în multe din ședințele Senatului 
(Ciubotaru, 2012, p. 249). Nicolae Iorga afirma despre el: „Ales Mitropolit al Moldovei la 
1875, acest Basarabean, care a trăit până la adânci bătrânețe în chiliile sărăcăcioase de 
lângă măreața mitropolie a lui Veniamin Costachi, zidită după planurile lui Gheorghe 
Asachi însuși și sfințită în prezența unui Rege al României, a fost – ca și marele Veniamin, 
cel veșnic milostiv și darnic – păzitorul cinstit al averii rămase Mitropoliei, în clădiri, 
odoare și odăjdii, slujitorul credincios în biserica Dumnezeului său și, neasămănat iubitor 
de cultură, ca un inel de aur între bronzul vechilor timpuri de carte bisericească și fierul 
aspru al noii culturi laice revărsate și asupra Bisericii. Care a fost Ieșeanul, Moldoveanul, 
Românul cu iubire pentru Legea strămoșilor săi care să nu fi vărsat o lacrimă caldă când 
trupul bătrânului de optzeci și doi de ani se coborâ, la 1902, călugărește, afară din 
zidurile bisericești, în care el – sfânt viu – stătuse închinându-se treizeci de ani între 
chipurile sfinților nemuritori? O epocă din istoria Bisericii românești s-a încheiat în clipa 
când genele lungi albe se aplecară pe obrajii supți de viață aspră, pecetluind pentru vecie 
lumina ochilor vii” (Iorga, 1932, p. 242).  

În 1899, Calistrat Hogaș, împreună cu întreaga familie, cu excepția fiului Aetiu 
(Prangati, 1999, p. 107), care studia la București, s-a mutat la Iași, la „Liceul Internat”, iar în 
1900, scriitorul este numit subdirector al aceleiași unități de învățământ. În această calitate, 
este foarte probabil să fi participat la manifestările jubiliare dedicate înaltului ierarh (BOR, 
1900, p. 361), deși Hogaș nu era un admirator al mediului clerical (Hogaș, 2007, p. 21, 39). 

 
 

3. MEDALION DE LA INAUGURAREA CONDUCTEI TIMIȘEȘTI – IAȘI, 1901 (fig. 4) 
Gravor: W. Pittner, Viena 
Medalion unifață, formă hexagonală, cu inel și verigă de prindere. 
În câmp, scenă alegorică: în stânga, tânără așezată pe o bancă de piatră, cu 

picioarele în albia râului – apa Neamțu (Ozana) care se varsă în apa Moldovei, 
direcționează cu mâna stângă un ulcior așezat pe brațe din care curge apa, iar cu mâna 
dreaptă indică direcția izvorului. În plan îndepărtat sunt brazi de o parte și de alta a albiei. 
În extrema stângă a hexagonului este incizat PITTNER. Notație pe două rânduri în bază: 
,,TIMIȘEȘTI JAȘI”. 

Argint; 20 × 16 mm; 3,45 g 
Nr. inv. 1063 
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Medalia de mai sus a fost bătută în amintirea inaugurării magistralei de aducțiune 

a apei potabile în Iași. Calitatea apei de la Timișești, principala sursă de alimentare a 
Iașului, rivaliza cu cea a apei minerale. Momentul a fost imortalizat de fotografii Weiss și 
Chaland. A urmat apoi banchetul în timpul căruia scriitorul Calistrat Hogaș a ținut un toast 
aducând omagii primarului și tuturor celor ce au contribuit la această realizare. Fiecărui 
participant la festivitate i-a fost înmânat câte un medalion comemorativ (Radoslavescu, 
2018, p. 9). În fondul muzeului există o fotografie de la manifestarea de la Timișești, unde 
este menționată și participarea lui Calistrat Hogaș (fig. 5). 

 
 

4. MEDALIA COMEMORATIVĂ OFICIALĂ ȘTEFAN CEL MARE 400 DE ANI DE 
LA MOARTE, 1904 (fig. 6) 

Gravori: Wilhelm Mayer și Frantz Wilhelm, Stuttgart 
Comandată de Societatea Numismatică Română după macheta profesorului de la 

Școala de Belle-Arte din Iași, Celesti-Fabio. 
Avers – Bustul marelui Domn cu plete și capul puțin întors spre stânga medaliei, 

purtând coroană. Deasupra capului este scris în semicerc: ,,ȘTEFAN CEL MARE ȘI 
SFÂNT 1457-1504”. Jos în dreapta M&W.ST. 

Revers – În partea superioară a câmpului, pecetea domnească formată din capul de 
bour cu stea între coarne pe un blazon cu ornamentații. Deasupra este scris în semicerc: 
,,MARELVI STREMOȘ STEFAN-VODĂ”. În partea de jos a câmpului este înscris pe 
cinci rânduri: ,,LA ÎMPLINIREA DE PATRV SVTE DE ANI / DE LA SĂVÂRȘIREA 
LVI DIN VIAȚĂ / CA SEMN AL RECVNOȘTINȚEI / NEAMVLVI SEV / 1504-1904” 
(Pârvan, 2004, p. 277; Pațilea, 2014, p. 185). 

Alamă aurită; 50 mm; 50,06 g 
Nr. inv. 1071 
 
Îndelungata perioadă în care Ștefan cel Mare a condus Moldova a avut cu 

siguranță cea mai puternică dezvoltare din întreg Evul Mediu românesc. De numele lui 
sunt legate întărirea autorității domnești, organizarea și prosperitatea economică a țării, 
apărarea independenței Moldovei. 

Cu ocazia comemorării a 400 de ani de la trecerea în veșnicie a lui Ștefan cel Mare au 
fost consemnate, în toate instituțiile din județul Neamț, manifestări dedicate amintirii 
voievodului. Prin circulare trimise de Prefectură și Revizoratul școlar (DJNAN, dosarul 
447/1904, fila 417) din județul Neamț, a fost transmis în toate școlile primare și gimnaziale, 
biserici, un program de ample serbări și slujbe religioase, cu indicații precise, pentru care s-au 
făcut mai târziu rapoarte detaliate (DJNAN, dosarul 447/1904, filele 418- 421). 

Din punctul de vedere al emisiunilor medalistice acest an comemorativ a fost 
extrem de bogat, cu creații deosebite realizate de gravori autohtoni și străini și care au 
putut fi împărțite în medalii oficiale și medalii populare. Ministrul Cultelor, Spiru Haret, a 
dat dispoziție ca aceste medalii să se distribuie ca premii la finalul anului școlar (BSNR, 
1906, p. 130; Pârvan, 2004, p. 269). 
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5. MEDALIA COMEMORATIVĂ OFICIALĂ ȘTEFAN CEL MARE 400 DE ANI DE 

LA MOARTE, 1904 (fig. 7) 
Gravori: Wilhelm Mayer și Frantz Wilhelm, Stuttgart 
Medalie comandată de Societatea Numismatică Română după macheta 

profesorului de la Școala de Belle-Arte din Iași, Celesti-Fabio. 
Avers – Bustul marelui Domn cu plete și capul puțin întors spre stânga medaliei, 

purtând coroană. Deasupra capului este scris în semicerc: ,,ȘTEFAN CEL MARE ȘI 
SFÂNT 1457-1504”. Jos în dreapta M&W.ST. 

Revers – În partea superioară a câmpului, pecetea domnească formată din capul de 
bour cu stea între coarne pe un blazon cu ornamentații. Deasupra este scris în semicerc: 
,,MARELVI STREMOȘ STEFAN-VODĂ”. În partea de jos a câmpului este înscris pe 
cinci rânduri: ,,LA ÎMPLINIREA DE PATRV SVTE DE ANI / DE LA SĂVÂRȘIREA 
LVI DIN VIAȚĂ / CA SEMN AL RECVNOȘTINȚEI / NEAMVLVI SEV / 1504-1904” 
(Pârvan, 2004, p. 277; Pațilea, 2014, p. 185). 

Aliaj; 50 mm; 50,63 g 
Nr. inv. 1071 

 
 

6. MEDALIA MATEI BASARAB, 1909 (fig. 7) 
Gravori: Wilhelm Mayer, Stuttgart 
Medalie comandată de Societatea Numismatică Română. 
Avers – Bustul lui Matei Basarab – Domn al Țării Românești, cu privirea înainte, 

purtând căciulă cu penaj și îmbrăcăminte de ceremonie. În dreapta, un scut cu stema țării 
timbrată de coroană, iar în stânga anii de domnie pe două rânduri ,,1633 - / 1654” (anul 
începerii domniei 1633, este greșit; corect, 1632). 

Pe circumferință, notația: ,,MATEI BASSARAB DOMN AL ȚĂREI 
ROMÂNEȘTI”. 

Revers – În câmp, deasupra unui sigiliu atârnat ce poartă stema domnitorului și 
aflat în partea de jos, este legenda pe cinci rânduri, suprapusă de o steluță: 
,,INTRODVCEREA / LIMBEI ROMÂNE / ÎN BISERIKĂ - PRAVILA MICĂ / 
GOVORA 1640 - PRAVILA MARE / TÂRGOVIȘTE 1652”. Pe circumferință este un 
brâu circular în motive naționale (BSNR, 1915, p. 100; Pațilea, 2014, p. 225). 

Bronz; 50 mm; 48,22 g 
Nr. inv. 1072 
 
Este cunoscut faptul că, în ciuda unor confruntări constante cu Vasile Lupu, Matei 

Basarab și-a consolidat domnia cu o serie de reforme menite să faciliteze dezvoltarea 
economică a Țării Românești, iar pe lângă acestea, s-a remarcat ca un luminat protector al 
culturii, prin înlocuirea limbii slavone cu cea românească, în viața oficială, religioasă și 
civilă. Prin intermediul tipografiilor de la Govora, Iași sau Târgoviște, a sprijinit pe lângă 
tipărirea cărților în limba slavonă și a tipăriturilor românești cuprinzând literatură 
bisericească, domnitorul fiind un militant al păstrării tradiției ortodoxe, dar și tipărituri care 
conțineau o serie de legi (Resceanu, 2005, p. 153). 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Lupu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_slavon%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rom%C3%A2n%C4%83
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Cărțile de legi, numite în epocă Pravile, tipărite în limba română, Pravila de la 
Govora, 1640, și Îndreptarea legii de la Târgoviște, din 1652, erau instrumente legale 
folosite atât de autorități, cât și de împricinați. 

Pravila de la Govora – cunoscută și sub denumirea de Pravila Mică – este un cod 
de legi bisericești, dar și un cod de norme morale, inspirate din mediul slavon. 

Îndreptarea legii de la Târgoviște, din 1652, este o culegere care conține legi 
preluate din Pravila lui Vasile Lupu (Cronț, 1960, p. 69), dar și traducerea unor legi din 
Dreptul bizantin. 

 
 

7. MEDALIA MIHAI EMINESCU, 1909 (fig. 9) 
Gravor: Radivon 
Avers – Bustul poetului cu privirea în față. Dedesubt sunt două ramuri de stejar 

împreunate, iar în dreapta imaginii este înscris pe circumferință ,,EMINESCU”. 
Revers – O ramură de laur în partea dreaptă și jos, peste care este așezată o liră. 

Jos, un răsărit de soare, ale cărui raze luminează cele cinci rânduri de deasupra, cuprinzând 
legenda: ,,*1850 † 1889” și versurile din poezia ,,La steaua”: ,,ICOANA STELEI CE-A 
MURIT / ÎNCET PE CER SE SUE. / ERA PE CÂND NU S'A ZĂRIT / AZI O VEDEM ȘI 
NU E.” (Pațilea, 2014, p. 251). 

Bronz aurit; 40 mm; cu toartă 
Nr. inv. 1069 
 
Medalia care comemorează 20 de ani de la trecerea în veșnicie a lui Mihai 

Eminescu a fost realizată prin efortul susținut al unui comitet alcătuit din magistrați, 
profesori, scriitori, avocați, condus de magistratul de origine botoșăneană, Corneliu Botez. 

Au fost emise în mai multe compoziții, respectiv: bronz aurit, argintat, aurit fin, 
argintat antic, bronz oxidat, argint și aur curat, care au fost puse în vânzare cu prețuri 
între 1 și 200 lei. 

Această medalie a fost bătută pentru strângerea fondurilor necesare înălțării 
primei statui dedicate lui Eminescu (Iosub, 2014) și a ajuns în colecția familiei prin 
intermediul fiului său Aețiu Hogaș, profesor la liceul Vasile Alecsandri din Galați 
(Stăhiescu, 1935, p. 9; Prangati, 1999, p. 107). 

 
 

8. MEDALIA JUBILIARĂ CUZA VODĂ, 1909 (fig. 10) 
Gravor: Elias Șaraga, Iași 
Avers – Bustul lui Cuza în uniformă militară, profil spre stânga, cu o ramură de laur 

semicirculară în dreapta și notația pe două rânduri în stânga: ,,CUZA VODĂ / *1820 †1873”. 
Revers – Alegorie la Unirea Principatelor Române cu trei personaje feminine. 

