Recenzii

583

respectivă ambele sexe aveau aceleaşi drepturi la moştenirea pământului, ti ind un
obicei străvechi şi nu imprumutat de la vecini.
Următoarele şase stud ii, patru edite şi două inedite, abordează probleme de
pol iticii externă şi militară: Relaţiile ma/do-germane din secolul al X/Il-lea şi până
in prima jumtila/e a celui de-a/ XVI-/ea (p. 293-296), O p.··oh/emă de geografie
istoricci. Locul unde s-a dat bătălia dintre Ştefan cel Mare �i Petru Aron (p. 1 97308), Strategia lui Ştefan cel Mare in bătălia de la Baia (/ 467) (p. 3 09-326),
Tactica şi strategia lui Ştefan cel Mare in bătălia de lângă Vaslui (p. 327-342).
Cea de-a şaptea secţiune cuprinde patru studi i : Întâlnirea lui Dragoş Vodă cu
fa(co prislicarul, o legendă a secolului al XVII-/ea (p. 373 -376), Miron Cos/in (p.
377-3 84), Un mit din Carpaţi in literatura franceză (p. 3 85-388) şi Drama a doi
ji·aţi greci din lanina in legendele Moldovei (p. 3 89-394), publ icat in Balkan
Studies (Tessaloniki, 7, 1 966, 2, p. 333-394). Cu excepţia lui Miron Cos/in, care
este dedicat vieţii şi operei marelui cărturar moldovean, celelalte studi i ne fac
cunoscute trei din numeroasele legende ce s-au infiripat de-a l ungul timpului pe
plaiurile moldave, unele dintre ele inspirând şi mari scriitori români sau străini,
precum M ihail Sadoveanu sau A lexandre Dumas - tatăl.
La sfârşitul clirţi i este publ icat şi planul unei monografii Moldova sub
A lexandru cel Bun şi .fii săi (p. 395-396). lucrare care nu a mai fost insli real izată.
Chiar dacă unele opinii, interpretări sau concluzi i ale autorului trebuie privite astăzi
cu rezerve, put('lll spune că lucrarea este una de referinţă pentru istoria medievală
româ1;easc� şi reprezintă un punct de plecare pentru cercetările vi itoare. Tipărirea ei
acum este un binemeritat omagiu adus lui A lexandru 1 . Gonţa, care - la 1 O august
1 998 - ar ti impl init 80 de an i.
Adria11 CJOBANU

GODS AND HEROS OF THE BRONZE A GE. EUROPE A T THE
TIME OF UL YSSES, National Muscum of Denmark, Copenhagen,
1998 ; GOTTER UND HELDEN DER BRONZEZEIT. EUROPE IM
ZEITHAL TER DES OD YSSEUS, Kunst- und Ausstellungshalle der
Bundcrsrepublik Deutschland, Bonn, 1 999; L 'EUROPE A U TEMPS
D 'UL YSSE. DJEUX ET HEROS DE L 'ÂGE DU BRONZE, Galeries
Nationalcs du Grand Palais, Paris, 1999,· f>EOI KAI HP!lEE THE
EJIOXHE TO Y X4AKOY H EYP'!lliH ETIE P'IZEE TOY OA YErEA ,
EOvtKo ApxawÎwoytKo Mouatio, AOl]va, 2000
in ultimele decenii Consiliul Europei a organizat aproape in fiecare an o expoziţie
care să prezinte cele mai însemnate realizări ale artei şi culturii europene. În fiecare dintre
acestea s-au impletit in mod armonios atât principalele curente artistice din cele mai vechi
timpuri şi până azi, dar şi multe dintre aspectele interdependentei dintre artă şi civilizaţie.
Scopul acestor expoziţii nu a fost numai acela de a spori conştientizarea importantei
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acestei însemnate moşteniri, cât mai ales de a stimula sentimentul câ suntem in acelaşi
timp părtaşi atât ai acestei moşteniri comune, cât şi a unui destin comun. Cu toate câ s-au
inscris in aceeaşi serie fiecare dintre expoziţii, in parte, au evidentiat aspectul lor european
distinctiv, insa conform parerii specialiştilor, niciodata nu s-au individualizat mai pregnant
decât cu ocazia ultimei expozitii dedicate epocii bronzului.
Este cu atât mai important de subliniat acest lucru, cu cât in aceasta perioadă, din
zorii îndepărtaţi ai istoriei europene, încă inainte ca locuitorii de pe aceste meleaguri sa fi
inceput să-şi aştearnă in scris legendele şi miturile, povestirile şi călătoriile, Europa a putut
fi pentru prima dată identificată cu o entitate cu totul nouă. Descoperirile din arii atât de
diferite incluse în cadrul acestei expoziţii stau marturie acestei civilizaţii unice care s-a
intins încetul cu încetul asupra întregului continent. Expoziţia la care au contribuit şi doua
muzee d in ţara noastra (Muzeul Naţional de Istorie a României şi Muzeul de Istorie Piatra
Neamt) a constituit în acelaşi timp un motiv de reconsiderare a originilor comune a celor
care ocupa acest spaţiu, în ciuda diferenţelor economice sau a disputelor armate la care s-a
recurs nu de puţine ori. Activitatea Consiliului Europei are ca fond şi continuli sursa de
inspiraţie tocmai aceastli recunoaştere a originii comune şi constituirea unei moşteniri
bazate pe toate aceste valori deosebite care au supravieţuit vitregiilor timpului.
Fiind cea de-a 25-a expoziţie initiata de Consiliul Europei, aceasta s-a bucurat de
atentia directa a patru oraşe europene: Copenhaga, Bonn, Paris şi Atena. Deschisa
pentru inceput la Muzeul Naţional al Danermarcei, la Copen haga, intre 1 9
decemebrie 1 998 şi 5 aprilie 1 999, expoziţia şi-a continuat mai apoi itinerariul pe
traseul Bonn, la Palatul de Expoziţii şi Artă, intre 7 mai-8 august 1 999, Paris, la
Galeriile Naţionale ale Marelui Palat, între 28· septembrie-9 ianuarie 2000 şi in cele
din urmli in Grecia, la Muzeul Arheologic Naţional din Atena.
Intentia autorilor a fost aceea de a readuce la viatll prin intermediul exponatelor
una dintre cele mai importante epoci preistorice, perioada in care comunitâţile de pe
continent au fost supuse unor transformări şi inovaţii deosebit de profunde. Mărturii ale
acestei dezvoltări, vizibile şi in prezent, au fost descoperite in diferite regiuni ale
Europei, din Grecia (Cnossos, Micene), la Troia şi in Asia M icâ, la Zambujal in
Portugalia sau la Stonehenge in Anglia, tărâ a mai aminti nenumaratele movile funerare
din Europa Centrală, care se intind pâna la Ma'ikop in Caucaz. Expoziţia a reunit 237
piese din nu mai puţin de 23 de tari europene, care reliefeaza r1\spândirea noii tehnici a
metalurgiei bronzului in mileniul al I I I-lea î.Hr., ca şi dezvoltarea spre nivele noi a
meşteşugurilor, mai ales ca urmare a atluxului de noi materii prime aduse mereu de mai
departe, odata cu creşterea comerţului cu obiecte de lux.
