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Cuvânt înainte

Dacă motorul lumii medievale l‑a reprezentat spaţiul rural, dominanta 
economiei a reprezentat‑o fără îndoială agricultura, care a jucat un rol esen‑
ţial în dezvoltarea societăţilor omenești în toate epocile istorice. Cu toate 
acestea, economia agricolă și satul arhaic au fost evaluate ca aparţinând unui 
univers imutabil, rigidizat între barierele conservatoare ale obiceiurilor con‑
siderate ca fiind ancestrale și care, prin definiţie, ar fi împiedicat progresul. 
Cu o astfel de paradigmă, asupra lumii medievale s‑a proiectat imaginea 
negativă, întunecată, atribuită întregii epoci. Această inflexibilitate în pro‑
cesul cognitiv de înţelegere a unei perioade istorice și a unui întreg univers 
de viaţă poate fi desfiinţată prin studierea și cunoașterea aspectelor de viaţă 
cotidiană, a mentalităţilor individuale și colective, care sunt determinate de 
relaţii complexe, precum cele stabilite între natură – spaţiul pastoral – spa‑
ţiul casnic și stat‑societate‑comunitate‑individ.

În istoriografia românească, viaţa cotidiană a locuitorilor spaţiului urban 
și a celui rural, precum și universul ţăranului legat de animale și succesiunea 
muncilor agricole au reprezentat teme conexe, cu valoare secundară, demer‑
surile fiind viciate de lipsa informaţiilor directe din izvoarele documentare. 
Până în momentul de faţă, cercetătorii nu au exploatat exhaustiv și eficient 
potenţialul de date al tuturor categoriilor de surse, editate sau inedite. Cu 
atât mai mult cu cât teme precum viaţa cotidiană a comunităţilor urbane și 
rurale, practicile culinare și alimentaţia, sănătatea și igiena, aspectele cultu‑
rale și cultuale presupun utilizarea unei game variate de informaţii oferite de 
mai multe știinţe conexe istoriei, cercetările interdisciplinare determinând 
dimensiunea oricărui demers știinţific de acest tip. Doar în ultimele două 
decenii s‑au constatat schimbări destul de timide de mentalitate, abordare 
și metodologie în ceea ce privește investigarea lumii satului și a orașului 
medieval, condiţionate de utilizarea datelor provenite din domenii știinţifice 
diverse și de strânsa colaborare dintre specialiști.

Astfel, arheobotanica, arheozoologia și antropologia fizică au adus com‑
pletări semnificative și continuă să reprezinte discipline fundamentale 
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pentru cercetările privind cultivarea diferitelor soiuri de cereale ori legume, 
fauna și lumea animală domestică, vânatul, alimentaţia, starea de sănătate, 
igiena și condiţiile de viaţă, evoluţia somatică și fiziologică a populaţiilor 
umane. Imaginea secvenţială sau de ansamblu este completă atunci când 
informaţiile scrise sunt susţinute de sursele arheologice, lingvistice, icono‑
grafice și etnografice.

Spre exemplu, etnografii, prin cercetările lor, au surprins comunităţi 
umane încremenite în timp de cel puţin două veacuri, grupuri umane care 
vieţuiesc între limite geografice distincte după coordonate simple, firești, 
pentru existenţa lor individualizată prin cutume și credinţe ancestrale. Cu 
certitudine, instrumentarul specific folosit, noţiunile care desemnează fie‑
care unealtă ori parte a ei, precum și îndeletnicirile agricole și pastorale sunt 
o moștenire a ultimelor două‑trei veacuri ale Evului Mediu. În plus, modul 
de viaţă simplu, cu obiceiurile, limba, vestimentaţia și credinţele popular‑
religioase, dar și arhitectura din aceste zone sunt reminiscenţe ale unor rea‑
lităţi istorice din ultima etapă a Evului Mediu. În plus, nu este nimic mai 
fascinant decât investigarea reprezentărilor artistice, care surprind momente 
de viaţă cotidiană a ţăranului medieval. Iconografia laică și religioasă (expri‑
mată prin frescele de pe pereţii edificiilor civile și bisericești, prin repre‑
zentările miniaturale, picturi, sculpturi, stucaturi, vitralii, precum și alte 
decoruri murale și monumentale etc.) oferă surse remarcabile referitoare la 
obiceiuri, activităţile ordinare, mentalitatea colectivă și individuală, gesturi, 
la condiţiile de trai, la practicile cultural‑religioase, la vestimentaţia/portul 
popular, la fizionomia omului medieval etc. Viaţa pastorală și ţăranul medi‑
eval au furnizat suficiente surse de inspiraţie, fiind integrate în ample teme 
cu caracter profan și religios.