Două tinere șezând, având capetele afrontate, ținându-se de mână, în timp ce în altă mână 
au un scut pe care sunt reprezentate stema Moldovei (stânga) și stema Țării Românești 
(dreapta). Al treilea personaj feminin este redat în picioare, ținând în mâna dreaptă întinsă 
un mănunchi de laur. În fundal se vede soarele răsărind. În plan central, în câmpul liber din 
registrul superior al piesei, este trecută legenda pe un rând ,,IUBIRE PACE ȘI UNIRE”. Pe 
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circumferință, între două cercuri liniare, cel interior incomplet, este legenda: ,,ÎN 
AMINTIREA A 50-A ANIVERSĂRI DE LA UNIREA PRINCIPATELOR”. În exergă, pe 
circumferință, este notația din completarea legendei: ,,1859, 5-24 IANUARIE 1909” 
(Pârvan, Neguțu, 2003, p. 241; Pațilea, 2014, p. 246). 

Medalie cu toartă 
Bronz; 40 mm; 21,90 g 
Nr. inv. 1070 
 
Unirea Principatelor Române, cunoscută și ca Mica Unire, se leagă în mod plăcut de 

istoria familiei lui Calistrat Hogaș prin intermediul părintelui său, protopopul de Tecuci, 
Gheorghe Dimitriu. Acest episod din existența familiei este redat de Calistrat Hogaș în 
povestirea sa intitulată „Cuconu Ioniță Hrisanti“: „La butucul de stejar […] înfipt pe marginea 
de pe dreapta a Șoselei, cum mergeai la deal, dincoace de Școala de fete a Cernătoaiei și cam 
în dreptul caselor lui Gheorghe Bora“, „se strângea dimineața și peste zi toată boierimea 
târgului“, prilej cu care „s-a închegat la 1857 sâmburele Unirii, al căruia suflet a fost 
protopopul Gheorghe (Epure, 1935, p. 3; Hogaș, 2003, p. 305; Hogaș, 2007, p. 110). 
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SOME MEDALS FROM THE COLLECTION OF THE “CALISTRAT HOGAȘ” 
MEMORIAL MUSEUM PIATRA-NEAMȚ 

 
Keywords: Calistrat Hogaș, writer, medal, donation, Piatra-Neamț. 
 

Abstract 
 

For Calistrat Hogaș, travel meant life itself, because he loved long roads, in 
mountainous areas, with many adventures and full of the charm of the views. His work, a real 
travel diary, reveals the writer's intention to bring something different in Romanian literature. 

In this article we intend to present a batch of 8 medals from the memorial 
collection of the Memorial Museum „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț. The medals 
belonged to the writer's family and were sold to the County Museum of History by the 
writer's daughter, Sidonia Hogaș, in 1968. These medals are of several types and are 
presented in chronological order. 
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Fig. 1. Medal of the Agriculture Contest in Romania. 
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Fig. 1. Medalia concursului de agricultură în România. 

 

 
Fig. 2. Medalia concursului de agricultură în România, în cutie. 
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Fig. 3. Medalia jubiliară a mitropolitului Iosif II Naniescu. 

 

 
Fig. 4. Medalion de la inaugurarea conductei Timișești-Iași. 
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Fig. 5. Fotografie de la inaugurarea conductei Timișești-Iași. 

 

 
Fig. 6. Medalia comemorativă Ștefan cel Mare. 400 de ani de la moarte, aurie. 
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Fig. 7. Medalia comemorativă Ștefan cel Mare. 400 de ani de la moarte, roșiatică. 
 
 
 

 
Fig. 8. Medalia Matei Basarab. 
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Fig. 9. Medalia Mihai Eminescu. 

 

 
Fig. 10. Medalia jubiliară Cuza Vodă. 

 

 



 

 
 
 
 
 

WALKING THROUGH THE EUROPEAN PREHISTORY. 

INTERVIEW WITH PROFESSOR SVEND HANSEN  

(GERMAN ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE) 
 
 

Vasile Diaconu 
 
 

Current archaeological science is conditioned by the 
application of modern principles and methods, which allow a 
more complex reconstruction of the past. Traditional archaeology 
schools are the promoters of such approaches, which lead to the 
creation of real research models. Among the exponents of the new 
trends in archeology is the German professor Svend Hansen, a 
prominent figure in prehistoric research. 

A graduate of the Free University of Berlin, Svend 
Hansen has had a truly impressive scientific career of over three 
decades. He defended his PhD in 1991, with a thesis on the metal 
deposition during the Late Bronze Age in the area between the 
Rhone River and the Carpathian Mountains. The work was 
published in 1994. In the same year he became a research 
assistant at the Institute of Prehistory and Protohistory at the University of Heidelberg, where he 
was professor’s H. Hauptmann assistant. 

Since 1995 he was an assistant at the Department of Prehistory and Protohistory at Ruhr 
University in Bochum, where, in 2000, he defended his habilitation with a thesis on Neolithic and 
Copper Age figurative sculpture. The following year he became a lecturer at the mentioned university. 

From 1996 to 2001 Svend Hansen was the spokesman for the "Working Group for the 
Bronze Age" at the German Antiquities Association. 

In 2003 he became the director of the Eurasia Department of the German Archaeological 
Institute in Berlin.  

From 2011 to 2013 he also served as director of the Roman-Germanic Commission of the 
German Archaeological Institute. In recognition of his research merits, Svend Hansen was elected 
member of several scientific bodies, including an honorary member of the institutes of archaeology 
in Iasi and Bucharest, but also of the Romanian Academy.  
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He is a member of the editorial staff of several scientific journals and monographic series 
in Germany, Austria, Italy, Russia, the United States, Romania and the Republic of Moldova. 
Professor Svend Hansen is the author / co-author or editor of several monographic works, but he 
has also published a considerable number of articles and studies, covering a wide range of topics, 
as well as very wide cultural spaces. 

 
Professor Svend Hansen, you are a well-known and appreciated specialist in 

European prehistoric research. Please tell us, when did your passion for archaeology 
appear and what personalities in this field influenced you? 

In fact, I already decided to go into archaeology as a schoolboy and also took part 
in excavations during that time. The career prospects were not very good in the 1970s, but 
I didn't let that put me off. There were quite a number of people, who somehow 
encouraged me and from whom I learned a lot: in the family, at school, then in the heritage 
organization in Hesse. At university, my academic teacher Bernhard Hänsel had certainly 
an important influence. But also my time as an assistant professor in Heidelberg with 
Harald Hauptmann and in Bochum with Volker Pingel was very important for my interests 
and my view point on things. 

 
The German school of archaeology has a long tradition and has often been an 

important factor in the field of research. Could you summarize the current directions of 
research in the German environment? 

It is undeniable that there are different styles of doing archaeology in Europe. 
However, I would doubt whether one can speak in general terms of a German or an 
English school. In Germany, (prehistoric) archaeology has changed a lot in the last 30 
years. Today, theory-based work is a matter of course, and interdisciplinarity and 
internationality play a major role. Through the great advances in analytics, in radiocarbon 
dating, in geophysical measurement, genetics and material determination by means of 
portable XRF, a new access to the material found is possible. This fits in with the strongly 
empirically oriented archaeology in Germany. This offers the opportunity to describe many 
of the archaeological artefacts in more detail and to document them better. Many artefacts 
are only published in completely inadequate drawings. However, the objects contain a lot 
of information, the potential of which has not been used yet. 

The questions and topics have changed. Archaeology is nowadays much more 
oriented towards the big questions of climate and environmental reconstruction, technical 
innovations, the significance of violence and war for prehistoric societies, social inequality etc. 

 
As it happens in other parts of Europe, in Germany preventive archaeology is 

gaining more and more importance, to the detriment of systematic excavations. From this 
point of view and in close connection with economic needs, is preventive archaeology a 
field that will dominate the future? 

No, I don't think so and it would certainly be the wrong way to go about it. Rescue 
excavations are necessary as long as houses and industrial facilities are being built, roads are 
being constructed, and railways and pipelines are being laid. But in order to be able to 
answer archaeological questions in a targeted way, you need targeted, planned excavations. 
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The great variety of scientific analyses, e.g. 14C dating, genetic studies, can only be applied 
to a limited extent to old found materials. If the stratigraphic context is not clearly 
documented, even AMS dating is of little use. One must thus use modern excavation and 
documentation methods to excavate the found material, which can then be examined at great 
financial cost. Research cannot solely rely upon the coincidences of rescue excavations, but 
must develop strategies for gaining new insights through excavations. We live today, and we 
cannot just work with yesterday's materials and postpone further research until tomorrow. 

 
Your many research interests include the investigation of prehistoric metal 

artifacts. What are, from your perspective, the most important directions in the study of 
metal deposits? Can they be associated with the social or with the religious realities of 
those times? 

The metal hoards are an example of how much archaeology has changed in the 
last thirty years. Until the 1980s, most hoards were thought to be treasures hidden in times 
of crisis, and only a very few were considered gifts to imaginary powers, spirits and gods. 
This view has changed considerably. Hoards can now be described as the result of a social 
practice that had been in use for thousands of years in many parts of Europe, from the 
Atlantic to the Urals. To think of such long continuities, the longue durée in Fernand 
Braudel's sense, would have been impossible in the 1980s. 

If we describe this practice today in this way, then of course it also has a great 
deal to do with a key text in cultural anthropology, Marcel Mauss' Essai sur le don, to 
which we owe the insight into the mechanisms of the system of gift-giving. The act of 
giving gifts between people is similar as it is between people and imaginary powers. So, 
the social purpose of the hoards is therefore clear in its basic features. This raises 
completely new questions. Research on hoards has actually only just begun. Since these 
finds were thought to be the hidden property of traders, they have never been studied 
intensively. There has been new research in this area in recent years. In many cases, we see 
that these finds are not documented as they should be for statistical analyses and the like. 
Fortunately, digital forms of documentation are available to us today, which make many 
things easier. There are also some hoards in Romania that are not yet fully published. 

 
In your papers, you have also approached the issue of the Bronze Age 

fortifications. It is well-known that they are true social centers and centers of power. 
What do you consider to be the factors that caused these strategic “cores” to emerge and 
what exactly influenced their dynamics? 

Our research in the Cluster of Excellence „Hillforts of the Bronze Age between 
the Taunus and the Carpathians" has shown that we need to intensify research on hillforts 
in particular. These important monuments are actually still very little researched. We have 
recorded about 1000 such sites in literature and must conclude that for only very few of 
them there are details known about the beginning of the fortification, the duration of the 
settlement and the end. With modern documentation methods, e.g. LIDAR scans, the 
extent of the fortifications can be recorded relatively quickly. Together with Horia 
Ciugudean and Liviu Bălan, we have been able to detect lengthy burnt sections of the 
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fortification at Teleac hillfort near Alba Iulia using geomagnetic measurements. 
Excavations there have shown the enormous potential of this hillfort for further research.  

The Bronze Age and the Early Iron Age fortresses may have had different 
functions in detail, but they were of course the infrastructure of violence and warfare. With 
these hillforts we can record historical events that certainly go far beyond the local and 
regional events. The Bronze Age battlefield of Tollense in Mecklenburg, Germany shows 
very clearly that conflicts between several thousand armed men were to be expected. 

 
For the Romanian public, please tell us when did the first contact with Romanian 

archaeologists occur? Among our specialists, with whom did you have the best 
collaborations? 

Several archaeologists from Romania were guests at our Institute for Prehistoric 
Archaeology at the Free University in Berlin in the 1980s during my time as a student. I 
remember, for example, a small travel group consisting of Attila László, Sabin Luca and 
Zeno Pinter. Alexandru Vulpe was in Berlin, too. Tudor Soroceanu became part of the 
Berlin Institute after his emigration. When I first went to Romania in the 1990s, I received 
great support from Radu Harhoiu. I must also mention Petre Alexandrescu, who helped me 
considerably. Through my trip to the country's museums, many good scientific contacts 
then arose, some of which led to further projects. We also held joint conferences with our 
colleagues in Iași, with Nicolae Ursulescu, Victor Spinei and now Alexander Rubel. Of 
course, I have never dreamt that I would one day become an honorary foreign member of 
the Romanian Academy and the archaeological institutes in Iași and Bucharest. 

 
You are the coordinator of the archaeological excavations carried out in the 

famous tell-site from Pietrele, in southern Romania. When did you start your research 
there and what do you think makes this archaeological site stand out in comparison to 
other tells in the Danube valley? 

We started the excavations in 2002 with the great support of Alexandru Vulpe and 
with Meda Toderaș, a very energetic and competent scientific partner in the excavation 
since 2005. This continuity was a very important basis for the success and with Radu 
Băjenaru as the project leader on the side of the Archaeological Institute „Vasile Pârvan” 
and its director Eugen Nicolae, this great support has also been continued since the death of 
Alexandru Vulpe. We are a very international team and fortunately nationality never played 
a role in the team. Only over the years did we learn how high the settlement mound really 
is. We reached the base of the settlement mound in 2019. The complete stratigraphy covers 
a height of almost 12 metres. There is absolutely no comparable settlement mound in south-
eastern Europe that has such a thickness of strata for this short period of time. This provides 
us an insight into the life and economic strategies of the inhabitants between c. 4600 and 
4300 BC. There is a very dense documentation for this sequence: we are able to describe, 
for example, the development of pottery during this period in great detail, but also the 
changes in domestic animal husbandry, fishing and many, many other aspects. Almost 200 
radiocarbon dates form a solid framework for dating. Jürgen Wunderlich and Dirk Nowacki 
from University of Frankfurt were able to prove that Pietrele was situated at a huge lake, 
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which probably had direct connections to the Black Sea. By the way, a detailed essay in 
Romanian has just been published in the journal Materiale și Cercetări Arheologice. 

