CATEV A RECTIFICĂRI
In unele din ultimele sale scrieri, d. D. Berciu se referă
de mai multe ori la subsemnatul într' o formă care de data aceasta
cere o punere la punct imediată.
.
I . In „Arhivele Olteniei", anul XXII, Ian.-Dec. 1943,
la p. 95-g6, vorbind pentru întâia dată în acest fel despre „pro
cesul de creiare a sintezei Latene dela noi, care s'a şi închE:iat
curând după 350 a. Chr. " d. B. adaugă :
„Partea de contribuţie a Celţilor nu este covîrşitoare, cum s'a crezut de
Pârvan şi elevii săi 4 .
. ln peri ';l ada de dezagregare a civilizaţiei locale hallstattiene Dacia este
puternic orientată spre Sudul traco-iliro-grecesc. Dela această lume sudică aveau
să cunoască Geto-Dacii atât roata olarului cât şi tehnica lutului cenuşiu şi roşiatic
din industria ceramici. 11, şi aceasta fnaint� de venirea Celţilor care îşi fac apariţia
Ia noi în a doua jumătate a sec. IV-iea a . Chr . , precum am arătat şi altădată .

V.

' Această micşorare a rolului Celţ.ilor îşi face din ce în ce mai mult Ioc
în literatura noastră de specialitate (Dac·i a, VII-VIII, p. 1 78) .
5 Găsesc această idee şi Ia d-l I. J::.'. estor (/Jacia, VII-·\'III, p. 1 79), dar
fără a fi susţinută de nici o dovadă arheologică şi unilateral exprimată".

