
CÎTEY A CONSIDERAŢII PE MARGINEA ÎNCEPUTURILOR ORAŞULUI SIRET, 
IN LUMINA CELOR MAI RECENTE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE 

Orioît ar putea părea de paradoxal, es te de multă 
vreme o certitudine fap tul că des pre înc€puturile 

oraşului Siret se cun osc foarte puţine lucru ri sigure, în 
ciuda rolului deosebit de important al aşezării în istoria de 
început a statului feudal al Moldovei. Aproape în totali
tatea cazurilor, în care is torici consacra.ţi sau numai oa
meni de cultură şi-au aplecat privirile asupra istoriei ve
chiului Siret, paralel ou invooarea, conţinutului cîtorva 
izvoare scrise (nici măoar datarea aces tora n efiind accep
tată în un animitate), s-a lăsat un loo xagerat de m are tra 
cliţie i1, iar anumite toponime -au transformat în argu
mente ir fu tabile, în ci uda faptului că existenţa lor nu 
numai l,a Si ret2 trebuia să îndemne la o prudenţă de care 
nu toţi autorii de lucrări au făcut dovada. 

Există un acord deplin a l istoricilor asupra ante riori
tăţi i ora,:ului , în raport cu momentul constituirii statului 
feudal ele la răsărit de Carpaţi, în adoptarea aces tei pozi
ţii rolul decisiv juoîndu-1 conţinutul un;ui pasa j al unei 
cronici francisca ne, din care reiese că, la 15 iunie 1340, 
„fratele Blasius şi fratele Marcu au primit cu tărie coroana 
martiriului şi au fost îngropaţi" la Siref~. Dacă în ceea ce 
priveşte in terpretarea. actului u ciderii celor doi misionari 
catolici la Sir·et opiniile converg în sensul că el exprimă 
reacţia vio l entă a ortodoxi ei locale la acţiun il papale d e 
conv rtire la ca.tolicism a populaţiei româneşti din zon ă4 , 
principala explicaţie a aoestei un.animi tăţi de vederi tre
buie căutată în fa p tul că, eh.iar dacă nu au îmbră·cat 
forme la fel el grave, acţiuni veh em ente împotriva bise
ricii catolic s-au .mai înregistra.t ş i în alte zone ale Mol
dovei, vîrfurile feu dale locale fiind direct şi puternic im
plicate în aoeas tas. In schimb, şi acest aspect nu poa te 
fi neglijatt în nici un. caz, situa rea cronologică a martiriu
lui oelor doi fraţi (1 340) nu m ai întrun eş te ace aşi unani
mitate a speci aliştilor, unii dintre aceş tia (români şi stră -

1 Cf. mai a les, Ion Neculce, O samă de cuvinte, în ca re 
voi evodului Dragoş i se atr ibu ie co nstrucţii r eli gioase în oraş, 
precum ş i înzestrarea acestuia cu fortifica ţii. 

2 Este cazul toponim ului Sasca, pus în legătură cu pre
zenţa voievodului Sas, la S iret , omiţînd u-se că un toponim id en
tic se află ş i în apropiere de Baia (cf. S imeon Heli, Oraşul Siret 
în vremuri de demiiit, Cernăuţi, 1927, p. 22; N . Iorga, însuş i , con
firmă legătura făcută de S. Reli între toponimul am intit şi voie
vodul Sas - cf. recenzia făcută de către marele savant lucrării 
amintite a lUi S . Reli, în „Revista istorică", 14, 1928, p. 210). 

3 L . Wadding, Annales Minorum ordinum a S. Francisco 
l nstitutorurn, Quaracchi, ed. 3, 7, 1932, p. 242. Anul 1340 este ac
ceptat de m area m a joritate a istoricilor români, care s-au r e
fer it la acest episod (cf. mai ales G. Moisescu, Catolicismu l în 
Moldova pînă la sfîrşitul ve'acului al X JV- l ea, Bucureşti , 1942, p. 
87; v. şi C. C. Giurescu, Tîrguri sau oraşe .~i cetăţi moldovene 
din secolul al X-lea pînă la mijlocul secolului al XVI-lea, Bucu
reşti, 1967, p . 270). 

4 Ştefa n Ştefănescu, „ !ntemeierea" Moldovei în istoriogra
fia românească, în „Studii", 12, 1959, 6, p. 48. 

5 Avem în vedere menţiunile documentare din anii 1332 şi 
1347, în care v îrfur ile feudalităţii locale româneşti (potentes il
larum partium) sînt acuzate de papalitate că şi-au însuşi t , cu 
forţa, b unuri a le episcopiei Milcoviei, după invazia tătarilor (Do
cumenta Romaniae Historica, D, Relaţii între Ţările Homâne, 1, 
1977 p . 22, 34). 

ini ) -înclinîncl spre o datare mai tîrzie6, cee;a ce ar conferi 
evenim entului '(în cazul în ·care martiriul s-a petrecut în
tr-un moment în care îi1 Mold ova x i.9ta ·o au toritate de 
stat) alte dimensiuni şi semnificaţii : · 

Ce.a mai a prop i ată , ca dată, de menţiun a amintită 
este aceea clin anul 1352 şi es te pril juită ele trecerea re
gelui Ludovic cel Ma re .al U ng.ari ei prin regiunile nordice 
ale Moldovei, în drumul său spre Polonia, oraşul Siret 
fiind pom enit cu acea ocazie7. Valoa r a acestei informa
ţi i , ca şi a altora, ulterioare ei , nu mai· s te, însă, com pa
rabil ă cu aceea a primei ştiri de care a fost vorba m a i sus, 
deoarece ac stea din urmă nu fac cleoît să confirme iz
voare docum titare de altă n atură, ş i anume pe c le ar
heologic . 

In aceste oond iţii , apare ·Ca foarte temerară încercarea 
făcută, cu multă vreme în urmă, de un reputat istoric ie
şean, de a conferi Sit1etului un rul ma jor în Ltoria poli
tică a teritoriului est-carpatic, în perioada anterioară sta
tulu i feudal de-sine-stătător, atribuind .ac ste i aşezări oa
litatea de sediu al unei formaţiuni politice de tip cnezial 
sau voi vod al, înscriindu-l, în acest sens , al ături de aşeză
rile de la Baia şi, respectiv, Suceava , în r'înclul sediilor 
feudalită ţii looale , anterioare mijlocului secolului al XIV
le.a8. Evident, ca logică i storică, o astfel de atribuire face 
parte din categod a verosimilului, d 'ir lipsa unui suport 
docum entar chiar ş i elementar a l respectivei ipoteze nu 
avansează cercetarea, în nid un fel. 

Dacă s i tuaţia semnalată în rînduri'le p recedente este 
mai uşor explicabilă (în lipsa unei cancelarii a autorităţii 
politice locale), fiind normal oa menţionarea aşezării să 
se .facă, în izvoar ele exter ne, n umai în funcţie ele interese 
de moment ş i , or~oum, n elegate de· o au toritate locală, 
faptul că ea n u se ameliorează co nsis tent nici în deceniile 
d e început .ale celei d e-.a doua. jumătăţi a secolului al 
XIV-lea nu face decît să îngreuieze cunoaşterea istoriei 
reale a Siretului . Intr-adevăr, aceleaşi incertitudini, dar cu 
conseci nţe mai profund resi mţite, oontinuă să planeze şi 
asupra p erioadei amintite, izV'oarele scrise nea jutînd nici 
să se stabilească perioada şi condiţiile în oare Si'retul a 
deveni t „capita la" Moldovei - de unde şi incertitudinile 
în legătură cu prezenţa, aici, chi ar a unora din urmia.şii 
lui Dragoş - nici să se tabilească - fie chiar şi numai cu 
un oarecare grad el e certitudine - existenţa unei întă
rituri a proaspetei rei?edinţe voievodale sau a unei Curţi 
domn eşti în oraş . Şi aceasta, în condiţiile în care, aproa pe 
în unanimitate, lucrările închina te istoriei Sir·etului inse
rează cele de mai sus în. oategoria cvasic€rtitud inilor9. 

6 V. Spinei, Moldova în seco lele XI-XI V, Bucureşti , 1982, 
p. 220. 

7 P. P. P anai tescu, Interpretări româneşti, Studii de i storie 
economică şi socială, Bucureşti, 1947, p. 199. 

8 N . Gri goraş, D espre oraşul moldovenesc în epoca de for
mare a statului feuclal, în „Studii !)i ci>rcetări ştiinţ i fi ce", Istorie, 
11, 1960, 1, Iaşi, p. 90. 