 
You are the director of the Eurasia Department of the German Institute of 

Archaeology, and this institution enjoys special recognition, not only at European level. 
From this perspective, how do you think archaeology can have a greater impact on the 
general public? 

There is no doubt that archaeology is present in the public sphere to quite an 
extraordinary degree, out of proportion to its economic or cultural importance. There are 
not nearly as many TV reports on the latest developments in physics or chemistry as there 
are reports on excavations all over the world. Great interest in archaeology exists. So, we 
should start writing more and better books for a wider audience. 

 
Professor Hansen thanks a lot for your thoughts! 
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Professor Svend Hansen and ambassador Roland Lohkamp at Pietrele – Romania (2007). 

 

 
Professor Svend Hansen and Alexandru Vulpe at Pietrele – Romania (2007).

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Roland_Lohkamp
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Professor Svend Hansen, ambassador Wilfried Gruber and Alexandru Vulpe 

at Pietrele – Romania (2004). 
 

 
Professor Svend Hansen at the opening ceremony of the exhibition 
„Descoperiri arheologice din Germania” in Iaşi, in the presence 

of German ambassador Andreas von Mettenheim (2011).
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Professor Svend Hansen and the participants of the conference 

in Piatra Neamț - Romania (2017). 

 
Professor Svend Hansen and his team at Pietrele – Romania (2019). 
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Professor Svend Hansen and Meda Toderaş in Shanghai (2019). 

 

 
Professor Svend Hansen in Shanghai (2019). 

 



 

 



 

 
 
 

ARCHAEOLOGICAL CONNECTIONS BETWEEN DIFFERENT 

WORLDS. INTERVIEW WITH PROFESSOR WOLFGANG 

DAVID (ARCHAEOLOGICAL MUSEUM IN FRANKFURT) 
 
 

Vasile Diaconu 
 

 
It is known that at European level, one of the best 

schools of archaeology is the German one. An important 
representative of the German school is Professor 
Wolfgang David, with a rich scientific career and a very 
wide field of research. 

Born in 1961 in Kassel, Wolfgang David graduated 
from Ludwig-Maximilian University in Munich, where after 
that he pursued a master's degree. His training was crowned 
with the defense of his doctoral thesis in 1993. The last one 
had as subject the study of metallic objects from the Middle 
Bronze Age in the Carpathian area. 

From the time of his doctoral studies he held the 
position of scientific researcher at the Institute of Pre- and 
Protohistoric Archaeology of the Roman provinces, Ludwig Maximilian University of 
Munich, later becoming a scientific assistant. 

In 2005, at the same time as the establishment of the Kelten Römer Museum in 
Manching, Wolfgang David becomes the director of this institution, until 2017. Since 2018 
he is the executive director of the Archaeological Museum in Frankfurt am Main. 

He has been a lecturer at various universities in Germany and has had several 
documentation internships in Rome. 

The scientific activity of Professor Wolfgang David is a very consistent one, being 
the author of several monographic works and also of a very large number of articles and 
studies. His works deal with topics related to the Bronze Age, analysing aspects such as 
the ornamentation and symbolism of metal artifacts, migrations and cultural contacts in 
the Bronze Age and Iron Age and also the archaeology of the twentieth century. 

Due to his expertise, Professor David was selected as a member of the editorial 
staff or reviewer of several prestigious publications in Germany, Austria, Italy, Romania, 
USA and Great Britain. 
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As a recognition of his research activity, he was elected a corresponding member 
of the German Archaeological Institute, of the Italian Institute of Prehistory and 
Protohistory, and also a member of the Frankfurt History Commission. 

 
Professor Wolfgang David, I have noticed that you have a special interest in 

the metal age, especially in the Bronze Age in Central Europe. What exactly 
determined the orientation towards this field? Was there a scientific personality 
responsible for this influence? 

There were four scientific personalities in the years 1983 and 1984. The first 
formative contact with the Bronze Age - and specifically with the Early, Middle and Late 
Helladic - I had as a student in 1983 and 1984 during the excavations in the Mycenaean 
palace complex of Tiryns under the direction of Professor Klaus Kilian (1939-1992). These 
5 months in total in the Mycenaean Argolis, dealing with the Mycenaean culture, getting to 
know the most important excavation sites in the Argolis was the “foundation stone”. I first 
dealt with the Early Bronze Age of Central Europe - from the Rhône Culture to the Mureș 
Culture and the hoard finds - in 1984 at the University of Saarbrücken in an advanced 
seminar taught by Professor Frauke Stein (*1936). My topic at that time was cemeteries of 
the Nitra group in south-west Slovakia. The final decision, however, was made by 
Professor Georg Kossack (1923-2004), who gave me the topic "The impact of the Apa-
Hajdúsamson deposit horizon" to work on in an advanced seminar in Munich, in the winter 
semester 1984/85, which he taught together with Professor Kurt Horedt (1914-1991). 
However, Professor Rolf Hachmann (1917-2014) had the most formative effect on me with 
regard to the study of the Bronze Age. I not only read his books and article, but also 
studied with him for a semester in Saarbrücken, in 1984, and took part in the excavation 
led by him and Jan Lichardus in Drama, Bulgarian Thrace, in 1985; and I remained in 
contact with him later.  

 
In your papers, you approach different issues, but many of the published studies 

have as their subject metal objects. It is known that they are a good chronological and 
cultural indicator, that is why I would ask you, please, to tell us how rigorous an analysis 
of the metal inventory should be? Are the classic typologies still valid? How much can they 
be improved? 

The morphological and typological analysis of the metal inventories must be 
carried out as precisely as possible. The growing amount of the materialfound, naturally 
places great demands on those who work with it. It took years of intensive research to be 
able to reliably assess the typology of the forms. However, the increase of the discovered 
material allows for an increasingly differentiated observation and recurring combinations 
of certain types can be assessed more reliably with regard to their statistical significance. 
Regional chronologies can be synchronised with each other on the basis of the metal forms 
that are widespread across the regions. And this scheme of relative chronology can then be 
linked to the solar years on the basis of dendrochronological data. And thus, even in 
regions for which there are no historical calendar chronologies, one has the possibility of 
direct absolute dating without the uncertainties that exist with radiocarbon dating. 
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Particularly with regard to the chronology and chorology of the Bronze Age, the 
proliferation of discovered material is constantly yielding new starting points that can lead 
to the correction of older ideas and the refinement of chronological divisions.  

The classical typology and the combination of types in the sense of Oscar 
Montelius (1843-1921), Oscar Almgren (1869-1945) or, for example, Paul Reinecke 
(1872-1958) as well as the stratigraphic contexts are still the basis of any chronological 
order of archaeological finds. For the Bronze and Iron Ages, they provide a reliable 
framework of relative chronology, which can then be linked to the calendar dating of the 
Mediterranean countries and Egypt or - as already mentioned - absolutely dated on the 
basis of dendrochronologically dated found complexes. It should be emphasised that the 
relative sequence of the Bronze and Iron Age cultural phenomena has not really changed 
fundamentally since Montelius and Reinecke. Primarily to a refinement of the relative 
chronology and a subdivision of periods and time stages.  

For the period from the 16th/15th century B.C. onwards, radiocarbon dating or 
dendrochronology, which are indispensable for the absolute chronology of earlier periods, 
have not produced any fundamental changes to the framework data of the absolute 
chronology of the Bronze Age and Iron Age. Dendrochronology in particular has led to 
great advances in absolute chronology. Dendrochronology offers more reliable and more 
directly interpretable data than radiocarbon measurements.  

Misunderstandings and errors still arise when radiocarbon dates or 
dendrochronological dates are misinterpreted and wrong conclusions are drawn for the 
relative chronology because mistakes were made in the typological 
classification/assessment. Basically, however, all apparent contradictions between 
typological dating and absolute radiocarbon or dendro data have still been resolved in 
favour of valid dating after critical analysis. 

Furthermore, a detailed morphological and typological analysis in combination 
with technological investigations is indispensable to identify workshops or certain regional 
traditions. This provides a much finer resolution than metal analyses, which only provide 
information about the raw material used by the craftsman. 

 
I have noticed in many of your studies that you focus on inter-regional contacts. 

For example, from the perspective of bronze artifacts, you have identified connections 
between the Transylvanian space and that of Central Europe. We know that a series of 
bronze objects discovered in the Romanian space arrived here from the west. Can you tell 
us if these contacts were in the opposite direction, i.e. from east to west? 

In the Bronze Age, the Carpathian Basin, including its eastern regions in present-
day western Romania and Transylvania, is part of one and the same Central European 
communication and cultural system between Alsace and the Iron Gate, within which the 
Carpathian Basin acts as a kind of civilising centre.  

The so-called “Brotlaibidole/tavolette enigmatiche”, which are connected with 
economic activities or communication, make clear the extent of a network of relations that 
is even larger than that indicated by similar types of metal objects. It reaches from Oltenia 
to the Middle Rhine and from Corsica and Central Italy to Northern Poland. 
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Basically, more objects from the above-mentioned areas in western Romania 
reached the southwest, west and northwest than in the opposite direction. And likewise, 
there is evidence of impact into the regions east of the Carpathians into Moldavia. 
However, there is considerably less evidence of finds that reached central Europe from the 
areas east of the Carpathians. One example is a hilt dagger discovered near Kirchdorf in 
North Tyrol, the form of which is native to the northern Black Sea region in the Noua and 
Sabatinovka cultures.  

 
From a social point of view, how should the metal inventory be interpreted in the 

Bronze Age? We know that some objects are truly signs of status. Many of the disc axes in 
Hajdúsámson, for example, have a complex decor, that is why I ask you how they should 
be perceived: as tools, weapons, or social symbols? 

The axes are both representative ceremonial weapons and signs of status. On the 
richly decorated neck-disc axes from the depots of Hajdúsámson, Apa or Gaura (Valea 
Chioarului/Kővárgóra), motifs of a sign-like character (symbols) are integrated into the 
decoration. But the form itself also functions as a symbol carrier. Thus, the presence of the 
disc is not based on a practical function, but the disc was added to the shaft-hole axe so 
that it could bear a decoration with solar symbols. But the unadorned disc - with or without 
a central knob - also represents a solar symbol by its shape, even without chiselled 
decoration. The spiraloid decoration is merely an additional adornment that adds value. 
The rich decoration is not the indispensable prerequisite to address these axes social 
symbols. The observation that the ornamentation serves as additional decoration but is not 
a necessity for the symbolic character is particularly clear in the case of the shaft-hole axes 
of the Apa-Nehoiu type. 

 
The aesthetics of metal artifacts from prehistory, especially from the Bronze Age, do 

not convey a message of the artisans of those times. You have repeatedly analysed 
decorations found on bronze or gold objects. What are the main observations from this point 
of view? 

The rich ornamentation is primarily a medium for depicting symbols related to the 
sun, moon and sky. But on the gold and bronze objects of the 17th/16th century, with the 
Hajdúsámon Apa style, we also find a decorative style that in its older style phase serves 
for much more than just the representation and transfer of symbols. The ornamentation not 
only represents a code of symbols, but apparently it also serves to individualise the axes. 
And it is even possible to distinguish the individual handwriting of different craftsmen in 
the form of style variants (Hajdúsamson style, Gaura style). Here, an aesthetic will of 
expression of individual craftsmen manifests itself, who of course remain nameless. In the 
course of further development, this is no longer evident on younger swords and axes. 

 
One of your monographs was published in Romania. You know to a certain extent 

the archaeological realities of this space. When did the first contact with Romanian 
archeology or archaeologists took place? 

The first encounter took place in 1982 at the University of Munich with Professor 
Kurt Horedt, who taught at the Institute as a guest of the faculty after his move from 
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Cluj/Klausenburg. I first came into closer contact with Professor Horedt, however, through 
his participation in the advanced seminar on the Early Bronze Age mentioned above in 
question, which he taught in 1984/85 together with my future doctoral supervisor Georg 
Kossack. – Richard Petrovszky (*1950) also took part in this seminar. After moving from 
Caransebeș, where he was curator at the county museum, to Munich, in 1982, he worked 
on his dissertation there. Richard, with whom I worked closely as a fellow student during 
that semester, awakened in me an enthusiasm for the archaeology of Romania. 

I met Horia Ciugudean in Munich at the end of the 1980s, when he gave a lecture 
at the Institute and visited Professor Horedt. At Horia Ciugudean's invitation, I then took 
part in a scientific symposium in Romania for the first time a few years later, in June 1993, 
in Alba Iulia.  