În spaţiul extracarpatic românesc, ansamblul practicilor, a tehnicilor 
agricole și pastorale, îndeletnicirile meșteșugărești au determinat modul de 
viaţă, au structurat comunităţile și au definit în cele din urmă profilul econo‑
mic, cultural și politic al organizaţiilor statale din acest spaţiu. Dacă pentru 
prima parte a Evului Mediu izvorul arheologic este primordial, începând cu 
secolele XV‑XVI se înmulţesc sursele scrise care fac referire direct ori indi‑
rect la universul agricol și economia medievală a Moldovei. Pe baza acestor 
surse valoroase se poate reconstitui imaginea de ansamblu a societăţii româ‑
nești arhaice din această zonă geografică. Atunci când documentele nu ne 
furnizează prea multe date despre această lume fascinantă, istoricului nu‑i 
rămâne altă soluţie decât prospectarea comparativă, analitică și descriptivă 
a tuturor datelor.
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Deși vorbim de o societate medievală cu destule probleme (o igienă și o 
alimentaţie precară și deficitară; un nivel de trai sărăcăcios; promiscuitate; 
abandon de copii și moarte infantilă precoce; locuinţe și gospodării insalu‑
bre, închise și inconfortabile, având la dispoziţie un inventar gospodăresc 
și meșteșugăresc nediversificat și șubred; condiţii de muncă grele; un sta‑
tut social, juridic‑administrativ inferior; pedepse și maltratări corporale 
frecvente; un cadru infracţional complex; frici ordinare și escatologice etc.) 
nu pot fi omise bucuriile mărunte ale vieţii cotidiene, generate de nașteri 
și căsătorii, frecventarea crâșmei și a bisericii, sărbătorile tradiţional‑religi‑
oase, horele și jocurile populare ori banalele participări la serbările câmpe‑
nești și la târgurile locale, în care ţăranul continuă să reprezinte personajul 
dominant al universului pastoral medieval.

O chestiune la fel de sensibilă în istoriografia românească o reprezintă 
raportul legat între accesul oamenilor la resursele de hrană adecvate și fluc‑
tuaţiile indicelui demografic. Problema corelaţiei dintre varietatea produ‑
selor alimentare și demografia spaţiului carpato‑nistrean, de la constituirea 
statului medieval moldovenesc (secolul XIV) și până în prag de modernitate 
(secolul XVIII), nu a reprezentat în istoriografia românească o preocupare 
de cercetare sistematică, astfel încât demersul nostru vine să umple goluri 
în studierea acestor teme complexe. Astfel, aspectele abordate vor induce 
cel mai probabil direcţiile de cercetare viitoare, fiecare etapă reprezentând 
punctul de pornire al unui nou proiect, ale cărui obiective fundamentale ar 
trebui să fie cunoașterea mecanismelor care au stat la baza transformărilor 
de ordin demografic și a implicaţiilor acestora, dar și o mai bună înţelegere 
a fenomenelor politice, social‑economice, culturale și religioase în epoca 
medievală și premodernă a Moldovei istorice. Așa cum am precizat anterior, 
demersul de faţă este situat la intersecţia mai multor domenii de contact, 
cum ar fi arheologia, istoria, arheozoologia, arheobotanica, paleoantropolo‑
gia, ecologia, sociologia, etnografia și lingvistica. Utilizarea în complemen‑
taritate a datelor obţinute, ca rezultate ale valorificării surselor documentare 
scrise, a vestigiilor arheologice, a izvoarelor etno‑lingvistice și a determină‑
rilor bioarheologice, va oferi cu siguranţă o mai bună înţelegere a universu‑
lui medieval din spaţiul carpato‑nistrean și va pune bazele unor investigaţii 
viitoare.