Este cunoscut faptul câ aceastll perioada, ce avea sâ se întindă pe aproape două
milenii, nu a fost lipsita de tulburări sociale conflicte economice şi militare. Pe acest
fundal se produc însă evenimente esenţiale in devenirea comunitlitilor umane din acest
spaţiu, inceputul istoriei europene fiind astfel marcat către mijlocul mileniului 11 i.Hr.,
de apariţia scrisului linear grec. Gratie unei tradiţii orale care a infruntat vicisitudinile
timpului au ajuns până la noi informatii privind războiul troian sau clllătoriile lui U lise,
ambele petrecute in timpul epocii bronzului, epopeile homerice, cu rădăcini in epoca
bronzului din Europa oferindu-ne mărturia acestei moşteniri culturale pllstratll până la
noi de-a lungul secolelor.
i mparţitll in cinci secţiuni, expozitia s-a concentrat asupra unor elemente care au
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constituit o influenţă decisivă în dezvoltarea civilizaţiilor apusene. Sunt structurate
astfel: 1 . Avenlurieri şi călători ai epocii bronzului; 2. Eroii in palatele lor; 3. Eroii:
Viaţa şi Moartea; 4. Lumea Zeilor; 5. Trezirea Europei. Catalogul (având 300 de
pagini) lansat cu acest prilej reuneşte în cadrul fiecărei secţiuni o serie de articole care
reliefează într-o manieră cât mai adecvată originalitatea şi omogenitatea epocii
bronzului în Europa. În acest sens au fost reunile diverse studii cu privire la mărturiile
epocii bronzului. pornind de la piese din aur descoperite în Creta, în mormintele regale
de la Micene şi până la piesele descoperite în partea centrală şi de nord a Europei, cum
ar ti faimosul "car solar" de la Trundholm, din Danemarca, asociind totodată metalul
pretios cu adorarea soarelui.
Catalogul astfel structurat pare să-i favorizeze pe eroi, cărora le sunt dedicate
mai multe sectiuni, însă deşi la început zeii par a fi mai puţin reprezentati, două teme
iconografice slujesc in mod spectaculos la invocarea prezenţei acestora în lumea epocii
bronzului. Este vorba despre motivul taurului, descoperit aproape peste tot in
Mediterana, la care fac aluzie coifurile cu coarne, cum ar fi cel de la Vikso
(Danemarca), iar al doilea motiv este cel al păsării. Acesta apare pe altarele de'h
Cnossos şi M icene, la fel ca şi pe un număr destul de mare de care votive din Europa
centrală şi de nord, precum şi pe unele vase, dedicate �ră îndoială zeilor.
Majoritatea exponatelor au reuşit să realizeze o imagine a condiţiilor în care a
luat naştere istoria europeană, în contextul în care Europa modernă se află încă în
procesul de creatie, sugerând similitudinea evolutiei acestora având la bază aceleaşi
origini şi mituri. Catalogul are în deschidere un "Cuvânt inainte " al Secretarului
General al Consiliului Europei, o ''Prefaţci " semnată de organizatori, urmând o
·'fnlroducere" structurată în două părţi: "Zei şi eroi ai epocii bronzului. Europa in
limpul lui Ulise "şi "Surse scrise şi arheologie: Homer. scrierea liniarci B şi
arheologia " Asemeni expozitiei, catalogul este împărtit pe 5 capitole care ilustrează
cele 5 secţiuni: Cap. 1 . A venturieri. artizani şi cei/ii/ori; Cap. 2. Eroii şi pa/alele lor;
Cap. 3. Eroii: Via{â şi moar/e; Cap. 4. Lumea zeilor in epoca bronzului; Cap. 5.
Naşlerea Europei.
Capitolul 1 cuprinde 1 O articole care tratează perioada supusă atentiei din punctul

de vedere al pur1ătorilor epocii bronzului în Europa, al mijloacelor de transport care
facilitau schimburile dintre aceste comunităţi, în special vasele, al materiilor prime din
care au fost realizate obiectele de uz casnic sau cele de cult, al noilor tehnici utilizate,
metalurgia şi prelucrarea aurului, �ră însă a evita şi un studiu riguros asupra
arheometriei şi a metodelor de cercetare. Articolul semnat de Jean-Pierre M o hen ,
Aventurieri. artizani si călători. avansează ideea confom1 căreia unul dintre cei mai
importanti factori în creşterea şi dezvoltarea relaţiilor comerciale, în Calcolitic şi în
epoca bronzului 1-a reprezentat dezvoltarea metalurgiei şi a tehnicii de prelucrare a
mrrului, concentrate în primul rând pe producţia obiectelor de prestigiu, a armelor şi
bijuteriilor. Alături de acestea un număr important de inovatii culturale a contribuit în
mod egal la transfom1ările profunde ale societăţii. Printre ele se numără introducerea
plugului cu jug şi a boilor ca animale de tractiune, utilizarea îngrăşămintelor naturale
pentru a reânnoi fertilitatea solului, deopotrivă cu introducerea băuturilor alcoolice, ca
micdul, repede urmat mai apoi de aparitia vinului în regiunile sudice. A lti astfel de
tuctori au fost' introducerea şi uti lizarea cailor în Est, pentru luptă şi ca element de
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prestigiu, proliferarea armelor ofensive şi defensive, precum şi aparitia scrisului pe
continentul european, in Grecia.
Una dintre cele mai interesante marturii ale epocii stravechi o constituie
descoperirea din 1 99 1 , la o altitudine de 3200 metri in Alpii Otztal, intre Austria şi
Italia, a corpului îngheţat al unui barbat. Acesta este de altfel subiectul at1icolului
semnat de Walter Leitner, Otzi-Omul din ghiatli. Descoperit la 1 9 septembrie 1 99 1
corpul acestui bărbat, cu o vechime de peste 3500 ani, s-a pastrat in mod natural, in
gheţar, fll rli a suferi distrugeri, astfel înclit au putut fi identificate în mai multe locuri ale
corpului său numeroase tatuaje. considerate ca tiind cele mai vechi astfel de semne din
câte se cunosc până acum. Studiul resturilor găsite alături de corpul inghetat a oFerit
cercetătorilor o imagine nouă asupra portului şi echipamentului utilizat de clitre
locuitorii din Alpi in ultimele decenii ale epocii pietrei.
lmpot1anţa arheometriei în cadrul metodelor de cercetare este tratata într-un nou
articol semnat Jean-Pierre Mohen, Arheometria si metodele de cercetare. Conform
auJorului acestui articol, ţelul oriclirui arheolog este acela de a explora antropofagia
trecutului, in limitele orizontului istoric limitat, şi de a studia condiţiile de viaţli, relaţiile
cu mediul inconjurlitor, sistemul de credinţe şi obiceiuri din zone geografice modeste.
Cercetarea ştiinţificli a conferit precizie unor numeroase pozitii arheologice cu privire la
epoca bronzului, având astFel o contributie semnificativ!� la înţelegerea Fenomenului de
naştere a istoriei Europei.
Vaclav Furmănek este autorul articolului. Interactiuni intre regiunile carpatice
şi cele est mediteraneene la jumătatea mileniului Il i. Hr. Concluzia la care ajunge
autorul este aceea di in timpul secolului al XV-lea i. Hr., la trecerea de la epoca
timpurie a bronzului la cea mij locie, interacţiunea dintre regiunea est-mediteraneeanli şi
Europa centrală a inceput să intre în declin. Culturile avansate din regiunile carpatice şi
central europene au declizut, şi au trecut secole inainte sll tie atins vechiul nivel
economic şi social de dezvoltare şi ca interacţiunea complexă nord-sud sa redevinli
semni ficat iva.