9 P ntru a nu mai reveni asupra acestei probleme, facem 
precizar ea că , pînă în m om entul de faţă, pe dealul Sasca, nu 
s-au descoperit nici un fel de indicii despr e existenţa vr eunei 
for tifi ca ţii. 

19 

http://patrimoniu.gov.ro



În ceea ce ne priveş te, nu ne sfiim să afirmăm că a 
co nsidera problemele de mai sus ca rezolvate nu spriji
nim cerce ta rea temeinică a is toriei Siretului; o a preciere 
foarte atentă cu desc ifrarea nuanţată a tuturor categori
ilor de .izvoare permite paş i înainte pc acest drum. Con
şti e nţi de seriozitatea dificultăţilor ca re însoţesc cunoaş
terea is toriei începuturilor oraşului Siret, .autorii săpătu
rilor a rh eologice care se întreprind în acest oraş sînt pri
mii ca re să simtă importanţa decisivă pe care o capătă 
izvo rul a rheologic, el neputînd fi confruntat, în această 
încercar e, cu nici un .alt izvor d e oarecare consistenţă . 

Dintr-un anum e punct de vedere, se poate stabili o 
similitudine între sarcinil e fundame ntale ale ceroetărilor 
arheologice d e la Siret şi cele la oare au trebuit să răs
pundă cercetările s imilar e de la Suceava şi Baia, această 
similitudine avîndu-şi origine.a în neces itatea stabilirii ve
chimii oraşelor respective şi în obligaţia de a se confrunta 
date l0 oferite de cercetă rile arheologice cu oeea oe, în 
mod curent, se credea că se ştie des pre vechimea aşeză
rilor în discuţie. Tocma i de aceea si în cazul Siretului a 
fost necesară organizarea săpătu'riior arheologice după 
alte crite rii decît s impla cunoaştere .a nucleului principal 
al oraşului vechi. sondarea unei supnafeţe cit mai întinse 
fiind singura cale de obţinere a datelor pe care se pot 
încerca jud ecăţi cu privire la vechimea locuirii în aşeza
rea medievală (situaţi e idenUcă cu cea de la Suceava)10, 
pentru ca a bia după aceea, prin restrî ngere, să se identi
fice nucleul vechiului oras. 

Făcînd distincţie între atestarea locuirii omeneşti, în 
gene ral, pe teritoriul Siretului, , ş i, r espectiv, vechimea 
aşezării m edievale de a id, se impune precizarea că cele 
mai vechi descoperiri arheologice d e pe teritoriul oraşu
lui , care să prezinte importanţă pentru discuţia de faţă, 
da tează din secolele X - XL Concret, este vorba de vase 
întregi.bile ş i de fragmente ceramice, descoperite, în prin
cipal. în curtea spitalului orăşenesc, dar ş i în zonele ime
dia t înconjurătoare 1 1, ele, astfel d e descopeJ·iri, lipsind cu 
desăvîrşire din alte suprafeţe cercetate arheologic, în cu
prinsul oraşului. Estimînd la justa lor valoare rezultatele 
obţinute aici, este, totuşi, necesm· să atragem atenţia asu
pra faptului că fragmente ceramice de felul celor afla.te 
în cuprinsul oraşului s-au mai d escoperit şi în zone limi
trofe. oeea oe lasă deschisă posibilitatea afirmării unei 
locu iri des tul de consis tente, în perioada. arătată . a acestui 
te ritoriu, situat pe malul drept al rîului Siret. În ceea ce 
prive~te caracterul aces tei locuiri, permanenţa şi conti
nuitatea ei nu pot fi puse la îndoială, situaţi e cu a tît mai 
d emnă de sem nalat, cu cit, potrivit unor obser~aţii repe
ta te, locui rea din secolele X-XI este urmată , în linii ge
nerale, pe aceleaş i locu_ri, de alte a. testări arh eologice. 
dat în ~I din secolele XII- XIII. Cum, însă, între condiţiile 
de descoperire a urmelor materiale datînd din cele două 
perioade distincte, a mintite mai sus , există deosebiri care 
nu ţin de domeniul detaliului, credem că menţionarea lor 
es te obliga torie , deoarece nu este exclus ca„ în v~itor, 
semnificaţia lor să capete o oonsistenţă care ne scapă în 
mom entul de faţă. In acest sens , considerăm că este de 
cel mai mare interes s ă atragem atenţia .asupra faptului 
că dacă materialele ceram ice din secolele X - XI apar, de 
cele mai multe ori, într-un strat de cultură cla r constituit 
(d ş i foa rte subţire şi discontinuu), materialele din secolele 
XII- XIII au apărut răs l eţite, fiind, cel puţin pentru mo
ment. imposibil de pus în legătură cu un nivel de locuire, 
deosebit de cele următoare. 

Revenind la materialul ceramic din secolele X-XI -
dar fără s ă intrăm în detalii -, n e m:ulţurnim să precizăm 
că es te vorba de vase de tip borcan, cu umăr proeminent 
şi buza arcuită şi răsfrîntă în afară, luc rate ·dintr-o pastă 
de calitate destul de bună, în care se foloseşte , ca degr e
sa nt, a tît nis ipul cu granulaţie mij1ocie, cit ş i paiete de 

10 M. D. Matei, I storia ora.~ului Suceava pînă la mijlocul 
gecolului al XVI-Zea (sub tipar), Editura Academiei R. S. Româ
ni a. 

11 Materi alele vor f i prezenta te în raportul, m a i cuprin;ă tor, 
asupra săpăturilor din zonă, aflat în cu rs de alcătuire . 
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mică, ultimele într-o cantitate redusă . JudQfSttă prin 
prisma form ei - foarte sigur ş i s imetric real'izată, dat 
fiind că vasele au fost lucrate la roată - ca si a uniformi
tăţii arderii (culoarea, roşi e , es te aceeaşi atît în miezul 
pereţilor cit ş i pe feţele acestora), această ceram ică poate 
fi con.s iderată de bună calitate ş i es t , în orice caz, cu 
mult superioa ră unor descoperiri conte mporan e ei, făcute 
la Sucea va sa u la Vornicenii Mari12, de exemplu . Această 
caracterizare poate fi menţinută ş i dacă se are în vedere 
acurateţea acoperirii jumătăţii superioare ş i a umerilor 
acestor vase cu un decor constînd din linii orizontale al
ternînd cu benzi vălurite (suprapunerea pa rţială a aces
tora înregistrîndu-se în foart e puţine cazuri) . 

În mom entul de faţă, nu există nici un element de 
oarecare consistenţă, care să servească la în cerca rea de 
a stabili tipul de aşezare în oru·e a r putea fi înscrisă locu
irea s ireteană din secolele X-XI. Fără să fie exclusă 
eventualita tea ca urmele unor întăritw·.i de epocă să fi 
fost distruse de lucrări mai tîrzii, întemeindu-ne numai 
pe observarea formei terenului în care s -a u făcut desco
peririle în discuţie (terasa a doua a Siretului), ca ş i pe 
dimensiunile suprafeţei în care a apărut cera mica în dis
cuţie, înclinăm să considerăm că era vorba de o asezare 
cleschisă; cît despre caracterul rural al aceste i a~ezări 
Horodiştea din apropie re13 pare destul de puţin pr~babâ 
să poată dovedi ·că, în secolele X-XI, zona Siretului era 
o zonă de aşeză ri întărite , ş i aceas ta ou atît mai mult cu 
cît, deseo ri, chiar Horodiştea am intită este învestită cu 
a tribute p e care nu le are. 

