568

Recenzii

N.V. Ryndina,
DREVNEISEE METALLOOBRABA TYVAJUSCEE
PROIZVODSTVO JUGO- VOSTOCNOI EVROPY (ISTOKI 1
NAZVISTIE V NEOLITE-ENEOLITE),
Moscova, 1998, 209 p. + 84 fig.
Profesoara N.V. Ryndina (în continuare N. R.), cunoscută cercetătoare în
domen iul istoriei prelucrării metalului din neo-eneoliticul Europei de Sud-Est, a lansat
relativ recent o monografie dedicată acestei complexe şi interesante teme.
În Introducere autoarea menţionează speci ficul Europei de Sud-Est, bogată în resurse
de materii prime, cu o populatie şi tradiţii culturale stabile. În mileniul IV î.Hr. în zona dată a
avut loc "revolutia metalurgică", care a contribuit în mod evident la dezvoltarea f011elor de
producţie în antichitate. În Europa de Sud-Est s-a constituit cea mai timpurie provincie
metalurgică din Lume11 Veche, definită de E.K. Cemy� şi numită Balcano-Carpatică.
Primul capitol este consacrat istoricului cercetări lor şi, în acest sens, autoarea
distinge trei directii principale: 1 ) tipologică, bazată pe analiza morfologică a pieselor;
2) analitic!\, legată de analiza chim ică a metalului şi 3) tehnologică, care presupune
anal iza metalografică. Volumul de lucrări din prima direcţie este imens şi continuă să se
completeze. De un interes deosebit din partea cercetători lor s-au bucurat topoarele de
cupru, autoarea mentionând lucrările lui F. Pulszky, G. Chi lde, D. Berciu, M. Roska, D.
Gaul etc. Î n anii '50-'60 ai secolului trecut de problema topoarelor din sud-estul
Europei au fost preocupati J. Driehaus, F. Shubert. Î n urma cercetărilor intense în
siturile eneol itice din zona respectivă au apărut, în diferite tări, stud i i de sinteză
apartinând lui B. Jovanovit, M. Novotna, 1. Bognâr-Kutzian, P. Patay, H. Todorova, A l .
Vulpe etc. Î n urma analizei stratigrafice a pieselor s-a conturat l i n i a l o r generală, de
dezvoltare de la topoarele de tipul Vidra şi Plotn ik, la cele de tipul Jâszladany, şi s-a
constatat originea lor balcano-danubiană.
A lte categori i de piese de metal sunt studiate mai putin. Î ncă n-au apărut
lucrări care să fi tinut cont de di versitatea une ltelor, arme lor şi podoabelor de metal
din sud-estul Europe i . Unele tentative în această pri vi nţă au fost întreprinse de D.
Berciu. E. Comşa, 1. Vaisov. Podoabele de aur au fost exam inate de H . Dum itrescu,
1 . Bognâr-Kutzian, J . Makkay ş.a.
Seri i însemnate de analize spectrale au fost efectuate în perioada interbel ică de
G. Otto şi V. Witter, dar conc luziile acestora au fost contestate de 1. Nestor, R. Pittioni
ş.a. Contributii valoroase la cercetarea pieselor de cupru, aur şi bronz din Europa 11 adus
grupul condus de Z. J unghans şi E. Sangmeister. Până în prezent au fost publicate
rezultatele a 2200 de anal ize spectrale, din care 500 provin din Ungaria, Slovacia,
România, Bu lgaria şi I ugoslavia. Î n rezolvarea problemelor cardinale ale istoriei
metalurgiei, cu apl icarea metodei spectrale, un aport esential îi aparţine lui E . K . Cerny�.
care a examinat 1 244 de piese de metal, 475 aparţinând culturilor eneolitice din
Bu lgaria. Cu acest pri lej s-a remarcat şi folosirea metodei izotopului de plumb în urma
căreia au fost puse sub semnul întrebări i unele rezultate ale metodei spectrale.
A treia directie de studiere a pieselor de metal, cea tehnologică, a fost folosită mai
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putin, N.R. relevând mai ales investigatiile efectuate de cercetătorii din Austria, Ungaria
Rusia etc. Capitolul doi este dedicat integral prezentării metodei tehnologice de cercetare a
obiectelor de metal. Au fost definite principiile generale de studiere a pieselor de metal.
Un paragraf a fost consacrat analizei cuprului prelucrat prin forjare şi turnare. De
asemenea, au fost remarcate elementele structurale ale cuprului nativ. Pentru conceperea
legitătilor şi originii dezvoltării prelucrării metalului din Europa de Sud-Est în neo
eneolitic, cercetătoarea a ţinut cont de informaţiile acumulate în această privintă în urma
investigatiilor din Orientul Apropiat. Una dintre problemele principale este aceea a locului
şi timpului aparitiei metalurgiei. Autoarea trece succint în revistă descoperirile mai
importante de obiecte de cupru şi malahit din regiunea dată din mileniile VI I-V î.Hr. şi
ajunge la concluzia că primul contact al omului cu metalul a avut loc în zona care
cuprinde Anatolia centrală şi tărmul de est al Mării Mediterane, până la Kurdistanul
iranian la est. Pe parcursul mileniilor VI-V î.Hr. ideile despre prelucrarea metalului se
răspândesc pe un areal mai mare, cuprinzând tot lranul, lrakul, Siria şi Anatolia de Vest.
