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Parcă pentru a demonstra oaspeţilor din străinătate că România nu este o terra
deserta în materie de cercetări interdisciplinare F. Monah a expus rezultatele investi

gatiilor arheobotanice de la Pr:>duri-Dealul Ghindaru, în timp ce A. Bălăşescu a
analizat din punct de vedere arheozoologic resturile de faună de la Vităneşti. Ultima
- dar nu cea de pe urmă - Georgeta El Susi a oferit câteva repere asupra economiei
animaliere din neolitic şi perioada de tranziţie din sectorul bănăţean al Dunării.
Colocviul de la Bucureşti prilejuit de cercetările româno- {ranceze de la Hârşova
s-a bucurat de un real succes, trezind interesul specialiştilor prezenţi. Nu poate decât
să ne bucure această armonioasă colaborare care prevesteşte frumoase rezultate şti
inţifice.

Felicia MONAH şi Dan MONAH

Colocviul internaţional
"COMPONENTA PRE-I NDOEVROPEANĂ A LUMI I TRACE.
COMPLEXUL CVLTVRAL CVCVTEN 1 -TR!P.O�IE",
Piatra-Neamţ, 29-31 mai 1 997
Ca urmare a propunerii făcute la reuniunea Comisiei internaţionale consultative
pentru promovarea studiilor indoeuropene şi trace de la Mangalia din 1 996, Centrul
de cercetare a culturii Cucuteni (CCCC) din Piatra-Neamţ s-a afiliat la acest organism.
Cu acelaşi prilej a fost, de asemenea, acceptată propunerea avansată de directorul
CCCC, Gheorghe Dumitroaia, de organizare a unei manifestări ştiinţifice internaţio
nale în cadrul următoarei reuniuni a Comisiei. Această iniţiativă s-a materializat prin
organizarea în perioada 29-3 1 mai 1 997 la Muzeul de Istorie Piatra-Neamţ a colocviu
lui internaţional "Componenta pre-indoeuropeană a lumii trace şi complexul cultural
Cucuteni-Tripolie". De la bun început se cuvine subliniat în mod deosebit aportul
diverselor organisme şi instituţii care au contribuit la buna desfăşurare a acestei
reuniuni de înaltă ţinută ştiinţifică, respectiv Ministerul Culturii, Consiliul Judeţean
Neamţ, Institutul Român de Tracologie din Bucureşti, Complexul Muzeal Judeţean
Neamţ şi Fundaţia Cultural-ştiinţ\fică "Constantin Matasă" din Piatra-Neamţ, O_ ne
cesară şi benefică contribuţie au adus-o totodată următorii sponsori: Banca Cr:,·.�o<rcială
Română -- sucursala Neamţ, Societăţile comerciale Vulcadur-Vânătqri,
Matinal-Tu'
pilaţi, Comic-Piatra-Neamţ, Fibrex-Săvineşti, Unifil-Bălţăteşti, Classic-Piatra-Neamţ
ş.a., cărora li se aduc şi pe această cale mulţumirile cuvenite pentru înţelegerea şi
generozitatea de care au dat dovadă.
Lucrările colocviului au debutat j oi , 29 mai, în Sala de festivităţi a Muzeului de
Istorie din Piatra-Neamţ. Au luat cuvântul Gheorghe Dumitroaia, directorul Comple
xului Muzeal Judeţean Neamţ şi al Centrului de Cercetare a Culturii Cucuteni, prof.
dr. Petre Roman, directorul Institutului Român de Tracologie din Bucureşti, dr. Eugen
Comşa, prof. dr. Joszef Maran, directorul Institutului Arheologic din Heidelberg şi
reputatul prof. dr. Milutin Gara�anin, membru al Academiei Republicii Federale
Iugoslavia. Salutul autorităţilor locale a fost rostit de Dan Marian Lospa, prefectul
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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judeţului Neamţ. De remarcat că toate alocuţiunile au subliniat importanţa înfiinţării