Lucrările incluse în volumul de faţă au fost prezentate în cadrul 
Simpozionului naţional Alimentaţie și demografie în Moldova din Evul 
Mediu până în epoca modernă: abordări interdisciplinare, desfășurat în for‑
mat online în ziua de 16 octombrie 2021. 
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Simpozionul, organizat sub egida Institutului de Arheologie din cadrul 
Academiei Române – Filiala Iași (ARFI), în parteneriat cu Centrul de 
Cercetări Antropologice „Olga Necrasov” (ARFI) și Complexul Muzeal 
Naţional „Moldova” Iași, marchează încă un pas în încercarea de a lărgi 
spectrul informaţional necesar reconstituirii istoriei și culturii alimentaţiei 
și a realităţilor demografice din Moldova în perioada medievală și modernă, 
prin promovarea celor mai noi rezultate obţinute prin utilizarea atât a docu‑
mentelor istorice, cât și a artefactelor specifice (vase, unelte și ustensile de 
bucătărie), a resturilor de natură biologică (umane, animale, vegetale), des‑
coperite în siturile arheologice. 

Manifestarea știinţifică a reunit arheologi, istorici și bioarheologi 
(specialiști în arheobotanică, arheozoologie și antropologie fizică), iar lucră‑
rile prezentate au acoperit o paleta largă de subiecte privind semnificaţiile 
socio‑culturale, biologice și ecologice ale unor descoperiri arheologice și 
documentare din Moldova secolelor XIV‑XIX. Participarea colegilor la acest 
simpozion și, ulterior, la volum rămâne meritorie și le mulţumim pentru că 
au răspuns apelului nostru.

În prima parte a volumului sunt grupate lucrări care abordează ca temă 
comună Resurse și produse alimentare, vase de bucătărie. Geanina Butiseacă 
și Vasile Diaconu, Luminiţa Bejenaru și Ludmila Bacumenco‑Pîrnău ana‑
lizează resturi arheologice de plante și animale, prezentând date preli‑
minare arheobotanice pentru o locuinţă medievală de la Târgu Neamţ, 
respectiv, informaţii sintetice arheozoologice privind resursele de carne în 
Moldova secolelor XIV‑XVIII. O serie de opt lucrări prezintă, pe baza sur‑
selor documentare, aspecte particulare și generale de alimentaţie. Monica 
Dejan și Ştefan Dejan, Alina Felea, Mircea Ghenghea, Bogdan Mateescu și 
Arcadie Bodale descriu produse alimentare consumate cu referiri la Curtea 
Domnească de la Suceava, dulciuri din Țara Moldovei în secolele XVII‑
XIX, utilizarea sării în spaţiul românesc în secolul XIX, alimentaţia la sate 
în secolul XIX, respectiv alimentaţia în Țara Moldovei (secolele XV‑XVIII). 
George Bilavschi, Mihai Amăriuţei și Andrei Melinte oferă cititorului infor‑
maţii valoroase referitoare la circulaţia mărfurilor agricole în Moldova seco‑
lelor XV‑XVII, aprovizionarea cu carne a orașului Iași în perioada fanariotă, 
respectiv, comerţul cu alcool și produse alimentare în ţinutul Iași (secolele 
XVIII‑XIX). Adriana Miron, Costică Asăvoaie, Cosmin Niţă și Ionuţ Iaţcu 
vorbesc despre unele recipiente folosite în bucătăria veche a Moldovei, utili‑
zând deopotrivă sursele arheologice, cât și izvoarele scrise.

A doua parte a volumului, dedicat temei Realităţi demografice. Date arheo-
logice și antropologice, reunește trei lucrări, care conţin evaluări demografice, 
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precum și referiri la practici funerare și la starea de sănătate a populaţiilor 
arhaice de pe teritoriul istoric al Moldovei. Astfel, pe baza descoperirilor 
arheologice, Gheorghe Postică și Ludmila Bacumenco‑Pîrnău prezintă cimi‑
tirele și complexele funerare izolate, descoperite la Orheiul Vechi (secolele 
X‑XVIII). Elena Gherman oferă exemple de practici funerare din secolul 
al XVII‑lea, identificate în urma unor cercetări arheologice întreprinse în 
ultimele decenii în cuprinsul orașului Iași. În cele din urmă, Monica Groza 
și Luminiţa Bejenaru evaluează din punct de vedere antropologic profilul 
demografic pentru populaţia Iașilor medievali. 