O altă chestiune este modul în care omul a cunoscut metalul. Această problemă
rămâne discutabi lă. N.R. examinează opiniile mono- şi poli-centriste, aliindu-se
ultimelor. Î n rezolvarea acestei probleme autoarea a relevat două tendinte. Prima,
reprezentată de P. Forbes, A. Gallay, M. Lahouse ş.a., accentuează rolul metalurgiei
extractive. A doua tendinţă, susţinută de G. Childe, H. Coghlan, K. Lamberg-Karlovsky
ş.a., la care aderă şi autoarea, constată că metalurgia extractivă şi prelucrarea metalului
au evoluat paralel. Cercetătoarea analizează relativ pe larg fazele dezvoltări i
metalurgiei, definite de H. Coghlan, relevând în acelaşi timp descoperirile recente care
confirmă această periodizare. Chestiunea referitoare la topirea şi turnarea metalului în
forme rămâne până în prezent nerezolvată. Unele date arată că primele încercări de
topire a cuprului şi plumbului au fost efectuate în Anatolia şi Mesopotamia şi se datează
în mileniul VI î.Hr. Î n culturile eneolitice din Orientul Apropiat piesele de metal au fost
semnalate în număr foarte mic, fapt subl iuiat de mai mulţi cercetlltori. Cu toate acestea,
realizările tehnice în metalurgia şi prelucrarea cuprului în culturile eneolitice din zona
respectivă sunt destul de evidente. N. R. combate opinia lui V.G. Zbenovi�, care susţine
că metalurgia culturilor eneolitice din Levantul de Sud se afla la acelaşi nivel de
dezvoltnre cu cen a culturilor eneolitice din Bulgaria din mileniul ff î.Hr. Î n încheierea
capitolului autoarea propune o schemă a dezvoltării cunoştinţelor de metalurgie din
Orientul Apropiat, corelată după schema lui H . Coghlan.
Capitolul patru este dedicat începutului prelucrării metalului în sud-estul Europei
(epoca neolitică). După cum susţine autoarea, cuprul a început să fie utilizat pentru
prima dată în regiunea respectivă in prima jumătate a mileniului V î.Hr. de comunităţi le
complexului cultural Startevo-Criş. N.R. examinează critic condiţiile de descoperire,
datarea şi atribuirea culturală a pieselor de cupru, malahit şi alte minereuri de cupru din
aşezări le culturilor Vinta, Boian (primele două faze), Hamangia, Usoe Il etc. Pe
teritoriul Republicii Moldova cele mai timpurii obiecte de cupru au fost semnalate în
aşezarea de la Selişte, punctul " Ruptura" (jud. Orhei). Este vorba de trei mărgele de
formă cilindrică descoperite pe fundul unei gropi menajere în umplutura căreia se aflau
fragmente ceramice Criş (faza târzie). Î n urma analizei, autoarea constată că dispune de
informaţii despre 1 7 puncte din Europa de Sud-Est în care s-au găsit obiecte de cupru
sau minereu de cupru, fiind datate în prima jumătate a mileniului V î.Hr. şi opt puncte din
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a doua jumatate a aceluiaşi mileniu. Cartarea lor i-a permis cercetatoarei sa sublinieze
prioritatea bazinului carpatic şi a zonelor lui limitrofe in folosirea cuprului În neoliticul
timpuriu şi mij lociu a început probabil procesul de folosire al z!cl\mintelor de cupru din
Banat şi Serbia de Est, insa - remarca autoarea - fllra cercetari speciale asupra pieselor de
cupru şi malahit din mileniul V i.Hr. este aproape impos ib i l de a le atribui anumitor
zăcaminte. Majoritatea punctelor in care au fost semnalate piese de cupru şi malahit se
g!lsesc in zone bogate in zăcam inte, cu excepţia câtorva aşezări aflate !a distanta de 200300 km departare de aceste zone. Deci, presupune autoarea, in mileniul V i.Hr se poate
vorbi despre colectarea rara, uneori fortuita, a cuprului şi malahitului in zonele respective
şi folosirea lor pentru troc. Piesele de cupru, inci destul de rare in mileniul VII i.Hr. in
Europa de Sud-Est, reflecta etapa incipienta a prelucrarii metalului, o etapa a acumularii
experientei empirice care coincide în timp cu neoliticul timpuriu şi mij lociu.
Î n neoliticul recent N.R. a inclus culturile Vin�a (fazele 8-C). Hamangia (fazele
II I-IV), Boian (fazele Vidra şi Spantov), Vadastra, Sava, Marita. Tisza, Lengyel,
Precucuteni-Tripolie A etc. şi pe care le datează, dupll determinarile C 1 � , in perioada
4000-3700 î.Hr., unele supravietuind pâna la mij locul mileniului IV i.Hr. Î n aceastll
perioada piesele de cupru se raspândesc pe un areal mai vast şi se întâlnesc mai
frecvent, indeosebi in aşez!lrile de la Dunarea de Jos şi de M ijloc. În acelaşi timp, creşte
sortimentul lor, in special a podoabelor. Ca şi in perioada precedenta, uneltele se
limitea:z.'\ la suie şi cârhge de pescuit. Concentrarea pieselor de cupnr de-a lungul
Dun!lrii şi a atluentilor ei, cât şi pe tarmul de vest al Marii Negre, indica - dupa N.R. că arterele de apl\ au jucat rolul de bază in transportarea lor. Cartarea obiectelor de
cupru i-a permis autoarei sa evidenţieze trei .,aglomeratii", care sunt despartite de spatii
flira piese de metal. Î n concordanta cu ele a relevat trei grupari teritoriale din perioada
data: 1 ) de la Dunarea de M ij loc; 2) Tisza-Lengyel şi 3) de la DunArea de Jos sau nord
tracic. Din prima grupll autoarea detine informatii despre 5 1 de piese de cupru, pe care
le imparte in unelte ( 1 0 ex. - 20%) şi podoabe (4 1 ex. 800/o). In afara de acestea mai
sunt cunoscute 1 50 de bucati de cupru, malahit şi zgura. Toate piesele şi deşeurile de
productie provin din aşezări. i n a doua grupa teritoriala au fost semnalate 1 80 de
obiecte, în care predomina podoabele ( 1 05 ex. - 97,2%), uneltele fiind reprezentate doar
de trei exemplare (2, 7%). Doua treimi dintre piese au fost descoperite in necropole şi o
treime in aşezări. Dupa N.R., impulsul iniţial care a stimulat dezvoltarea metalurgiei
grupului Tisza-Lengyel a parvenit din par1ea comunitatilor Vin�a. Ultima grupă este
reprezentata de 77 de piese, in care numarul de unelte este ma i mare decât in cele doua
grupari: 3 1 ex. (40%); podoabe 45 ex. (60%). Mai mult de jumatate din materiale provin
din aşez!lri (58,4%), iar restul (4 1 ,6%) d i n necropole.