Dacă descoperirile datî nd din secolele X - XI provin, 
toate, din săpături sis tematice, avînd, deci, as igurate con
diţiile de aflare stratigrafice, cu totul alta eshe situaţia 

descoperirilor datînd din secolele XII-Xl1II. În primuJ 
rîncl, pentru puţin el e fragmente ceramice care pot fi at ri
buite aces te i perioade ş i care a u fost de ·coperite în di
verse locuri din ora-'?14, lipsa unor condiţii stratigrafice cît 
de cît satisfăcătoare nu poate fi decît în foarte mică mă
sură s uplinită de încadra rea lor cron ologică prin compara
ţie cu descoperiri provenind din a lte părţi. Chiar dacă, de 
data aceasta, nu ceramica reprezintă categoria cea mai 
importan tă de descoperiri din secole le XII-XIII, ci en
golpioanele, această a tît d e importantă categorie de obiecte 
de cult, datele problemei nu se schimbă, deoar ece nici 
unul din exempla rele cunoscute ca provenind de la Siret 
nu es te rodul un ei ce rcetă ri arh eologice sistematice, ci 
provin din descoperiri întîmplătoare . 1n aceste împre ju
rări, sîntem obligaţi să ne mulţumim cu sim pla consta
tare 'Că circulaţia respectivelor engolpioane (situaţia gă
sindu-ş i analogii ş i la Suceava)15 es te de n econceput fără 
admiterea implicită a un ei populaţii creştine :i ortodoxe, 
care · ă le fi purtat ş i vehicula t. De data aceasta, însă, în 
ciuda descoperirilor cantita tiv modeste datînd din ·ecolele 
XII-XIII, par să existe mai multe posibilităţi de înca
drare a aşezării siretene într-un anume tip, deoa1·ece zona 
către care gravitează ele se află în imediata a propiere a 
unei suprafeţe de teren, de dimensiuni restrînse, oare 
prezintă urme de întărituri. 

Situată în marginea de nord-est a oraşului actual, 
această suprafaţă de teren (in accesibilă cercetă rii arh eo
logice, pînă în momentul d e faţă, din cauză că es te aco
pe rită, în întregime, de unul din eimitire le evrei eş ti ale 
Siretului) a re dimens iw1i foarte modeste (circa 40 X 25 m) 
şi este mărginită de o vălurire, sigur artifici ală, care se 
observă şi acum des tul de bine, ridicîndu-se, faţă de te
r enul înconjurător, cu aproape 10-12 m. Fără să fi e ex
clus ca această înălţime să fi sporit numai datorită unor 
amenajări, legate d e cons tituirea lTame'i s tradale a ora
şului pe această latură, este d stul de probabil că, iniţial, 

12 M. D. Mate i, Em. I. Ema ndi, Habitatul m edieval ·rural 
clin v,alea Moldovei ş·i clin bazinul Şomuzului Mare. Secolele 
X I-XVII, Bucureşti, 1982, p. 187, fig. 23 . 

13 S . Reli, op. cit., p . 10- 14. 
14 Descoperirile cele m ai co n istente s-au făcut în curtea 

bise ricii Sf. Ioan Botezătorul, sub nivelul de locuire aparţinînd 
secolului a l XIV-lea, la pa rtea superioară a humusului m edie
val, dar nu într-un nivel di stinct, precum fl i fără alte pos i b ilităţi 
d · da t '1re. 

i s M. D. Ma te i, op. cit. 
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Plansa T. Ceramică din secolul a l XIV-lea descoperită în vatra 
veche a o raşu lui S iret (6a - ornamentul de pe vasul de la nr. 6) 

1nălţimea întăriturii să fi fost de oirca 8-9 m, ceea ce 
1n.seamnă relativ mult pentru vremea arăitată . 

Indife rent, însă, de datele metrice invocate a101, al 
căror n ivel a proximativ nu schimbă, în esenţă, semnifi
caţia amenajărilor în discuţie , important rămîne faptul 
că, în secolele XII-XIII, pe locul aotu alului Siret este 
de admis existenţa unei mid aşezări întărite, ceea ce a 
constituit un pas înainte, în evoluţia aşezădi de aici. 

Teritorial vorbind, această suprafaţă apărată de un 
val (a cărui structură interioară nu este încă cunoscută) 
~i , foarte probabil, de un şanţ aferent lui reprezinţă foarte 
puţin, în comparaţie cu suprafaţa Siretului din secolul 
al XIV-lea (poate nici măcar a patra sau a cincea parte) , 
iar sub raport topografic ea se situează în afara vetrei 
mai intens locuite a aceleiaşi aşeză ri, din secolul al 
XIV-lea . 

Existenţa une i aşezări întărite cel puţin cu val, 
dacă nu şi cu şanţ adiacen t, ridică, p entru s tudie re~1 
procesului de constituire a un ei aşezări urban e la Si
ret, dteva problem e care s-ar putea doved i de un in
teres mult mai larg deoît cel pe care l-ar putea avea, 
dacă s-ar res trînge discuţia numai la istori a Sire tului. 

In primul rînd, trebuie avută în vedere, in ·expli
car·ea situaţie i de la Siret, împrejurarea specială că a
şezarea în discuţie a putut cunoaşte o evoluţie spre 
urbanizare uşor deosebită de cea a altor aş zări est-carpa
tice contemporane ei, deosebire determinată de doi fac
tori, în principal, şi anume : situarea în imediata apro
pie re a unui curs de apă ide importanţa Si re tului, con
tiaictele cultura'1e si de altă natură ale locuitorilor ei cu 
alte zone g·eografioe şi a rii ·cultura le ce au fos t sensibil 
favorizate de chia1r poziţia geografică amintită . Că a
ceasta a fost, î rncă din V1echim e, o r ealitate şi nu numai 
o ev·entualita te foarte plauzibilă o dovedesc suficient 
de multe desooperiri, datînd de la înioeputul erei noas
tre şi chia r an>tiedoa r e lui, de certă provenienţă P?n
tică 16, a căror vehiculare pînă în îndepărtatul Slret 
spune suficient de multe despr·e faeilitatea cu car e măr
furi şi n egustori puteau a junge pînă aici, ca şi despre 

caracte rul s istem atic a l unui asemenea circuit comer
cial si cultural. 

În al doilea rînd, trebuie avută în vedere vecma
tatea Siretului cu teritorii locuHe de populaţi e vech e 
rusea,s că, te ritorii pentru care 1aşezărHe întărite d e tipul 
horodistHor a u cons tHuit una din caracteristic ile fund a
mentale ale procesului de urbanizare . Manif·es tînd o 
„deschidere" certă către zon ele cultura'le înconjurătoa
re - realitate confirmată s i de istor ia ulterioară a aseză
rii - şi avînd de jucat 'un rol economic în continuă 
creşt•er.e - nu numai p entru dezvoltar1ea zonei încon
jurătoare dar ş i pentru un comerţ de tranzit ce se în
firipa tot mai stăruitor - es te foarte plauzibil ca a~e
za.rea d e pe malul" stîng al Sire tului să se fi transfor
mat înică în cursul secolului al XIII-lea, într-un cen
tru 

1

întărit, carie echivala au forma timpurie a deveni
rii S'ale urbane. Desigur, punctele de vedere exprimate 
mai sus ţin, încă, de domeniul ipotezeio1- de lucru, dar 
în aoceptarea sau în respingerea 'lor nu trebuie rn:~gli
jat sporul de verosimiJitate pe oare li-I conferă tocmai 
realităţi.le locale, pe care l·e pot stabili tot cercetările 
arheolog iice, realită ţi ce -se pot atribui primei jumătăţi 
a secolului al XIV-lea. Or, acestea prez intă aspecte ca
litative cu mli'lt s uperioare oelor întîlnite Sn alte centre 
urbane moldoveneşti contemporane, principalu'l lor me
rit fiind acel<:1 că dau cert caracterul urban al Siretului 
primei jumătăţi a secolului amintit. Oa re sînt temeiuril.e 
arheologice a le 'aprederilor de mai sus? 

Folosind , în permanenţă, .ca te rmen de comparaţie, 
fe nomenul s imilar întregistrat la Suceava 17, realităţile 
semna'l1ate, în ultima vreme, la faşi 18 , putînd fi, în e
gală măsură, de un real interes, se cuvine rema rcată 
tendinţa, foarte manifestă .în Ske tu1 primei jumătăţi a 
secolului a l XIV-lea, a concentrării locukii , pe_ un te
ri.toriu tot mai restrîns si mai bine delimitat. In com
paraţie cu realităţile sugerate de caracteru'! dis persat 
al descoperirilor arheologice din perioada imediat ~111-
terioară, marea majoritate a materialelor şi complexe
lor 1a.rheo!ogioe datînd din prima jumăt.a te a secolului 
al XIV-1ea se coneentrează într-o suprafaţă cu diame
trul d e maximum 80- 100 m, situa tă, în linii mari, în 
zona dintre spitalul orăşenesc şi, r espectiv, biserica Sf. 
Ioan Botezătorul. 