Jean-Pierre Mohcn semneaza articolul, Douli inventii prestigioase si
indemânatice: metalurgia si arta prelucrării aurului, în cadrul căruia tratează aspecte
diferite ale emergenţei metalurgiei bronzului, a prelucrlirii aurului, pentru a surprinde
mai apoi trecerea la metalurgia fierului. Principalele zone în care şi-au desthşurat
activitatea cei care prelucrau bronzul şi aurul au fost centrele urbane, cum ar fi Enkomi,
Cipru, Pylos sau în arii destul de dens populate asemeni aşezărilor fortificate din centrul
Europei. Descoperirile din săpăturile subacvatice desflişurate in diferite părţi ale mării
Egee sau din estul Mediteranei au îmbogăţit in mod semnificativ cunoştinţele despre
circulaţia bunurilor şi a ideilor între Est şi Vest in epoca bronzului, mai ales in faza
finală a acestei ţerioade. Articolul semnat de Katic Demakopoulou, Epave in estul
Mcditeranei. evidenţiază faptul eli vasde care circulau in partea de est a Mediteranei,
impreuna cu inventarul descoperit la bordul lor, stau mărturie in favoarea contactelor şi
schimburilor comerciale începute încă din epoca timpurie a bronzului. Comerţul
organiL1l. la mare distanţă, era deja stabilit in timpul celei de-a doua jumlităţi a
mileniului I l i. Hr. Acesta implica nu numai ţllrile din partea de est a Mediteranei, ci şi
lumea egeeană şi anumite parţi din restul Europei.
Anthony F. Harding este autorul articolului având ca obiect de studiu
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Schimburile de materii prime intre nord si sud in care sunt cuprinse informaţii utile
despre centrele de extracţie a principalelor materii prime exploatate in această perioadă,
autorul stabilind ariile de raspândire, urmarind totodata şi firul schimburilor comerciale
la care au dat naştere. Toate aceste circulaţii ale materiilor prime presupun existenta
unor mij loace de transport adecvate, pe care autorul încearcă sa le descopere spre a trasa
mai apoi posibile rute comerciale intre nordul şi sudul Europei.
Articolul lui Stuart Needam, Tezaure si epave din Atlantic, incearca sa aducă in
discuţie probleme legate de tezaurele aparţinând epocii bronzului descoperite in urma
investigatiilor f!icute in apele oceanului Atlantic. Autorul ajunge la concluzia că in timp
ce despre multe dintre bronzurile descoperite in afara coastelor Europei, din estuare sau
din fluvii. râuri. se crede că ar proveni de pc urma scufundării unor vase. nici una dintre
aceste descoperiri nu este sigură. Descoperirile din râuri sunt in general subiectul unei
interpretări alternative in care ele sunt văzute ca depozite rituale oferite zeităţilor apei.
În alte contexte, au fost descoperite bărci sau bucăţi din acestea. aparţinând epocii
bronzului. Concluzia finală este aceea că, din punctul de vedere al autorului, tezaurele şi
tezaurizarea trebuie înţelese ca mijloace de regularizare şi de circumscriere a circulaţiei
metalelor, circulaţie care se produce la nivele diferite, intre diverse teritorii, intre
diferite clase din interiorul unui grup social, şi in acelaşi timp intre lumea celor vii şi
lumea spiritelor şi a zeilor.
Ma ria Lu isa Ru iz-Galvez Priego in articolul intitulat Călătoria ca rit de initiere,
realizează un studiu deosebit de interesant cu privire la călători şi călătorii in epoca
bronzului, pornind de la figura legendarului Ulise, simbol al aventurierului, călătorului
spre capătul lumii, descoperitorul a noi popoare şi ţinuturi. Această imagine a eroului,
ca aventurier, confruntat cu pericolele din regiuni ciudate şi misterioase, răsplătit pentru
îndrăzneala şi curajul său cu noi meşteşuguri şi cunoştinţe, este după părerea sa
produsul unui punct de vedere static şi egocentric asupra lumii, caracteristic în special
agricultorilor sedentari. Astfel de oameni văd lumea din afara dintr-un punct avantajos,
din spatele: fortificatiilor şi al zidurilor lor, sau a oricăror alte bariere protectoare. care
separă câmpul de pădure sau terenul cultivat de natura neâmblânzită. Şi mai apoi, din
acest centru al lumii. după cum fiecare tiintă umană se vede pe ca însăşi, începe
catcgorisirea elementelor care o inconjoară: bun sau rău. civilizat sau barbar, sigur sau
periculos. familiar sau misterios, normal sau monstruos. in functie de gradul lor de
con formism (sau nonconformism) cu propriile lor percepţii ale We/tanschmmng-ului.
Cu cât ne indep1111ăm mai mult de centrul propriei noastre lumi cu atât mai ciudate şi
mai misterioase ne apar fiinţele şi peisajele.
Către sfârşitul mileniului al I I I-lea BC, abandonarea bronzului în favoarea
argintului, considerat ca fiind "moneda comună" în comerţul străin cu Mesopotamia a
produs o reorientare a schimburilor la mare distanţă precum şi incorporarea marii Egee
in acest sistem mondial. Î n mod gradat, regiunile care au mai rămas din Europa au fost
integrate în complexul extins de schimburi care implica comertul cu materii prime mai
rare. schimbul de noi tehnologii, de cunoştinţe specializate şi chiar de fi inte umane. Î n
ciuda multor dificultati în ceea ce priveşte comunicarea, codurile simbolice s-au
dezvoltat de asemenea ca un fel de "încărcătură" culturală comuna, pe care o mai
întâlnim până şi în ziua de azi.
Lothar Sperber, se ocupa de studiul metalelor folosite in cadrul acestei epoci,
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tratând în articolul Crize în aprovizionarea cu metal a Europei apusene în timpul
perioadei târzii a bronzului: de la bronz la fier, probleme interesante legate de evoluţia
tehnicilor metalurgice şi schimbările pe care acestea le produc în viata comunităţilor
umane. Conform opiniilor acestuia, producerea fierului îşi are originea în procesul de
Pletalurgie a cuprului. Pe la începuturile mileniului 1 BC tehnologia prelucrării fierului
începuse să se rllspândească din Grecia peste regiunea Dunării centrale precum şi în
pllrtile central apusene ale Europei, acolo unde fierul era folosit initial numai sporadic şi
în cantitliţi mici, ca metal decorativ şi pentru realizarea unor obiecte minuscule. Una
dintre cauzele apariţiei acestor crize în procesul de prelucrare a bronzului a constituit-o
deteriorarea calitătii aliajului folosit la fabricarea armelor. uneltelor şi al celorlalte
m1efacte, ca urmare a creşterii concentratiilor de plumb în bronz, fapt care devine
evident dupli 900 BC, fiind cel mai probabil atribuit folosirii cositorului care conţinea
plumb în mod natural. Date fiind constrângerile impuse de dificultâţile în
aprovizionarea cu bronz şi cupru, precum şi deteriorarea calitlitii acestor metale atunci
când erau la îndemână, utilizarea fierului devine mai atractivă, nu numai din punctul de
vedere tehnic cât şi din cel economic. Concluziile autorului s-au datorat în mare parte şi
studiului pc care acesta 1-a întreprins asupra productiei cuprului alpin la Salzburg, în
nordul Tyrolului sau în partea de sud a Bavariei, în timpul perioadei bronzului mijlociu
sau a celui târziu.