Autoarea a scos in evidentă şi obiectele de cupru din cultura Precucuteni-Tripolie
A. cu toate că ele nu intrll în grupele teritoriale relevate, însă se presupune ca metalul
provine din zona nord-tracicll. O atentie deosebita se acorda sulei semnalate in aşezarea
de la Okopy, ascuţită la ambele capete şi lunga de 4,2 cm. Ea a fost cercetata spectral şi
s-a constatat cll a fost lucrata din cupru nativ imboglltit cu argint. Din punct de vedere
teh nolog ic, piesa de la Okopy se deosebeşte esential de cele din cadrul culturii Mariţa
Karanovo V şi, dupa componenta chimicA, este similara cu obiectele de cupru din
Transilvania (grupa chimica Il a metalului Balcano-Carpatic, dupa E K . Cemy�).
Cercetatoarea considera eli piesa de la Okopy este cea mai timpurie din cuprinsul culturii
-
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Precucuteni-Tripolie A, însă se mai cunoaşte o sulă descoperită in bordeiul 2 din aşezarea
Floreşti 1 şi publicată de T.S. Passek (Passek, 1 958, 1 96 1 ) care nu este menţionată în
monografia recenzată şi nici în lucrarea de sinteză a lui V.G. Zbenovi� (Zbenovi�. 1 989).
Statiunea Floreşti 1 este mai timpurie decât cea de la Okopy. N.R. sustine că în faza
Precucuteni I I I se fonnează centrul metalurgic de prelucrare a cuprului care lucrează
materia primă adusă din Transilvania şi zona nord-tracică. Aşadar, conchide autoarea, în
valorificarea cuprului de cAtre comunitătile Precucuteni-Tripolie A se evidenţiază douA
orizonturi care se deosebesc cronologic şi istorico-metalurgic. Primul corespunde
neoliticului recent şi se inscrie în orizontul culturilor Boian - faza Vidra, Harnangia,
Marita, Sava etc., care sunt sincrone cu statiunile Precucuteni 1-11 şi începutul fazei
Precucuteni III. Metalul, probabil, este de provenienţă transilvanii şi este lucrat intr-o
tehnică arhaică. Al doilea orizont eneolitic cuprinde aşezările de la finele fazei Precucuteni
III. Obiectele de cupru din acest orizont pot fi comparate cu cel din faza Gumelnita A 1 .
Exportul unor mari cantitati de metal din zona nord-tracică ş i Transilvania are drept
rezultat fonnarea centrului metalurgic Precucuteni-Tripolie A.
Un paragraf aparte este dedicat cercetArilor chimice-tehnologice a rnetalului din
Tracia preistorică. Autoarea a reuşit să obtină probele de la 13 obiecte de cupru din
culturile Marita şi Sava. Patru piese au tost lucrate din cupru! grupei 1 (dupa E.K. Cemy�).
a I I I a şi a IV-a grupă de câte doua obiecte, iar a cincia grupă de cinci exemplare. Ipoteza
despre folosirea mai frecventă a metalului grupei a cincia a fost emisă de E.K. CemyS şi
s-a confirmat in unna analizelor. Din punct de vedere tehnologic, au fost studiate opt
obiecte: şapte suie şi o brătară spiralică. Sulele au fost lucrate din bare de cupru tumate,
care - ulterior - au fost prelucrate prin torjare la temperaturi înalte. Cercetatoarea
subliniază profesionalismul inalt atins de meşterii din Tracia preistorică, care - probabil s-au fonnat sub influenta centrelor metalurgice din Orientul Apropiat şi, in primul rând, a
celor din Asia M ica. Preluând ideile, meşterii din culturile Marita şi Sava le-au imbogAtit,
acumulând cunoştinţe datorita propriilor experiente.
Î n ultimul paragraf al acestui capitol N.R. sintetizează infonnatiile despre
metalul din neoliticul recent. Î n total dispune de datele a 236 de piese de cupru şi 260 de
fragmente de piese şi bucati de malahii. În cornparatie cu neoliticul timpuriu şi m ij lociu,
in perioada recentA numărul de obiecte de cupru a crescut de 15 ori, iar al celor de
malahit de 1 ,5 ori. Deosebit de mult s-a mărit numarul de podoabe, de 2 1 de ori. Î ntre
obiectele de cupru podoabele sunt reprezentate de 1 92 ex. (8 1 ,3%), uneltele de perforat
(suie, ace; 43 ex. - 1 8,2%) şi unelte de percutie (topoare; 1 ex. 0,4%).
Prezintă interes repartizarea obiectelor de cupru pe zonele teritoriale. Pe primul loc
se plasează zona Tisza-Lengyel ( 1 08 ex. - 45,8%), pe al doilea loc zona nord-tracica (77
ex. 32,6%) şi pe ultimul zona Dunării de Mijloc (5 1 ex. 2 1 ,6%). Cel mai mare număr
de unelte au fost semnalate in zona nord-tracică, unde ele constituie 2/5 dintre piese
(40,3%). În zona Dunării de M � loc ele reprezintă o cincime dintre obiecte ( 1 9,6%), iar in
zona Tisza-Lengyel doar 2,8%. In ultima zonă podoabele constituie 97,2%.
Î n grupul nord-tracic mai mult de jumătate dintre piese (58,4%) au fost găsite in
aşc7llri. Î n culturile de la Dunărea de Mijloc toate materialele provin din statiuni, iar in
zona Tisza-Lengyel 2/3 dintre obiecte au fost descoperite in necropole (62%). Autoarea
presupune că, dup1\ nivelul dezvoltarii metalurgiei, locul dominant in sistemul de
producere al neoliticului recent era ocupat de comunităţi din regiunea nord-tracică.