The Romanian archaeologist who was the very first Romanian colleague I spoke 
to in person was Ion Ioniță – who was then a Humboldt Fellow at the University of Bonn – 
in the winter semester of 1983/84, when I was studying in Bonn with Profesor Volker 
Bierbrauer (*1940). I asked Ion Ioniță questions - not at all about the Bronze Age - but 
about the Sântana de Mureș culture and the Černjachov culture. 

 
Your scientific concerns are also related to the Iron Age. You are the editor of 

some papers and you have written about the archaeology of the Celts and the connections 
between them and their contemporary people. For example, how could the contacts 
between the Celts and the Dacians be synthesized? 

This is a very good question, but also a very difficult one in view of the 
scarcity of sources concerning ancient authors. The few passages available are usually 
over-interpreted by historians and archaeologists. What written sources we have on the 
Celts in the Danube-Carpathian region and in the Balkans refer to Macedonia and 
Central Greece as well as Asia Minor, and as a rule they were only handed down at a 
considerable distance in time from the events described (Diodoros, Plutarch, Pausanias, 
Iustin). Only a few passages in Strabon provide information about the contacts or 
confrontations between the Celts (Boians, Tauriscans, Scordiscans) and the Dacians, 
which can only be roughly localised in time and space. 

The text passages sometimes hinder an unbiased consideration of the 
archaeological sources. First of all, ancient written sources and archaeological evidence 
must be examined and analysed separately. Both have to be done very critically with 
regard to old, sometimes nationally romantic or ideologically coloured ideas, too. Only 
then can a synthesis be made.  

When assessing the contacts between Celts and Dacians, the archaeological 
finds are much more important than the sparse and inconclusive written sources. In the 
future, further supra-regional comparative studies on the material culture of, by no 
means, the uniform Latène culture and the Dacian culture in the 2nd/1st century BC will 
be necessary. The transregional relations along the Danube from the Iron Gate to 
southern Germany need to be re-examined. This also applies to the role of Rome, which 
around the middle of the first century BC put direct diplomatic and military pressure on 
the Burebista Empire of the Dacians, on the one hand indirectly from the west by means 
of the Celtic tribes in the Carpathian Basin, and on the other hand from the south along 
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the lower Danube. With their northern expansion, the Romans continued what had begun 
in the time of the Macedonian kings.  

Due to the Iron Curtain that existed until 1989, Central European Latène research 
has so far tended to look to the west, to France, Belgium or Switzerland, instead of 
examining more closely which cultural impulses from the south-east had an impact on the 
material and intellectual culture of Central Europe via the Danube. To what extent did the 
territory of the Dacians function as a giver of impulses from their own culture or as a 
mediator of impulses from Hellenistic-Roman culture on the territories taken over by the 
late Latène culture at the end of the 2nd century and in the 1st century?  

And likewise, further research into the spread of the Latène culture eastwards and 
south-eastwards in the 4th/3rd century is to be pursued. With Piscolţ, one of the largest 
Latène Culture cemeteries in the whole Europe came to light on the eastern periphery of the 
Latène Culture. And the later replacement of the Latène culture in parts of Transylvania by 
the "Padea-Panagjurski Kolonii group" is an interesting archaeological phenomenon. An 
important topic for future archaeological research is the position of the Dacian culture in 
relation to the material culture of the Late Latène period in Central and Northern Europe. Do 
archaeological finds of the Late Latène period not only reflect personal mobility or 
technology transfer, but are they also a reflection of diplomatic contacts of the Dacian 
Empire in Burebista`s period with the peoples and tribes of Central and Northern Europe? 

 
You are a university professor, but also a museum director. From this double 

point of view, I would like to ask you if young people in Germany are still interested in 
studying archaeology? And, also, what is the role of a history / archaeology museum in the 
contemporary world? 

Young people in Germany are still interested in studying archaeology. They come 
into contact with archaeology through school lessons (Classical Antiquity), through 
popular media coverage (Mediterranean countries, Near and Middle East), or also through 
the fact that important archaeological discoveries were made in the region where they grew 
up (Prehistory and Early History and Provincial Roman Archaeology). Particularly popular 
in Germany is the archaeology of the Celts, Romans, Bavarians, Alamanni, Franks, Slavs 
and Vikings. 

Archaeological museums convey the history of mankind and culture from the 
earliest beginnings in the Early Paleolithic to the present day. The invention, significance 
and spread of new technologies and certain ways of living and doing business, the 
relationship between man and the environment, the rise and fall of cultural systems and 
social orders, migrations, questions of identity and religion. These are all topics that can be 
addressed in an archaeological museum. Topics such as climate change, migration or 
national identity are highly topical issues. Here, archaeology and history can make 
important contributions to the current discussion in order to counter latent prejudices and 
misconceptions as well as the political misuse of the past in today's society. 

 
Professor David, thanks a lot for this interview! 
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Professor Wolfgang David in the library (photo - Christoph Boeckheler). 
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Professor Wolfgang David in the Archaeological Museum in Frankfurt am Main 

(photo - Christoph Boeckheler). 
 

 



 

 
 
 
 
 

GÂNDURI ISTORICE ŞI AMINTIRI ARHEOLOGICE. 

INTERVIU CU ACADEMICIANUL ALEXANDRU ZUB 
 
 

Vasile Diaconu 
 
 

Printre personalitățile contemporane, care au 
adus contribuții științifice și culturale deosebite, se 
numără și academicianul Alexandru Zub, spirit 
enciclopedic și făuritor de școală istorică, de numele 
căruia mediul academic ieșean este profund legat. 

Născut în 1934, la Vârful Câmpului, în județul 
Botoșani, Alexandru Zub a fost absolventul Școlii 
Pedagogice din Șendriceni (1953), devenind ulterior 
student al Facultății de Istorie din cadrul Universității 
,,Al. I. Cuza” din Iași, pe care a absolvit-o în 1957. 
Momentul respectiv a fost unul cu profunde implicații 
pentru tânărul de atunci, care, urmare a implicării într-o 
manifestare culturală dedicată împlinirii a 500 de ani de 
la urcarea pe tron a lui Ștefan cel Mare, a fost condamnat la ani de temniță. 

După eliberare a reușit să revină în mediul academic, astfel că în 1973 își susține 
doctoratul cu succes. 

În perioada 1957-1958 a fost cercetător la Institutul de Istorie și Filologie din 
Iași, iar în anii 1964-1968 a fost bibliograf la Biblioteca Centrală Universitară. 

Din 1969 ocupă un post de cercetător la Institutul de Istorie și Arheologie ,,A. D. 
Xenopol”, iar din 1990 va deveni directorul amintitei instituții.  

Cariera de cercetător s-a îmbinat armonios cu cea didactică, astfel că din 1990 
până în 2001, Alexandru Zub a fost și profesor la Facultatea de Istorie.  

Ca o recunoaștere a prolificei activități științifice, în 1991 a fost ales membru 
corespondent al Academiei Române, iar din anul 2004 este membru titular. 

De-a lungul carierei sale a fost ales să facă parte din diverse asociații 
profesionale din România și străinătate, precum Comisia Internațională de Istoriografie, 
Asociația Istoricilor Europeni, Asociația Istoricilor Americani, Societatea Internațională 
pentru Studiul Timpului, Board of Eminent Scholars in History, Académie Internationale 
de Droit Linguistique. 
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Opera academicianului Alexandru Zub este una copleșitoare prin întinderea sa și 
prin varietatea temelor abordate. Este autorul a peste 35 de volume, coordonatorul și 
editorul altor 25 de lucrări, dar a publicat și câteva sute de articole în reviste de istorie, 
literatură și cultură din țară și străinătate.  

Pentru eforturile sale și contribuțiile istoriografice a primit numeroase premii și 
distincții din partea unor instituții și foruri academice din țară și străinătate. 

 
Domnule Academician, deși sunteți ca formație istoric, începuturile carierei 

dumneavoastră au fost marcate de contactul cu arheologia. Ați fost unul dintre beneficiarii 
școlii arheologice ieșene întemeiată de regretatul Mircea Petrescu-Dîmbovița. Pentru că 
puțini sunt cei care cunosc și aceste detalii din biografia dumneavoastră, vă rugăm să ne 
punctați câteva repere.  

Așa cum bine ați spus, încă din vremea studenției am luat contact cu arheologia, 
mai ales că atunci era aproape firesc pentru orice tânăr învățăcel să facă și activitate 
arheologică de teren. La Iași, responsabil de cercetarea acestui domeniu era profesorul 
Mircea Petrescu-Dîmbovița, alături de care, în 1953, luam parte la o cercetare arheologică în 
celebra așezare cucuteniană de la Trușești. Pe toată durata campaniei de săpături stăteam în 
gazdă, în satul Mășcăteni, de unde, în fiecare zi, trebuia sa facem mai mulți kilometri până la 
șantierul arheologic. Noi, studenții, mergeam pe jos, iar profesorul se deplasa cu Rozinanta 
lui, o bicicletă arhaică. Tot cu acel prilej am luat parte și la diverse periegheze în arealul 
localității Trușești, fapt ce mi-a înlesnit nu doar cunoașterea zonei, ci și o apropiere de 
profesorul Petrescu-Dîmbovița. De altfel, dânsul își punea anumite speranțe în mine și în 
faptul că voi face arheologie, deși firea mea firavă nu mă recomanda neapărat pentru asta. 

În toamna aceluiași an, după o lună de pregătire militară la Ineu, în zona Aradului, 
am revenit în Iași, unde trebuia să mă ocup de prelucrarea unor materiale arheologice de pe 
șantierul de la Trușești. Într-una dintre zile, când mă duceam spre muzeu, care era mai sus 
de Universitate, am avut o criză de hemoptizie, fapt ce m-a determinat să îmi schimb 
traseul și să merg la spitalul de boli pulmonare, care se afla în apropierea Palatului Culturii. 
Acolo am avut norocul să întâlnesc o doamnă asistentă, care era sora decanului Facultății 
de Istorie de atunci, Dumitru Berlescu, și care s-a preocupat de îngrijirea sănătății mele. 
Din păcate, faptul că aveam un organism mai sensibil, m-a făcut să renunț la posibilitatea 
de a continua drumul spre o carieră arheologică. Oricum, eu am rămas pe un teren care 
dorea să împace și să îmbine disciplinele istorice, nu să le disocieze.  

În generația mea au fost destui colegi care s-au preocupat mai mult de arheologie 
și i-aș aminti aici pe unii dintre ei, care au și condus instituții muzeale. Spre exemplu, am 
fost coleg de generație cu Viorel Căpitanu de la Bacău, cu Vasile Ursachi de la Roman, dar 
și cu Mihalache Brudiu de la Galați. De altfel, de ei mă leagă și o prietenie deosebită, mai 
ales prin prisma evenimentelor din 1957. 

De altfel, după eliberarea mea din detenție am fost nevoit să lucrez o perioadă pe 
câteva șantiere arheologice în județul Bacău (Lespezi, Răcătău), alături de colegul Viorel 
Căpitanu. Desigur, atribuțiile mele acolo erau destul de limitate, dar nevoia de a-mi asigura 
existența m-a făcut să accept și o astfel de sarcină.  
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Ce moment mai deosebit vă amintiți din perioada studenției?  
Deși a trecut mult timp de atunci și au fost și destule momente plăcute, unul dintre 

ele aș vrea să îl evoc aici, pentru că se leagă de subiectul arheologiei. Cred că era în 1954, 
când, la Iași, fusese invitat reputatul istoric și arheolog britanic Vere Gordon Childe. 
Acesta a susținut atunci o conferință despre profesia de arheolog și despre aplicabilitatea 
acesteia pentru spațiul carpato-dunărean. Evenimentul a fost prezidat de profesorul 
Petrescu-Dîmbovița, dar au fost prezenți acolo și alți specialiști cu preocupări în domeniul 
arheologiei. L-aș aminti aici pe Nicolae Zaharia, care, deși era geograf la bază, făcuse 
numeroase cercetări de teren în zona de nord a Moldovei. A fost prezent atunci și Anton 
Nițu, care era capabil să susțină un dialog cu Gordon Childe pe teme arheologice. Desigur, 
pentru comunitatea arheologică ieșeană, care se afla cumva la un început de drum, prezența 
unei somități precum Gordon Childe a reprezentat un impuls benefic.  

Pentru că m-am referit la o anumită înnoire a mediului academic ieșean de la acea 
vreme, trebuie să știți că în 1957 au venit de la Cluj doi foarte buni specialiști: Nicolae 
Gostar, care provenea din școala lui Daicoviciu și care avea preocupări de arheologie 
clasică, și Alexandru Husar, filolog, dar care avea aplecare și spre istoria medievală și 
modernă. De altfel, Nicolae Gostar a fost și coordonatorul primelor săpături arheologice în 
cetatea dacică de la Bâtca Doamnei, de lângă Piatra Neamț.  

 
Pentru că ați amintit de anul 1957, vă rog să ne spuneți ce implicații a avut 

pentru dumneavoastră acel moment? Știm că a reprezentat un moment dificil, generat de 
un act cultural la care ați fost parte activă.  