În mod categoric, volumul de faţă se constituie într‑un instrument de 
lucru util atât specialiștilor interesaţi de istoria și cultura alimentaţiei și 
impactul acesteia asupra demografiei, cât și mediului educaţional (studenţi‑
lor, masteranzilor și doctoranzilor), care va beneficia de oportunitatea de a 
se familiariza cu teme de cercetare de mare actualitate în istoriografia inter‑
naţională și, nu în ultimul rând, va avea ocazia de a deprinde metode de 
lucru consacrate deja în Occident.

1 noiembrie 2021  Editorii



RESURSE ALIMENTARE  
ŞI ALIMENTAȚIE



Date preliminare despre resturile 
arheobotanice provenite dintr‑o locuință 

medievală de la Târgu Neamț

Geanina Butiseacă*, Vasile Diaconu**

Abstract: Recent archaeological research from the old center of Târgu Neamţ 
city revealed a portion of a medieval dwelling from the 15th century. Inside the 
house were found ceramic fragments, metal objects, but also chared seeds. 

To determine the vegetation fragments we took samples from the dwelling fill-
ing and further analized them in the laboratory. We have identified pseudoac-
cacia, fir tree and european beech tree wood fragments, probably coming from 
the building wooden structure. Based on the seeds we have identified cereals 
like wheat, barley and oat, but also leguminous plants such as faba beans.

The discovered seeds represent an important indication about the medieval 
local food habits, but also about the agriculture and crops in the Moldavian 
province. The archaeobotanical material importance is supplemented by its 
taxonomic and morphological caracteristics, revealing details about the natu-
ral vegetation and climate in the 15th century in the area.
Keywords: medieval dwelling, Târgu Neamţ, archaeobotany, cereals, feeding.

Geanina Butiseacă, Vasile Diaconu
Introducere

Cu o vechime de mai bine de șase secole, orașul Târgu Neamţ are o istorie 
ale cărei începuturi sunt încă prea puţin cunoscute1. Desigur, existenţa loca‑
lităţii este strâns legată de prezenţa în vecinătate a Cetăţii Neamţ, edificată 
din raţiuni strategice, care aveau drept scop apărarea hotarelor apusene ale 
* Senckeberg Biodiversity and Climate Research Centre (SBik‑F), Frankfurt am Main; gea‑
nina.butiseaca@senckenberg.de
** Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamţ, Complexul Muzeal Naţional Neamţ; dia‑
vas_n82@yahoo.com.
1 L. Rădvan, Orașele din ţările române în Evul Mediu, Ed. Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza”, Iași, 2011, p. 548–553.
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Moldovei. Pentru fortificaţia medievală, prima atestare documentară este de 
la 2 februarie 1395, deci se poate presupune că și târgul din imediata apro‑
piere exista atunci2. 

Cercetările arheologice din ultimele patru decenii au permis creionarea 
limitelor vechiului nucleu urban, însă, datorită realităţilor actuale din teren, 
investigaţiile nu au putut fi foarte ample. Cert este faptul că în partea de vest 
a orașului actual, la poalele Culmii Pleșu, pe terasa medie din stânga râului 
Neamţ a existat prima așezare medievală care a stat la baza constituirii loca‑
lităţii cu același nume. 

Primele vestigii arheologice atribuite Evului Mediu au fost descoperite 
întâmplător la sfârșitul anilor ’70, în punctul La Damian, ulterior aici fiind 
cercetată o locuinţă de mari dimensiuni, distrusă de un incendiu, cel mai 
probabil în ultimul deceniu al secolului XIV. Pe lângă inventarul bogat, în 
interiorul locuinţei au fost descoperite și resturile destul de bine conservate 
ale unei sobe realizată din cahle3.

Cam în aceeași perioadă, o serie de lucrări edilitare au pus în evidenţă, la 
aproximativ 500 m spre vest, urmele unei construcţii de zid și câteva mor‑
minte, atribuite secolului al XVI‑lea4. 