,
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Această ipoteză este argumentat:\ cu următoarele fapte. În primul rând, în zona
respectivă, în comparaţie cu cele două regiuni, prevaleaza uneltele de muncă; în al
doi lea rând ar fi exploatarea activă a minei Ai-Bunar şi în al treilea rând n ivelul tehnic
înalt care presupune o specializare îngustă. Pe baza unei anumite metode, N.R. a
calculat volumul producţiei regiunii nord-tracice în comparaţie cu celelalte două. S-a
dovedit că culturile de la Dunărea de Jos au produs de două ori mai mult cupru decât
cele de la Dunărea de M ijloc şi de 1 ,2 ori mai mult decât cele din zona Tisza-Lengyel.
Cercetările întreprinse de autoare i-au permis să ajungă la următoarele concluzii. Epoca
neoliticului recent reflectă a doua etapă în istoria metalurgiei Europei de Sud-Est.
Această perioadl'i s-a remarcat prin folosirea topirii metalului şi turnl'irii lui in fonne
simple, probabil, deschise şi perfecţionarea metodelor de forjare. Din punct de vedere
economic, producţia metalului s-a stabilizat, cu toate că era încă neregulatl'i. Stabi litatea
producţiei s-a manifestat prin faptul ca ea a devenit ireversibilă. Pentru neoliticul recent
sunt caracteristice neregularitatea şi ciclicitatea dezvoltării producţiei; trocul şi
utilizarea pieselor de metal în acest sistem apare ca o componentă secundară.
Importanţa economică a metalului este încă mică. Volumul producţiei de cupru este
limitat şi este legat cu precădere de sfera prestigiului şi cea culticl'i. Aceşti factori au
determinat inegalitatea dezvoltl'irii metalurgiei şi absenta unor ateliere permanente.
Stadiul actual al cercetărilor ne demonstrează că realizarea pieselor de cupru in
epoca neolitică recentă se efectua nu numai în cadrul uneia sau câtorva comunităţi, dar şi
in cuprinsul unor alte etnii aflate la distanţe apreciabile. Lungimea căilor comerciale pe
care era transp011at metalul atingea distanta de 400-500 km şi, după E.K. Cerny�. se poate
vorbi nu numai de trocul intern. ci şi de cel extern. Modalităţile de organizare ale acestui
comert sunt deocamdată confuze. Tradiţiile culturale şi specificul ecologic al teritoriilor
exploatate au determinat in mare măsură directiile lui. Tendinta de a procura obiecte de
cupru de prestigiu a stimulat dezvoltarea trocului, dar încă nu s-a transfommt intr-un
proces social regulat. Neregularitatca. schimbul episodic al metalului, era reglementat de
însăşi ciclicitatea producţiei metalurgice. Autoarea menţionează că topirea şi turnarea în
fonnc a metalului erau răspândite nu numai in Balcanii de Nord-Est, ci şi la comunităţile
de pe Dunărea de Mijloc. Cunoştinţele şi anumite deprinderi, necesare pentru însuşirea
unor operaţii complicate, trebuiau acumulate şi desăvârşite pe parcursul mai multor ani şi
acest lucru putea fi realizat numai în cadrul practicării meşteşugului. Transmiterea
cunoştinţelor era îndeplinită în cadrul unui colectiv familial, deşi el funcţiona episodic.
Al cincilea capitol este consacrat culturilor eneolitice sud-est europene in sistemul
provinciei metalurgice balcano-carpatice (în continuare PMBC). După cum sublinia:z.'\
autoarea, eneoliticul balcano-carpatic se remarcă prin larga răspândire a uneltelor de cupru
şi implementarea lor in stera producţiei. Pentru prima dată apar unelte grele de lovire,
tesle. dălţi plate, topoare-ciocan şi topoare-teslă. Î n sud-estul Europei au fost depistate
peste o mie de exemplare. Această colecţie include mai mult de 40 de tipuri şi variante de
piese mari, iar greutatea lor varia:z.'\ de la 500 g până la câteva miligrame.
După E.K. Cerny�. citat de autoare, PMBC include Balcanii Central i şi de Nord,
bazinul carpatic şi zona de stepă şi silvostepă a Europei de Est. Acelaşi cercetător
sustine că metalul din zona balcano-carpatică era vehiculat la Nordul Mării Negre la
d istnnta de 1 500-2000 km. N.R. a evidentiat în cadrul PMBC două areale, care se
deosebesc după îndeletniciri. aspect cultural şi nivelul dezvoltării cunoştinţelor

www.cimec.ro

Recenzii

573

metalurgice: 1 ) de vest, care constituie nucleul provinciei şi include culturile ai căror
purtători erau agricultori şi crescători de vite şi 2) de est, care cuprinde zona de stepă şi
parţial de silvostepă a Europei de Est, comunităţile de aici practicând cu precădere
creşterea vitelor. Î n continuare, cercetătoarea examinează colecţiile de metal ale
culturilor PMBC: Vin�a C2-D, Tiszapolgar, Bodrogkeresztur, Lengyel - fazele I I I-IV,
Gumelniţa, Varna, complexul Krivodoi-Sălcuţa-Bubanj Hum, Srednîi Stog 1 1,
Hvalynsk, necropolele de tipul Novodanilovka, Cucuteni-Tripolie ş.a. Regretăm că
autoarei i-au rămas necunoscute informaţiile despre depozitul de la Brad.
Î n urma examinării pieselor de metal din PMBC, cercetătoarea a constatat că
deţine date despre 3728 de obiecte. Din acest număr, 736 ( 1 9,7%) au fost depistate în
aşezări în timpul săpături lor sistematice, 48 ( 1 , 3%) sunt descoperiri fortuite în staţiuni,
580 ( 1 5,5%) depozite în aşezări, 1 433 (38,4%) provin din necropole, iar 93 1 (26,8%)
sunt descoperiri întâmplătoare din afara aşezărilor.