Arheologic vorbind, aici se înregi strează, pentru 
prima dată pe teritoriul Sire tului medi·eval, primui ni
vel consistent de locuire, reprezentat de o depunere ar
heologică continuă, bogiată în materiale a rheologice, de 
care se leagă ş i cîteva construcţii de locuit, de tip uşor 
a dîncit, al căror nivel de săpar·e este tocmai cel amin
tit19. Construcţii le de locuit nu sînt, însă, şi singurele 
complexe eţ rheologice ea.re matedalizează şi, ma i ales, 
fixează topografic zona cea mai vech e a Siretului m e
dieva[, în af1ara acestora fiind d e semnalat şi u rmele 
unor activităti de reducere a minereului de fier. 

Desoope.rite în mai multe locuri (curtea spitalului 
orăsenesc incinta actu alei Expoziţii p rmanente din o
raş ·ş i zo~a din jul"'Ul bis·erkii cu hramul Sf. Ioan Bo
tezătorul), aceste urme constau atît din numeroase lupe 
spong ioase d e meta[, cît şi, mai ales, din r es turile unor 
m1c1 c uptoare de redus minereu, dispuse fie în ,,bate
rii", fie izolat20. Chiar dacă lucrări succesive ulterioare 

16 Este vo rba , în principa l, de fragmente de a mfore greceşti 

şi, respecti v, de moned e romane impe ria le. 
11 M. D. Ma tei, Contribuţii arheologice la istoria oraşului 

Suceava, Bucureş ti , 1963, p . 78. . 
1a N icolae Pu~caşu , Voica Puşcaşu, Mărturii ele civiliz~·ţie 

si urbanizare medievală descoperite în vatra ·istorică a · laşilor, 
in „Revista muzeelor ş i mo nume ntelor" - Monumente istorice 
şi d e artă, 2, 1983, p . 20- 64 (cu m ulte rezerve faţă de încadrarea 
cron o log ică ş i interpretarea unor d escoperiri). 

19 Situaţ iile cele m ai concludente s-au întîlnit în săpăturile 
pract icate în curtea Expoziţi e i permanen te din . oraş . Este _vor~a 
de d ou~1 l ocuinţe de dimens iuni destul de m a n, care, însa, dm 
m otive obiective, nu a u p utut fi d ezvelite integral. Oricum, era 
vorba de locuinţe ale că ror dim ensiuni depăşeau 4 X 5 m. 

20 In curtea bi sericii Sf. Ioa n Botezătorul, la sud de monu
m ent , a u fos t descope rite r estw·ile a patru astfel de cup toare, iar 
în suprafaţa în conjurătoare s-a u gă ·it .nu mai puţin de 11 lupe 
de meta l, de dim e nsiuni difer ite. 
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secolului al XIV-lea au dis trus în totalitate aceste cup
toare (de la ele păs ti,înidu-se nu mai baza uşor alveo
lată şi puternio arsă) , faptull d în jurul lor se găsesc, de 
obi1oei, nume'l·oase -lupe d e mebal nu lasă loc nici unui 
dubiu în legăbură au destinaţia respeetiv.elor amenajări. 
In plus , şi faptul trebuie menţionat ca foarte important, 
ceJ puţin în două oazuri (curtea spitalului orăşenesc 
şi, parţial, la sud de bi erka Sf. Ioan Botezătorul) , în 
imedil:lta apropiere a r esturilor unor as tfel de cuptoare 
de redus minere u, pe sup~iafoţe foarte bine d limitate 
(cu raza de 4- 5 m), pămîntul av;ea o culoar roşcat
gălbuie , datorită impregnării lui cu compuşi f e1ruginoş i , 
rezultaţi din depozitarea, acolo, a unor oantităţi de mi
ner·eu, oare urma să intre în procesul tehnologic al re
·duiOerii. 

Apropier ea nemijfocită a unor consbrucţii de locuit 
de ouptoanele de redus minereu, densita tea aces tor lo
cruinţe şi, în sf!Îrşit, nivelul consistent de locuire con
s tibuie, după păr1ereta noastră, tot atîitea argumente în 
spirÎljinul afirmaţiei făcute mai sus, că în zona precizată 
de noi se poate localiza vatra v.eohe a Sir·etului medie
val. Ne grăbim, însă, să -adăugăm că cercetările arheo
logice nu au reuşit să răspuTIJdă definitiv la întrebarea 
dacă în afara acestei suprafeţe - delimitată xclusiv pe 
cale arheologică - celui mai vechi nucleu al Siretului i-ar 
mai putea aparţine şi o altă oonoentrare de l ocuinţe , 
situată în altă suprafaţă, eventual pe ma1Lul drept al 
pîrîului , oare străbate acum oraşul. întrebarea pe care 
n e-o punem 11u este ntci cum grntuită ea fiind generată 
de desooperiirea şi a altor materiale arh eologi.oe, într-o 
zonă si1tuată la sud-est de oea delimita1tă mai înainte, 
la o distanţă, în lini·e dreaptă, de circa 150 m de prima. 
In plus, prezenţa bÎISer1cii ou hramul Sf. Treimi , cu 
mult în afana wnei de car.e ne-am ocupat înainte (dis
tanţa fiind, tot în linie dre.aptă, mai mare de 300 m de 
nucleul pe care am îneeroait să-l deilimităm prin com
plexele arhe:ologioe menţionate) ifia·ce şi mai neoes-ară în
trebarea d acă nu cumva, cel puţin o vreme - şi numai în 
pr ima etapă a existenţei sale ca oraş - Siretul nu va fi 
fost format din cel puţin două nuclee, a căror consti
tuire va fi fost dictată de factori diferiţi. 

.Revernind 1a descoperirile arh eoi1ogice fălQute în pri
mul nudeu menţionat în paginile pr·eoedente, trebuie 
să fooem o preoiZGlil'e, impusă de factura materialului 
ceramic, în primul rînd. Indi.ferent daioă provine ~in 
stratul de cultură sau din locuinţele cercetate arheologic 
prin săpături sistem atiJOe, materialul oeramic din prima 
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Plan~a a II-a. Oraşul actua! 
"/"m""' S iret ~l principa lele compo

200 600m 

nente a le aşezări i m edi eva le: 
1 - Biseri ca cu hramul Sf. 
Treime ; 2 - Biserica cu 
hram ul Sf. Ioan Botezătorul ; 
A - zona probabi lă a locu irii 
întăr i te din ecolele XII
XIII; B - nucleul sudi c de 
locuire, din secolul a l XIV
lea ; C - nucleul nordic de 
locuire, din secolul al 

X I V-lea. 

jumătate şi de la mijlocul secolului al XIV-lea este do
minat, numer1o, de oenamioa cenuşi e . Problema apar
tenenţei etnioe şi a originii purtătorilor ei ~n Moldova 
a fă1cut obi·ectull unor cercetări sufident de atente si 
competente, pentru a nu mai fi nevoi·e de o r1eluare, aici, 
a discuţiei. Concluziile la care s-a a juns în atribuirea 
aioestei cer amici La înoerput, în principal, pe baza dcs·
coperirilor de la Suceava21 şi de la Roman22, iar mai tîr
ziu şi prin s tudierea aceleiaşi categorii de d escoperiri 
întîlnite la Siret23 au fost ferm e şi unanime, amintirea 
for aici fiind suficientă: cenamica cenusie a fost intro
dusă pe te ritoriul Moldovei de cătme el:ementele de co
lonizare germane, a căror prinrcipală direcţie de pătrun
dere în Molk:lova au fos t regiunile nordice , în speGia,l 
Polonia24. Chiar în •Oond iţiile în care nu s-a putut sta
bili un a-cord deplin între specialiş ti, atunci cînd s-a în
oeDcat explicaroea ms·turilor principale ale prezenţei res
pectivelor eJemente de COlloni z.a re în Moldova2s, ·e tnia 
creatori1or şi vehiculatloriloe oeramidi cenuşii nu a lă
sat loc S•emnelor ide întrebare . 

Revenind la situaţia de la Siret, credem că nu există. 
niei un motiv d e a pune la îndoială faptul că cerarnka 
cenuşie este, şi aioi, de atribuit tot elementeloir g r 
mane, iar în oeeia ce priveşte anterioritatea cronolo
gică a stabtl.iirii lor airci, în raport cu momentul în car e 
s--au aşezat, a1lături de popU:laţia românească, la Su
ceava şi , respectiv, la Roma11, rezultatele cercetărilor 
făoute de Alexand~·u Ră,dulescu s înt suficient de con
cludente şi pot fi acceptate fără rezerve26. 