În anii 2014–2015, tot în zona amintită, au fost realizate intervenţii pentru 
montarea unor reţele de apă și canalizare, care au permis cercetări restrânse, 
dar care au adus un set consistent de informaţii despre așezarea medievală 
din zonă5. Astfel, s‑au putut delimita două perimetre distincte, în punctele 
La Damian6 și La Canton7, care confirmă etape și forme distincte de locuire 
(Fig. 1). În primul caz este vorba de o intensă frecventare antropică pe par‑
cursul secolelor XIV‑XV, constituită din resturile unor locuinţe și complexe 
gospodărești (gropi menajere), în timp ce mai spre vest au fost identificate 
fundaţiile unei biserici, ale unei construcţii de mari dimensiuni, cu temelie 

2 Documenta Romaniae Historica, D, Relaţii între Țările Române, I, Ed. Academiei Române, 
București, 1977, p. 130, doc. nr. 82.
3 Gh. Dumitroaia, Săpăturile arheologice din judeţul Neamţ 1977–1983, în MemAntiq, IX‑XI 
(1977–1979), 1985, p. 737; A. Bătrâna, Gh. Sion, Locuinţa din a doua jumătate a secolului al 
XIV-lea de la Târgu Neamţ, în SCIVA, 54, 1–4, 2006, p. 91–112.
4 I. Vatamanu, Şt. Scorţanu, G. Luca, Sondajul arheologic de la Târgu Neamţ, în MCA, XVII, 
1993, p. 511–516; Gh. Dumitroaia, op. cit., p. 737.
5 V. Diaconu, Cronica cercetărilor arheologice din judeţul Neamţ (2013–2014), în MemAntiq, 
XXIX‑XXX, p.  420–421; idem, Cronica cercetărilor arheologice din judeţul Neamţ (2015–
2016), în MemAntiq, XXXI‑XXXII, 2016, p. 504–506.
6 Ibidem, p. 506.
7 Ibidem, p. 504; V. Diaconu, S. C. Ceaușu, Târgu Neamţ, jud. Neamţ. Punct-La Canton, în 
Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2015, București, 2016, p. 203–204. 
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de piatră, dar și mai multe morminte aferente lăcașului de cult, toate aces‑
tea fiind datate în perioada secolelor XV‑XVI. De altfel, o serie de vestigii 
arheologice confirmă o locuire destul de uniformă a zonei și pe parcursul 
secolelor XVII‑XVIII.

Realizarea unei noi cercetări arheologice în punctul La Damian, pe par‑
cursul anului 2016, a oferit posibilitatea investigării parţiale a unei locuinţe 
semi‑adâncite, prevăzută cu gârlici (o intrare îngustă în locuinţă) și distrusă 
de un incendiu în prima jumătate a secolului al XV‑lea. 

În același perimetru, dar pe o proprietate învecinată, în primăvara anului 
2021 a fost efectuată o nouă săpătură arheologică preventivă, care a permis 
descoperirea unei porţiuni dintr‑o altă locuinţă medievală. Deși a fost cer‑
cetată parţial, construcţia a oferit o serie de resturi arheobotanice asupra 
cărora vom insista în rândurile următoare.

Contextul arheologic
Pe proprietatea lui M. Irimia, de pe strada 1 Decembrie, f.n., a fost reali‑

zată o săpătură arheologică preventivă, prilejuită de construirea unui imo‑
bil. Terenul ocupă o porţiune din vechea albie a Neamţului, precum și un 
fragment din terasa râului. În secţiunea S.I (8x2 m), trasată la limita nordică 
a proprietăţii, pe zona cea mai înaltă, săpăturile au pus în evidenţă urme 
consistente de arsură (Fig. 2/a). După conturarea și degajarea acestora, s‑a 
putut constata faptul că avem de a face cu o porţiune dintr‑o locuinţă, par‑
ţial adâncită. Din motive obiective, complexul nu a putut fi cercetat integral, 
fiind amplasat aproape de limita de proprietate. 

Perimetrul cu urme de arsură are formă aproximativ rectangulară, 
dar cu o prelungire mai îngustă spre sud, care ar putea marca intrarea 
în locuinţă (Fig. 2/b). Depunerea arheologică din interiorul complexu‑
lui este constituită, majoritar, din material ars, cărbune și resturi de lipi‑
tură cu amprente ale structurii de lemn provenită de la pereţii locuinţei. 
După degajarea umpluturii, s‑a observat o podea sumar amenajată, din 
lut bătătorit peste un strat de pietriș, dar bine conservată datorită incen‑
diului care a distrus construcţia. În partea de vest a locuinţei s‑a observat 
o amenajare din pământ cruţat (laviţă?), cu o înălţime maximă de 15 cm 
faţă de podea și cu o suprafaţă de aproximativ 1,5 m2. Lângă peretele estic 
al construcţiei s‑a păstrat un fragment dintr‑o bârnă arsă, provenită de 
la perete. 