Î n baza deosebirilor morfologice ale uneltelor grele de lovire, N.R. a definit două
faze în dezvoltarea PMBC. Prima fază cuprinde culturile Gumelniţa, Varna, Sălcuţa 11 1 1 , Precucuteni 1 1 1-Cucuteni A, necropolele de tipul Novodanilovka, Hvalynsk ş.a., care
- după datele 1 �C - se datează în perioadă 3800/3700-3400/3300 î.Hr. Pentru faza
respectivă sunt caracteristice topoarele-ciocan de tipul Vidra, Varna, Devnea, Plo�nik
ş.a. Una din trăsăturile specifice ale primei faze constă în dominanta uneltelor de
perforat (su ie. cârlige de pescuit ş.a. - 23,9%) şi procentul comparativ mic al celor de
lovire ( 1 4,2%). Piesele atestate în necropole constituie aproape jumătate din materiale
(49,7%); dintre acestea 25,2% provin din aşezări, iar 2 1 ,5% din depozite. Î n arealul
culturilor de est predomină podoabele, iar în cel al culturilor vestice indicele uneltelor
se ridică la mai mult de jumătate din materiale.
Cartarea obiectelor de metal i-a permis cercetătoarei să evidenţieze în arealul de vest
patru grupe teritoriale: 1 ) tiso-transilvană; 2) Dunărea de Mijloc; 3) nord-tracică sau Dunărea
de Jos; 4)carpato-niproviană, iar în cel de est două: 1 ) nord-pontică şi 2) Volga de Mijloc.
După numărul de piese, predomină grupul nord-tracic (33,8%), iar pe locul doi se plasează
zona carpato-nipreană (cultura Cucuteni-Tripolie - 25, 1%). Rolul deosebit al grupului nord
tracic s-a manifestat în dominarea uneltelor, în nivelul dezvoltării metalurgiei şi
cunoştinţelor tehnice, volumul de producţie, utilizarea înaltă a resurselor naturale ş.a.
Î n faza a doua a PMBC au fost incluse culturile Bodrogkeresztur, Lengyel IV,
Cucuteni A-8 şi 8, Cernavoda 1, Galatin ş.a., care se datează în intervalul 3400/33002850-2750 î.Hr. i n această fază ca unelte tip servesc topoarele-tesle de tipul Jaszladany,
Ariuşd, Tg.-Ocna ş.a. şi topoarele-ciocan de tipul Şiria, Agnita ş.a. Autoarea deţine
informaţii despre 854 de piese (22,9%) din colecţiile PMBC din această fază, în care
predomină uneltele de lovire (568 ex. - 66,5%) şi, pentru prima dată, punmalcle. Î n faza
a I l a, din şase grupe teritoriale se păstrează numai cinci: 1 ) nord-tracică, 2) Dunărea de
Mijloc. 3) tiso-transilvană. 4) carpato-niproviană şi 5) nord-pontică. Cele mai multe
ob i ecte de metal, constată cercetătoarea, au fost semnalate în grupul al treilea, care este
format de un număr mare de topoare descoperite fortuit şi în siturile culturilor
Bodrogkeresztur, Lengyel ş.a. (468 piese - 54,8% din numărul fazei a 1 !). Pe locul doi se
află grupul carpato-niprovian, reprezentat de cultura Cucuteni-Tripolie. In această cultură,
în comparaţie cu prima fază, producţia obiectelor de metal a crescut de trei ori. Cel mai
mic număr de piese a fost depistat în zona nord-tracică. Î n faza a 1 1-a, presupune autoarea,
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pe primul loc, dupa nivelul dezvoltArii metalurgiei, volumul producţiei, numarul uneltelor
grele de lovire etc., s-a plasat regiunea tiso-tmnsilvana. În comparaţie cu prima faza, in cea
de-a doua se observa o creştere importantA a num!lrului de unelte şi, deci, a importantei
utilitare a obiectelor de metal şi limitarea rolului lor de prestigiu (arealul de vest).
Capitolul şase este consacrat analizei prelucrarii metalului din zona Dunarii de
Jos (sau grupul nord-tracic) a culturilor Gumelnita. Vama şi perioada de tranzitie (dupa
autoare). N.R. defineşte I l scheme tehnologice, care servesc drept criterii in
determinarea trlisliturilor specifice ale prelucrArii metalului in culturile nominalizate. O
atentie deosebitA se acord!l tipologiei obiectelor de metal şi, in concordanta cu aceasta,
sunt examinate piesele din punct de vedere tehnologic. Autoarea a avut la dispozitie
obiecte de metal numai de pe teritoriul Bulgariei, cu toate eli se tine cont şi de unele
informaţii publicate in literatura româna. Cercetătoarea a reuşit sll analizeze 1 53 piese.
În executarea lor s-a folosit mai frecvent schema VII, in care s-au realizat cinci categorii
şi 1 2 tipuri de obiecte, urmatA de schemele IX şi VIII. Î n confectionarea obiectelor grele
s-a constatat o anumita stabilitate: topoarele-ciocan s-au prelucrat dupa schema VII, iar
teslele-dalti cu precadere dupa schemele VII-VIII. Prelucrarea obiectelor grele se baza
in exclusivitate pe lingourile forjate la temperatura de 900- 1 000 °C (schema VI I).
Cronologic, schema tehnologica VII este utilizata in fazele 1 1 -1 1 1 ale culturii Gumelniţa,
marcata de datele stratigrafice de la Goleamo Del�enco şi Ama�ka Moghila.
Din obiectele de metal ale culturii Vama au fost cercetate de N.R., prin metoda
metalograficll, 89 de piese, majoritatea (85) provenind din patru necropole (66 de piese
provin de la Durankulak). Î n prelucrarea lor prevaleaza aceleaşi scheme tehnologice
(VI I, VIII, IX), însa raportul proportional dintre ele se deosebeşte de cele al culturii
Gumelnita. Tehnologia prelucrarii obiectelor grele de metal ale culturii Vama este mai
putin unificată. Teslele-dlllti au fost lucrate in schemele VII, VII 1, IX, iar topoarele
ciocan in VII şi VIII, ambele având aproape aceeaşi pondere.
Dupll cum a remarcat cercetatoarea, cultura tehnica a meşterilor civilizaţiei
Vama era in general mai scllzut!l decât a celor din civilizatia Gumelnita. ceea ce s-a
manifestat, in primul rând, in selectarea materiei prime, ultimii având cunoştinţe mai
avansate în acest domeniu. Deosebirile in prelucrarea metalului dintre culturile date şi-au
gAsit reflectarea in schemele tehnologice utilizate şi in metodele de fo�jare şi turnare.