Despre acel moment am vorbit adesea și am și scris, iar o detaliere a subiectului 
poate fi consultată într-o lucrare apărută în anul 2002. Cu toate acestea, voi relua pe scurt 
istoria acelui moment și urmările lui. De la început se cuvine să spun că anul 1957 trebuie 
privit într-un context geopolitic mai larg. În anii 1955-1956 ,,spiritul Genevei” a avut o 
anumită influență asupra mediului universitar, inclusiv asupra celui ieșean. În baza unei 
anumite deschideri care se putea observa atunci, încă din primăvara lui 1956 ne-am gândit 
să organizăm o manifestare dedicată împlinirii a jumătate de mileniu de la urcarea pe tron a 
domnitorului Ștefan cel Mare. Simțeam asta ca pe o datorie de viitori istorici, însă lucrurile 
s-au precipitat un pic după evenimentele din Ungaria. Din acel moment vigilența 
autorităților a crescut foarte mult.  

În toamna lui ’56 a fost organizată o excursie în nordul Moldovei, inclusiv la 
Putna, unde, un grup de studenți ieșeni, încercam să punem bazele momentului 
comemorativ din anul următor. A urmat o perioadă în care planurile noastre și cele ale 
conducerii universității se aflau în contradicție. Cu toate acestea, în primăvara lui 1957 am 
pus la punct un program al manifestării de la Putna. Printre inițiatorii manifestării eram eu, 
A. I. Popescu și D. Vacariu, de la Filologie, precum și M. Brudiu de la Istorie. 

Programul manifestării a fost făcut pe muchie de cuțit, fiind nevoiți să jucăm 
cartea oficialităților, dar și să spunem lucrurilor pe nume atât cât se tolera. Cu acel prilej a 
circulat și o broșură de texte poetice sau scriitoricești, care spuneau ceva mai mult decât se 
afirma în programul oficial al manifestărilor. Ca să aveți o idee despre starea de spirit a 
acelui moment, trebuie să știți că pe prima copertă a programului, care avea opt pagini, era 
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scris următorul distih, preluat din Coșbuc: ,,Ne avem și noi Olimpul, și pe-a veșniciei 
poartă / Am intrat și noi; și-ntr-însul Zei fără moarte-avem!”. 

Manifestarea de la Putna a fost una decentă, cu un profund caracter științific și 
cultural, fiind însoțită și de un pelerinaj amplu, fapt destul de rar în vremurile respective. 
Pentru noi, cei care organizasem evenimentul, a fost un moment de împlinire, pentru că 
acea manifestare noi o văzusem ca pe un moment al afirmării programatice a unei 
generații. Din păcate autoritățile, și inclusiv conducerea universității, erau de altă părere, 
considerând gestul nostru ca având caracter legionar. 

Imediat după evenimentul de la Putna am intrat în vizorul autorităților, fiind 
supravegheat prin diverse tehnici. Cu anumite dificultăți am reușit să mă angajez la 
Institutul de Istorie, unde am activat puțin timp, până în primăvara lui 1958. Atunci, pe 6 
martie, începea un drum dificil pentru mine, care a durat până în 1964. 

  
Ați avut prilejul, pe parcursul carierei dumneavoastră academice, să 

interacționați cu oameni de seamă din diverse domenii ale culturii. Care ar fi prima 
personalitate de care vă amintiți acum și a cărei întâlnire v-a onorat? 

În 1973 publicam volumul ,,Vasile Pârvan. Efigia cărturarului”, care ulterior a 
ajuns și la Chicago, pe masa lui Mircea Eliade. Cel mai probabil, cartea îi fusese expediată 
de editură. La un moment dat m-am trezit cu o scrisoare adresată mie și care făcuse ocolul 
orașului înainte de a ajunge la destinatar. Epistola era semnată de Eliade, care îmi 
mărturisea că a sacrificat o noapte și pregătirea pentru o viitoare conferință doar pentru a 
citi cartea și a vedea cum se reflecta în ochii noii generații ,,zeul” său din tinerețe – Vasile 
Pârvan. Nu ne cunoșteam personal, dar după acest moment am avut o corespondență scurtă 
și la obiect, prin care stabilisem să ne și întâlnim. Am convenit ca atunci când Eliade va 
avea drum la Paris să mă înștiințeze și să găsim o soluție să ne întâlnim. El mergea în 
Franța în fiecare vară, când avea liber de la catedră.  

În 1983, când pentru mine au coincis mai multe obligații de natură academică, am 
făcut o mică expediție în Anglia, dar am făcut un popas în Franța. Am poposit la Paris 
unde se afla un prieten de-al meu din închisoare, Ion Omescu, iar de acolo am mers la 
Montpellier, unde funcționa un celebru istoric, Charles-Olivier Carbonell. După o 
convorbire telefonică am reușit să mă întâlnesc cu Mircea Eliade, cu care am petrecut ore 
bune, discutând diverse teme de istorie și filosofie. 

 
Sunteți un istoric recunoscut, preocupat în mod special de evenimentele lumii 

moderne și contemporane. Ce a însemnat modernitatea în Țările Române? Ce jaloane 
istorice ne puteți indica? 

Prin excelență vorbim de modernitate, din punct de vedere istoric, atunci când ne 
raportăm la perioada secolelor XVIII-XIX. Epoca modernă nu a ieșit din neant și nu s-a 
oprit la 1900; a existat un anumit parcurs evolutiv. 

Spre exemplu, secolul XIX românesc, fără Școala Ardeleană, cu discursul 
identității românești și al construcției de sine românești, nu se poate înțelege pe deplin. 
Desigur, Școala Ardeleană e doar un punct de plecare, dar nu trebuie să uităm ce făceau 
cronicarii noștri în secolul XVII și ce sugestii rezultă din opera lor. Aici trebuie să ne 
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raportăm în mod special la Dimitrie Cantemir, care aparține ambelor lumi, atât 
medievalității, dar și modernității. El a reprezentat un prag al modernității.  

Din perspectivă personală, intrarea mea în lumea științifică este legată tocmai de 
Dimitrie Cantemir, pentru că în noiembrie-decembrie 1973 am participat la un colocviu 
internațional dedicat lui Cantemir la 250 de ani de la moarte și la 300 de ani de la naștere. 
Atunci, la Fraiburg in Breisgau, am vorbit despre ideea de cauzalitate la Cantemir, ceea ce 
mi-a permis o anumită deschidere și apropiere față de cei care participau la acea 
manifestare. Am subliniat atunci că epoca lui Cantemir, care era plină de strălucire, dar și 
de dificultăți, putea fi percepută diferit; era o perioadă aflată în pragul modernității, în 
cazul nostru, dar în plină modernitate dacă ne referim la alte spații culturale. Dintre cei 
prezenți la acea conferință i-aș aminti pe Virgil Cândea, Alexandru Elian - cunoscutul 
bizantinolog și medievist, sau Zoe Dumitrescu Busulenga.  

Revenind la o idee anterioară, secolul XIX a fost un secol al naționalităților, dar și 
al unor construcții de tip socio-cultural și geo-politic. Țările Române s-au încadrat perfect 
în acest peisaj.  

 
De puțin timp vă aflați la Mănăstirea Văratec și întregiți lista academicienilor 

români care au căutat liniștea în acest așezământ monahal. Așa cum binecunoscuta Zoe 
Dumitrescu Bușulenga, devenită monahia Benedicta, a ales să își petreacă anii bătrâneții 
în atmosfera mănăstirii, iată că și dumneavoastră ați găsit aici locul perfect pentru muncă 
și odihnă în același timp. În acest context vă rog să ne spuneți, de ce aleg mulți intelectuali 
să se retragă în astfel de locuri cu o încărcătură spirituală ridicată? 

La Mănăstirea Văratec am ajuns pentru prima dată în tinerețe și am revenit aici ori 
de câte ori am avut ocazia. Pentru mine este un loc cu o mare încărcătură. Pe aici s-au 
perindat personalități ale culturii noastre, aici a trăit o perioadă Zoe Dumitrescu Bușulenga, 
iar obștea monahală este foarte primitoare. Aici sunt de puțin timp, dar este locul perfect 
pentru mine. Liniștea mănăstirii și grija celor din jur îmi oferă cel mai bun cadru pentru a 
mă bucura de o existență care îmi permite încă să mai lucrez pe tărâm științific. Probabil că 
din același motiv unii intelectuali au ales acest tip de ,,refugiu”.  

 
Domnule Academician vă mulțumesc mult pentru posibilitatea de a împărtăși 

aceste gânduri cu cititorii Memoria Antiquitatis! 
 

 

 



V. Diaconu 188 

 
Academicianul Alexandru Zub cu familia pe un șantier arheologic. 

 

 
Academicianul Alexandru Zub la moment aniversar, Mănăstirea Văratec (2020). 
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Academicianul Alexandru Zub la moment aniversar, Mănăstirea Văratec (2020). 

 
Academicianul Alexandru Zub și autorul interviului, Mănăstirea Văratec (2020). 
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Stanislav Țerna, Mariana Vasilache, Figurinele antropomorfe din etapa 
Cucuteni A din interfluviul pruto-nistrean (în baza colecțiilor Muzeului 

Național de Istorie a Moldovei) / Anthropomorphic Figurines from 
Cucuteni A stage from the Prut-Dniester interfluves (the collections of the 

National Museum of History of Moldova), Bibliotheca „Tyragetia”, XXXI, 
Tipografia „Bons Offices”, Chișinău, 2019, 263 p. 

ISBN 978-9975-80-903-0 
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Lucrarea de față reprezintă rezultatul efortului colectiv de cercetare și analiză ale 

materialelor descoperite în deceniile trecute, valorificând materiale arheologice descoperite 
anterior și aflate în depozitele Muzeului Național de Istorie a Moldovei din Chișinău. 
Precizăm faptul că cei doi tineri coautori, buni specialiști în ceea ce privește cultura 
Cucuteni, au colaborat anterior în ceea ce privește valorificarea unor piese încadrate în 
plastica antropomorfă.  

Introducerea este semnată de ambii autori și prezintă aspecte generale legate de 
încadrarea cronologică și culturală a pieselor aflate în discuție, respectiv faza Cucuteni A-
Tripolie B1. Lucrarea de față are o justificare pertinentă, mai ales datorită publicării 
deficitare chiar și a materialelor deja cunoscute, printr-un singur desen monocrom, aspect 
care a trunchiat informațiile. Abordarea exhaustivă a patrimoniului este una corectă și 
adaptată la noile metodologii de cercetare.  

Cartea este structurată în patru capitole principale: Capitolul I. Cercetarea etapei 
Cucuteni A între Prut și Nistru – considerații generale (Mariana Vasilache); Capitolul II. 
Plastica antropomorfă a etapei Cucuteni A – considerații generale (Stanislav Țerna); 
Capitolul III. Colecții (Mariana Vasilache); Capitolul IV. Caracterizarea generală a 
plasticii antropomorfe din etapa Cucuteni A din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a 
Moldovei (Stanislav Țerna). Cartea se încheie cu Concluzii (Stanislav Țerna), Bibliografie 
și Planșe. 

Capitolul I, Cercetarea etapei Cucuteni A între Prut și Nistru – considerații 
generale (M. Vasilache), reprezintă o sinteză asupra istoricului de cercetare din zona 
cuprinsă între Prut și Nistru, cu accentul pus pe așezările fazei Cucuteni A. Discuția 
sintetică asupra așezărilor și a locurilor predilecte de amplasare a acestora, a sistemelor de 
apărare, a locuințelor și amenajărilor interne încadrează materialele arheologice 
descoperite, atât în vechime, cât și ca urmare a cercetărilor mai recente. O scurtă 
incursiune asupra uneltelor litice și cele din materii dure animale o găsim ca fiind 
binevenită, schițând contextul larg de apariție a statuetelor.  

Într-un limbaj clar este abordată tehnica și metodologia de prelucrare a lutului 
pentru confecționarea vaselor și a statuetelor, aspect pe care îl apreciem la superlativ, fiind 
extrem de accesibilă exprimarea și explicațiile, la nivelul de înțelegere al publicului larg, 
dar și al specialiștilor în domeniu.  