Din umplutura locuinţei au fost recuperate fragmente ceramice (vase 
și fragmente de cahle de tip oală) (Fig. 4/a), mai multe resturi de animale 
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domestice și sălbatice (bovine, porcine, ovi‑caprine, porc mistreţ)8 (Fig. 4/b), 
dar și câteva piese de fier (cuie, o verigă, o cataramă). Pe baza materialului 
ceramic recuperat, inclusiv a unor fragmente de cahle, construcţia poate fi 
datată în prima jumătate a secolului al XV‑lea.

Cele mai concludente observaţii stratigrafice s‑au putut face pe profilul 
nordic al săpăturii și pe o porţiune din cel estic. Stratul superior al depunerii 
arheologice a fost puternic deranjat în perioada recentă, inclusiv prin ame‑
najarea unei plantaţii viticole, urmele stâlpilor de susţinere fiind observate 
în săpătură. Sub nivelul vegetal s‑a observat un strat de sol cenușiu, care 
conţinea și pietriș, iar acesta, la rândul său, a suprapus umplutura locuinţei 
(Fig. 3/a). De asemenea, peste acel prag de lut cruţat s‑a identificat o lentilă 
de cereale carbonizate, cu o grosime de 3–8 cm (Fig. 3/d). De aici a fost recu‑
perată o cantitate de aproximativ 1,5 kg de sediment, care conţinea resturi 
arheobotanice. 

Cu scopul realizării unor analize suplimentare, din profilul nordic și din 
cel estic au fost prelevate cinci probe de sediment (Fig. 3/b, c). 

Conţinut arheobotanic
Probele colectate au fost analizate pentru determinarea resturilor vege‑

tale prezente și a materialului organic ars. Pentru a fi verificat conţinutul 
arheobotanic, sedimentul a fost spălat sub jet ușor de apă și cernut printr‑o 
sită de 180μm. Din fiecare eșantion a fost studiat aproximativ 1–7 gr. mate‑
rial, în funcţie de mărimea probei originale. După sitare, materialul organic 
a fost separat de fragmentele litologice cu ajutorul unei pensete, iar ulterior 
a fost determinat sub microscop. 

În urma analizei resturilor vegetale din cele cinci probe prelevate, patru 
din peretele nordic și una din peretele estic, am identificat un mixt de mate‑
rial organic. În probele studiate sunt prezente fragmente de lemn, cereale și 
leguminoase, în proporţii diferite. 

Proba 1 din peretele nordic (P1 N/Pachet 1) conţine doar fragmente lem‑
noase, cu porţiuni bine conservate de crengi de Pseudoaccacia (Rabinia Sp., 
salcâm), dar și resturi de conifere (posibil Abies sp. sau Thuja sp.) (Fig. 6/a‑c). 

Proba 2 din același profil (P2 N/Pachet 2) conţine un amestec de cereale 
și bob (Vicia faba). Cerealele identificate sunt Avena sativa (ovăz), Triticum 
aestivum (grâu) și Hordeum vulgare (orz) (Fig. 6/d‑g). Seminţele din această 

8 Mulţumim colegei dr. Simina Stanc de la Facultatea de Biologie, Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași, pentru determinări.
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probă sunt arse mai puternic decât restul probelor și sunt prezervate, în 
general, mai slab. Cerealele prezintă urme ale acţiunii unor insecte și au 
dimensiuni mai mici. 

Proba 3 (P3 N/Pachet 3) conţine în mare parte resturi ale unor plante 
comestibile precum Triticum aestivum, Hordeum vulgare, Vicia faba, dar și 
fragmente lemnoase de Rabinia sp. (Fig. 6/h‑k). 

Ultima probă din profilul nordic este Proba 5 (P5 N/Pachet 5). Aceasta 
conţine, ca și precedentele, un mixt de cereale și bob (Triticum aestivum, 
Hordeum vulgare, Vicia faba; Fig. 6/i‑n), foarte bine păstrate și cu seminţe 
bine dezvoltate. 

Singura probă din peretele estic este Proba 4 (P4 E/Pachet 4), alcătuită 
în totalitate din fragmente de lemn, cel mai probabil de fag (Fagus sylvatica; 
Fig. 6/o‑p).