Meşterii culturii Varna şi-au însuşit opt scheme tehnologice, rolul prepond.!rent
aparţinând schemei VII. Aproape de doull ori mai puţin in comparaţie cu cultura
Gumelniţa, in care preponderent s-a folosit schema IX.
Î n grupul de la Dunărea de Jos, in prima faz!l a PMBC, au functionat, conform
afinnatiei autoarei, dou!l centrt: metalurgice aparţinând culturilor Gumelniţa şi Vama,
iar in a doua faz!l un singur centru, definit ipotetic. Cel mai puternic centru a fost cel al
culturii Gumelniţa; producţia acestuia se baza pe minereul de cupru extras din minele
nord-tracice. N.R. a definit trăs!lturile esenţiale ale centrelor nominalizate. Centrul
Gumelniţa se caracterizeaza prin: 1 ) tipuri specifice de unelte grele, având şi unele
tras!lturi standard; 2) asocierea stabila a grupelor chimice; 3) utilizarea stabilA a unor
scheme tehnologice, prevalând schemele VII-IX; 4) folosirea a şapte categorii de forme
de turnat, dintre care predominA doull; 5) utilizarea virtuoas!l a diferitelor metode de
forjare. Pentru centrul aparţinând culturii Vama cercet!ltoarea a evidenţiat urmAtoarele
trăsături: 1 ) tipuri specifice de unelte grele, sfredele, vârfuri de suliţ!l şi podoabe; 2) din
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cele şase grupe chimice, ultima reprezentata de varianta 6b; 3) corelatia deosebita a
schemelor tehnologice VII-IX in comparaţie cu cea a culturii Gumelniţa; 4) sunt
cunoscute cinci categorii de tipare de turnat, dintre care predomina trei; 5) tipurile de
modelare a metalului sunt variate, unele fi ind necunoscute culturii Gumelnita.
Prelucrarea metalului in ambele centre a functionat ca ramura de sine statAtoare,
separată de ramurile extractivA şi metalurgicA. Î n comparaţie cu cel Vama, centrul
Gumelniţa se deosebea printr-o diviziune superioară a muncii.
În capitolul şapte autoarea examinează problemele prelucrării metalului in
regiunea carpato-niprovianll. Î n zona dată N.R. a identificat două centre de prelucrare a
metalului: primul, numit tripolian timpuriu, este atribuit comunitatilor de la finele fazei
Precucuteni I I I şi Cucuteni A; al doilea, tripolian mij lociu, include fazele Cucuteni A-B
şi B (= Tripolie BI-BII, B l l şi CI). După cercetătoare, la baza acestei divizări, stau
schimbările in tehnologia prelucrării metalului, schimbari .sesizate la sfârşitul fazei
Cucuteni A şi inceputul fazei Cucuteni A-B.
Producţia primului centru este reprezentată cu precădere de unelte mici (suie,
cârlige de pescuit etc) şi podoabe, uneltele grele (topoare-ciocan, tesle-dlllţi) fiind rare.
Ele se caracterizează prin uniformitate morfologică şi tendinţele de evoluţie a formelor,
care se observll numai la uneltele grele. Dupll cum susţine N.R., centrul tripolian
timpuriu a intretinut relaţii, cu precădere, cu centrele culturilor Gumelnita şi Vama, ceea
ce se manifesta nu numai în morfologia obiectelor, ci şi în geochimia materiei prime.
Comunitlltile Precucuteni 1 1 1-Cucuteni A foloseau mai frecvent grupele chimice I-VI,
�aracteristice minelor bulgare, dar nu era neglijat nici cuprul transilvan.
Cu toate ca influenţa zonelor nord-tracicc şi tiso-transilvană a fost destul de
puternica, centrul tripolian timpuriu şi-a mentinut specificul, preluarea formelor de
piese reducându-se la imitarea lor. Acest lucru, menţioneazll autoarea, s-a putut constata
în urma cercetărilor tehnologice care se deosebesc radical de cele ale culturilor
Gumelnita şi Vama. Producţia obiectelor de metal in centrul tripolian timpuriu era
orientată în utilizarea schemelor tehnologice 1 1-1 1 1 , V-VI, adica modelarea prin f01jare la
temperaturile de 300-500 °C şi 600-800 °C, prevalând schema II (30, 1 %). Obiectele de
metal turnate şi ulterior prelucrate prin forjare sunt foarte rare in mediul tripolian
timpuriu. O altă trăsătura specifica prelucrării metalului din centrul dat este folosirea
frecventă a sudurii, care a fost stabilită prin cercetări vizuale la 400 de obiecte din 464
examinate, fapt conditionat. după opinia lui N.R., de materia primă. Din 26 de cazuri de
sudură, analizate microstructural, 1 4 s-au efectuat la temperatura de 300-500 °C şi 1 2 la
600-800 °C. Toate uneltele grele, majoritatea uneltelor mici şi podoabele au fost lucrate
la temperatura de 600-800 °C.
Autoarea constată că la finele fazei Cucutcni A şi inceput de Cucuteni A-B are
loc reorientarea relaţiilor metalurgice ale comunităţilor Cucuteni-Tripolie, care coincide
in timp cu restrângerea activităţii centrelor de la Dunllrea de Jos, fapt explicabil, după
opinia noastra, de pătrunderea elementelor stepice nord-pontice şi formarea culturii
Cernavoda I I . Materialele analizate ii permit cercetătoarei sll susţinll eli in sistemul i:ie
relaţii al culturii Cucuteni-Tripolie influenţele provin din regiunea tiso-transilvanll,
îndeosebi din culturile Bodrogkeresztur şi Lengyel.
Î n comparaţie cu centrul tripolian timpuriu, in cel m ij lociu creşte brusc numărul
de unelte grele, care ocupă o poziţie dominantll (43%), cele mici şi podoabele fi ind
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reprezentate de 29% şi, respectiv, 1 7,5%. Î n prelucrarea cuprului în centrul tripolian
mij lociu prevaleaza schema tehnologică VII, fi ind utilizate, de asemenea, schemele 1,
VI, V I I I şi X, semnalate la un numlir mic de obiecte. Dupli schema V I I au fost lucrate
toate uneltele grele examinate şi aproape toate cele mici. Ţinând cont de faptul că în
centrul tripolian timpuriu schema respectiva n-a fost practicata, iar analogiile
morfologice ale unor piese se află în regiunea tiso-transilvanli, este firesc, sustine N .R.,
de presupus că din zona data au venit meşterii în arealul culturii Cucuteni-Tripolie.