In revista „Dacia. Recherches et decouvertes archeologi
ques en Roumanie", vol. VII-VIII, 1937-1940, pasagiul dela
p. 178-179, citat de d. B . fragmentat pe două note, odată fără
şi odată cu numele autorului, se găseşte în cuprinsul studiului
meu intitulat „Keltische Grăber bei Mediasch. Ein Beitrag zur
Frage der friihrn keltischE:n Funde in Siebenbiirgr n" (Morminte
celtice lângă Mediaş. O contribuţie la problema descoperirilor
celtice timpurii din Transilvania) . Acolo, pornind dela unele
descoperiri arheologice de lângă M(diaş, am trecut în revistă
din nou întreg materialul arheologic care ne semnealează cea mai
veche apariţie a Celţilor în diferitele regiuni ale provinciei şi m' am
ocupat între altele şi cu rolul jucat de Celţi cu prilejul naşterii
civilizaţiei geto-dacice din a doua jumătate a E:pocii de fier (Latene) .
Sprijinindu-mă pe datele arheologice analizate, am formulat
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următoarele păreri, - pe care le exprimasem dealtfel verbal şi
mai înainte.
Traduc din Dacia VII-VIII, p. 178-179 :
„In ad:!văr, s'ar putea dovedi că - împotriva concepţiei
devenită dogmă (Lehrmeinung) enunţate de V. Pâx van în ale
sale Getica - civilizaţia dacică din epoca Latene s'a desvoltat
nu sub influenţa celei celtice şi deabea din ea, ci mai degrabă ca
un fenom-=n paralel cu aceasta din urmă, din tradiţii hallstattiene
sub o p;.iternică influenţă sud-thracică şi grecească. Sub pre
siunea exerdtată mai ales începând din sec. IV a. Chr. de către
regatul macedon�an s'a născut un impuls îndreptat către Nord
al Thracilor de Sud, î i al cărui mers au fost transplantate la Nord
de Dunăre multe elemente de cultură desvoltate în Sud şi desigur
şi părţi de populaţie. Nici formele de vase, nici specia particulară
cenuşie de pastă a ceramicei dacice lucrate cu roata nu trebuesc
derivate din bunuri culturale celtice, ci mai degrabă din acdea
ale Thracilor mult influenţaţi de Greci. Şi altfel; elementde cd
tice din cultura dacică sunt de importanţă redusă şi pot foart e
uşor să fie considerate drept efectul unei influenţări, care nu
a fost întru nimic unilaterală. "
(Exact acest pasaj este reprodus, şi opus concepţiei lui
Pârvan, şi de d. Dorin Pop::sc .l în Celţii în Transilvania. Starea
cercetărilor arheologice", extras din „Transilvania", anul 75 ,
No . 8-9, Sibiu 1944, p. 6 -7) .
Re:p::t, am ajuns la aceste concluzii după un studiu amănunţit
al materialelor arheologice şi discutând dovezi precise de �ontact ·
vechiu între teritoriul daco-getic şi cel thracic sud-dunărean.
Evidi:: nt că sugestii în direcţia soluţiunii adoptate· de mine se
găsesc şi în opera lui V. Pârvan 1şi în unele analize arheologice
ale d-lui Radu Vulp::. Ceeace este, cred, important p.::ntru cerce
tarea ştiinţifică şi ap�opierca de soluţia justă a unor astfel de
probleme, este de a dovedi cu argumente precise şi cu fapte
arheologice bin'C! stabilite una sau alta dintre părerile care se
pot conce:pe sau exprima. Subsemnatul nu a făcut în această
direcţie, în studiul amintit din Dacia VII-VIII, decât un în
ceput, indicând însă, în forma gen�rală citată, în ce direcţie trebue
să se orienteze cercetările de amănunt ulterioare pe care C:u
însumi le-am continuat, fără a face pici un secret nici din această
preocupare a mea şi nici din concluziile pe care le stabilisem deja.
In felul acesta s'a putut şti de pildă că m'am îngrijit să pot repu
bliea vasele dela G.rojdibod {Romanaţi) din colecţia Georgescu„
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Corabia, publicate pentru întâia dată de d. B. şi datate cu trei
secole mai târziu decât se cuvenea (deşi analogiile din Bulgaria
indicau precis data lor reală), pentruca acum d-sa să-şi rectifice
această greşeală.
Până la indicaţiile arheologice şi istorice semnalate în stu
diul amintit din Dacia VII-VIII, părerile d-lui B. cu privite
la importanţa invaziilor celtice în Dacia şi la originile civilizaţiei
getC?-dace din Latene nu se deosebeau întru nimic de cele ge
neral <;u::-ente. D-sa scria de pildă în August I94I (exact mo
mentul în care eşea de sub tipar studiul din Dacia VII-VIII) :
„Inîiltrarea celtkă în Dacia a fost în multe privinţe, o binefacere, de
care au beneficiat şi pământurile naţionale recent eliberate. Atunci s ' a introdus
roata olarului în industria ceramică, maneta · dobândeşte ·o răspândire largă,
iabricându-s� imitaţii după cele greceşti şi elenistice, se f abrică untlte dt fitr.
plugul de fier apărând pentru prima dată în regiunile nol!stre. Influenţa celtică
a determinat în al doi!e:a rând, crdar�a sintezei culturale daco-«etice a La TE:n<:
ului local . .. „ (D . Berciu, Basarabia în unitatea străveche a Daciei, în „Dacia" ' 1
din 1 5 August 1 94 1 , p. 6 ; acelaş artico: a apărut, sub titlul ":.Basarabia în uni
tatea Daciei străvechi" , şi în Revista Istoricd XXVII ( 1 94 1 ) , p. 23 şi urm.
unde pasagiul reprodus aici se găs şte l a p . . . . . ) .
.

Cum şi cât d.e radical s'a transformat opinia d-lui B. în
această materie, după apariţia studiului din Dacia VII-VIII,
se poate. vedea comparându-se citatul din A rhivele Olteniei 1943
din fruntea acestor rectificăii.
Este desigur greu, pentru cineva care nu porm şte dela
studiul atent al datelor arheologice şi istorice, să respecte nuan
ţele ce se impun în astfel de chestiuni. Se adoptă astfel inevitabil
o idee generală globală, pentrucă ea frapează în primul
rând,
şi se ignorează analiza de detaliu care îi dă conţinutul şi sensul
exact. Aşa se explică printre altele şi ameskcarea Illyrilor în
problema aceasta a naşterii civilizaţiei geto-dacice a fierului târziu.
Luându-se după teorii necontrolate şi după impresii de suprafaţă
şi fără a face uz de o chibzuire mai stăruitoare şi de o examinare
mai atentă a datdor �rheologice, d. B. introduce şi pe Illyri în
discuţie, aceasta în cadrul une:i concepţii care ar vrea să fie „isto
rică" şi „largă", dar nu reuşeşte a fi decât dezolant de confuză.
Că d. B. este capabil să sesiseze o idee ge:nerală, scoasă de
altcineva din studiul materialelor- arheologice şi al tradiţiei isto
rice şi să şi-o însuşească în forma pe care o socoate d-sa mai po
trivită, se vt:: de limpede din citatele date mai sus. Dar că d-sa nu
1 A