Capitolul al I l -lea intitulat Eroii şi palatele lor reuneşte alte zece articole care
tratează in special aspecte care tin de realizările urbanistice ale purtătorilor civilizatiei
bronzului în Europa precum şi de preferintele acestora în domenii mai puţin legate de
constructii, cum ar fi acelea ale vestimentatiei şi obiectelor de podoabă, fără a evita însă
şi unele referiri asupra rolului cailor în epoca bronzului.
Albrecht JockenhOvel, în articolul intitulat Imaginea omului epoci i bronzului,
reuşeşte să ne introducli in lumea mirificli a reprezentărilor umane a comunitătilor
specifice epocii bronzului. Autorul afirmă că încercările cercetătorilor de a reconstitui o
imagine vie a oamenilor epocii bronzului se bazează pe corpurile păstrate în turbării, pe
resturile recuperate din situri funerare sau cinerare, singurele care pot oferi adesea
informatii despre conditiile lor de viaţă, inclusiv in ceea ce priveşte bolile de care au
suferit. Idolii de marmură cu forme schematizate, apartinând perioadei bronzului
timpuriu, asemenea celor descoperiţi in zona Cicladelor, reprezintli apogeul dezvoltării
statuilor din perioada târzic a epocii pietrei. Pe lângă descoperirile figurilor din lut sau
din metal. din zona egeeanll, cea mai notabilă descoperire din aria nordicll a epocii
bronzului o reprezintă ansamblul unic denumit "carul solar de la Trundholm'', cea mai
mare sculptură creată in spaţiul extra-cgeean al Europei în epoca bronzului.
Conditiile climatice specitice perioadei bronzului din Europa, insotite de
schimbări drastice în viata socială, au influentat creşterea structurilor social-economice
stabile ale populaţii lor europene dincolo de fruntariile regiunii egeene. Autorul se referă
pe rând la imaginile reprezentând bărbaţi şi femei, la reprezentările de vehicule ş i cai, la
activităţile de petrecere a timpului liber, vânătoarea, jocurile, muzica şi dansul. Prin
intermediul obiectelor descoperite autorul reuşeşte să evidenţieze câteva dintre aspectele
importante ale vietii comunităţilor epoci i bronzului, între care muzica şi dansul nu
constituiau numai o formă de distractie ci şi elemente esenţiale ale ritualurilor magice şi
ceremoniilor religioase.
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Susana Oliveira Jorge este autoarea articolului Asezări si teritorii ale epocii
bronzului din Peninsula l berica, în cadrul caruia pe lângă o serie de concluzii privitoare
la caracteristicile generale ale aşezărilor, realizează un studiu de caz asupra culturii El
Argar. Î nconjurate de ziduri de diferite tipuri, caracterizate de grade diferite de
persistenţă, aceste aşezări au format un şir divers de ecosisteme detenninat de
caracteristicile lor specifice socio-economice. Tennenul de "aşezare fortificată" capăta o
varietate de înţelesuri în timpul acestei perioade, ceea ce o defineşte însă in general este
faptul ca orice aşezare de acest tip era incercuita de construcţii de piatra, cu grade
diferite de pennanenţă, vizibilitate şi scara. Una dintre expl icaţiile oferite de catre
autoarea acestui articol ar fi aceea că aceste construcţii, pe lângă funcţia lor evidenta de
bariere împotriva năv!llirilor din afară, trebuie interpretate ca reprezentând amenajări de
comunicatie construite în sprij inul unor structuri teritoriale aparte, cu scopul de a
identifica între ele aceste comunitati.
Către sfârşitul mileniului IV BC se observă apariţia unor amenajări agrare
durabile pe locul in care au ap!lrut astfel de aşezări fortificate. Amenajarile includeau
sisteme de irigaţie şi alte fonne de cultivare intensivă cum ar fi şi practica folosirii cu
intermitcntl'l a anumitor terenuri. Toate aceste amenajări presupuneau o ocupare
neîntreruptă a unui teritoriu pentru o perioadă mai lungă de timp. Astfel aceste
amenajări agricole nu mai puteau fi despărtite de tendinta sistematică de a revendica
dominarea asupra pământului în teritorii ale căror limite deveneau din ce in ce mai clar
identificabile atât din punct de vedere conceptual cât şi geografic. După ce prezinta
cazul culturii El Argar. autoarea ajunge la concluzia că referitor la capacitatea elitelor
din aceste aşezări de a conduce, multe dintre societăţile din peninsula l berică par să fi
fost mult mai deschise şi mai primitoare decât cele din sud-est.
Despre Asezările din regiunea Dunării ne vorbeşte Tibor Kovâcs, care
analizează ceea ce L. Pigorini numea pentru Europa centrală şi de est "variante ale
aşezărilor terramare din Italia" Deşi aşezările stratificate din estul Europei şi din
regiunea Dunarii de Jos pot fi cu greu asemănate tell-urilor clasice din Asia Mică, totuşi
aceste aşezări împărtăşesc una dintre trăsăturile definitorii ale tell-urilor originale.
Anume, aceea că, urmare a distrugerii sau decăderii construcţiilor resturile acestora au
fost nivelate şi noile constructii au fost ridicate deasupra celorlalte mai vechi, pe acelaşi
loc. Astfel dispunerea internă a străzilor şi a caselor rămânea aproape neschimbata de-a
lungul a numeroase generaţii. Ceea ce diferea de la o generaţie la alta era movila
aşezării, tell-ul in sine. care creştea in înalţime. Tell-ul ca fonna de aşezare
caracteristică a constituit o trasatură distinctă a modului de viaţa sedentară şi anume a
aceleia bazată pc o economie a cultivării grânelor şi creşterii animalelor, care a evoluat
din străvechiul Orient îndepărtat. Această bază permanentă pentru cultura agricolă, care
a ajuns cu timpul să domine modul de viaţa al locuitorilor din regiunea Dunarii s-a
r:lspândit mai puţin datorită migraţiilor cât datorita difuziunii.
O incursiune mai amplă in domeniul urbanisticii acestei perioade, atât de
interesante din punct de vedere al realizărilor sale arhitectonice, o intreprindem prin
intermediul articolului semnat de Katie Demakopoulou, Palate egeene. Cele mai
timpurii construcţii monumentale, care au servit cel mai probabil drept centre
administrative sau ca reşedinte ale conducătorilor locali, şi-au flicut aparitia in regiunea
cgeeană în timpul celei de-a doua faze a perioadei bronzului timpuriu (aprox.' 2900-
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2400 BC), când Grecia centrală şi Peloponesul era pe punctul de a dezvolta a civilizaţie
destul de avansată. Realizările majore ale acestei perioade, care dezvliluie existenta unei
organizări social-politice complexe, sunt vizibile în domeniul arhitecturii, prin ridicarea
constructiilor monumentale, cunoscute sub numele de "case coridor" din Beotia,
anumite parti ale Peloponesului şi din Egina. Aceste realizări au disparut însă la sfârşitul
perioadei Heladicului I l timpuriu, spre a fi urmate de o perioada de regres cultural, care
a luat sffirşit în Grecia continentala la începutul perioadei miceniene în 1 600 BC.
Pierre Pitrequin tratează în continuare problema aşezărilor amplasate în condiţii
nu tocmai favorabile construirii, cum ar fi acelea mlliştinoase sau bogate în precipitaţii.
Articolul sau, Asezări din arii mlllstinoase (umede), reliefeaza faptul eli aşezările în
Europa comunitllţilor epocii bronzului s-au adaptat la soiurile spongioase, instabile
mecanic, predestinate inundatiilor. Acestea sunt cunoscute prin intermediul aşezărilor cu
străzi paralele şi case rectangulare aranjate în şir din fostele regiuni m lliştinoase ale văii
fluviului Pad, precum şi cele de pe malurile lacuri lor din regiunea de nord-vest a Alpi lor.