După autoare, existenta unor ateliere de turnare şi prelucrare a metalului a fost
documentată în aşezlirile Vesiolyi Kut, Traian-" Dealul Fântânilor" , Bugaci, Brânzeni
V I I I , Nezvisko - nivelul superior, Polivanov Jar - nivelul Tripolie CI. Î n concluzie,
autoarea menţionează rolul deosebit în dezvoltarea centrului tripolian mij lociu al
regiunii tiso-transi lvane de unde s-au raspândit noi forme de unelte şi arme, materie
primă şi noi metode de prelucrare a metalului.
Capitolul opt este consacrat analizei prelucrări i metalului in regiunile nord
pontică şi Volga de Mijloc. Autoarea subliniază caracterul specific al îndeletnicirilor
comunită\ilor de păstori din zonele date. Pe de o parte, modul de viaţli nomad le-a
permis să întreţină relaţii active şi multilaterale cu alte culturi, pe de altă parte
întâmpinau anumite greutăţi în organizarea prelucrării metalului, care s-a dezvoltat într-un
mod deosebit. Ele au preluat impulsurile din centrele de vest ale PMBC, însă neavând
condiţii pentru realizarea lor deplina, meşteri i locali au cautat noi clli, mai simple, de
rezolvare a lor şi au folosit mijloacele tehnice accesibile modului lor de viaţă. Î n urma
analizelor metalografice cercetatoarea a constatat eli specificul prelucrării metalului la
comunităţile de stepli a fost determinat, în mare măsură, de raportul dintre experienta
preluată de la centrele din vest şi cea acumulată de meşterii locali. Î n prima fază de
dezvoltare a PM BC au fost identificate două centre de prelucrare a metalului: 1 ) a
culturii Hvalynsk şi 2) a necropolelor de tipul Novodanilovka şi în cea de-a doua fază
centrul post-Mariupol de pe Niprul lnferior.
Din punct de vedere tehnologic, în cadrul arealului de est al PMBC, cea mai
expresivă colecţie de piese de metal provine din necropolele plane ale culturii Hvalynsk.
Î n prima necropolă de la Hvalynsk au fost descoperite 34 de obiecte de cupru, iar în cea
de-a doua 286. Cercetărilor metalogratice au fost supuse 34 de podoabe, din care 28
provin din prima necropolă şi şase din a doua. După datele spectrale, efectuate de E.K.
Cernys, ele au fost lucrate din materie primă balcano-carpatică, în care rolul predominant
aparţine zăcămintelor nord-tracice. Meşterii locali şi-au însuşit cinci scheme tehnologice
(11, III, V. VI, XI), toate având un caracter de forjare. Dintre ele prevalează patru (11. I I I .
V V I 85%), care presupun modelarea ş i sudarea pieselor l a temperaturi d e 300-800 °C.
Î nsă toate operaţiile de forjare, sustine cercetătoarea, se remarcă printr-o calitate scăzută a
executării. Rebuturile s-au observat la majoritatea pieselor şi s-au constatat defecte atât în
interiorul, cât şi la exteriorul lor. Î n urma cercetărilor metalografice, din cele 34 de piese
26 s-au dovedit a fi lucrate de meşterii locali, douli de cei de origine tripolianli timpurie,
una provine din arealul necropolelor de tipul Novodanilovka şi cinci din cultura Vama.
Dupli N.R., centrul de prelucrare al culturii Hvalynsk s-a format sub influenţa centrului
tripolian timpuriu şi a celui de Ia Dunlirea de Jos (Vama). Î nsli rolul decisiv în transmiterea
materiei prime, a obiectelor finite şi ideile tehnice aparţin comunitliţilor tripoliene timpurii.
Din cele 362 de piese de metal cunoscute in arealul necropolelor de tipul
-
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Novodanilovka au fost cercetate tehnologic 49 de obiecte, care provin de la trei necropole
(Ciapli, Petro-Svistunovo
47 de piese; Suvorovo
2 piese). Analiza spectrală a
metalului din necopolele de tipul dat a arătat că materia primă provine din zona tracică şi
de la Dunărea de Jos. Meşterii locali cunoşteau şase scheme tehnologice, topirea şi
turnarea metalului. Obiectele de cupru erau lucrate prin forjare la temperatura de 300-800
°C, însă mai frecvent utilizau temperatura de 300-500 °<_:: . Autoarea conchide că in
constituirea şi dezvoltarea centrului de prelucrare a metalului Novodanilovka o mare
importantă au avut centrele din vestul PMBC de la Dunărea de Jos şi M ij loc şi din zona
carpato-niproviană, însă rolul principal i-a jucat cel al culturii Vama.
U ltimul centru de prelucrare a metalului, examinat in monografie, a aparţinut
comunităţilor eneolitice post-Mariupol, incadrat de cercetătoare in faza a doua a PMBC.
Analiza spectrală a obiectelor de metal a demonstrat că materia primă utilizată la
confecţionarea lor era similară cu cea din centrul tripolian mij lociu şi din zăcămintele din
Transilvania. Din punct de vedere tehnologic au fost cercetate 46 de piese, majoritatea
fiind podoabe. Î n urma acestor investigaţii autoarea a constatat că meşterii post-Mariupol
şi-au însuşit forjarea, topirea şi turnarea cuprului, având o anumită predilecţie pentru
modelarea pieselor la rece, fiind folosite schemele tehnologice 1, I I, I I I şi VI. Centrul post
Mariupol a apărut, subliniază N.R., sub influenţa centrului tripolian mijlociu, care in bazinul
Nistrului a contribuit nu numai la râspândirea materiei prime şi obiectelor finite, ci şi a
primelor deprinderi tehnice şi a ideilor. Acesta se deosebeşte de centrele de stepă Hvalynsk
şi Novodanilovka după schemele tehnologice de bază şi morfologia obiectelor de metal.