nu

se confu11da

cu

rev. de spec. în care p ublică subsemnatul (I. N.) ,
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poate în acelaş timp să asimileze complet şi amănuntde mai
sp:!ciale alţ documentării arheologice, se dovedeşte în cazul de
faţă în chipul următor :
La pag. 95 a articolului din „Arhivele Olteniei" 19 3, d-sa
scrie :
„S'a exprimat şi de către alţi arheologi părerea că „urnele" bitrunchi
conice Latene din Dacia ar fi derivat din cele dela Sud de Dunăre 2 . Totuşi.
construcţia lor generală,- lăsând la o parte toarta supraînălţată, - făcea să
ne gândim şi la înrudire cu urnele funerare hallstattiene din cimitrele de incine
raţie din Dacia". Iar la nota 2, citatul : „ Dacia, VII-Vili, p. 1 76", fără. numele autorului.

Autorul este şi de data aceasta tot subsemnatul, care vor
beşte însă acolo despre cănile· cit toartă (Henkelkriige), nu despre
„urne". Nu am derivat aşadar nicidecum „urnele bitrunchiconice
Latene din Dacia . . . din cele dela Sud de Dunăre" ; nici nu m'am
ocupat cu ele, ci numai cu cănile lucrate la roată şi cu toarta supra
înălţată : lucr� este limpede în studiul meu şi este ilustrat şi cu
figuri. Iar în fo�d, confuzia şi greşeala d-lui B. se lămureşte dacă
amintim că în civilizaţia geto-dacică din Latene sunt documentate
două serii de căni cu o toartă : cele lucrate la roată, din pastă
cenuşie, şi eare derivă din formele sudice semnalate în studiul
meu, şi cele lucrate cu mâna, dintr 'un lut şi într'o tehnică de tra
diţie locală hallstattiană ; acestea din urmă se prezintă de multe
ori şi formal ca un: derivat sau ca un corespondent al urnelor hall
stattiene (care nu au însă toartă), cărora li s'a adăugat o toartă.
Se va arăta la timp cum s'a .P�trecut în amănunte transmisia
şi evoluţia acestor două serii de forme. Este clar însă de pe acum
că, lăsând la o parte contaminările crucişe ce au avut loc, nu se
pot judeca laolaltă; fără distincţie, cănile cu toartă supraînălţată
lucrate la roată, cănîle cu o toartă lucrate cu mâna şi urnele de
caracter hallstatti\ln local. Semnificaţia cănii cu o toartă dela
Dăbuleni (Romanaţi) din colecţia G �orgescu-Corabia, reprodusă
de d. B. la p. 94, fig. 5 din articolul d-sale şi a cărei datare „înainte
de sinteza Latene geto-dacă' ' este extrem de problematică şi în
fond şi .ilogică, fără a mai aminti că ea nu este demonstrată nici
de „tehnica sa" şi nici de „caracteristica decoraţiune cu caneluri
late", este, după părerea mea, alta decât cea pe care i-o atribuie
d. B. Mai subliniez în treacăt, pentruca nu cumva lucrul să fie
luat drept admis, că afirmaţia după care „procesul de creiare
a sintezei Latene dela noi. . . s'a şi încheiat cur�nd după 350 a.
Chr." este o contribuţie gratuită a d-lui B. la discuţia acestei
probleme şi o supralicitare neinteligentă a t�zei subsemnatului .
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E a sună poate frumos,
la acest amănunt îşi dă

dar oricine se gândeşte ceva mai adânc
seama că dacă se poate vorbi despre o
„sinteză Latene la �oi'. ', dându-se acestei expresii sensul ei just,
(':t nu s'a încheiat decât în sec. 2 sau chiar
r a. Chr„ atunci
c:înd s'au asimilat şi elementele de koine celtic pătrunse în
mediul în discuţiune. Se vede şi din acest amănunt cum dorinţa
1lc a se formula n�controlat propoziţii generale care să se angre
neze plăcut într'o expunere „sintetică", nu duce decât la m1·xactităţi uşor demonstrabile la cea mai elementară reflecţie.
*

II. In articolul „Două topoare tracice din judeţul Arad" ,
din Revisa Istorică Română, vol XIV, 1944, p. 354-375, vorbind
la p. 360 în treacăt şi despre toporul de bronz dela Nehoiu, j ud.
Buzău, reprodus în 1933 de subsemnatul după o fotografie, d. B .
scrie la nota 2 :
„

.