Autorul remarcă faptul eli în perioada epocii bronzului locuitorii din oricare
regiune a Europei cunoşteau moduri diferite de a rezolva problemele impuse de
terenurile umede, inundaţii tluctuante şi stabilitate redusa a solului. Corelarea dintre
acele locuinte lacustre şi perioadele secetoase din epoca bronzului este evidenta, cel
puţin în ceea ce priveşte regiunea de la nord de Alpi. Aceste aşezări au fost în mod
frecvent inundate şi abandonate, mai ales între sec. XC-XI I BC, în timpul perioadelor
de ingheturi deosebite sau a celor de topire a gheţurilor. Date fiind aceste condiţii foarte
dificile, construirea aşezărilor pe terenuri umede în timpul perioadei migratiei
popoarelor, dintre sec. XVI I I-XV BC şi mai apoi dintre sec. XI-IX BC, apare ca o
măsurll întru totul raţională.
În acelaşi context al studierii tipurilor de aşezări specifice epocii bronzului se
înscrie şi al doilea articol semnat de Albrecht Jockenhftvel, Fortarete din eooca
bronzului în Europa: securitatea teritorială. Articolul reprezint:! un studiu detaliat al
trllsaturilor pe care le îmbracll aşezllr ile fortificate din Europa, insistând mai ales asupra
problemelor pe care le ridica acest tip de cercetare în elucidarea modului de viatll al
unor comunitati umane specifice acestei perioade. Autorul afirma inel! de la bun început
faptul eli nici o structura asemlinătoare palatelor din culturile minoicli sau micenianli, nu
a fost descoperita în afara regiunii egeene unde aşezllr ile au in general un caracte tipic
defensiv, structurat in aşa fel încât sa ofere protectia necesara impotriva armelor de
război. Autorul remarca faptul eli, deşi multe la numAr, descoperirile acestei perioade
prezinta anumite diferente regionale remarcabile, întrucât acest tip de aşezare fortificata,
cu unele mici exceptii, era aproape necunoscută in regiunile nordice şi in insulele
Britanice in timpul epocii bronzului.
Fortaretele au dispărut in multe pllrti ale Europei centrale către inceputurile
epocii fierului. Deşi nu au fost inca clar stabilite cauzele acestui fenomen, este mai mult
decât sigur, conchide autorul, eli inrliutlltirea pentru o perioada relativ îndelungată a
conditiilor climatice, să fi constituit un factor destul de semnificativ în acest sens.
Un articol deosebit de interesant, datorită precizarilor pe care le oferă în
cercetarea vestigiilor arheologice referitoare la comunitatile epocii bronzului, îl
reprezinta Omul epocii bronzului, semnat de Michael Schultz. Aşa cum remarcă, inca
de la inceput autorul, omul a trăit inci din timpurile cele mai îndepărtate printre
•
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pericolele impuse de către mediul înconjurator, înfruntând ameninţarea constanta a
imbolnăvirii şi a molimclor.
Autorul insista asupra unor aspecte cum ar fi: paleopatologia, trasaturile fizice
ale omului epocii bronzului, maladiile copilăriei, etiologia maladiilor copilariei,
epldemiologia acestora. tulburarile deficienţei nutriţionale la copii din perioada
bronzului timpuriu, maladiile infecţioase la copiii din Europa centrală în perioada
bronzului timpuriu, tulburările dentale şi periodentale la copiii din perioada bronZului
timpuriu, chirurgia şi ranile craniului. Concluziile la care ajunge autorul, în urma unui
studiu pertinent asupra aspectelor enumerate mai sus, converg către ideea că metodele şi
tehnicile paleopatologiei ne permit să reconstituim o imagine relativ certă a condiţiilor
de viaţă ale omului din epoca bronzului, inclusiv în ceea ce priveşte tulburările fizice şi
maladiile care au prevalat în timpul acestei perioade.
G isela Schumacher-Matthilus este autoarea articolului Vesminte si bijuterii.
care este însoţit de o bogată ilustraţie (veşminte purtate de o tânărll din Egtved, Jutland,
Danemarca, epoca bronzului timpuriu 1 400 BC; figurine dintr-un mormânt de la Cima;
colt de mistreţ montat pe un suport de fier, La Colombine, Yonne, Franţa, din perioada
bronzului târziu; precum şi un impresionant tezaur de bijuterii feminine descoperit la
Wierzchowo, Szcecinek, Koszalin, aparţinând perioadei bronzului târziu) care ne
prilejuieşte o incursiune apa11e in domeniul practicilor şi materialelor utilizate in
confecţionarea obiectelor de podoabă şi articolelor de vestimentaţie a purtătorilor epocii
bronzului in Europa. Dcpinzând in mod direct de stadiul de dezvoltare a unei anumite
culturi, vestimentaţia reprezintă expresia unui rafinament putând fi folosită in acest sens
pentru a demonstra statutul social. In ceea ce priveşte bij uterii le, acestea oferă informaţii
deosebite asupra particubritllţilor regionale şi statutului social. Mormintele, statuetele şi
picturile murale oferă informaţii despre modul in care aceste obiecte erau purtate şi
despre tolosirea lor in funcţie de gen.
Ute Luise Dietz, incearca astfel prin intermediul studiului Caii in epoca
bronzului, să găseasca anumite raspunsuri la unele dintre problemele încă ambigue
legate de acest aspect. Nu s-a stabilit inca, in mod precis, unde şi când anume a fost
domesticit pentru prima dată calul, deşi se pare că aceasta s-a produs undeva pe paj iştile
Eurasiei către sfârşitul epoci i de piatră. Este cunoscut faptul ca in mileniul al I I I-lea BC
caii erau folosiţi pe o arie extinsa in Europa. Considerat la inceput o sursă de hrana,
unele indicatii referitoare la tabu-uri privind consumarea carni i de cal in timpul
bronzului târziu, sugereazA ideea conform căreia calul s-a bucurat in scurt timp de un
statut aparte printre animalele domestice.
Studiul realizat de cercctlUoarea sus menţionată reliefeazA folosirea calului şi a
vehiculelor trase de acesta in acţiuni militare, pentru transport diferitelor materiale.
pentru parade, că lătorii ş i intreceri, mai ales in Grecia miceniana. Începând cu perioada
bronzului mijlociu şi mai ales din epoca bronzului târziu, calul şi roata sunt frecvent
întâlnite ca motive decorative pe obiecte rel ig ioase şi pe alte articole sau instrumente de
uz cotidian. Primii luptatori călare au aparut in timpul mileniului 1 BC. Campaniile

c:imerienilor şi sciţilor in Asia Mic:ă marcheazA sfârşitul erei marilor armate c:u care.
Capitolul se incheie cu un articol interesant, semnat de Rolf-Heiner Behrends,
Colti de mistret si obiecte din bronz de la Karlsruhe-Neuret. Studiul aduce in atenţia
ccrc:etatorilor descoperirea din 1 988, a unui colier din bronz şi a unui colt de mistreţ

www.cimec.ro

592

Recenzii

prevăzut cu un suport din bronz. Cele două artefacte par să fi fost depozitate direct în
apă, presupunere bazată pe lipsa patinei celor două obiecte, fiind astfel incluse în
categoria descoperirilor din ape curgătoare şi considerate ofrande. Î n funcţie de
analogiile tlcute cu descoperirile de acelaşi tip din Franţa, ele au fost atribuite perioadei
timpurii a culturii câmpurilor de urne.