21 M. D. Ma tei, D ie graue K eram ik von Suceava und emige 
archăo logische Probleme des 14. und 15. Jh. ·in cler M oldau, în 
„Dacia", N .S„ 6, 1962, p. 357- 386. 

22 L. Chiţescu, Ceramica ştampilată de la Roman şi unel e 
probleme în legătură cu purtătorii ei în Moldova, în „Studii şi 
cercetări de istorie veche", 15, 1964, 3, p. 411-426. 

23 Alexandru Rădulescu, D'ie Keramik von Si ret (14 . Jh.). 
Zur archăo logischen Erforschung der moldav ischen mittelalter li
chen Stadt, în „Dacia", N .S„ 16, 1972, p. 225-242 (cf. m ai a les, p. 
226, fi g. 1; p. 228, fi g. 2; p. 230, fig. 3 ; p. 231, fi g. 4). 

24 M. D. Matei, Zoe. cit. 
25 In timp ce M. D. Matei (loc. cit.) consid eră că, la Suceava, 

cer amica cenuşie a fost adusă de colonişti germani invitaţi de 
voievodul P etru I Muşatinul, în calitate de constructor i ai cetă
ţilor de piatră, ridi cate, aici, în ultimul sfert al secolului al XIV
lea, L. Chiţescu (loc. cit„ p. 421) apreciază că purtătorii aceleiaşi 
cer.ami ci se aflau, la Roman, în calitate de militari, m embri ai 
garnizoanei cetăţii muşatine de lemn. 

26 Al. Rădulescu, loc. cit. 
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Cerami oa cenuşie de !a Siret cunoaşte aceleaşi form e 
sub care apa re, în bot cu rsruil seoolului a l XIV-lea , şi în 
alte centr urbane din Moldova: ana cu toartă ş i cu gura 
circuilară, cana cu ·toa r tă ş i cu g ura triilobată, paharul, 
t iga ia cu triei pidoruşe şi cu toartă tubul ară ş i , în sfî r 
ş it , astro nul27. P entru că tehnica de realizare (roata cu 
turaţi rap idă) ş i culoa rea cenuş ie, r lativ uniformă, sînt 
prea bine oun oscute p entru a nu mai fi nevoie să r eve
nim as'l.lipra lor, n e vom mărgini să a mintim ai ·'i n uma i 
faptul că ornam entarea acestei cetiamiroi, Id ş i foloseşte 
m otivele, ş i ele bine ounosou te, ale „brăduţului", şi Ji
n iLLor v er tioa[le îrrtrerupte de un X sau de o ·cruce m i
nu •culă, prezintă pa rt1cu1 airitat.ea de a fi imprimate cu 
o .acurateţă deplină, ceea ce nlll fac d eoît să ilus tr.cze 
da tar ea mai timpuri e a descoperirilor de la Siret; desco
peririle simila r de la S uceava sau de 1Ja Rom an nu m ai 
pr·ezintă aceeaşi a curat ţă a ex euţi ·e i , ceea ce ar putea 
fi ir.uterp retiat drept semn al începu tului prooesu:Jui de 
d ecădere a producerii ao stei ceramici, ca re , deşi îşi va 
mai păstra înoă o vrem e caracterele sal definitorii , spre 
finele ·ecolului a'l XIV-lea nu va mai a părea în form l 
sale „da ioc", oo ntopindu-s·e, cu în·cetul, cu olăiria locală. 

Pr·ecizam mai înainte că în nucleul din zon1a spita
lului ou·ăşen esc, cerami·oa o nuşi c, c u caraderisti.cile r e
zumate aici, reprezintă marea majorita te a descoperiri
lor. Impreună cu ea a fost d soope ri tă, însă, şi o altă ce
ram ioă , despre 0 că1re i factură locală ş i tradiţion ală nu 
av·em motiv.e să n e îndoim, ş i tocmai deosebiiiue d form e, 
de r eali zare tehnică ş i de ornamentare oferă temeiurile 
certe ale distingerii ·ei de oeramica oen.uşi e2s . In primul 
r înd, ce ramica loca lă are un a ·pect poros, prezintă for
me mai g reoai e ş i es t· reali zată ou mai puţină grij ă pen
tru p rfeicta s irnebrie a profilUJlui. In al doiuea rînd, pen
tru orn amentare se foloseş te numai linia vălurită, sim
plă «au în benzi de tre i sau patru linii. 

O c ramică identică .·-a descop rit ş i pe m alul opus 
aJ pîrîuaui, cel sudic, dar s pre deo ebire de nuioleul de 
locuire d espr oar · a fos t vo~·ba pîn ă aicum , a ici nu s-au 
ma i descioperit compl·exe î11Johise, materielel.e arh eolo
gice fiind a fl ate în strat, ceea oe, chiar dacă nu le di
minuează importanţa, limitează, totuşi, posibiJită ţil în
cadrării lor onono:Iogioe ex1ad . 

O problemă importantă rămîne, încă, sub un mar f' 
senm de întirebare. După cu m se ştie, în. zona extremă 
sud-es tică a oraşului actua l, se află biseri1ca c u h namul 
Sf. Treimi , monument a tribuit, în mod curent, mijlocului 
secolului al XIV-lea, dar dincolo de aceasta specialiştii nu 
au reuşit să ajungă la o părere comw.1ă, pe linia un ei în
cadrări m a i exacte a lui 29. In discuţi a de faţă , acest ultim 
aspect nu ·te de o importanţă speciială, dar, în sch !mb, 
continuă ă provoaoe nedum erir·e faptul că, pe o supra
faţă destul de întinsă , în jur ul bisericii nu s-a des•ooperit 
nid oea mai vagă urmă de locuire din s·eoolu[l a l XIV-lea. 
Este drept că situaţ i a strati.({rafică din suprafeţele supus 
cerce tării arheologice atestă practicarea unor nivelări sau 
răzuiri succesive a l terenului, ceea ce a condus la di -
pa riţi a nivelurilor arheologice de pînă în secolul al XVI
lea, da1r cum nu este d e pres1t1pus 1că toate c011strucţine (de 
locuit sau cu altă destinaţie) din zona limitrofă biseri
cii 1er.au de suprafaţă, orioît iar fi fos t de radicală ră
zuirea ter enului nu putea conduce la dispariţia 

1

ş i a 
urmeJor unor oon:struoţii uşor adîndte, în eventualita
tea <Că în jurul b is·ericii s -ar fi a flat as tfel de construc
ţii. In această situa ţie , nu ne rămîne deoît să admitem, oa 
foarte plauzibiliă, ·existenţJa unei zone locuite nu în ime
diata apropiere a bisericii , oi undeva spre vest-sud-vest 
de aiceasta, aidică bot în apropierea malului sud ic al pîrî
ului despre oare a fost vorba, aid, de mai mU!lte ori. 

Cele •expuse pîn ă aici oonstituie, daică expr·esi1a es te 
îngăduită , fapte pozitive, iar pe tem eiul lor este pos·ibi
lă o înoeroare , des igur n u fără un ele fi sur i, de conturare 

21 Cf. supra, nota 23 . 
28 !n l ocuinţa nr. 1, descoperită în faţa Expoziţiei perma

nent din Siret, se afla u trei a tfel de vase, întregibile. Ele s 
găsesc, acum, în pa trimon iul Muzeului judeţean din Suceava. 