Material vegetal ars (charcoal)
Pentru a evalua biomasa arsă din interiorul locuinţei am extras parti‑

culele arse din sedimente, în conformitate cu probele analizate arheobota‑
nic. Din fiecare probă a fost colectată o cantitate de 2 cm3 de material, care 
a fost dizolvat în apă, peste care a fost adăugat ~10 ml de NaClO și lăsat 
24 de ore să acţioneze, pentru a îndepărta materialul organic necarbonizat. 
După clorinare, resturile au fost spălate și cernute printr‑o sită de 90 μm. 
Ulterior a fost analizat sub microscop și cuantificat. Particulele de material 
ars (charcoal) au fost apoi clasificate în mai multe categorii: lemn, cereale, 
bob, poaceae (ierburi/frunze de cereale), pleavă și paie (Fig. 7). Fragmentele 
de material ars au dimensiuni de la 90 μm la ~1.5 cm.

Proba 1 conţine în totalitate fragmente de lemn, în timp ce Proba 2 este 
foarte diversă ca și compoziţie. Pe lângă speciile identificate în urma analizei 
arheobotanice, au mai fost identificate și fragmente de paie și pleavă, cel mai 
probabil provenind de la o acumulare de cereale neprocesate. Aceste resturi 
alcătuiesc ~15% din materialul organic ars din probă. Lemnul (40%) și cerea‑
lele (43%) sunt dominante, pe când bobul are procentajul cel mai scăzut (2%).

Proba 3 are un conţinut mai scăzut de material ars (~5% din probă), 
dominante fiind resturile de poaceae (50% din probă), urmate de fragmente 
de lemn (35%) și cereale (10%).

Proba 5, ultima din profilul nordic, conţine un mixt de vegetale, în mare 
parte fragmente de cereale (58%), lemn (23%), bob (10%), subsidiar pleavă 
(5%) și segmente de paie (4%). Cereala dominantă este grâul, iar resturile 
lemnoase sunt, în principal, fragmente de frunze.
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Proba din peretele estic (P4 E) este situată la același nivel stratigrafic 
cu P5 N, însă materialul ars este ușor diferit. Dominant este lemnul 
(95%), urmat de câteva fragmente de poaceae (5%). Resturile lemnoase 
prezente sunt xylem și coajă, iar unele fragmente par a fi remaniate 
(resedimentate).

Împreună cu materialul ars, în probele P2 N și P3 N au fost găsite câteva 
bucăţi milimetrice de zgură provenită de la metale neferoase, însă este nevoie 
de analize chimice suplimentare pentru determinarea lor.

Discuţii
Deși cercetarea noastră are la bază rezultatele unei săpături arheologice 

preventive nu foarte extinse, informaţiile dobândite prin studii interdiscipli‑
nare oferă un set de date complex, mai ales în ceea ce privește reconstituirea 
unor aspecte ale vieţii economice în perioada Evului Mediu, într‑o așezare 
urbană din zona submontană.

Analiza resturilor arheobotanice provenite din interiorul locuinţei cer‑
cetate recent de noi vine să completeze imaginea despre comportamentul 
alimentar al populaţiei medievale de la răsărit de Carpaţi printr‑o abordare 
ușor diferită. Este vorba despre un studiu integrat, prin care s‑a urmărit nu 
doar identificarea unor specii de plante, cu precădere cereale, ci a unui întreg 
material vegetal care oferă indicii despre peisajul arboricol, culturile agri‑
cole, elemente climatice și strategii economice. 

Chiar dacă observaţiile noastre nu pot avea caracter de generalizare, aces‑
tea pot ajuta la înţelegerea unor realităţi zonale.

Pentru Moldova medievală de până la Prut sunt menţionate în litera‑
tura de specialitate o serie de resturi arheobotanice provenite din diverse 
situri, dintre care le amintim pe cele de la Liteni (jud. Suceava)9, Udești (jud. 
Suceava)10, Suceava11 și Zaharești (jud. Suceava)12. Le‑am menţionat doar pe 
acestea pentru că se află pe același palier cronologic cu locuinţa cercetată de 
noi. Am preferat să amintim numai descoperirile de cereale, pentru că au o 
relevanţă mai mare pentru reconstituirea preocupărilor alimentare, deși în 

9 E. Emandi, M. D. Matei, Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Liteni – 1976 
(com. Moara, jud. Suceava), în Suceava, V, 1978, p. 225–235; E. Emandi, Cultura plantelor în 
nordul Moldovei (sec. IX-XV) în lumina cercetărilor paleobotanice, în Hierasus, II, 1979, p. 54.
10 E. Emandi, Cultura plantelor…, p. 54.
11 Ibidem.
12 M.  D. Matei, E.  Emandi, Habitatul medieval rural din Valea Moldovei și din bazinul 
Şomuzului Mare, București, 1982, p. 74–75.
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unele așezări din aceeași perioadă, sau chiar mai târzii, au fost documentate 
și resturi ale unor pomi fructiferi13.