Capitolul II, Plastica antropomorfă a etapei Cucuteni A – considerații 
generale (S. Țerna), este un excurs științific ce cuprinde un istoric al cercetărilor, cu 
accentul asupra principalelor etape în studiul statuetelor și figurinelor, precum și asupra 
paradigmelor interpretative specifice diverselor etape de cercetare. Stadiul actual al 
colecțiilor de plastică antropomorfă din etapa Cucuteni A-Tripolie B1 reprezintă o parte în 
care se descriu cantitativ statuetele descoperite în funcție de siturile unde acestea au fost 
identificate. În ceea ce privește tehnologia și modelarea, acestea sunt elemente fără de care 
în zilele noastre nu mai pot fi discutate artefactele. Din punctul de vedere al dimensiunilor, 
statuetele antropomorfe sunt abordate statistic, prin trei parametri metrici: înălțime, lățime 
și proporții (raportul dintre înălțime și lățime). Procesarea statistică a fost făcută pentru 72 
de piese întregi, concluzionând că „figurina mediană” din etapa Cucuteni A are o înălțime 
de circa 8 cm, lățimea de aproape 3 cm, iar proporția dintre cele două dimensiuni are 
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valoarea de 3 (statueta este de 3 ori mai lungă decât lată). Din punct de vedere 
dimensional, autorul distinge „figurine de dimensiuni mici, medii, mari și foarte mari”, 
dimensiunile fiind corelate cu palma umană. Din punctul de vedere al poziției, statuetele 
sunt analizate statistic în funcție de gradul de înclinare al corpului, fiind identificate patru 
poziții ale statuetelor: șezând cu corpul înclinat în față, șezând cu corpul drept, șezând cu 
corpul lăsat pe spate, în picioare. Procentul cel mai numeros este format din statuete în 
picioare. Fragmentarea și prezervarea urmărește starea de conservare și modul de fractură 
al statuetelor. Autorul identifică 21 de tipuri de fragmentare, în funcție de zona anatomică 
păstrată după fragmentare. A fost discutată și ponderea procentuală a tipurilor de 
fragmentare a plasticii din etapa Cucuteni A. Important de remarcat ni se pare faptul că 
autorii consideră ca teoretic posibilă spargerea intenționată a figurinelor antropomorfe, 
având în vedere observațiile directe asupra unor exemplare care prezintă fracturi în zone 
rezistente sau atipice. Autorii consideră prin morfologia statuetelor „forma prin care sunt 
redate elementele arhitectonice ce alcătuiesc corpul tridimensional al figurinei umane: 
capul, gâtul, corpul, membrele superioare și inferioare, la care se adaugă caracteristicile 
sexuale”. Fiecare dintre aceste elemente sunt discutate pe rând și sunt identificate tipologii 
pentru pozițiile membrelor superioare (9 tipuri) și inferioare (5 tipuri). O discuție extrem 
de valoroasă este asupra identificării și atribuirii genului statuetelor, având în vedere faptul 
că nu toate reprezintă caracteristici sexuale clar definite biologic. Unul dintre criteriile de 
diferențiere sexuală în cazul plasticii antropomorfe este modul de reprezentare al 
picioarelor, cele masculine în majoritate covârșitoare având picioarele separate. Din punct 
de vedere stilistic, s-a determinat faptul că 76% dintre figurinele etapei Cucuteni A sunt 
ornamentate, cu decorul incizat în proporție de peste 90%. Foarte utile sunt două grafice 
care prezintă varietățile decorului, atât pe partea frontală, cât și pe partea dorsală, în funcție 
de zona anatomică. Sunt discutate inclusiv podoabele reprezentate pe plastica Cucuteni A. 
În ceea ce privește contextul descoperirilor, acesta a fost tratat prin prisma a doi indici 
statistici: indicele prezenței („numărul de figurine recuperate de la fiecare sit raportat la 
100 mp de suprafață cercetată”) și numărul mediu de figurine pe complex „obținut prin 
raportarea valorii mediane a numărului de figurine descoperite în diverse tipuri de 
complexe (...) la cantitatea complexelor respective ce conțin figurine”. Pentru indicele 
prezenței au fost luate în calcul 12 situri unde aria decopertată a depășit 500 mp. În ceea ce 
privește numărul de figurine în funcție de complexe, se observă faptul că majoritatea 
provin din locuințe de suprafață. Distribuția neuniformă a plasticii antropomorfe este 
scoasă în evidență de către autori exact prin precizarea aspectelor numerice. Un aspect 
asupra căruia autorii insistă este menționarea unor locuințe remarcabile din punctul de 
vedere al inventarului deosebit, punând accent pe numărul de figurine recuperate.  

Extrem de inspirat și chiar ușor poetic considerăm sub-titlul O „societate a 
figurinelor” abordând cu mult curaj o problematică controversată, respectiv structura 
socială a comunităților din etapa Cucuteni A. Autorii consideră că există trăsături ale 
statuetelor (podoabe sau diferite accesorii) care ar putea „semnala o segregare a societății”. 
Construirea fortificațiilor, precum și depozitele cu obiecte de prestigiu sunt atribuite unei 
posibile competiții pentru resurse și, implicit, acumularea unor obiecte cu valoare 
deosebită. Autorii semnalează inclusiv lipsa necropolelor în cazul comunităților Cucuteni 
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A-Tripolie B1, aspect care obturează informații esențiale cu privire la viața, societatea și 
obiceiurile funerare ale cucutenienilor. 

Capitolul III, Colecții, semnat de M. Vasilache, este cel mai consistent capitol al 
lucrării. Acesta conține descrierea a 11 situri arheologice: Cuconeștii Vechi I, Cotova, 
Duruitoarea Veche I, Duruitoarea Nouă (Ivanovca), Horodca Mare-La Cetate, Jora de Sus, 
Moșana I, Putinești II, Putinești III, Ruseștii Noi I și Stolniceni-Cetate. Fiecare dintre situri 
este descris din punct de vedere geografic, inclusiv cu coordonatele din Google Earth, cu 
accent pe contextele cercetate și inventarul aferent. La sfârșitul fiecărei descrieri de sit este 
alcătuit catalogul figurinelor antropomorfe, care este în cantitate variabilă. Descrierea este 
una tehnică, iar numerotarea figurinelor din cadrul catalogului corespunde cu numerotarea 
din cadrul planșelor, aspect ce ușurează găsirea informațiilor. 

Capitolul IV, Caracterizarea generală a plasticii antropomorfe din etapa 
Cucuteni A din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Moldovei (S. Țerna), 
cuprinde o sinteză asupra tehnologiei, morfologiei, stilisticii și contextului arheologic al 
plasticii antropomorfe în funcție de fiecare sit în parte. În cadrul acestui capitol sunt scoase 
în evidență asemănările și deosebirile între piesele ce provin din același sit, în funcție de 
cele patru criterii menționate. Diferențele între statuete sunt subliniate în concluzii, 
remarcând totuși „caracterul deosebit de unitar al plasticii cucuteniene dintre Carpați și 
Nistru, din etapa Cucuteni A-Tripolie B1”. 

Bibliografia cuprinde o listă consistentă de lucrări reprezentative în ceea ce 
privește siturile abordate, precum și problematica plasticii antropomorfe în general. 
Planșele, în număr de 63, sunt realizate cu o calitate bună, prezentând fotografii ale 
pieselor din diverse unghiuri. Remarcăm faptul că fiecare piesă este ilustrată frontal, dorsal 
și lateral, în unele cazuri fiind chiar mai multe poziții, în funcție de complexitatea 
obiectului. Fundalul gradient într-o culoare neutră permite observații amănunțite asupra 
pieselor, formând un minim contrast necesar. Cartea este cu atât mai demnă de apreciere, 
având în vedere faptul că lucrarea de față este în formă bilingvă română-engleză, 
traducerea fiind făcută de către autori, alături de Andreea Țerna și Mariana Balan. Textul 
este aranjat pe două coloane, în română și în engleză în paralel, aspect care ușurează 
corelarea textului în cele două limbi. 

Recuperarea informațiilor pe care le oferă vechile descoperiri este un demers 
dificil, cu atât mai mult cu cât, de cele mai multe ori, informațiile sunt trunchiate sau 
aproape inexistente. Apreciem în mod deosebit efortul autorilor de a valorifica atât 
informații din literatura arheologică veche, cât și colecțiile de materiale existente, aducând 
informații suplimentare față de ceea ce se cunoștea până în prezent.  

 
Adela Kovács 
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Anton Coșa, Tezaurul monetar de aur (sec. XIX) 

din colecția Muzeului de Istorie Bacău, 
Editura Magic Print, Onești, 2020, 202 p. 

ISBN 978-606-622-513-7 
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Volumul, Tezaurul monetar de aur (sec. XIX) din colecția Muzeului de Istorie 

Bacău, avându-l ca autor pe istoricul Anton Coșa, a ieșit de sub tipar la începutul lunii 
octombrie 2020, fiind lansat cu prilejul Simpozionului Național „Vasile Pârvan” (care a 
avut loc, la sediul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, în ziua de 8 
octombrie 2020). 

Lucrarea, publicată la Editura „Magic Print” din Onești, în condiții grafice 
excepționale, cu ilustrație color, a apărut sub egida Complexului Muzeal „Iulian 
Antonescu” Bacău, editarea ei fiind finanțată de Consiliul Județean Bacău. 

Cartea cuprinde un Studiu introductiv (p. 5-40), un Catalog al monedelor de aur 
(p. 41-188), o Bibliografie (p. 189-194) și un Rezumat în limba engleză (p. 195-200). 

Lucrarea continuă un proiect mai vechi al autorului privind cercetarea științifică și 
valorificarea prin publicare a obiectelor din patrimoniul Muzeului de Istorie din Bacău, 
început cu câțiva ani în urmă și concretizat, deja, prin tipărirea câtorva volume: Pipele din 
colecția Muzeului de Istorie Bacău (Editura Magic Print, Onești, 2015); Sigiliile din 
colecția Muzeului de Istorie Bacău (Editura Magic Print, Onești, 2016); Cahlele din 
colecția Muzeului de Istorie Bacău (Editura Magic Print, Onești, 2019). 

În studiul introductiv, dr. Anton Coșa menționează, printre altele, că publică în 
acest volum „un important tezaur monetar de aur (intrat recent în patrimoniul Muzeului de 
Istorie din Bacău) care, prin importanța lui deosebită (istorică, numismatică, heraldică, 
muzeografică), merită să fie repertoriat într-un catalog” (p. 6). 

De asemenea, dezvoltând contextul în care obiectele respective au intrat în 
patrimoniul muzeului, autorul menționează faptul că acest tezaur monetar de aur „se 
compune dintr-un număr de 234 de monede de aur: o monedă din Imperiul Britanic 
(Regatul Unit), 10 monede din Imperiul Rus, 32 monede din Imperiul Otoman și 191 
monede din Imperiul Austriac respectiv Imperiul Austro-Ungar” (p. 6). Moneda britanică 
„are valoarea nominală de 1 liră (sovereign) și este din anul 1873” (p. 7), monedele rusești 
„au fiecare valoarea nominală de 5 ruble” (p. 9), fiind emise între anii 1835-1877, 
monedele otomane „au fiecare valoarea nominală de 100 kuruși” (p. 15), fiind emise între 
anii 1850-1873, iar monedele austriece „au fiecare valoarea nominală de 1 ducat ... fiind 
emise între anii 1837-1878” (p. 23). 

Monedele au fost bătute în atelierele de monetărie din Sydney – moneda britanică 
(p. 7); Sankt Petersburg – monedele rusești (p. 9); Constantinopol – monedele otomane (p. 
15); Viena, Alba Iulia, Kremnica, Veneția – monedele austriece (p. 23). 

În privința motivației ascunderii în pământ a celor 234 de monede de aur, autorul 
consemnează, printre altele, faptul că „locul descoperirii se suprapune unui spațiu 
geografic aflat la întretăierea unor axe de comunicație economică importante, la confluența 
unor drumuri comerciale folosite cu precădere de către negustori. Din acest punct de 
vedere, monedele de aur din tezaur ar fi putut aparține unui negustor de mărfuri sau unui 
negustor de bani (zaraf)” (p. 33), adăugând totodată că „îngroparea tezaurului ar putea fi 
legată și de evenimente militare, politice ori diplomatice, având în vedere contextul intern 
și internațional al vremii ... care a afectat în mod evident și spațiul românesc, inclusiv zona 
județului Bacău” (p. 33). 
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În ceea ce privește descrierea propriu-zisă a acestui tezaur monetar de aur din 
colecția Muzeului de Istorie Bacău, dr. Anton Coșa precizează: „am urmat o schemă 
prestabilită, o fișă de catalog (ancorată într-o oarecare măsură de modelul fișei analitice de 
evidență a obiectelor de patrimoniu muzeal), astfel încât să putem insera informații 
relevante privind fiecare piesă în parte” (p. 34).  

Concret, în această fișă de catalog, autorul a inclus următoarele informații: „stat 
emitent; suveran emitent; nominal; avers; revers; monetărie; locul și anul descoperirii; 
condițiile descoperirii; datare; date tehnice (material, titlu, formă, diametru, greutate, ax, 
cant); stare de conservare; număr de inventar; fotografie; determinator numismatic; 
bibliografie” (p. 34). 

Descrierea monedelor de aur din paginile capitolului aferent (catalog) este însoțită 
(asemenea textului din Studiul introductiv) de o sugestivă ilustrație color. 

Textul rezumatului a fost tradus în limba engleză de dr. Elena Brîndușa Popovici, 
iar bibliografia aferentă volumului cuprinde un număr important de lucrări de specialitate. 

Cartea, Tezaurul monetar de aur (sec. XIX) din colecția Muzeului de Istorie 
Bacău, constituie o contribuție științifică valoroasă la cunoașterea patrimoniului 
Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, asemenea altor lucrări similare, cărora li 
se alătură, toate punând la dispoziția celor interesați (muzeografi, cercetători, istorici, 
numismați, heraldiști etc.) date importante, folositoare în cercetarea științifică de 
specialitate. 