Capitolul nouă reprezintă sinteza problemelor abordate. După autoare, centrul de
prelucrare a metalului constituie un spaţiu tehnologic comun, legat de activitatea
meşterilor profesionişti şi se caracterizează prin: 1 ) răspândirea obiectelor de tipuri
similare; 2) materie primă simi larl!, dupl! componenţa chimicl!; 3) corelaţia dintre
schemele tehnologice, tipurile de turnare şi tipurile de forjare ale metalului. Centrul
metalurgic, sublrniază cercetătoarea, se caracterizează prin spaţiul tehnologic comun şi
include: 1 ) izvoare de materie primă comune; 2) metodele comune de extragere şi
prelucrare a minereului; 3) tipurile de obiecte şi tehnologia similară a producţiei. Acest
tip de centru include intregul ciclu de prelucrare a metalului şi este real izat de meşteri
profesionişti. După N.R., din punct de vedere cultural centrele PMBC reprezintă o zonă
de contacte intre meşterii cu o experienţă tehnologică colectivă. Reţeaua de contacte a
meşterilor cuprinde un teritoriu strâns legat de tradiţiile comune cultural-economice şi
cultural-istorice, care - de regulă - se manifesta in cadrul unei culturi sau complex
cultural (Gumelnita, Varna, Hvalynsk etc.). Analiza materialelor din PMBC i-a permis
autoarei să constate că in sistemul provinciei s-au dezvoltat trei modele de contacte: 1 )
reţeaua de contacte de Ia meşter care lucrează intr-o anumită comunitate şi-şi răspândesc
producţia intr-o anumită zonă; 2) contactele centralizate, răspândirea materiei prime, a
obiectelor finite şi ideilor tehnice dintr-un centru de producţie; 3) combinarea ambelor
tipuri de contacte. Indiferent de forma de organizare a producţiei, in toate centrele
PMBC prelucrarea metalului s-a dezvoltat ca o ramură meşteşugărească independentă in
care figura principală era meşterul profesionist, însă gradul lui de calificare şi direcţia
generală de specializare, in diferite centre, era diferită. Cea mai înaltă diviziune a
muncii a fost atinsă in centrele Gumelniţa şi Vama.
Alte probleme, abordate de N.R., sunt deosebirile dintre centrele din vestul şi
-
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estul PMBC, ultimului fiindu-i caracteristice podoabele şi obiectele de prest1g1u;
relatiile intre centrele de prelucrare a metalului subliniind ca, in prima faza a PMBC, se
evidentiaza două directii principale: 1 ) de la sud spre nord şi nord-est; 2) de la vest spre
est. i n faza a doua a PMBC creşte rolul zonei tiso-transilvane, a cărei influenta s-a
manifestat destul de pregnant in regiunea carpato-niproviana, Autoarea sustine eli in
centrul tripolian mij lociu are loc schimbarea traditiilor in prelucrarea metalului şi
răspăndirea pieselor de origine transilvană. Probabil, presupune cercetătoarea, în zona
respectivă apar nu num�i negustori de obiecte de metal, ci şi meşterii din Transilvania,
care au contribuit la de.t voltarea productiei locale.
O chestiune importantă, discutată pâna in prezent in istoriografie, este
problema origini i metalurgiei eneolitice balcano-carpatice, in privinta căreia au fost
avansate două ipoteze: 1 ) autohtonă şi 2) preluată din Anatolia sau din insulele Mării
Egee. N . R. sustine prima ipoteza, argumentând că este demonstrată de materialele şi
informatiile obţinute in urma cercetărilor din zonele carpato-niproviană şi Dunărea de
Jos. După autoare, impulsul anatol ian a fost sesizat doar în cultura Marita-Karanovo
V din neoliticul recent şi a fost de scurtă durata, fiind probabil slab legat de
dezvoltarea ulterioară a prelucrări i metalului.
O altă problemă este cea a destinului istoric al metalurgiei PMilC, deoarece
în istoriografie s-a l:.:nsat ideea că metalurgia de tip eneolitic dispare odată cu
PMBC şi influenta t i s-a manifestat slab in prelucrarea metalului din bronzul
timpuriu. CercetAtoarea presupune că centrele de la Dunărea de Jos şi zona carpato
niproviană au servit ca bază in dezvoltarea metalurgiei bronzului timpuriu, aducănd
argumente, in majoritatea lor, de ord in tehnologic. i n privinta centrelor. din stepele
nord-pontice şi Volga de M ij loc, N.R. constată că princ ipiul prelul'lrii traditii lor in
zonele respective a fost întrerupt.
i n ultimul compartiment, care de fapt este şi încheierea monografiei, sunt
definite patru etape in dezvoltarea prelucrllrii metalului din sud-estul Europei,
deosebindu-se nu numai prin inovaţii tehnice, ci şi prin transformllri social
economice. Prima etapă corespunde in timp neoliticului timpuriu şi mij lociu, a doua
neoliticului recent, a treia şi a patra-eneol iticului. Autoarea caracterizeaza fi�care
etapa, scoţând in evidentă trăsăturile ei esenţiale.
i n incheiere remarcăm că deşi este evidentă discrepanta dintre obiectele de
cupru atestate şi cele supuse cercetllrilor interd isciplinare, monografia reuşeşte, in
stadiul actual al cerce ;llri lor, să real izeze o sinteza fundamental! asupra prelucrari i
metalului din sud-estl l Europei. De asemenea, relevăm că ce·;trele de pre lucrare a
metalului nu au fost .::ercetate in egalll mllsură, accentul punându-se pe cele de la
Dunărea de Jos, pe cele din complexul Cucutcni-Tripolie ş i din arealul de est. Dar ş i
i n această situatie autoarei rămânându-i necunoscute unele descoperiri importante.
De asemenea, unele idei şi concluzii au un caracter ipotetic sau d iscutabil,
inevitabile - de altfe l - intr-o asemenea l ucrare.
Victor SOROCHIN
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