'lcestl'i.centru în cadrul Muzeului de Istorie din Piatra-Neamţ care adăposteşte cea mai
bogata şi ma: reprezentativă colecţie de ceramică pictată cucuteniană, pusă în valoare
printr-o inspirată prezentare muzeografică, după cum puncta vocea autorizată a prof.
dr. Joszef Maran.
Momentul următor, desfăşurat în şedinţa plenară, a fost dedicat lansării celei de-a
doua lucrări editate de CCCC. Este vorba de masivul tom datorat cercetătorului dr.
Dan Monah intitulat Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-Tripolie. Prezentarea
a fost făcută de acad. Milutin Gara�anin şi de prof. dr. Nicolae Ursulescu de la
Universitatea "ALI. Cuza" Iaşi care au apreciat, în esenţă, că această carte reprezintă
o lucrare de referinţă în înţelegerea universului spiritual al "cucutenienilor".
A urmat vernisarea expoziţiei Culturi ale perioadei de tranziţie la epoca bronzului
din estul României, prima axată pe această tematică şi care a fost organizată de
Gheorghe Dumitroaia. Expoziţia, care reuneşte materiale reprezentative din culturile
Horodişte-Erbiceni, a amforelor sferice, a orizontului topoarelor de silex şi a culturii
monnint;;:lor cu ocr.J, a stârnit interesul j ustificat al participanţilor la colocviu care au
apreciat, �ntâi de toate, posibilitatea de a compara diferitele aspecte ale începutului
procesului de indoeuropenizare în spaţiul est-carpatic. Materialele incluse în expoziţie
au fost selectate din colecţiile muzeelor din Bacău, Botoşani, Iaşi, Roman, Suceava,
Vaslui, Piatra-Neamţ şi ale Seminarului de istorie şi arheologie din cadrul Facultăţii
de istorie a Universităţii "ALI. Cuza" Iaşi.
Comunicările au fost structurate pe trei secţiuni.
În secţiunea Complexul cucuteni-Tripolie şi problema indoeuropeană (moderator
acad. dr. doc. Mircea Petrescu-Dâmboviţa) au prezentat comunicări Mircea Petrescu
Dâmboviţa (Unele consideraţii privind problema civilizaţiei Cucuteni în calitate de
componentă pre-indoeruropeană a lumii trace), Dan Monah şi Gheorghe Dumitroaia
(Importanţa substratului neo-eneo/itic din Europa de sud-est informarea civilizflţiilor
indoeuropene) şi Dumitru Boghian (Consideraţii privind aspectele regionple ale
complexului cultural Ariuşd-Cucuteni-Tripolie şi problema indoeuropenizării).
Comu,nicările din secţiunea Complexul Cucuteni-Tripolie. Aspecte. (moderator dr.
Silvia Marinescu-Bîlcu) au fost susţinute de Magda Mantu (Observaţii asupra dotări
lor radiocarbon ale culturilor Precucuteni-Cucuteni şi Horodiştea), Mircea Petres
cu-D imboviţa şi Zoia Maxim (Prelucrarea matematic-ştiinţifică a materialului arhe
ologic de la Truşeşti), Gheorghe Lazarovici (Noi săpături la Olteni-cultura Ariuşd),
Victor Sorokin (Consideraţii asupra fa.:ei Cucuteni A de pe teritoriul Basarabiei),
Felicia Monah (Începuturile şi evoluţia agriculturii în Moldova preistorica), Ioan
Mareş (Topoare miniaturale de lut ars şi cupru din aria culturii Cucuteni), Eugen
Comşa (Figurineie zoomorfe din arealul culturii Cucuteni), Nicolae Ursulescu şi
Dumitru Bogh:im (Despre cele mai vechi tipuri de rhyton din aria culturii Cucuteni),
Vasile Ursachi (Situri eneolitice de pe Valea Siretului), Viorel Căpitanu (Aşezări
cucuteniene recent descoperite din zona subcarpatică a Moldovei).
În ultima secţiune, Relaţii între culturile eneo/itice din sud-estul Europei (mo