.. clişeu D. llerciu ;
.

reprodus fil.ră

ai:.torizaţia noastră

!"

l 11 Arheologie - şi în această materie - se comite o incorecti
tudine atunci când : a) se publică de un autor o figură făcută de
altcineva sau pentru altcineva decât el însuşi, a unui obiect care
11) este in-:dit şi asupra căruia c) drepturile de publicaţie aparţin
altcuiva, - care a descoperit obiectul sau cui el a fost cedat
spre publicare.
In cazul pus în discuţie de d. B.„ „clişeu D. Berciu" ar
însemna că d-sa a fotografiat obiectul (toporul dela Nehoiu) .
D-sa nu a fotografiat însă niciodată toporul de bronz dela Nehoiu.
I >upă câte îmi amintesc, fotografia în chestiune a fost executată
1le un fotograf din Turnu-Severin pentru direcţiunea colecţiei
Istrati-Capşa, căreia îi aparţine toporul dela Nehoiu. Nu cred
a�adar că poate fi vorba de un „clişeu D. Berciu". Această afir
maţie a d-lui B. este tendenţioasă. In afară de aceasta, obiectul
nu era inedit atunci când subsemnatul l-a reprodus după o foto
grafie : d. B. o spune însuşi, în nota de care mă ocup, citând
desenul publicat în r9rr de d. C. Mol.sil. Iar despre vreun drept de
publicaţie al d-lui B. asup?a acestei piese nu a putut fi niciodată
vorba, de vreme �e ea fusese publicată încă din r9r r . Trecem
aşadar mai departe, - cruţându-i d-lui B. amintirea unei întregi
serii de astfel de înfrângeri ale regulilor de corectitudine ştiin
ţifică ce i s'au dovedit - chiar printr' un proces-verbal publicat
în presă -, sau i ' se vor mai dovedi.
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La p. 364 a arti colului d-rnle di cutat aici, d. B scrie :
„Aşa stând lucrurile, ni se pare azi şi mai mult neîntemeiată părerea cil
apariţia spiralei de pe topoarele de luptă, de pe săbiile şi cingătoarele de bronz
s'ar datora unei influenţe miceniene din perioada mormintelor în groapă dela
Micene (Schachtgrăber 31"· Iar la nota 3 : „(:um'afirmă fără a aduce nici un fel
de . argumente, d. I . Nestor (op. cit . , p. 1 80; " .