29 Corina Nicolescu, în Omagiu lui George Oprescu, Bucu· 
reşt i, 1961 , p . 373- 394. 

a trăsăturilor es nţial'e ale Siretului primei jumătăţi şi 
mijlocului secolului al xrv .... J.ea, cu per pectiva, chiar, 
a ac stea să rămînă valabile şi p -ntru al tr - ilea sfert 

al aceluiaş i eool. Prima şi, poa t , cea m a i importantă în
cheie r·e de ordin i toric, la ca r conduc observaţiile fă
cute, pînă aioum, este aoe•ea că, în aursul primei jumă
tăţi ş i spre mi jlocul eoolului .a l XIV-J a, aş ez,area de 
la Si ret prezen ta particuilarităţile unu i centru urban. 
Aprecierea aceasta se întemei 1ază p mai multe fap te şi 
obs rvaţii , valabile nu numa i p ntru Siret, ci ş i pentru 
alte aş zăr i al căror progres pc calea urbanizării a fo t 
ş i es te judecat î n funcţi de crite rii similare, ţinînd nu 
nu mai de tend in ţa .u nei a num ite tructuri teri to riaile, dar 
ş i de man ifestarea un or activităţi productive specializat , 
s peoifioe centrelor orăşen eşti. In cazul S iretului, restrîn
ger ea srupr.af.cţei zon i Jocuit.e ş i ·p m·i r. a d mităţii locu
irii , într-o zo n ă în că de acum r el.ativ bine el termin ată 
(oa re, s te b.ine de a mintit , a coincis, în 1Hnii mari , ou 
centrul ş i el · m ai tîrzLu al oraşului) nu fac deoît să con
firm e j usteţea aoes tui crite riu, r cunoscut ca ata re ş i a
plicat sis tematic, în s tudi·enea pr.ooe u lui urbanizării u
nor aşezări m edi val (inclusiv în ţările româneş ti)3D . 
Da1Jo rită amintitei oonoentrări a locruirii mtr-un spaţiu 
bine de1limi tat, devin obl igatorie ~ i o a numită comasare 
teritorială a activităţil or produotive s pecializ,ate, în Si
r·et aceasta p breoînidu-se s·en ·ibil anterior mom entului în 
care acelaşi fe nomen se înregi strează , de pildă , în Su
ceava, ceea ce co nduoe la conclu zia că în oraşul de pe 
m alul S iretului constituirea Ul11Ji „ca rtier" al meşteşugari
lor e te un fapt real , la mijlocul secolului al XIV-lea. 

Ou alte prilejuri ( ş i , foarte reoen t, în legă tură cu 
Suceava, în mod s pecial)31, în literatura român ască de 
specialita te s -a atrras atenţia asupra faptului că apariţia 
„ca rtierelor" m şteşugăreşti poate fi consid rată · · ca 
expr·esie s igură a g radului avansa,t de urbanizare a unei 
aşezări, dispariţia dispersării t eritori.a1 a activităţilor 
specializa te oons tituincl dovada aplică1rii unor r·eglemen
tări f.er me, car· vizează nu nu.rnai organiz,area dar şi, 
foart probabi.J , supravegh er ea· artizanatului local de 
către autorităţ ile orăşeneşti32. Or, dacă în Siretul mijlo
cului secolului al XIV-le.a această oonc ntrarre devenise 
şi posibilă şi n ecesa ra, msearnnă că, la acea da tă, fus·e
seră depăşite etapele de început 1ale activităţilor rn·eşte
şugăreş ti, în sensu l că a.ce-S tea d in urmă intraseră în 
rîndul activi tăţilor productive organizate ale oraşului. 

Intîmpk~r sau nu, 1desoop rirea , la Sire t, a unui 
număir des tul de m are de dove zi al e practicării reducerii 
minereului ş i prelucrării m talelor - în timp ce resturi 
ale act ivităţii oladlor lipsesc cu d esăvîrş ii: - situează a
ces t oraş înitr-o poziţie privilegiată în ra port cu alte 
oraşe moldoveneşti oontemporane (ex·cepţii putînd fi 
considerate, pînă la un punct, laşii şi Baia), în ceea ce 
priveşte ponderea deţîinută de me talurgi.a fierului, în 
cadrul activităţilor specifi.o urbane: Chiar dacă nu sînt 
motive să ne îndoim de faptul că, în oraiş , s·e d esfăşurau 
şi alte a.otivităţi specifioe sp eciali zate, credem că este, 
totuşi, oazul să •se atiribuie m etalurgi1e i fi erului o ponde
r e importantă în cadrul artizanatului urban din Siretul 
secolului al XIV-lea. 

Ceva mai s us, atrăgeam atenţi a .asupra f1aptuJui că 
exisitenţa unui al doj,Jea nuoJ.eu de locuir·e în SÎ!retul mij
locului secolului a l XIV-lea este făcută foarte plauzibilă 
de deS'coperirile arheologi·oe. Esite locul acum să precizăm, 
însă, că densitatea locuirii pe malul sudic al pîrîului 
car·e traversează oraşul este sensibil mai s labă, da r fap
tul nu trebuie tra tat ca absolut, deoaireoe terenul foarte 
î nclina t din această zonă ar putea constitui o explicaţie a 
dispariţiei multor complex sau urme arheologice, chiar 
în epoci mai apropiate de z ilele noastre : pe de o parte, 
unghiul aocentu at ·al p ai111tei , iar p e de altă parte im-

Jo M. D. Matei, I storia oraşului Suceava pină la mijlocul 
se olului al XVI-Zea (sub tipar). 

3 1 Ibidem. 
32 Cf. mai a les aprecie rile lui O.L. Ba rkan, în „Recueils de 

la Societc J ean Bodin", 7, Bruxelles, 1955, p. 302, referitoare la 
limitar a libertăţii meşteşugarilor din oraşele m edievale euro
pene de a exercita, necontrolaţi, activităţile lor. 
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pr·ejurar ea că zona în discuţie este ocupată, în cea mai 
m a re parte, de terenuri arabile (suprafeţe întinse de gră
dini a le locuito rilor ora~ului} , în care s~au practicat ară
turi adînci, au fac ilitat s pălarea terenului şi, prin aceas
ta, dispariţia foarte multor r esturi arh eologi ce. Tocm ai 
d e aceea, nu stc cazul să n e grăbim cu formularea ele con
cluzii fe rme, înte meiate pe ·com pararea densităţii de 1o
cuire în cele două nuclee, mulţumindu-ne , deci, doar cu 
semnalarea existenţei lor. De cc, î nsă, două nuclee, la Si
r et? 

Un răspuns ferm la această între ba r·e nu este uşor 
de dat. In primul rînd, es te d amiintit că, în ţările ro
mâneş ti, cel puţin pînă în mo mentul de faţă, o itu a ţi e 
simila·ră nu este cunoscută, lips ind , deci, te rme nul de 
mmparaţie. i n al doilea rînd , chiar dacă o ·explioaţi e v e
rosimilă a une i astfel de situaţii s-a r putea desprinde din 
realităţi1e de ter en, ea nu tre bui·e să n eglijeze nici unul 
din cei doi factori ma jori poten ţi a li ş i anume facto ru l 
geogra fic ş i, respectiv, facrto rul e tnic. Să detaJi.em : 

Cercetările ele te11en ş i observa rea răsipîndirii mate
rialelor arheologio fac s igură di spun ePea ac~sto ra din 
urmă pe ambele m aluri aJ.e pîrîului ca re traversează ora
ş ul actual şi , des igur, vatra o raşului medi eval. În această 
s ituaţ i e, s-ar putea expli ca existe nţa nucleelo r amintite 
prin tendinţa firească a locui torilor v echiului Sire t el e a 
face din cursul pîrîului amintlt a xa aşezării urbane ele aici. 

R ealitatea rde la Sire t pare să fi fost, însă, eeva mai 
complexă, condiţHle geografi ce looaJ.e n·eexplidncl, clupă 
părerea noastră, numai ·ele, s ituaţi a semnalată ele obser
vaţiile arheologice. Aici trebui e luat în oons icl era re şi u n 
alt factor, ş i anume cel e tnic. Într-adevăr, clacă luăm drept 
crite riu de judecată raportul nume ri1c dintre mate ri alele 
arheologice de certă factură ş i tradiţi e locală ş i cele de 
origine nelooală , r eprezentate de ceramiOE cenuşi e, atun ci, 
nu există mici un dubiu că nucleul d e locuire urban ă de 
pe malul s tîng (ves tic) al pîrîului era dominat de o popu
laţie neromânească . Că aceasta e ra exchXsivc sau num ::i. i ma
joritar germană - iar este o problemă , dar, în stadiul el e 
aoum al cercetă r ilor a rheologice, es te ·C'l:l neputinţă de 
d at un răspun categoric la întrebare, descoperirea - atît 
în nivelul ele locuire , cît şi în complexe închise - alături de 
cer.amica germană , nu numai a numeroase -fragmente ce
ramice looa1e, dar şi a unei ceramici s igur armen eş ti con
s tituind explicaţi a acestei dificultăţi. D 2 aoeea . credem că 
este pe deplin jus tiificată reţine rea noastră · de ;:i da u n 
răsipuns pPea caibegork, mulţumindu-n c u afir.ma rea 
doar a preponder·enţei populaţie i germa ne în nucleul d 
locui.re amintit, 1din aoeasta d ecu rgînd, în m od . .fires r, şi 
încheierea că al doilea nucleu locuit al Siretului, cel d 
pe malul opus al pîrîului , era rezervat populaţiei locale. 

