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Colocviul internaţional
THE TEllS - CRONOlO(jiCAl AXES OF PREHISTORY1
Bacău-Poduri-Tescani, 7-1 0 sept. 1 995
Te/l-ui eneolitic Dealul Ghindaru de la Po'iluri, j ud. Bacău, investigat sistematic
din anul 1 979, este deja cunoscut cercetătoii.or din sud-estul Europei atât prin strati
grafia sa unică între staţiunile complexult:i cultural Cucuteni-Tripolie cât şi prin
cercetările interdisciplinare desfăşurate aici. Din iniţiativa Institutului de Arheologie
Iaşi, Complexului Muzeal Judeţan Nea ··. ţ, a Muzeului de Istorie " Iulian Antonescu"
din Bacău şi a Muzeului Naţional d�' 1storie a României, cu sprijinul Ministerului
Culturii şi a Inspectoratului pentru'"'�•1ltură al judeţului Bacău, în perioada 7 - 1 O
septembrie 1 995 a fost organizat, la Hăeău, un colocviu inetmaţional care s-a bucurat
de participarea unor reputaţi speciaj \şti din Anglia, Germania, Ucraina, Rusia, Basa
rabia şi România. S-au arătat intel"";;''lţi de tema propusă de organizatori 35 de preis
toricieni care au susţinut 30 de ccn:' nicări ştiinţifice.
Lucrările colocviului au debut,a' cu obişnuitele "cuvinte" de salut adresate partic=
panţilor de reprezentanţii Prefectur"1, Consiliului judeţean şi Inspectoratului pentru
cultură Bacău. Salutul din partea Aca ct �miei Române a fost adresat de prof. dr. doc.
M. Petrescu-Dâmboviţa, membru corespondent al Academiei care a trasat sintetic şi
cadrul ştiinţific al dezbaterilor.
În numele colectivului de cercetători de la Poduri, Dan Monah a susţinut comuni
carea Le tel/ eneolithique de Poduri. Prezentarea a fost însoţită de un număr mare de
diapozitive ce înfăţişau aspecte din timpul săpături lor şi cele mai importante artefacte
descoperite. Comunicarea a fost precedată de un moment de reculeger:: în amintirea
colegilor Ştefan Cucoş şi Alexandra Bolomey, membri în colectivul de cercetare de
la Poduri, prematur dispăruţi dintre noi.
În continuarea şedinţei inaugurale a fost vemisată expoziţia "Poduri-Dealul Ghin
daru, o staţiune arheologică de excepţie" realizată de Gh. Dumitroaia, cu materiale
din Muzeul de istorie din Piatra-Neamţ şi Bacău, depozitare ale materialelor arheolo
gice descoperite la Poduri. Participanţii din străinătate, aflaţi la primul contact direct
cu materialele de la Poduri, au avut astfel ocazia să analizeze descoperirile de pe
Dealul Ghindaru.
Lucrările zilei următoare au fost deschise, aşa cum era firesc, de şase comunicări
(Les sanctuaires eneolithiques de Poduri; Les recherches archeobotaniques de Po
duri-Dealul Ghindaru; Radiocarbon Dates fot the 7'ell-Poduri; Les vestiges de l 'Âge
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dans le tel! de Poduri; Un crâne humaine decouverte dans le niveau
Cucuteni A l de Poduri-Dealul Ghindaru; Constructions avec depâts de cereea/es
dans le tel/ de Poduri) redactate de cercetătorii ce alcătuiesc colectivul interdisciplinar

al şantierului (D. Monah, Gh. Dumitroaia, D. Popovici, M. Cârciumaru, D. Botezatu,
S. Iacobescu şi F. Monah).
Comunicările prezentate au fost primite cu interes de participanţi care au pus
numeroase întrebări şi cu angajat discuţii vii asupra descoperirilor prezentate. Strati
grafia tel/-ului de la Poduri a fost apreciată ca "o axă cronologică" de referinţă pentru
eneoliticul din sud-estul Europei. Au fost rcmarcate vastele posibilităţi de racordare
a secvenţei stratigrafico-cronologice de la Poduri cu secvenţe apropiate din te//-urile
din Muntenia, Bulgaria, Dobrogea, Grecia şi Jugoslavia.
Un număr important de comunicări (Gh. Lazarovici, Le systeme de defense du tel/
de Parţa; E. Comşa, Le tel! Gumelnitza de Cuneşti; T. Popova, Po/ivanov Jar Multiple stratigraphy single station; M. Nica, C. Shuster et al., Des rapports cu/ture/le
et chronologiques du tel/ de Drăgăneşti-0/t) au prezentat cercetări din tell-uri sau
staţiuni cu stratigrafie multiplă ce au permis unele comparaţii cu situaţi de la Poduri
Dealul Ghindaru.
O altă serie de comunicări s-a referit la situaţii şi descoperiri din aria Cucuteni-Tri
polie (V. Ursachi, T.G. Mov�a, A. Kole�nikov, E. Ovl!inikov, E. Cvek, V. Marchevici,
V. Bikbaev, G. Bondareu, I. Mareş), aducând noi şi interesante informaţii sau pro
punând interpretări inedite.
În cadrul colocviului a fost prezentă preocuparea constantă pentru o investigaţie
complexă, pluridisciplinară a datelor arheologice. Demersul interdisciplinar s-a făcut
simţit de la abordarea teoretică, cu multe şi convingătoare exemplificări, efectuată de
1. Nandriş (The Ethnoarchaeological Palimpsest and the A rchaeological Landscape),
până la abordări mai strict specializate. Ultima tendinţă a fost reprezentată de G.A.
Paskcvic (Paleobotanical research of the Eneolithic of the Ukraine) şi N. Skakun

(Tendencies of the Developement ofFlint /mplements from the Neo-Eneolithic Settle
ments of the Black Sea Region).