 
Mihaela Băbușanu 

 
 

 



 

 

 



 

 
 

MIRCEA RĂSVAN CIACÂRU 

(09.07.1946 - 03.03.2020)
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IN MEMORIAM 
MIRCEA RĂSVAN CIACÂRU 

 
 
 
 
 

Mircea Răsvan Ciacâru s-a născut în data de 9 iulie 1946 la Cluj-Napoca. 
Ulterior se mută cu familia la Timișoara, unde își desăvârșește studiile, mai întâi 

la actualul Colegiu Național Bănățean (1957-1964), iar apoi la Universitatea de Vest, 
Facultatea de Desen, Secția Pictură (1969-1973). 

După absolvire este repartizat în sistemul de învățământ preuniversitar din județul 
Neamț, unde activează ca profesor la Școala Generală din Bălțătești (1973-1974), Școala 
Populară de Artă din Piatra-Neamț (1974-1975) și Școala Generală din Negrești (1975-1981). 

Timp de trei decenii, în perioada 1981-2011, a fost restaurator în cadrul 
Laboratorului de Restaurare-Conservare al Complexului Muzeal Județean Neamț, a cărui 
activitate a și coordonat-o începând cu anul 1993. 

A deprins arta restaurării de la unul dintre cei mai importanți specialiști în 
domeniu ai vremii, maestrul Aurel Buzilă. Mai târziu a format el însuși generații de 
restauratori și a contribuit în mod definitoriu la îmbogățirea patrimoniului național prin 
reconstituirea și introducerea în circuitul științific a unor bunuri culturale de valoare 
inestimabilă, între care se remarcă artefactele de prestigiu aparținând culturii Cucuteni. 

A constituit un sprijin permanent pentru cercetători și muzeografi, redând 
strălucirea de altădată pieselor descoperite, care au fost ulterior valorificate atât expozițional, 
cât și publicistic, în cadrul unor prestigioase instituții și publicații din țară și străinătate. 

În paralel cu activitatea didactică și de restaurare, Mircea Răsvan Ciacâru a avut o 
bogată și apreciată activitate de artist plastic. 

Pasiunea pentru artă a moștenit-o de la tatăl său, Alexandru Ciacâru, un cunoscut 
și prețuit miniaturist, „dotat excepțional pentru pictură și care a urmat fără știrea părinților 
un an la Facultatea de Belle Arte din București, la clasa profesorului Camil Ressu”. Peste 
timp, în anul 1996, cei doi artiști, tatăl și fiul, realizau împreună o frumoasă expoziție la 
Galeriile „Lascăr Vorel” din Piatra-Neamț. 

În anii studiilor la Facultatea de Desen a Universității Timișoara îl cunoaște pe Ioan 
Sulea-Gorj, care avea să-i fie profesor și care l-a influențat decisiv în cariera sa artistică. De la 
acesta a primit la momentul potrivit cele mai importante lecții de desen și culoare, dar și noțiuni 
de tehnică a picturii, secrete de atelier pe care maestrul le punea cu generozitate la dispoziția 
elevilor săi. „Un pedant și exigent colorist, un sensibil suprarealist, foarte dibaci desenator și un 
prietenos pedagog”, așa îl descria Mircea Răsvan Ciacâru pe Ioan Sulea-Gorj. În mod deloc 
întâmplător aceleași calități l-au definit și pe el pe parcursul întregii cariere artistice. 
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Artistul s-a format în efervescența multiculturală a Timișoarei anilor ’60-’70 ai 
secolului XX, pe când avea abonament la Filarmonică, participa la repetițiile de la Operă, 
ajuta la realizarea decorurilor pentru spectacolele de balet, se întâlnea cu poeți și scriitori. 

În acest climat cultural expune la Timișoara, Arad și Drobeta Turnu Severin 
împreună cu alți patru colegi de generație în cadrul „Grup 5” (1971-1973), precum și la 
Republicana studenților de la Iași (1973). 

Imediat după absolvire Mircea Răsvan Ciacâru desfășoară o importantă activitate 
de artist plastic. Încă din 1974, pe când era profesor de desen la Bălțătești, ajuns acolo prin 
repartiție, își face debutul la Piatra-Neamț cu o expoziție de grafică. Urmează participări la 
Bienala „Lascăr Vorel” de la Piatra-Neamț (1976 și 1978), Republicana profesorilor de 
desen (1978) și „Voronețiana” de la Suceava (1978 și 1979). 

La începutul anilor ’80 artistul deschide la București o serie de trei expoziții cu tema 
„Icar”, la Hanul cu Tei, Teatrul de Comedie și Teatrul Foarte Mic. De altfel preocupările sale 
artistice s-au concretizat în cicluri mari de teme precum, „zborul”, „copacul”, „natura statică”, 
„peisajul” sau „portretul”, acesta din urmă fiind de altfel marea sa pasiune. 

După Revoluție a participat la saloane și simpozioane de artă din țară, la 
Timișoara, Arad, București, Piatra-Neamț, dar și din străinătate, la Perugia, Tel Aviv, 
Almere, Amsterdam și Frankfurt am Main, în calitate de membru al Uniunii Artiștilor 
Plastici din România, Filiala Neamț. 

De asemenea, are lucrări în colecții particulare din România, Olanda, Franța, 
Rusia, Canada, SUA, Germania, Israel, Suedia, Italia. 

De-a lungul timpului Mircea Răsvan Ciacâru a fost răsplătit cu mai multe distincții: 
Diploma de Excelență la Bienala Națională „Lascăr Vorel” pentru lucrarea „Victor Brauner și 
biograful său” (2013); „Artistul anului” din cadrul Filialei Neamț a Uniunii Artiștilor Plastici 
din România (2015); Premiul pentru Artă Plastică la Gala Culturii Nemțene / Superlativele 
Culturale (2015); Premiul I la Expoziția concurs „Omagiu pictorului Constantin Filimon” 
(2015); Premiul „Victor Brauner” pentru merite deosebite în Arta Vizuală, acordat de Filiala 
Neamț a Uniunii Artiștilor Plastici din România și Comunitatea Evreilor Neamț (2016); 
Medalia de Onoare „Prieten al Comunităților Evreiești din România” (2016); Titlul de 
Excelență în Profesie și Promovarea Artelor, acordat la Concursul Internațional de Creație 
Vizuală „Aurel Băeșu”, ediția a III-a (2016); Diplomă de excelență pentru pictură la Expoziția 
anuală de pictură, grafică, sculptură – Roman (2016-2017); Premiul special „Ion Truică”, 
pentru întreaga activitate desfășurată în domeniul Artelor Vizuale, la Iași (2017). 

Însă cariera sa artistică a fost încununată în anul 2019 de cele două mari portrete 
compoziționale ale Regilor României: Carol I și Ferdinand I, comandate de Camera de 
Comerț a Municipiului București, opere expuse permanent în sediul central al instituției. 

După o nedreaptă suferință Mircea Răsvan Ciacâru avea să treacă în eternitate pe 
3 martie 2020 la Piatra-Neamț. Fire blândă și generoasă, a lăsat posterității numeroase 
capodopere de valoare culturală, științifică și artistică inestimabilă! 

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
 

Constantin Preoteasa, 
Dumitru Bostan 

 

 



Necrolog 202 

Lucrările publicate de Mircea Răsvan Ciacâru: 
 

Ciacâru, Mircea-Răsvan (2004), Regula „dreptunghiului de aur” aplicată la restaurarea 
unor vase-binoclu aparținând culturii Cucuteni, în Memoria Antiquitatis, XXIII, p. 
153-165. 

Ciacâru, Mircea Răzvan (1986), Restaurarea unui pistol cu petițe din secolul al XIX-lea 
în laboratorul Muzeului Județean de Istorie din Piatra Neamț, în Memoria 
Antiquitatis, XII-XIV (1980-1982), p. 289-309. 

Ciacâru, Mircea Răzvan (1987), Restaurarea unei statuete de bronz, în Memoria 
Antiquitatis, XV-XVII (1983-1985), p. 281-289. 

Marinescu-Bîlcu, Silvia; Ciacâru, Mircea (1994), Un vas cultic cucutenian de la Izvoare – 
Piatra-Neamț, în Memoria Antiquitatis, XIX, p. 97-114. 
 
 
 
Mircea Răsvan Ciacâru în operele contemporanilor săi: 
 

Ciucă, Valentin (2009), Un secol de arte frumoase în Moldova, Editura „ART XXI”, Iași. 
Prangati, Constantin (1999), Dicționarul oamenilor de seamă din județul Neamț: de la 

Grigore Ureche până în zilele noastre, Editura Crigarux, Piatra-Neamț. 
Tița, Marius (2016), Mircea Răsvan Ciacâru – o marcă inconfundabilă, Editura „Cetatea 

Doamnei”, Piatra-Neamț. 
Tomșa, Constantin (2004), Împătimit de lectură, Editura „Cetatea Doamnei”, Piatra-Neamț. 
Tomșa, Constantin (2014), Personalități ale culturii din județul Neamț, Editura Crigarux, 

Editura „Cetatea Doamnei”, Piatra-Neamț. 
 
 
 
Expozițiile de artă plastică ale lui Mircea Răsvan Ciacâru: 
 
Expoziții personale: 
 

1974: Expoziție de grafică, Galeria „Alfa”, Piatra-Neamț. 
1978: Expoziție de pictură, Galeria „Alfa”, Piatra-Neamț. 
1979: Expoziție de pictură, Galeria „Alfa”, Piatra-Neamț. 
1980: Expoziție de grafică, Galeria „Alfa”, Piatra-Neamț. 
1981: Hanul cu Tei, București. 
1981: Expoziție de pictură, Galeria „Alfa”, Piatra-Neamț. 
1982: Teatrul de Comedie, București. 
1983: Teatrul Mic, București. 
1985: Tel Aviv (Israel). 
1995: Expoziție de pictură, Galeriile de Artă „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamț. 
1996: Almere (Olanda). 
1996: Amsterdam (Olanda). 
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1996: Frankfurt am Main (Germania). 
2000: Expoziție de pictură, Galeriile de Artă „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamț. 
2002: Expoziție de pictură, Galeriile de Artă „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamț. 
2003: Galeria „Topart”, Piatra-Neamț. 
2006: Expoziție de pictură, Galeriile de Artă „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamț. 
2007: Expoziție de pictură, Galeriile de Artă „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamț. 
2008: Expoziție de pictură, Galeriile de Artă „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamț. 
2009: Expoziție de pictură, Galeria Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare”, 

Piatra-Neamț. 
2012: Expoziție de pictură, Clubul Pensionarilor, Piatra-Neamț. 
2013: Expoziție de pictură, Galeriile de Artă „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamț. 
2014: Expoziție personală, Biblioteca Municipală „George Radu Melidon”, Roman. 
2015: Expoziție personală, „Sestri Art Gallery”, Piatra-Neamț. 
2015-2016: Expoziția personală „Noblețe și culoare”, Biblioteca Județeană „G.T. 

Kirileanu” Neamț, Piatra-Neamț. 
 
Expoziții colective și de grup: 
 

1971: „Grup 5”, Timișoara. 
1972: „Grup 5”, Arad. 
1973: „Grup 5”, Drobeta Turnu Severin. 
1973: Expoziția Republicană a studenților, Iași. 
1978: Expoziția Republicană a profesorilor de arte plastice, București. 
1978, 1979, 1980: Festival-concurs de Artă Plastică „Voronețiana”, Suceava. 
1979: Expoziție-concurs interjudețeană de pictură și grafică, Suceava. 
1980: Expoziție-concurs interjudețeană de pictură și grafică, Brașov. 
1981: Expoziție-concurs interjudețeană de pictură și grafică, Suceava. 
1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017: Bienala Națională de 

Arte Plastice „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamț. 
1998: Expoziția Taberei Naționale „Nicolae Tonitza”. 
2000: Galeria „Vert”, Piatra-Neamț. 
2006: Salonul de vara, Galeriile de Artă „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamț. 
2007: Galeria ARTIMUNDO, Bruxelles. 
2007: Galeria UAP „Apollo”, București. 
2007: Expoziția Taberei de creație, Agapia. 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013: Expoziția „Orașul artiștilor”, Galeriile de Artă 

„Lascăr Vorel”, Piatra-Neamț. 
2008: Expoziția Internațională „Vii și vinuri”, Piatra-Neamț, Bacău, Cluj-Napoca și Franța. 
2008: Expoziția „Maeștrii artei plastice românești”, Muzeul de Istorie, Piatra-Neamț. 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019: Salonul de 

iarnă, Galeriile de Artă „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamț. 
2009: Expoziția „Artiștii Cetății”, Muzeul „Cetatea Neamț”, Târgu-Neamț. 
2010: Expoziția „Artiștii Cetății”, Muzeul „Cetatea Neamț”, Târgu-Neamț. 
2010: Expoziția taberei de creație, Oglinzi. 
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2011, 2012: Expoziția „Artiștii Cetății”, Muzeul „Cetatea Neamț”, Târgu-Neamț. 
2011: Salonul „Artă plastică nemțeană”, Piatra-Neamț. 
2011: Expoziția „Portrete”, Fundația „Ștefan cel Mare”, Piatra-Neamț. 
2012: Expoziția anuală de arte plastice, Muzeul de Artă, Roman. 
2012: Salonul „Pictori nemțeni”, Muzeul Național al Unirii, Alba-Iulia. 
2012: Expoziția artiștilor orașelor înfrățite Piatra-Neamț, Orhei, Hliboca, Galeria de Artă 