Opera citată a mea este acea pe care d. B. o popularizează
acum pentru a doua oară în româneşte şi care a apărut în 1938
în „Marburger Studien" sub titlul „Die verziertrn Streită xte mit
Nackenscheibe aus Westrumă nic::n (Topoarele de luptă cu disc pe
ceafă, decorate, din România de Vest) ".
(De fapt d. B. citase ultima dată, la p. 360, nota 2, lucrarea
mea „Der Stand. . . " etc. , şi op. cit. din nota dela p. 364 ar trebui
să se refere normal la această ultimă lucrare citată ; inadvet€ nţe
de acest gen figurează însă printre cde mai nevinovate greşeli
pe care le întâlnim în scrierile d-lui B.).
Scriind despre aceste lucruri, d. B. ar trebui să ştie că nu eu ,
sau numai eu, susţin influc nţa myceniană în legătură cu orna
mentica spi�alică din bronzul nostru mijloc:" u, despre care este
vorba. Cine este la curent cu aceste probleme ştie că de pildă d-nii
Paul Reinecke, Nils Aberg şi V. G. Childe susţin acest lucrn .
In ceeace mă priveşte, am scris la p. 180 a studiului meu amintit
din ,;Marburger Studien" (traduc) :
„Pătrunderea spiralei se atribuie în general unei influc nţe
mycenie·ne din faza Schachtgrăber. Suntem obligaţi să rămânrn1
la această teorie, atâta vreme cât nu se poate dovc.di că, în vre-o
regiune est-centraleuropeană oarecare, decoraţia spiralică nrn
litică s'a menţinut până în vre-o grupă din bronzul timpuriu.
Transilvania ar putea rt:prc:zenta o astfd de regiune, însă acoh
nu putem data grupele din epoca de bronz cu decor spiralic,
Wietenberg şi Otomani, cu suficientă siguranţă, atât de sus îu
epoca de bronz timpurie ; în afară de aceasta, legătura lor cu grupe
neolitice, cu o decoraţie asemănătoare, nu se poate dovedi 'nici ea . "
Oricine, - şi d. B.
poate să nu fie de acord cu cele
susţinute de subsemnatul în pasagiul citat mai sus. A afirma ins:'\
că expunerea mea înseamnă a nu aduce „nici un fel de argu"'."
mente" nu este îm.ă exact şi nu poate acoperi în nici un caz faptul
că probleme de importanţa celor care se leagă de chestiunea în
discuţiune (originea decorului spfralic în bronzul mijlociu, la noi
şi aiurea) trebuesc tratate cu toată seriozitatea şi cu tot simţul
răspunderii ştiinţifice pe care ele le reclamă. Ele pot fi desigu r
-

.
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<liscutate şi neserios, prin afirmaţii tot atât de gratuite cât vor
să fie şi de i: atriotice, - fără a argaj a totuşi de d.t pe aed
care î�i Înf,ăduie asemem: a uşurinţe.
La p . 36; -�68 ale aceluiaşi articol, d. B. vorbind de ' a
rianta A a toi oarelor de luptă în discuţie, spune :
„ In tipologia acestei variante nu se poate ţine seama de ornamentare,
hrntă ca criteriu de clasificare, cum au procedat greşit alţii" 6. Şi la nota b :
I . N'estor, loc. cit. "
„

Ultimul loc citat la Nestor fusese acela unde se trimisese la
Studien", p. 180 .
fi însă, afirmaţia
d-sale, pe care nu o face acum pentru întâia dată şi asupra in
c·xactităţii căreia i se atrăsese de:j a atrnţia, E:ste intere ată. Iată
clovada :
In studiul meu amintit, la p. 183, clasificarrn tipuxilor de
topoare de luptă cu disc pe ceafă începe astfel (traduc iar) :
Varianta principală A ( cf. de acum înainte mereu pl. 72) :
Topoare fără manşon . . . . . . Ea se împarte în două subvariante,
anume varianta cu disc în formă de ciupercă, fără buton (AI :
I Iajdu-Samson etc.) şi varianta cu disc cu buton (A2 : Someşrni
< �aura) . Varianta principală A este doar excepţicnal nedecorată.
Varianta principală B : Topoare cu manşon . . . . . . Br : Topoare
nt toc scund, puternic profilat şi cu disc cu buton, de fo1 mă
specială . . . . . . Decorate şi nedecorate.
B2a : Topoare cu toc de înmănuşare lung, profilat în formă
ele furtun (B2a1) sau articulat prin coaste izolate (B2a2) şi cu
cliscul plat, prevăzut cu un spin lung . . . . . Decorate şi nedecorate. "
Ş i aşa mai departe, - clasificarea continuă de aceiaşi
manieră, variantele fiind deosebite, după cum se poate vedea şi
clin scurtul citat reprodus mai sus, după elementele lor struc
t male (disc, spin, manşon etc.), şi nu după decor, care este socotit,
din acest pur.ct de vedere (al clasificării topoarele pe tipuri) . drept
neesenţial. La pl., 72 din studiul meu se dau şi desenele tipurilor
principale pentruca cetitorul să vadă dwsebirile dintre diferitele
variante stabilite. Acolo, pentru varianta Ar se reproduce chiar
11n exemplar fără decor : cea mai clară subliniere (dacă ar mai fi
fost nevoie) a amănuntului că tipul este definit prin amănunte de
/ormă, nu de decor.
Dar d. B. îşi continuă la p. 368 a articolului d-sale ideea
l'itată şi discutată mai · sus, în felul următor :
p. 364, nota 2 : studiul meu din „Marburgu
I le fapt, d. B . vrea să spună op. cit. Oricum ar