Capitolul al treilea intitulat Eroii: viată si moarte, cuprinde o serie de I l articole,
a căror tematică predominantă este aceea referitoare la cercetările realizate asupra unor
diferite morminte aparţinând epocii bronzului, precum şi asupra altor probleme care
tratează viaţa şi obiceiurile comunitliţilor specifice acestei perioade. Jorgen Jensen, in
studiul Eroii: viata si moarte urmăreşte evoluţia eroilor războinici din regiunea egeeană
de-a lungul celor trei perioade ale epocii bronzului, insoţind articolul de o ilustraţie
deosebit de sugestivă, care ne introduce în atmosfera plină de stil şi originalitate a
armelor şi accesoriilor de luptă prelucrate din bronz. Obiectele asupra cărora autorul îşi
concentrează atentia sunt coifurile de metal, statuetele purtând coifuri cu coarne,
asemenea celor descoperite la Viske, in Danemarca, scuturile circulare din lemn având
aplicate bucăţi de metal, topoare de diferite tipuri şi dimensiuni, precum şi alte obiecte
realizate din acelaşi material. Apărută in regiunile nordice ale Europei încă din secolul
al XV -lea BC, sabia se răspândeşte cu rapiditate in întreg continentul, ajungând ca în
secolul al X l i-lea să fie prezentă sub forme diferite nu numai în Grecia, dar şi in Cipru,
orientul Mijlociu sau in Egipt. Tipul predominant in această perioadă pare să fie cel
specific regiunii carpatice, de unde s-a răspândit mai apoi către sud, mai ales datorită
superiorităţii ca armă de atac faţă de săbiile egeene.
După secolul al X l i i-lea BC cultura eroului războinic a fost reflectată în special
de descoperirile de arme din Europa transalpină, deşi intr-o manieră adaptată condiţiilor
locale din nordul şi centrul Europei. Ca dovadă a acestui fenomen autorul menţionează
util izarea carelor ca obiecte de cult şi simbol al puterii. Carele pe două roţi, primul şi cel
mai îndepărtat simbol al conducătorilor micenieni, apar in conditii izolate in regiunea de
nord a Alpilor. în care de altfel continuă să evolueze, tlcându-şi curând aparitia, în
secolele X I I I-X I I BC carele pe patru roţi. Î n secolele care au urmat acest tip de car a fost
utilizat mai mult in cadrul unor ceremonii, decât in scopuri militare. Alături de arme şi
vase de băut acesta şi-a menţinut însă semnificaţia ca simbol al elitei războinice, grup
care a căpătat treptat preeminenţa in nordul Europei in epoca bronzului, înflorind în
mod particular către începutul epocii fierului şi la mijlocul mileniului 1 BC.
Katie Demakopoulou, în articolul Arhitectură funerară si obiceiuri funerare în
regiunea egeeană, ne ofera mărturii importante asupra dimensiunii sociale a acestei
perioade. Autoarea a observat că exista asemanari considerabile în ceea ce priveşte
credinţele despre moarte adoptate de catre locuitorii diferitelor regiuni ale spaţiului
preistoric egeean. Cercetările întreprinse atesta faptul potrivit căruia, multe dintre
tipurile de morminte şi ritualuri funerare din spaţiul egeean, aparţinând neoliticului,
continuă in epoca bronzului. Autoarea porneşte de la tipologia acestor morminte
m·e nţionând că de la începutul epocii bronzului, cea mai comună formă de
înmormântare o constituia inhumaţia, incinerările rămânând un fapt excepţional până
către sfărşitul acestei perioade, când această practică a sporit in mod gradat. Mormintele
erau fie izolate, fie organizate în cimitire, situate uneori in interiorul aşezărilor
(intram urale), alteori in afara acestora (extramurale).
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Mormintele în cistă au continuat să fie utilizate în paralel cu mormintele cu
încăpere funerară, multe dintre acestea fi ind descoperite în cadrul unor cimitire cu
morminte cu încăperi. Mărturiile oferite de construirea mormintelor cu încăpere,
precum şi marea cantitate de ofrande descoperită în interiorul acestora, printre care se
numără vasele din piatră şi lut, vasele de lux, bijuteriile, armele, figurinele, obiectele de
fildeş sau de ambră, relevă o structură socială complexă. Ideea centrală care se
desprinde din acest studiu este aceea, potrivit căreia mormintele cu încăpere par să fi
fost destinate populaţiei urbane obişnuite din lumea miceriiană, deşi unele dintre ele,
între care se includ cele de Ia Micene, Dendra şi altele, conţin ofrande deosebit de
valoroase, comparabile inventarului descoperit în mormintele regale.
Articolul Printii Atlanticului, semnat de Jacques Briard, aduce câteva lămuriri
cu privire la efectele dezvoltări i metalurgiei în partea de vest a Europei, în special în
Insulele Britanice şi în Britania. Conform cercetărilor autorului, exploatarea minelor şi
controlul schimbului de produse manufacturate a oferit o ascensiune societăţilor
conduse de elite, care utilizau obiecte de prestigiu pentru a-şi demonstra statutul.
Primele "aristocraţii" au apărut în Marea Britanie din rânduri le societăţilor rurale din
perioada culturii Beaker. Dezvoltarea simbolurilor puterii şi a bunurilor de prestigiu este
evidenţiată de jumătăţile de lună, din aur, de tip irlandez (aşa numitele lunulae), a
halebardelor şi a unui mare număr de cupe din aur, asemănătoare celei descoperite la
Rillaton. Una dintre ideile interesante ale acestui articol este aceea potrivit căreia, elita
acestor comunităţi nu era una exclusiv mascul ină.
Prezenţa unor "prinţi " în această perioadă îndepărtată din istoria omenirii este
marcată în Britania, de existenţa a aproape 30 de mari tumuli, care stau mărturie
împărţirii teritoriului între "prinţii Armoricani". Mormintele lor impresionante, cum ar
fi de exemplu cel de la La Motta, lângă Lannion, conţineau topoare şi pumnale din
bronz şi cupru, bij uterii din aur şi ambră, precum şi capete fine de săgeată din si lex şi
alte asemenea obiecte de prestigiu. Concluzia la care se opreşte autorul este aceea
potrivit căreia mormintele megalitice existente au fost refolosite, convertite în morminte
individuale, şi uneori, ca Ia Saint-Just, reconstruite complet şi transformate de către
comunităţile epocii bronzului.
Mormintele princiare ale culturii Unetice, se înscrie în aceeaşi tematică a
descoperirilor care atestă existenţa unei clase conducătoare, princiare, în cadrul
comunităţilor epocii bronzului. Autorul articolului, Helle Vankilde, afirmă că prima
perioadă a bronzului timpuriu în Europa centrală a fost, vorbind din punct de vedere
tehnic, o epocă a pietrei cu folosirea limitată a metalelor în majoritatea regiunilor.