O interesantă comunicare despre neoliticul din Germania de sud-vest a fost pre
zentată de Gisela Burger din Stuttgart.
Colocviul de la Bacău a fost urmat de o excursie în timpul căreia participanţii au
avut ocazia să viziteze Conacul-muzeu "George Enescu" de la Tescani, locul unde a
fost compusă celebra operă enesciană "Oedip". Ajunşi la Poduri, pe Dealul Ghindaru,
participanţii la colocviu s-au arătat deosebit de impresionaţi de profilul, dezvelit până
la -2,50 m, suprafeţei pe care se efectuează în momentul de faţă săpăturile. După
prezentarea staţi unii şi a săpături lor de către D. Monah şi Gh. Dumitroaia participanţii
au pus numeroase întrebări şi au angajat discuţii cu membrii echipei care efectuează
cercetările de la Poduri.
Prezenţa distinşilor oaspeţi a stâmit un viu interes printre sătenii din Rusăeşti.Po
duri care, datorită strădaniilor doamnei Cristina Şova au oferit vizitatorilor un pitoresc
picnic. De o primire la fel de călduroasă s-au bucurat participanţii la colocviu şi din
partea oficialităţilor şi cadrelor didactice din Poduri care, la rândul lor, au oferit o
recepţie. Ultimul obiectiv vizitat a fost salina de la Târgu-Ocna care i-a impresionat
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profund pe participanţi, oferindu-le şi un motiv de reflecţie asupra importanţei explo
atării sării în preistorie în zona Târgu-Ocna-Poduri.
Colocviul internaţional de Ia Bacău a fost un bun prilej pentru specialiştii preocu
paţi de problema tell-urilor dar şi a celor care îşi consacră eforturile cercetării com
plexului cultural Cucuteni-Tripolie să cunoască şi să facă un schimb util de opinii şi
publicaţii. Organizatorii au anunţat publicarea lucrărilor colocviului într-un viitor
volum din colecţia "Bibliotheca Memoria Antiquitatis".

Felicia MONAH

Colocviul internaţional
LE BASSIN DU BAS DANVBE
ENTRE LE V-I l ie MILLENAIRE AVANT NOTRE ERE,
Bucureşti, 1 3-1 5 noiembrie 1 996
Organizarea unor colocvii internaţionale în jurul unor staţiuni arheologice eneoli
tice importante pare să devină o practică obişnuită. După colocviile internaţionale ce
au avut ca pretext staţiunile de la Cucuteni ( 1 984), Tal'janki ( 1 990 şi 1 993) şi Poduri
( 1 995) pentru a le cita doar pe cele mai apropiate în spaţiu de noi, iată că şi tel/-ul de
la Hârşova este folosit pentru a atrage pe cercetătorii preocupaţi de neo-eneoliticul de
la Dunărea de Jos. Şi trebuie să recunoaştem că magnetul hârşovian tel/ cu o
impresionantă stratigrafie şi o ambiţioasă şi bine organizată cercetare multidiscipli
nară, efectuată de o echipă franco-română - a acţionat perfect. Peste 40 de cercetători
din România, Franţa şi Bulgaria au onorat cu prezenţa şi contribuţiile lor ştiinţifice
colocviul. De peste hotare au participat 1 1 distinşi cercetători, reputaţi specialişti în
diferite domenii.
După deschiderea oficială a colocviului a fost vernisată o reuşită expoziţie intitu
lată "Viaţa pe malul Dunării acum 6500 ani - Vivre au bord du Danube il y a 6500
ans". Pentru iniţierea vizitatorilor, organizatorii, au realizat un interesant catalog
bilingv, coordonat de D. Popovici şi Y. Rialland. Catalogul, publicat în excelente
condiţii grafice, în pofida textului sumar, reuşeşte să transmită vizitatorului un mini
mum de cunoştinţe necesare înţelegerii civilizaţiilor preistorice de la Dunărea de Jos.
Colocviul de la Bucureşti a fost dedicat memoriei regretatei Alexandra Bolomey
a cărei deces, pe şantierul de la Hârşova, a consternat cercurile arheologice. Gestul
organizatorilor, departe de a fi un simplu act de pietate, este o recunoaştere a impor
tantului rol avut de Alexandra Bolomey în iniţierea şi desfăşurarea cercetărilor mul
tidisciplinare de Ia Hârşova.
Lucrările colocviului au debutat cu intervenţia lui Jacques Evin (Rejlexion sur les
-

datations radiocarbone obtenues antre le V-eme et le III-eme millenaire av. J. C. en
Europe de / 'est: apport de la calibration des dates par la dendrochronologie) prele

gere, deosebit de utilă, care a dezvăluit arheologilor români "secretele" datelor C l 4
ş i necesitatea calibrărilor dendrocronologice.
Următoarele două şedinţe au fost rezervate, aşa cum era şi firesc, unei consistente
serii de comunicări, realizate de D. Popovici, Puiu Haşotti, Y . Riallan, M. Tomescu,
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