„
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„Cel mu.lt se poate face o subvariantă A I , fără umbo pe disc şi una A i .
cu r.cest început de spin" 1. Iar l a nota 1 : „Deosebire făcută ş i d e d . 1 . Nestor ,
dar confuz (op. cit . , p . 1 83), întrucât î n aceiaşi sub-variantă A r (op. cit . , p . 1 87)
a înglobat şi exemplarul dela Illmitz . . . . . . precum şi pe cel dela Criţ . .
care u r r
deasemeni un început de nmbo pe disc . . . . . Pentru pintenul de pe discul toporu l u i
dela Illmitz, vezi şi K . Willvonserler, Die mit tlere B1·onzezcit i n Oe;terrei ch, 1 9 3 7 .
p . 34G ".
.

.

„

Este clar că afirmaţia că deosebirea făcută de nune întn·
sub-variantele AI şi A2 ar fi confuză, este inexactă, deoarece la
p. I83 a studiului meu stă scris limpede (cf. citatul de mai. sus)
că Ar are disc în formă de ciupercă fără buton şi A2 disc cu buto11 ,
deci aşa cum transcrie ş i d . B . Nu există aşadar nici o co11 fuzie aici - , o variantă are şi cealaltă nu are buton p e disl' .
D . B. poate fi cel mult de altă părere cu privire la clasificarea
topoarelor dela Criţ şi Illmitz ca AI sau Az, este anume liber
să le clasifice greşit, dovedind astfel că nu ştie să vadă ceeac1·
pretinde a fi descoperit. Căci trebue să constat că d. B. are o
reprezentare foarte confuză a acelui topor dela Illmitz, despn·
care subsemnatul a scris că are „pe discul în formă de ciu 
p.:rcă, un nasture plat", iar d. Willvonsedtr (la locul citat
exact : p. 345-346) spune că prezintă un „disl"
de d. B„
bombat, prevăzut în mijloc cu o proeminenţă plată" . P.:ntru
d. B . , umbo înseamnă „început de spin" (de unde se poate V(dea
că d. B. nu ştie încă ce înseamnă umbo, - dar nu acest lucm
imp ortă aici) . Toporul dela Illmitz are, după d-sa, odată „u11
început de umbo p:: disc", iar câteva rânduri mai la vale, tot p1·
disc, un „pinten" . Ceeace, evL'ent, nu este adevărat, toporul dela
Illmitz are pe disc un nasture plat, sau, cum notează d. Willvo11 ··
seder, la care d. B . însuşi ne trimite, o proeminenţă plată. Las î11
seama d-lui B . să rezolve această chestiune a unui „spin" sau
„pinten" plat, dar nu mă pot reţine de a sublinia, cu tot regn:tul ,
că d. B. scrie şi de data aceasta fără .nici un simţ de răspunden·
stiinţifică şi de a releva că d-sa pleacă sistematic dela consideraţia
că în afară de unul sau altul dintre cei câţiva specialişti dela noi,
nimeni nu îşi va lua osteneala să arunce o privire asupra figurii
toporului dela Illmitz. Lucrând aşa, d B . nu se poate mira de Cl'
nu poate aduce niciodată o contribuţie personală la studiul che
stiunilor despre care scrie şi se vede necontenit silit să „găsească"
şi să „ia" dela unii sau alţii lucruri pe care nici măcar nu lt·
înţelege cum trebue şi le tratează încurcându-le atât de straşnic,
încâţ ar trebui de fiecare dată să se scrie zeci de pagini pentru
-
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i se arăta cum se lucrează metodic şi corect în Arheologia Pre
istorică.
Nu am terminat însă cu nota l dela p . 368 a articolului d-lui
B. D-sa mai scrie acolo despre subsemnatul că repet de zece ani
transcrierea greşită. . . . . a titlului operei lui Hampel : Bronkor
în loc de Bronzkor . . . . . " Adevărul este că foarte des de vre-o zece
ani încoace am scris Bronzk6r (cu 6 în loc de o) . Cred că este un
accident care se întâmplă multora din cei care, neştiind ungureşte,
sunt siliţi să citeze titluri de opere, nume de autori, localităţi etc.
ungureşti (de pildă, d. B:tipăreşte, după cum descop�r la un control
sumar, în Revista Istorfră, vol. XXX, 1944, p. 168 sqq . , de patru
ori la rând Muzeum (cu ii) în loc de Muzeum (cu u)) Nu am scris
însă niciodată Bronk6r, cum afirmă d. B ; ar fi. fost inexplicabil,
căci bronz este şi în ungureşte tot bronz, ca în mai toate limbile
europene .
III . Intr' o comunicare ţinută la Institutul de Istorie Na
ţională din Bucureşti în Martie 1945 şi tipărită în Iunie acelaş
an, ca extras din Buletinul Muzeului ]udeţului Vlaşca Te o
hari Antonescu", III, 1945, sub titlul „Contribuţia lui Ion An
drieşescu la Preistoria Daciei şi a Sud-Estului european", acelaş
d. B. scrie la p. 7, nota 3 :