Desigur, indifer ent d,e graduJ r idicat de v-eres imllita te 
a opiniei exprimate m ai sus, ea rămîne, încă, cu un pro
nunţat ooracter de ipoteză, ş i trebuie tratată oa atare. 
Pentru a diminua, însă, dubii:le în -l egătură cu te meini
cia ei, este potrivit să amintim că dispunerea ln tere n a 
oelor mai veohi, două, monumente de cult cunoscute în 
Siret, ş i .anun1e biserica Drtodoxă , cu hramul Sf. Treimi , 
ş i, i~spectiv, biserica ca tolică, cu h ramul Sf. Ioan Bote
zătorol (rid ioată prin gr~ ja ş i stăruinţele acelei ferv·ente 
susţinătoare a catoHcismull\.li , care a fos t Margare.ta33, 
mama primHor voie vozi Muşatini ai Moldovei), nu şi-ar 
găsi o expHoaţi·e cît de cît plauzibilă dedt tot în funcţie 
de apartenenţa etnică majoră a locuitorilo r celor două 
cartiere (nuclee) ale vechiului Siret: biserica Sf. Tre ime 
este situată în zona de pe m alul drept al pîrîului (ea 

33 Conţinutul actului din 1 ma i 1384 şi form a explicită in 
care voievodul P etru I vorbeşte despre sprijinul acordat de către 
mama sa, Doamna Margareta , călugări lor dominicani, ca ş i ho
tărîrea acesteia de a-şi alege loc de îngropare chiar in biserica 
fraţilor predicatori, din Siret, de construirea căreia s-a şi ingri
j it personal, sînt . uficient de concludente în sensul arătat (Do
cumentele moldoveneşti înainte de Ştefan ce l Mare, ed. M. Cos
tăchescu, J, p . 4-6; cf . ş i Ştefan Pascu, Contribuţii documentiare 
la i storia r omânilor în secolele XIII şi XIV, Sibiu, 1944, p. 40 ş i 
u rm .). P entru problemele aşezării ordinelor călugăreşti în mediul 
rural, cf. extrem de interesantul studiu al lui J ecques Le Goff, 
Ordres mencliant s et urbanisation clans la France m edievale, in 
Annales E.S.C„ 4, 1970. 
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t r ebuind să slujească n evoilo r de cult a le pop ul <Jţ i e i ro
mâneşti) , în- t imp ce biserioa eato! ioă a fost ridi cat;1 pe 
malul opus , în p.lin cartier locui t de e lem 2n tele de colo
nizare germane. 

Privită dintr-un a num e unghi , shuaţi a de la S iret 
nu constituie o excepţi e, li1teratura d e s pecialitat·e oferind, 
ohia r pentru zonele est-europ2ne, numeroas'e exemple si 
milare. Intr-adevăr, aproape fără excepţi e, în toate regiu
nile europene în care s-au stabilit - întemeind oraşe sau 
num ai în calita te de noi-veniţi în oraşe preex istente - co
loni1ştii ge rma ni şi-au oonstituit cartiere propr ii (uneori 
chia r înco njurate cu î ntă rituri}, în caroe pătrunderea 
localni cilor e ra fi e xclusă, fie drastic limitată34 . A plicat 
cu asprime mai a les în r egiunil 2 în eare elem en tele ger
man e pătrundeau în nu.mele prozelitismului religios sau în 
care erau invitaţi ele autori1tatea politică oentral3, pe 
temeiul un or priv ilegii .ample ş i înscrise î:-i acte cu p re
vederi detalia te şi respecta te ferm , arcest regim nu î ş i 
găseşte, în să, nici o confirma1·e pentru ţ·ăriJ e române~ti . 
Chiar dacă s-a făcut şi în numele unor interese religioase, 
pătrunderea şi aşezarea eleme ntelor germa ne de colo
nizare în ţările româneş ti extracarpatice au fos t dictate, 
mai ales, de inberese economice , iar atunci c înd s-a produs 
J.a ch e marea autorităţii oentrale (aşa cum s -a u petrecut 
lucru rile în timpul domniei lui P etru I Muşatinul), nu 
s-a păstrat nici un act pri vHegia l, din ca re să rie iiasă că 
s-a r fi acordat colo ni~Ulo r drepturi sau autorităţi , care să 
îi opună pc aceştia locuitorilor ţării. J rivită prin. această 
prismă, si tuaţia d e la Sire t prezintă trăsături calita tiv 
deosebite de ceea ce se în tîmplase în a lte regiuni euro
pene, a ici n eînregis trîndu-se nid izgonirna localnicilor 
d in aşeză rile în oa re ei locuiseră pînă la da ta coloniză rii, 
nki izola rea fermă a noiJor veniţi de populaţia loca lă, 
acelaş i regim părînd să se întîlnească ş i la Baia şi la 
Suceava oraşe care a u cunoscut, de asem e nea, convie
ţ.uirea românilor cu elemente germa ne de colonizare. Iar 
pen tru a înlătura un eventual semn de întrebar0 r idioat 
de realităţil e sireten e, n e grăbim să adăugăm că dacă 
v chea locuire întărită el e la Siret (despre care a fost vor
ba mai îna inte) a fost abandonată la un mo me nt dat, es te 
foarL puţin p robabil că acea ta s- n datonat altui mo~iv 
decît aceluia că ea deveni e neîncăpătoare , pentru p opu
laţia, în creştere , a oraşului. Dovada o constitui e chiar 
faptul că între acieastă aşezane şi , r espectiv, v;a tra intens 
locuită a oraşului de mai tîrziu es te o diista nţă cev;a mai 
mare de 100 m, nucleul ve chiului onaş ocupînd, însă , o 
pozi ţie ma i ava ntaj oasă, pe un teren m a i ridioat decît 
cel în care se afl ase aşeziarea din secolele XII--XIII. 

• 
La capătul acestei expuneri ca.re es te, după ştiin ţa 

noastră, prima înoernare făcută în is toriognafia româ
ne·ască de stabilire a oadrului cronologic ş i a t 1răsăturilor 
gen erale ale procesului formării oraşului m edieval Siret, 
sînt şi posibile ş i necesare cîteva încheieri de ordin isto
rko-arheologk, car·e tre buie , însă, formulate cu o atenţie 
particulară în ceea oe priveşte nuanţările. 

1. Pe temeiul datelor ofer ite d e oercetările a rheolo
gice, es te posibil să se afirme că oraşul m edie val Siret 
s -a format în cursul unui proci:s is toric de durată , ·în 
l urngutl. ·căruia aoumulările de ordin caJ11titativ au fost 
însoţite de schimbări oalitativ·e, pe trecute mai ales în 
domeniile vieţii economice, socia le şi, poate, chiar poli
tice a aşezării. Exis tenţa unui nivel de locuire cert, 
datînd din secolele X- XI, a fost probată, pe oale ar
heologică, chi1a r în cuprinsul vetre i v1echi a viitorului 
omş medieva l, asl\.lpra oaraiete ru]ui rural a l locuirii din 
epooa amintită neexis tînd nici un dubiu, to t aşa cum de 

34 Această r ealitate a fost cunoscută, în formele ei cele 
m ai severe, de oraşele poloneze, dar istor iografi a poloneză o apre
c i ază în chip foarte diferit (Numai cu titlu de exemplu, cf. E. 
Ruthkovski, Economiceslca.ia istoria Polsi - t rad ucere din limba 
polonă - Moscova, 1953; A. Gieysztor, La ville slave clu Haut 
Moyen-Age centre ele procluction artisanale, ele rayonnement 
commercial, în „Ergon", 3, 1962, p. 287 şl urm.; F . Graus, K . Bosl ; 
F . Seibt, M. M. Postan, A. Gieysztor, Eastern ancl W estern Eu
rope i n the Middle Ages, Londra, 1970). 
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domeniul acele iaşi certitudini rămî ne ş i carnoterul autoh
ton, român es.c, a l 1ocui tor i1or aşeză rii ; 