Desigur, pentru o imagine cât mai clară privitoare la principalele cere‑
ale cultivate sau angrenate în schimburile comerciale din Moldova Evului 
Mediu, alături de puţinele mărturii arheologice, o importanţă aparte o au și 
sursele documentare sau relatările unor călători străini14.

Concluzii preliminare
Datele obţinute până în prezent sunt primele de acest fel pentru locuirile 

medievale de la Târgu Neamţ, în condiţiile în care perioada secolelor XIV‑
XVI este lacunar cunoscută, mai ales din perspectivă arheologică.

Identificarea acestei noi locuinţe în punctul arheologic La Damian, ală‑
turi de descoperirile mai vechi, susţine ideea existenţei vechiului nucleu 
urban în această zonă.

Studierea resturilor antracologice descoperite în cuprinsul locuinţei 
indică, prin varietatea lor, prezenţa în apropiere a unui areal forestier, situ‑
aţie plauzibilă dacă avem în vedere proximitatea Culmii Pleșu care, cel mai 
probabil, era împădurită și în perioada Evului Mediu. 

Pe baza datelor obţinute putem afirma că pentru elementele de structură 
și pentru pereţii casei s‑a folosit lemn de fag și de conifere, iar pentru diverse 
amenajări s‑au utilizat și alte esenţe lemnoase, precum salcâmul.

Prezenţa cerealelor (grâu, orz și ovăz) constituie o mărturie directă a cul‑
tivării lor în zona învecinată așezării (cel mai probabil pe terasele inferioare 
și medii din dreapta râului Neamţ), dar nu excludem nici posibilitatea pro‑
curării lor ca urmare a schimburilor comerciale, având în vedere faptul că 
vorbim de o localitate cu trăsături urbane. 

Faptul că cerealele au fost identificate în același context (păstrate poate 
într‑un sac, sau într‑un recipient de lemn) și în amestec, ar putea indica 
faptul că urmau să fie procesate împreună pentru obţinerea făinii. Existenţa 
într‑o proporţie semnificativă a bobului, alături de cereale, poate sugera o 
anumită strategie alimentară și anume intenţia de a spori aportul caloric al 
făinii tocmai prin folosirea acestei plante leguminoase. Desigur, nu trebuie 
se excludem posibilitatea ca bobul să fi fost consumat separat. Coroborând 

13 F. Monah, Noi determinări arheobotanice pentru Moldova, în ArhMold, XII, 1988, p. 304–
309.
14 Nu este locul aici să semnalăm toate documentele care fac astfel de referiri, dar cea mai 
recentă sinteză poate fi consultată la G. Bilavschi, Dinamica economiei agricole din Moldova 
oglindită în izvoarele veacurilor XIV-XVII, în ArhMold, XXXVI, 2013, p. 119–156.
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datele arheozoologice cu cele arheobotanice putem observa că cei care au 
locuit în construcţia cercetată de noi au avut o dietă variată, bazată, în prin‑
cipal, pe consum de carne provenită de la animale domestice (bovine, ovica‑
prine) și sălbatice, dar și cerealele aveau o importanţă alimentară crescută.

Este bine cunoscut faptul că la începutul secolului al XV‑lea, în emisfera 
nordică a avut loc o răcire importantă a climei, desemnată sub numele de 
Mica Era Glaciară, care a avut consecinţe dramatice asupra culturilor agri‑
cole, inducând perioade îndelungate de secetă15. Pe baza observaţiilor preli‑
minare asupra seminţelor carbonizate, se poate confirma acest fapt, însă ana‑
lizele viitoare de biomarkeri și temperaturi vor aduce precizări suplimentare.

15 F. Chiriloaiei, M. Rădoane, I. Perșoiu, I. Popa, Late Holocene history of the Moldova River 
Valley, Romania, în Catena, 93, 2012, p. 66, fig. 3. 