a

„

„

„

·

„Dintre foştii elevi al lui V. l'ân·an niciunul nu s'a considerat şi elev al
lui I. Andrieşescu, afară doar de c azul unic în ftlul său, al d-lui I. N'esto r
c ar<!, după moartea iiustrului meu profesor, se numeşte pe sine elevul ( ? !) lui
I on Andrieşescu, uitând că nimic nu l-a apropiat de acest sayant, de inima
l u i şi de felu} său de a vedea ci din contră".

Las pe alţii să a'precieze şi să califice rostu acestui soiu
de atac. Mă mărginesc să arăt că afirmaţiile de mai sus, înfăţi
şate în stilul care se vede, sunt inexacte.
l. Precât ştiu, eu nu mă numesc „pe mine" elevul lui Ion
Andrieşescu, nici măcar după moartea regretatului profesor. D.
B. să binevoiască să precizeze când, unde şi în ce formă m'am
numit eu pe mine aşa ceva. Eu ştiu să deosebesc nuanţele în astfel
de chestiuni.
2 . Poziţia mea faţă de Ion Andrieşescu a fost definită de
Andrieşescu însuşi, în chipurile următoare :
In „ Seminarul de Arheologie Preistorică. Zece ani de acti
vitate" de Corneliu N. Mateescu şi Mircea Petrescu-Dâmboviţa
(asistenţii lui Andrieşescu),-istoric scris sub directa îndrumare
a lui Andrieşescu şi tipărit în „Revista de Preistorie şi Antichihttps://biblioteca-digitala.ro
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tăţi Naţionale. Buletin al Seminarului de Arheologie şi Preistorie
dela Facultatea de Filosofie şi Litere.- Universitatea din Bu
cureşti" (Director : I. Andrieşescu), anul II-IV,. Iulie 1940, se
spune la p. 42-43 :
„ „ „ . în Septembrie 1 926, începuse prima campanie a
săpăturilor arheologice dela Sărata-Monteoru, conduse de d.
profesor Andrieşescu şi vizitate de V. Pârvan, în ultimul an când
a mai putut umbla pe teren. La aceste săpături participase şi d-l
I. Nestor, recomandat de Pârvan şi dealtfel audient mai vechiu
al unora dintre lecţiunile de preistorie ţinute la conferinţa sa de
d-l profesor Andrieşescu, sau altele ţinute în suplinirea profe
sorului Pârvan. D-l Nestor participă şi la a doua cari1panie din
toamna lui 1927, ia apoi parte la mai multe şe�inţe seminariale„ . "
etc. (pleacă apoi în străinătate) . Tot acolo, l a p . 43, se spune :
„Cu cheltuiala Muzeului Militar Naţional, în aceiaşi vară
(1928) d-l profesor Andrieşescu începe săpăturile staţiunii dE:la
Fedeleşeni, unde, d-sa plecând în străinătate, rămâne să sape
d-l I. Nestor„ . „ " - Insfârşit, la p. 51 :
„Paralel cu săpăturile arheologice dela Sărata-Monteoru,
reluate în vară (1937) şi întreprinse cu mijloace puse la dispoziţia
d-lui profesor Andrieşescu de Comisiunea Monumentelor Istorice.
săpături efectuate de astădată de către d-ţ Dr. I. Nestor . „ " etc.
Cf. şi p. 58, sus.
Faptele citate documentează o colaborare ştiinţifică între
Ion Andrieşescu şi subsemnatul cel puţin pentru perioada dintre
1 926 şi 1937· Natural că ea a continuat şi după aceia. Partea pe
care a avut-o inima în această colaborare să mi se dea voie să
o las mai departe închisă în amintirile mele . .Intrucât „felul de a
vedea" al lui Andrieşescu se deosebeşte sau nu de cel al meu iată un lucru pe care îl poate controla oricine cercetând scrie