Modernă, Piatra-Neamț. 
2012: Expoziția „CRUCEA”, Mănăstirea Golia, Iași. 
2012: Expoziție de pictură, „Sestri Art Gallery”, Piatra-Neamț. 
2013: Expoziție de pictură, Clubul Pensionarilor, Piatra-Neamț. 
2013: Expoziția anuală de arte plastice, Muzeul de Artă, Roman. 
2013: Expoziția omagială „Victor Brauner”, Sinagoga „Baal Șem Tov”, Piatra-Neamț. 
2013: Expoziția „Zilele orașului”, Roman. 
2013: Expoziția „CRUCEA”, Mănăstirea Golia, Iași. 
2013: Expoziție de pictură, „Sestri Art Gallery”, Piatra-Neamț. 
2013: Expoziția „Colecția de azi – PORTRET”, Centrul de afaceri „Cancicov”, Bacău. 
2013: Expoziția „Colecția de azi – PORTRET”, Biblioteca Națională a României, 

București. 
2013: Muzeul de Artă, Piatra-Neamț. 
2013: Bienala Internațională de pictură, sculptură și grafică „Meeting point – Arad biennial 

2013”, a IV-a ediție, Galeria „Delta”, Arad. 
2014: Salonul Național de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediția a VII-a, 

2014,etapa I, expoziție SEMNAL – Galeria de Artă UAP Ploiești 
2014, 20 februarie - 12 martie Salonul Național de Artă Plastică „Atitudini 

Contemporane”, ediția a VII-a, 2014, etapa a II-a, Expoziția „7 Atitudini 
Contemporane”, foaierul „Barbu Știrbei” al CJ Călărași 

2014, 08-30 martie Salonul Național de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediția a 
VII-a, 2014, expoziția „Valul grecesc”, etapa I, Muzeul Militar Național „Regele 
Ferdinand I”, București 

2014, 13-30 martie Salonul Național de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediția a 
VII-a, 2014, etapa a III-a, expoziția „Salonul Național de Artă Plastică” Slobozia, 
Sala „Arcadia” a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” 

2014, 26 martie participare licitație la Casa de licitație „Grimberg”, București 
2014, 01-21 aprilie Salonul Național de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediția a 

VII-a, 2014, expoziția „Valul grecesc”, etapa a II-a, Slobozia, Sălile Arcadia și 
Atelier a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” 

2014, 17 aprilie-09 mai Salonul Național de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediția 
a VII-a, 2014, etapa a IV-a, expoziția „Artă și Spiritualitate”, Muzeul de Artă „Casa 
Simian” Râmnicu-Vâlcea 

2014, 23–24 mai „Noaptea Albă a Galeriilor” la Central Plaza Art Gallery, Piatra-Neamț 
2014, 25 aprilie-25 mai Expoziția „Portretul în colecții particulare”, Muzeul Național 

Cotroceni, București  
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2014, 29 aprilie-10 mai Salonul Național de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediția 
a VII-a, 2014, etapa a VI-a, expoziția „The land of emotions”, foaierul Teatrului 
„Andrei Mureșan”, Sfântu Gheorghe 

2014, 05-31 mai Salonul Internațional de Artă „TEMEIURI – Arborele Vieții”, ediția a 
V-a, Sala Brâncuși, Palatul Parlamentului, București 

2014, 13-23 mai Salonul Național de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediția a VII-
a, 2014, etapa a VII-a, expoziția „The land of emotions”, Muzeul Secuiesc al 
Ciucului, Miercurea Ciuc 

2014, 22 mai Expoziția „Memoria ca o rană”, expoziție omagială la comemorarea a 70 ani 
de la deportarea evreilor din Ardealul de Nord, Sinagoga de lemn „Baal Șem Tov”, 
Piatra-Neamț 

2014, 03-21 iunie Salonul Național de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediția a 
VII-a, 2014, etapa a VIII-a, expoziția „The land of emotions”, Casa de Cultură, 
Odorheiul Secuiesc 

2014, 15-30 iunie expoziția „Arta plastică nemțeană 2014”, Galeria de Artă „Lascăr 
Vorel”, Piatra-Neamț 

2014, 20-30 iunie Salonul Internațional de Artă „TEMEIURI – Arborele Vieții”, ediția a 
V-a, Muzeul de Artă, Piatra-Neamț 

2014, 14 iulie-4 august Expoziția „În alb și negru”, Galeria de Artă Elite Prof Art & 
Crowne Plaza Hotel, București 

2014, 08-31 august Expoziția Internațională (itinerantă) de Artă Contemporană „Omagiul 
lui Ștefan Luchian”, Galeria „Era” la Central Plaza Hotel, Piatra-Neamț 

2014, 08 august-05 septembrie Salonul Național de Artă Plastică „Atitudini 
Contemporane”, ediția a VII-a, 2014, etapa a IX-a, expoziția „7 Atitudini 
Contemporane”, Centrul de Cultură și Arte „George Topârceanu”, Curtea de Argeș 

2014, 28 august-21 septembrie Bienala Internațională de Artă „Danubiana”, ediția I, 
Galeria de Artă Silistra, Bulgaria 

2014, 01-15 septembrie Expoziția „Steaua Mării. Ipostaze ale Maicii Domnului”, Sala 
Symposium, Biblioteca Națională a României 

2014, 14 septembrie-31octombrie Expoziția „CRUCEA 2014”, Mănăstirea Golia, Iași 
2014, 23 septembrie-13 octombrie Bienala Internațională de Artă „Danubiana”, ediția I, 

Galeria de Artă Ruse, Bulgaria 
2014, 16-25 septembrie Expoziția „10 + 10 plus” artiști plastici, Galeria de Artă „Elite Prof 

Art”, București 
2014, 01-15 octombrie Expoziția „Tabăra de arte plastice „Victor Brauner”, ediția a III-a, 

Tazlău 2014, Galeria de artă „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamț 
2014, 22 octombrie-15 noiembrie Bienala Internațională de Artă „Balkanica”, ediția I, 

Veliko Tarnovo, Bulgaria 
2014, 14-29 noiembrie Expoziția „Seducția Orientului” și „Balcic-fără frontiere”, Muzeul 

Național al Hărților și Cărții Vechi, București 
2015,18-28 ianuarie Salonul Național de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediția a 

VIII-a, 2015, expoziția SEMNAL – Galeria de Artă UAP Ploiești 
2015, ianuarie-februarie Expoziția „...de iarnă” , Galeria de Artă Elite Prof Art, București 
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2015, 18 februarie-4 martie Salonul Național de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, 
ediția a VIII-a, 2015, expoziția 381, Slobozia, Sala Arcadia a Centrului Cultural 
UNESCO „Ionel Perlea” 

2015, 24 februarie Expoziția „Mesaj de dragoste”, Galeria ERA, Central Plaza Hotel, 
Piatra-Neamț 

2015, 1-14 martie Expoziția – concurs „Omagiul pictorului Constantin Filimon”, ediția I, 
Galeria de artă „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamț 

2015, 25 martie-5 aprilie Salonul Național de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, 
ediția a VIII-a, 2015, expoziția „Valul grecesc”, Muzeul Militar Național „Regele 
Ferdinand I”, București 

2015, aprilie-mai Expoziție personală la SESTRI ART GALLERY, Piatra-Neamț 
2015, 24 aprilie Expoziția „Comemorarea genocidului împotriva armenilor”, Roman 
2015, 5-31 mai Salonul Artelor „TEMEIURI” ediția a VII-a, 2015, expoziția „ELOGIUL 

FRUMUSEȚII CA ÎNFĂȚIȘARE A BINELUI”, Sala Brâncuși, Palatul 
Parlamentului, București 

2015, 11-30 iunie Salonul Național de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediția a 
VIII-a, 2015, expoziția „Artă și Spiritualitate”, Muzeul de Artă „Casa Simian” 
Galeria SUB-SOL, Râmnicu-Vâlcea 

2015, 15-30 iunie Expoziția „Artă plastică nemțeană, 2015”, Galeria de artă „Lascăr 
Vorel”, Piatra-Neamț 

2015, 20-30 iunie Salonul Artelor „TEMEIURI” ediția a VII-a, 2015, expoziția 
„ELOGIUL FRUMUSEȚII CA ÎNFĂȚIȘARE A BINELUI”, Muzeul de Artă, 
Piatra-Neamț 

2015, 25 iulie-9 august Bienala Internațională de Artă „PERUGIANA.ro” - Atteggiamente 
contemporanei rumeni, Perugia, Italia. 

2015, 7 august Expoziția „ARTĂ & LITERATURĂ”, Sestri Art Gallery, Piatra-Neamț 
2015, 8 august-5 septembrie Salonul Național de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, 

ediția a VIII-a, 2015, expoziție la Centrul de Cultură și Arte „George Topârceanu”, 
Curtea de Argeș 

2015, septembrie Tabăra de Arte plastice, Tazlău, ediția a IV-a 
2015, 14 septembrie-14 octombrie Expoziția „Crucea”, ediția a V-a, Biserica Sântionilor și 

a Brâncovenilor – Arca Noetica – Alba-Iulia 
2015, 1-15 octombrie Expoziția „Tabăra de Arte plastice Victor Brauner”, ediția a IV-a, 

Tazlău 2015, Galeria de artă „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamț 
2015, 5-29 noiembrie Bienala Internațională „ARTA MINIATURII”, ediția a V-a, 2015, 

expoziția „Pocăința. Arta de a te corecta pe tine însuți”, Ruse, Bulgaria 
2015, 11 noiembrie-11 decembrie Salonul Național de Artă Plastică „Atitudini 

Contemporane”, ediția a VIII-a, 2015, expoziția „Mituri contemporane”, Casa 
municipală de cultură, Slobozia 

2015, 22 decembrie Expoziția de pictură „Culori europene”, Atrium Palas Mall, Iași 
2015, 22 decembrie 2015-18 ianuarie 2016 Salonul Național de Artă Plastică „Atitudini 

Contemporane”, ediția a VIII-a, 2015, expoziția „Retrospectivă 2015”, Muzeul 
Național al Hărților și Cărții Vechi, București 

 



Necrolog 207 

2016, 14-27 ianuarie Salonul Național de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediția a 
IX-a, 2016, expoziția SEMNAL – Galeria de Artă UAP Ploiești 

2016, 16 februarie-7 martie Salonul Național de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, 
ediția a IX-a, 2016, expoziția ANOTIMPUL SEMNELOR NOASTRE, Slobozia, 
Sala Arcadia a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” 

2016, 1-14 martie Expoziția – concurs „Omagiul pictorului Constantin Filimon”, ediția a 
II-a, Galeria de artă „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamț 

2016, 07 martie-05 aprilie „Flori pentru Doamne,” Clubul pensionarilor – C.A.R. 
Pensionari, Piatra-Neamț 

2016, 16 iunie Expoziția de pictură „Viața lui Victor Brauner la 50 de ani după moarte”, 
Sinagoga de lemn „Baal Șem Tov”, Piatra-Neamț 

2016, iunie-iulie Expoziția „Orașul artiștilor” Piatra-Neamț, Galeria de artă „Lascăr Vorel” 
2016, 15august Expoziția Taberei de pictură, Icușești, Neamț 
2017, martie, Expoziție omagială „Ion Truică”, Iași 
2017, 13 mai - 04 iunie Salonul Național de Pictură , Centrul de Cultură „Palatele 

Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”, Mogoșoaia 
2017, 20 mai – 03 iunie Expoziție de artă contemporană, Centro Culturale Ariele, Galleria 

Antonello da Messina, Via Roma,17 
2017, Genova ART EXPO  
2017, iulie Tabăra de pictură, Bistrița, Neamț  
2017, iulie Expoziția „Orașul artiștilor” Piatra-Neamț, Galeria de artă „Lascăr Vorel”  
2018, martie Expoziția „Omagiul Doamnelor”, Clubul pensionarilor – C.A.R. Pensionari, 

Piatra-Neamț 
2018, mai – iulie Expoziția „Omagiul regalității”, Galeria Contrast Center, București 
2018, iunie 2018 – februarie 2019, Expoziție itinerată „Portrete ale Marii Uniri”, Piatra-

Neamț, Iași, Cluj, București (sala „Constantin Brâncuși”, Palatul Parlamentului) 
2019, iunie Expoziția omagială „Victor Brauner”, Sinagoga de lemn „Baal Șem Tov”, 

Piatra-Neamț 
2019, Salonul de iarnă, Piatra-Neamț, Galeria de artă „Lascăr Vorel”  
Noiembrie 2018 – martie 2019, a pictat două tablouri (tehnică mixtă pe pânză, 1810x2450 

mm) reprezentând portretele regilor României, Carol I și Ferdinand I, ce sunt expuse 
în Aula „CAROL I” a Palatului Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului 
București. 
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