2. Pe fon dul locuirii ne întrerupte şi în secolele XII
XIII est,e de observat faptul că, în aoeas tă pe rioadă, ap are 
o formă calitativ nouă de org:aniz1are a aşeză rii pro
priu-zise, în sens ul că locui rea ,di ·eminată din perioada 
preceden tă es te înlocuită cu una concentrată , proces 
istoric materi ali zat prin ex is tenţa unei aş ză ri în ti:i rite 
cu val şi , foa rte proba bil , cu şan ţ de apărare. Im preju
rarna că în cupri nsul aces tei aşezări fortificate nu ·-au 
putut practica săpături arheoJogi·ce n e împiedică să fa
cem aprec ie ri de vreu n fel în legătură cu structu ra in
ternă a ei, da r fia ptul că , în cursul unor lucră ri de con
strucţi e, car·e a u afecta t parţi.a l s uprafaţa aşezăr ii , au 
fost descoperi te atî t materi,aJe cera mi1oe, oî t ş i obiecte de 
metal şi , mai ales, un egolpio n din bronz, toate datînd 
din secolele arăta t ~', nu pune sub semnul î ntr·e bă rii în
cadrarea cronologică a aşeză rii ; 

3. Un izvor scris (extern), oare situează, în anul 
1340, ma rtiriul a doi călugări fra ncis::,ani în aşezare,a ele 
pe malul Siretului , precum ş i exis tenţa unui ni vel de 
locuire da tînd din prima jumăta te a secoilu]ui al XIV-l·ea 
se confirmă reciproc, p e lini a a tes tă rii unei locuiri anume 
în aceas tă v reme, tocmai în zona cane a constituit , în 
tot cursul e vului mediu, centrul oraşului Siret. În 
această zonă, locuirea avea un. aspect com.pnct, desco
perirea unui număr concludent de locuinţe, ca ş i a u nor 
u rme foa rte bogate ş i divers~ ale 1activităţ ii de rcducer 
a minereului de fi er ş i a pr.elllicrării m eta.Jului fftcîn cl 
dovada că ne aflăm în prezenţa unui ca rti er dens popu
la t, cu pronunţat ca rade r meşte~ugăresc. 

Dacă prima jumătate a siecolului a l XIV-Leia poate 
fi considerată ca o a t r eia etapă în evoluţia aşezării de 
la Siret, este locul s ă preci zăm că anume a tunci s-a pro
dus sta bilirea primelor ele mente de colonizare ge rm ane 
în aceas tă aşeza re de indiscutabil caracte r looal. Chiar 
dacă nu va fi fos t lirps i,tă , la un mom ent dat, de anume 
sensuri ş i scopuri misionare, pătrundeN~a elementelor ger
mane în zona de nord a Moldovei, în genera l, şi la Siret, 
în speciial, se poate cons idera că a fost dictată, în pr in 
cipal, de inte rese eco nomiiee, aşezarea a:filînd u-s'e pe un 

Romania n and foreign experts, who dealt especially or only 
tangentia lly w ith the history of th e Siret town, assert w ithout 
any excepti on its prev iousness, i n relation with the m omen t 
when the independent feuda l sta te of Moldav ia w as found ed. 
Thi s opini on has been based so far only on a restricted number 
of sources; these being only in a written form have been diffe
rentl y inte rp reted a nd da ted . 

Archeological researches yet, have opened broad p rospects 
fo r a better knowledge of the Siret town beginnin gs, a nd thanks 
to them one ca n expres now some new points of v iew, even 
if 11\ couple of them have only a hypothetical character. At present, 
one can state that withi n the Siret town, there is a certaj n attest
ati on of residing in the lOth, llth a nd p articularly in the 12th 
and 13th centuries, the la tter ones seeming to be connected with 
a fortification of limited size. 

Signifi cant archeological discoveries (complexes a nd r e
mains of specia lized artisan activ ities, as w ell as r ema ins of 
dwellings), allow us to consider that the Siret settlement in the 

drum comercia l de impo rta nţă inteTnaţi on ală, ca re lega 
centrul şi non:luJ Europei· de zonele nord-'po n.tic e. 

Potrivit u nei pnaotid l~rg ră1sp;Î'ncUte în toate zonele 
în car.e s-au stabiUit p rin colonizare, noii veni ţi în Si r~t 
s-au stabilit într-un n ucleu de focui•re ·com pact , în car e 
oon.~ titui au cel puţin populaţi.a majo ri ta ră, în t im p oe l o
cuito rii români a i oraşului se concentras·eră îrn tr-un al 
doHea 11udeu . Deşi nu pot fi cowideraţi ca întem ei etori 
ai aşezării ele la Siret, ·este s igur că ·coloniştii germani sta 
biliţi aici au căpătat, ·cu t im pul, o poziţi e pute rnică în 
viaţa o.raşului, cu atlt m ai mult cu crî t s~au bucu rat de 
un. s prijin. substia nţi 1a l ohia r d in pa rt e:a Doamn ei Marga
reta, m ama prim ilor voi·evozi Muşatini ai Moldov,ei. A
cordat, de d rep t, călugăr ilor dom inica ni din Siret, acest 
sprijin nu se r es t rî ngea , clie f'a pt, la aoeşti1a, oomunita tea 
caitoli oă di n Siret buourîndru-se ele o situ aţi e privilegi ată 
încă din t im pul domni ei vo ievodului Laţcu , cel care cre
zuse, la un moment da t, că .îş i poate consolida poziţia in
ternă ş i externă prin înrc·ercarea de a trece, el în suş i, la 
catolic ism35. De altfel , chiar durata scurtă a şederii în 
Siret a voievodului Petru I Mu~atinul şi mutar ea „capi
ta1ei" ţării la Su ceava a re, între altel·e, ş i semnificaţi a 
hotă rîrii cu care voiev;ozii ortodocsi ai Moldovei au eău
tat să i asă ele sub influen ţa m ediului ca tolic şi catolici
zant d in Siret, ceea ce ajută :mult la aprecierea cu 
obi1ectiv itH'te a poz iţi ei solide ocupate de elementele stră
ine, ele ai ci, în vi aţa oraşului şi , pentru scurtă vreme, a 
ţă rii. 

35 Arătîndu-se sens ib il f.aţ[1 de dorin ta vo ievodulu i moldo
vea n de a t rece J.a catol ic ism, el ş i popori.ii său (d eşi este des
tul de înd oielni c că m old oven ii ară tau vreu n interes pen tr u o 
astfe l d converti re), Papa Ur ban. V ins i s tă ş i asupra ce rerii lui 
Laţcu de a se ridi ca ora~ul Siret la ra ngul de „civ itas", ad ică de 
sca un ep iscopa l, precizînd că oraşul era foa rte popula t (Hurmu
zaki, 12 , p. 160). Această ultimă prec izare pare să fi fost foar te 
importa ntă pentru pontiful roma n, deoa rece se ~t i e că înfiinţa
rea de episcop ii într -w1 centru urba n e ra condi ţ i ona tă , printre 
a lte argumente majore, ş i de numărul locuitorilor r especti vului 
oraş (cf. Renee Doe haerd, Le Haut Mo yen-Age occiclental. E:co
nom'ies et societes, Pari s, 1971 , p. 128-1 29), rea lita te ca re, pen
tru di scuţ i a de faţă capătă o . em ni f i caţ i aparte, iretul părînd 
ă îndeplinească co ndiţi a de a fi bine popula t (b ine în ţeles că nu 

numa i pop ul .aţ i n cato lică in tra în di scuţie) . 

fi rst ha lf of the 14th century had a n Ufba n character; the first 
ethni ca l non-loca l pr -sences (d omina ntly German) in the Ro
mania n settlement of S iret may be a lso i nelud ed in thi s p er iod. 

On the topog raphica l st ructurc pla n concerning the old pre
cincts of Siret, archeological discoveries have a lso made possible 
to suggest the cx istence of two relatively di stinct centres of 
r esiding within the fram ew ork of the city , in whose expla ioing 
one must look for the etlrnica l composition of their inhabita nts: 
on the left (northern) bank of the river which crosses the t own 
there is the centre in which allogenous elements preva iled , while 
on the oppos ite bank of the sam e river, the Romania n popula tion 
held the overwhelming prepond er en ce. Thi s reality, met in nu
m erous Europea n towns, seems to be also confirmed by the fact 
tha t each of the two centres had its own edifice for cult : the 
Ca tholic church with its patron J ohn the Baptizer - r a ised thanks 
to prin cess Margareta, the wife of voievode Petru I Muşat, a fer
vent adept of catholi cism in Moldavi. a, and, r especti vely, the 
Orthodox church, with its p a tron - Sa int Trinity, no doubt, chr o
nolog ically previous to the catholi c one, m entioned above. 
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