Numai din a doua perioadă a bronzului timpuriu, pe la 2000 BC, folosirea obiectelor din
aramă şi însuşirea metalurgiei a devenit larg răspândită şi s-a integrat pe de-a-1,1tregul în
viaţa socială. Î n opinia autorului o epocă a bronzului, de necontestat, cu un aliaj
standard bronz-cupru, nu a apărut decât spre finalul bronzului timpuriu, în jur de 1 700
BC. Pe Ia 2000 BC situaţia socială devine în mod special complexă, mai ales odată cu
apariţia unor modalităţi diferite de prezentare a averii şi puterii sociale, în domeniul
funerar şi/sau al sacrificiilor. Î n această perioadă bogăţii din metal, în cantităţi
extravagante erau oferite în dar zeilor în locuri sacre, averea şi autoritatea socială fiind
astfel exprimate în principal prin intermediul acestor prestaţii de sacrificii, acolo unde
activităţile funerare erau în general lipsite de orice fel de caracter pretenţios. Interesul
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cercetlUorului a fost atras de descoperirea în cadrul acestor manifestări funerare
tradiţional modeste, a unui mic ansamblu de 6-7 uriaşe movile funerare bogat echipate
cu încăperi funerare masive, din lemn, constituind o adevărată surpriză.
Andreas Boos continuă seria articolelor legate de descoperirile funerare cu
Mormântul căpeteniei de la Hagenau si alte morminte de războinici asemănătoare.
Mormântul amintit conţine cea mai bogată colecţie de arme a unui mormânt de
războinic din epoca bronzului, din Europa central sudică. Î ntreg inventarul acestui
monnânt este singular în rândul celorlalte descoperiri de aceeaşi factură, reprezentând
grupul unor morminte bogate de războinici din bronzul mijlociu şi cel târziu din Europa
central-sudică.
Jorgen Jensen semnează un nou articol intitulat Morminte în sicrie de stejar
apartinând epocii bronzului din regiunile nord europene, (nordul Germaniei şi din sudul
Scandinaviei). Î ntre 1 700- 1 1 00 BC, ritualuri le funerare din acest spaţiu necesitau
înmormântarea celui decedat în sicrie scobite în trunchiuri de stejar. Datările
dendrocronologice efectuate pe sicriele descoperite în movilele funerare din regiunile
menţionate mai sus au arătat că aproape toate sicriele din stejar au fost îngropate în
secolul al XIV-lea BC. Autorul afirmă că până la această dată nu s-a găsit încă o
explicaţie pentru faptul că mormintele în sicrie de stejar, aparţinând epocii bronzului,
din Danemarca şi din nordul Germaniei, se înscriu toate în această perioadă relativ
scurtif. Cu toate acestea, datarea precisă a reliefat faptul important, că mormintele în
sicrie de stejar din epoca bronzului, din regiunile nordice, îşi au originea în aceeaşi
perioadă în care palatele miceniene întloreau în Grecia. În sprijinul acestui articol vine
cercetarea realizată de Kjeld Christensen, Datarea inelelor de pe trunchiurile din care
au fost realizate sicriele de stejar apartinând epocii bronzului din Danemarca.
Conform diagramelor rezultate în urma cercetării, efectuate pe o serie de 25
sicrie din trunchiuri de stejar, s-a constatat că cele mai vechi au fost îngropate în jur de
1 400 BC sau puţin după aceea, în timp ce cele mai recente, al căror an de tăiere a
copacilor este din păcate foarte incert, datează din 1 300- 1 250 BC. Astfel concluzia la
care se ajunge este aceea că, cel mai probabil, toate sicriele descoperite au fost real izate
într-un interval de numai 1 50 ani. Explicaţia acestui fapt este încă necunoscută, la fel ca
şi aceea potrivit căreia, deşi ritualul funerar era larg răspândit în diferite părţi ale
Europei de nord, cele mai multe dintre sicrie au fost descoperite într-o arie limitată din
Danemarca. Autorul lansează în final ideea că este foarte probabil ca unii dintre
membrii comunităţilor care se îngropau în sicrie din trunchiuri scobite de stejar, să se fi
cunoscut între ei în timpul vieţii, chiar dacă au murit la intervale diferite de timp şi s-au
aflat uneori la distanţe mari unii de alţii.
Susana Oliveira Jorge, ne propune în continuare un articol interesant, Stele din
epoca bronzului si menhiri din Peninsula lberică: discursuri ale puterii. Î n bronzul
mij lociu în partea de sud-vest a peninsulei l berice, între 1 700- 1 3001 1 200 BC, au fost
descoperite stele cu decor sculptura( în regiunea Alentejo-Aigarve. Pe aceşti monoliţi
sunt executate în relief şi prin incizare reprezentări de arme. Săbii, halebarde şi topoare
predomină printre aceste reprezentări, în paralel cu unele reprezentări enigmatice ale aşa
numitului "obiect în formă de ancoră" . A utoarea alătură textului câteva reproduceri
semnificative pentru subiectul de faţă (reproduceri schematice ale tipurilor de stele de la
Alentejo sau reproduceri ale tipurilor de stele gravate de la Estremadura) care ne oferă o
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imagine mult mai explicită asupra simbolisticii comunităţilor din acea perioadă din
Peninsula lberică.
Fulvia Lo Schiavo ne propune un articol referitor la Statuetele nuragice din bronz.
Aceste statuete sunt ofrande votive, descoperite cel mai adesea in sanctuare, temple
realizate in fântâni, izvoare sacre, împreună cu arme şi ornamente, drept cadouri pentru
zei. Acestea erau fixate cu plumb topit turnat in crăpături naturale sau in găuri special
confecţionate in piatră. Statuetele atrag încă atenţia cercetătorilor prin numeroasele lor
detalii şi vigoarea expresivă. În cadrul lor se disting multe influenţe orientale, crescând in
mod considerabil numărul şi varietatea iconografiei, datorită noilor săpături şi descoperiri.
Autorul consideră că in mod cert unele dintre acestea, incluzând bărcile votive din bronz,
au fost indelung păstrate drept bunuri de prestigiu sau obiecte de valoare, in mormintele
Yillanov-iene şi în depozitele votive, cum ar fi cele de la sanctuarul Hera Lacinia de la
Capo Colonna (Crotona) şi sanctuarul Gravisca din Latium.
Deosebit de interesant este articolul Morminte cu atelaje din epoca târzie a
bronzului, semnat de Christopher F. E. Pare, care se bazează pe o constatare deosebit de
interesantă cu privire la transformările profunde care au intervenit la inceputul epocii târzii
a bronzului (sec. XIII BC) in Europa. Acestea se manifestă in special prin creşterea
masivă a producţiei şi consumului de bronz, intensificarea schimburilor la mare distanţă,
adoptarea unui limbaj simbolic, indicând răspândirea credinţelor religioase, precum şi
mormintele elitelor care şi-au tacut apariţia in cadrul diferitelor grupuri culturale. Toate
aceste inovaţii îşi găsesc expresia intr-o serie de morminte cu atelaje descoperite la nord
de Alpi în Elveţia, sudul Germaniei şi in Austria. Î n stadiile mai avansate ale epocii târzii a
bronzului practicile acestui ritual complex au devenit mai importante, pentru ca în epoca
timpurie a fierului (725-475 BC) mormintele elitelor, cu atelaje, să devină mult mai
comune, fiind cunoscute în Europa aproximativ 250 de exemple.
Articolul care incheie acest capitol este dedicat tot descoperirilor funerare,
Morminte-princiare din regiunile nordice apartinând epocii târzii a bronzului, semnat de
Henrik Thrane se referă la câteva dintre mormintele descoperite in partea de vest a
Balticii care se remarcă prin inventarul lor şi prin efortul deosebit necesar realizării lor.
Mare parte dintre monnintele cu inventar bogat incep in secolul X şi se termină in
secolul VII BC. Comun tuturor aceste morminte princiare este aspectul lor monumental
şi bogăţia inventarului pe care il prezintă. O treime din totalitatea mormintelor prezintă
unul sau două obiecte de metal care se pot explica probabi l ca o dorinţă a familiilor
conducatoare de a-şi demonstra puterea intr-o manieră durabilă.