derator acad. Milutin Garabnin), comunicările au fost susţinute de acad. Bogdan
Brukner din Novi Sad (Asemănări şi diferenţe între cultura Vinl:a şi complexul
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cultural Cucuteni- Tripolie), Silvia Marinescu-Bîlcu ( Unele aspecte ale relaţiilor din
tre cultura Cucuteni şi culturile învecinate), Adrian Poruciuc (Probabilitatea relaţiei
lingvistice egipto-egeene în preistoria neo-eneolitica1, Stănică Pandrea (Raporturile
dintre culturile Gumelniţa şi Cucuteni în Câmpia Brăilei), Draga Gara�anin (Con
sideraţii asupra reprezentărilor religioase din cultura Vinta), Marilena Florescu
(Tradiţii eneolitice în culturile epocii bronzului din Moldova), Ruxandra Alaiba
(Investigaţii etnoarheologice aplicate la probleme din preistoria Moldovei).

Întrebările, amplele şi pasionatele discuţii ce au succedat fiecărei serii de comu
nicări au ilustrat încă o dată complexitatea temelor puse în discuţie, reieşind necesi
tatea intensificării cercetărilor axate pe diferite aspecte.
Un loc aparte în desrnşurarea lucrărilor colocviului 1-a avut discutarea propunerilor
privind activitatea de viitor a CCCC. Astfel, acad. Milutin Gara�anin a propus conti
nuarea publicării de monografii de înaltă ţinută ştiinţifică şi editorială, precum şi
continuarea colocviilor internaţionale tematice; acad. Bogdan Brukner a subliniat
necesitatea publicării pe viitor a lucrărilor editate sub egida CCCC în limbi de cir
culaţie internaţională; prof. dr. Petre Roman a atras atenţia asupra abordării unor teme
de mare cuprindere cum ar fi Complexul Cucuteni-Tripolie şi lumea indoeuropeană
şi metalurgia aramei; acad. Mircea Petrescu-Dîmboviţa a insistat pe necesitatea orga
nizării unor cercetări inter-disciplinare şi pe utilizarea metodelor moderne de prospec
tare pentru depistarea atât a aşezărilor cât şi a necropolelor; Gheorghe Dumitroaia a
prezentat o succintă listă de teme de cercetare asupra complexului cultural Cucuteni
Tripolie (Tezaurele culturii Cucuteni-Tripolie, metalurgia aramei în vremea culturii
Cucuteni-Tripolie, cercetări arheobotanice în tell-ul cucutenian de la Poduri, realiza
rea albumului Din arta culturii Cucuteni. Capodopere cucutehiene din Muzeul de
Istorie Piatra-Neamţ).

În ce priveşte structura CCCC s-au exprimat următoarele opinii: înfiinţarea unui
consiliu ştiinţific cu componentă internă şi internaţională care să decidă asupra tema
ticii de cercetare; lărgirea nucleului propriu de cercetare până la numărul ideal de
1 5 - 1 6 posturi, j ustificate de cerinţele tematice şi de areal; necesitatea angajării cu
normă parţială sau integrală a unor cercetători cu bună reputaţie din străinătate,
punându-se accentul pe Republica Moldova şi Ucraina; constituirea l!nui cerc de
colaboratori externi din România şi străinătate; asigurarea unui minim de personal
auxiliar; necesitatea unui sprijin material şi moral din partea Ministerului Culturii
pentru punerea în valoare a celei mai strălucite civilizaţii preistorice din Europa;
organizarea unor cursuri de vară internaţionale ca formă de mediatizare şi promovare
a valorilor culturii Cucuteni.
A vându-se în vedere aceste considerente, participanţii au propus şi au semnat actul
constitutiv de transformare a Centrului de Cercetare a Culturii Cucuteni în Centrul
Internaţional de Cercetare a 'Culturii Cucuteni (CICCC). La încheierea discuţiilor din
această şedinţă finală participanţilor la colocviu li s-au acordat diplome de onoare
pentru contribuţia adusă la cunoaşterea preistoriei europene.
Desfăşurarea colocviului a inclus în ultima zi o vizită documentară la monumente
istorice din judeţul Neamţ, încheiată la binecunoscuta staţiunea arheologică de la
Târpeşti. Prin. concepţia de organizare, prin tematica abordată, prin calitatea comuhttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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nicărilor şi a intervenţiilor, prin organizarea perfectă după opinia tuturor partici
panţilor, acest al patrulea colocviu internaţional organizat la Piatra-Neamţ din 1 994
şi al doilea organizat de CCCC a reprezentat o reuşită aparte.
Comunicările prezentate în cadrul colocviului vor fi reunite într-un nou volum,
editat sub egida CICCC, ce se anunţă de pe acum foarte interesant.