rile lui Andrieşescu şi pe cele ale mele .
Ion Andrieşescu a găsit prilejul să precizeze direct situaţia
subsemnatului faţă de el în „Cuvântul Inainte" al aceluiaş volun1
al revistei sale amintite, scriind în lu · e l<;\ O :
. „ . d-l Ion Nestor, vechiu şi eininent colaborator„."
Regret mult că nedelicateţa d-lui B. m'a obligat să reproduc
această caracterizare a lui Ion Andrieşescu, - care mă onorează,
măgulindu-mă. Regret deasemenea că sunt pus în situaţia de a
aminti d-lui B . că d-sa este cel ;mai puţin indicat a einite aprecieri
şi a face afirmaţii cu privire la raporturile care au existat între
„
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I . Andrieşescu şi alţi arheologi dela noi şi că maniera în care
d-sa încearcă să treacă peste pedeapsa cu îndepărtarea pe care
i-a aplicat-o regretatul profesor şi savant, constitue o impietate
faţă de memoria lui.
In ceeace priveşte tentativa ce se face pieziş - acum, când
moartea atotîmpăciuitoare a. nivelat micile asperităţi din viaţă,
îngăduind o judecată senină şi obiectivă, - de a se construi şi
transmite in aeternum o presupusă prăpastie între „elevii lui V.
Pârvan" şi o poziţie, - ce nu se precizează, - a lui I. Andrie
şescu, ea reflectă o manieră mai de grabă meschină şi interesată
de a voi a face istorie.
Fondul real şi j ust al lucrurilor este înfăţişat de împreju
rarea că I. Andrieşescu a fost, din l9I5 şi până în 1927, cel mai
apropiat colaborator al lui V. Pârvan. Din 1927, anul morţii
lui Pârvan, şi până în 1935, I. Andrieşescu i-a urmat la condu
cerea Muzeului Naţional de Antichităţi, unde a lucrat şi cola
borat cu majoritatea foştilor elevi ai lui Pârvan, din ultimile serii.
Nu există pe de altă parte nici o idee fundamentală şi nici o
normă metodică esenţială care să deosebească net pe V. Pârvan
de I. Andrieşescu. Tot ce ar fi putut - omeneşte - să formeze
un prilej de disensiune între V. Pârvan şi Andrieşescu a fost ne
<:ontenit sublimat şi elhninat de înţelepciunea amândoro1 a. Mă
refer în primul rând la acea uşoară disarmonie dintre N. Iorga
şi V. Pârvan, - şi care nu are nevoie să fie trecută în istorie,
deoa.ece nu s'a datorit decât unor manifestări emotive, inevi
tabile atunci când se întâlnesc două personalităţi . atât de pu
ter:rice. I. Andrieşescu a fost un mare admirator al lui N. Iorga,
pe care îl iubea, şi un loial colaborator şi continuator al lui V.
Pârvan în câmpul cercetărilor cu privire la trecutul îndepărtat
al ţării noastre. Catedra de Preistorie a fost înfiinţată pentru I.
Andrieşescu la cererea şi cu stăruinţele lui V. Pârvan şi ale lui
N.' Iorga.
Nu există o „şcoală" Pârvan şi una Andrieşescu în acest
domeniu sau în altul. A fost o singură şcoală : Pârvan şi Andrie
şescu. In ultima sa „Istorie a Românilor", N. Iorga a topit într'o
sinteză obiectivă, aliindu-le geniului său, rezultatele ştiinţifice ob
ţinute şi concepţiile enunţate de Pârvan şi Andrieşescu şi de
şcoala creată de ei.
Apele sunt limpezi aşadar...
ION N ESTOR
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