Marius ALEXIANU

Simpozionul internaţional
"MACEDONIA ŞI RECiiUN ILE ÎNVECINATE
ÎN MILENI I LE 1 1 1 - 1 Î.CHR.",
Skopje, 1 0-1 3 iunie 1 997
Această manifestare ştiinţifică a fost organizată în perioada 1 0- 1 3 iunie 1 997 de
către Centrul de Studii Paleobalcanice din cadrul Muzeului Macedoniei (director dr.
•
Eleonora Petrova).
În dimineaţa zilei de 1 0 iunie, participanţii din Serbia, Bulgaria, Germania, Ro
mânia şi, bineînţeles, Macedonia (cei din Albania şi Grecia nu s-au prezentat) au
'vizitat expoziţia arheologică, deosebir de interesantă în aproape toate segmentele sale
cronologice, a Muzeului Macedoniei din Skopje, adăpostit într-un mai vast complex
cultural modem. Într-una din sălile acestuia a avut loc şedinţa de deschidere a
lucrărilor simpozionului în cadrul căreia, după momentele oficiale, acad. Milutin
Gara�anin a susţinut în plen comunicarea "Der Basarabi Komplex, Dardanien und
Paionien in der friihen Eisenzeit".
Începând cu ziua următoare, lucrările simpozionului s-au desfăşurat în binecunos
cuta statiune turistică Struga de pe malul lacului Ohrid.
Comunicările susţinute de acad. Bogdan Brukner (tratând despre legăturile dintre
Macedonia şi zona cursului mij lociu al Dunării pe la 3 000 î.Chr.), Draga GaraSanin
(zona centrală a Balcanilor şi Kastanas), Voislav Sanev (ceramica de la Pribovce şi
Demir Kapija şi epoca bronzului în Macedonia), Milos Jeftic (fortificaţii din epoca
bronzului în arealul Novi Pazar), acad. Nikola Tasic (legături între Kosovo şi Mace
donia în mii. 1 î.Chr.), Kemal Ljuci (relaţii între Kosovo şi Macedonia), Reinhard Jung
(ceramică miceniană în Macedonia), Borislav Jovanovil! (rituri de înmormântare în
necropolele culturilor Paracin şi Donja Bmjica), Milorad Stojic (ornamente pe eera
mica din zona văilor Jagodina, Morava şi Vardar), Mark Stefanovich (săpăturile de la
Kamenska Cuka), Dragisa Zdravkovski (aşezările fortificate drept continuum cultural
în preistorie), Dragi Mitrevski (geneza epocii fierului în Macedonia), Rasko Vasic
(mormintele "sărace" de la Trebenoshte), Bilj ana Dordevic-Bogdanovic (direcţii de
răspândire a ceramicii ioniene), lvan Mikulcic (oraşe antice timpurii pe Vardar),
Viktorija Sokolovska, Cone Krstevski (mormintele de la lsar-Marvinci), Kalin Poroz
hanov (nave din vechime pe coasta egeană a Macedoniei şi în Tracia) au avut un
prevalent caracter arheologic, dând seama de interesul excepţional al descoperirilor
din Macedonia, de relaţiile acestora cu zonele învecinate. Într-o viziune etnoarheolohttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