Capitolul al IV-lea este deschis de Ch ristiane Eluere cu articolul Lumea zeilor
în epoca bronzului. La inceputul mileniului 4 BC, instinctul " religios, înţeles in sens
"
larg ca teama sau credinţa in puteri supranaturale şi in viaţa de după moarte, nu
constituia nici o inovaţie, ca trăsătură inerentă în homo sapiens acesta existând încă de
la mij locul paleoliticului. De la tatuajele aşa numitului .,Otzi" la monumentele de piatră
de pe coastele Atlanticului şi frescele din palatele cretane, vestigiile arheologice relevă
omniprezenta lumii divine, o creaţie aparte in epoca bronzului, in cadrul căreia teme
particulare apar de-a lungul intregii Europe. Articolul este structurat pe mai multe
aspecte cum ar fi: proliferarea sanctuarelor naturale. ofrande bogate şi variate, aşa
numitele obiecte sau motive "de ritual"- reflecţii mute ale unei mitologii europene
timpurii, inceputurile astronomiei şi cunoaşterea cerului, o posibilă credinţă in viaţa de
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după moarte. Studiul este deosebit de interesant prin încheierile pe care le avansează
contribuţii importante la cunoaşterea credinţelor rel igioase a acestor comunităţi
din epoca bronzului.
Susana Oliveira Jorge tratează in continuare situl de la Cabe9o da Mina ( V ila
Fluor, d in Portugal ia). Un sanctuar cu stele apartinând perioadei preistorice târzii din
Pen insula l berică este struc�urat pe trei teme: situl de la Cabec;:o da M ina,
stelele/menhirii cu decoraţiuni, cronologia stelelor/menhiri. Cercetâri le efectuate in
acest sit au permis încadrarea sa cronologică intre sfărşitul neo l iticului şi calcol itic
(milen i i le 4-3 BC). Nu se cunoaşte perioada cât a funcţionat acest sanctuar, nici dacă
design-ul său reprezintă rezultatul unui singur proces de concepere sau dacă a fost supus
unor modificări arhitecturale.
Emmanuel Al1ati se ocup!\ de Sanctuarele de piatră din Europa. Printre
monumentele de acest tip, frecventate de-a lungul m i lenii lor, două dintre cele mai vechi
se află la capete total opuse ale Europei: unul în Gobustan, în A zerbaijan la Marea
Caspică, cel!ilalt în valea râului Coa în Portugal ia. Trecând peste centrele de artă în
piatră din perioada mezo l itică din Spania, odată cu m i leniul 6 BC, locurile neol itice de
cult care pot fi descrise ca sanctuare încep să se profileze, afişând o diversitate
tipologie!\ remarcabilă. Situri arheologice cu m i i de statuete votive din culturile V in�a şi
Tiszapolgar au fost cercetate în Balcan i, iar în aceeaşi perioadă primele dintre
monumentele care vor constitui mai târziu "cultura megal iţi lor" au fost ridicate de-a
lungu ( coaste lor Atlanticului. Î n calcol itic şi mai apoi în epoca bronzului (milen i i le 3-2
BC) numeroase regiuni ale Europei acordă o mare valoare sanctuarelor lor de piatră pe
care continuă să le dezvolte. Î n cadrul temelor sale, arta în piatră înfll ţ işează o
dezvoltare care ne permite să identi ficăm un număr de culte care au persistat din neol itic
până la epoca fierul ui, in timp ce altele au dominat doar pentru o scurt!\ perioadă de
timp. Sanctuarele de piatră serveau o funcţie important!\ ca stimul şi suport pentru
dezvoltarea spirituală. Ca functie socială ele serveau ca locuri de adunare pentru d i ferite
alianţe şi confederaţii, ca centre pentru mari ceremon i i şi pelerinaje, pentru celebrarea
cultului morţilor, pentru riturile de iniţiere şi probabi l chiar pentru celebrarea unor
căs!itorii sau alte evenimente comunitare.
Rafaele C. de Marinis tratează Stelele-statui calcolitice din regiunea alpină care ar
reprezenta primele sculpturi monumentale din piatr!i ale Europei preistorice. Apariţia lor
în m i leniile 3-4 BC într-o arie geografică largă, extinzându-se de la Marea Neagră la
peninsula l berică şi din Grecia şi Italia in Britania şi Germania, este caracteristică
perioadei Calcoliticului. Articolul se referă la mai multe centre caracterizate de prezenţa
acestor vestigi i arheologice, dintre care amintim, " Trentino-Aito Adige, Val Camonica şi
Va/te/lina, Val d'Aosta şi Va/Iese. Conform cercetărilor lui A. Gal lay stelele statui au
continuat să fie ridicate de-a lungul întregii perioade Beaker, până la începutul bronzului
timpuriu, deşi nu se mai păstrează decât găurile în care ele au fost amplasate. Ridicarea
stelelor şi refolosirea lor la construcţia de noi morminte a constituit probabi l elementul
unui rit complex, practicat in continuu, din timpul culturii Saone-Rhone şi până la
inceputul bronzului timpuriu. Stelele par să-i fi reprezentat pe l iderii acelor comunităţi şi
să fi fost distruse la moartea acestora, pentru a fi folosite la construirea unor morminte
monumentale. După cum au arătat studii le recente ale lui F Fedele la Ossimo, majoritatea
stelelor nu aveau semnificaţii funerare, nici nu fuseseră ridicate în legătură cu morminte

· aducând

www.cimec.ro

Recenzii

597

Aceste stele trebuie să fi posedat semnificaţii simbolice şi topografice deosebite, în spec ial
locuri sacre, în legătură cu organizarea teritorială (locuri pentru adunări tribale, pentru
schimbul de bunuri, limite ale locurilor de păşunat, paj işti etc.).
Arta în piatră din regiunea nordică, este un alt articol semnat de Torsten
Ca pelle, dedicat reprezentări lor artistice ale comunităţilor epoc ii bronzului. Se arată că
�rectrul motivelor este deosebit de larg, incluzând simboluri, arme, articole de
vestimentaţie, oameni, animale, vehicule şi multe altele, uneori chiar combinate în m ic i
scene. Majoritate acestor reprezentări datate c u siguranţă în bronzul târziu a u fost create
H\ră a avea un anumit scop practic, într-un material neperisabil, imaginile gravate
wnduc la impresia unor picturi create pentru ,.consumul" pe termen scurt, pictogramele
asemănătoare graffiti-u lui fiind comparate de către cercetători cu exemplele scrise de
mai târziu sau cu benzile desenate din zilele noastre. Din nefericire nu se cunoaşte care
era publicul căruia îi erau destinate aceste picturi monumentale din Europa preistorică.
Ch ris Scarre, încearcă să surprindă posibi lele legături dintre arta m icen iană şi
cea din regiunile nordice, în a11icolul De la megaron la Stonehenge. În Europa putem
găsi doar câteva monumente care să rival izeze cu templele Egiptulu i faraon ic sau cu
Liguratele Mesopotam iei. Călătoria de la megaron la Stonehenge străbate o d istanţă
enormă, atât în timp, spaţiu cât şi în diversitatea culturală. Pe scară largă putem distinge
două categorii principale de altare sau spaţii destinate ritualului în Europa. În primul
rând trebuie amintite construcţiile cu acoperiş, care nu sunt nimic altceva decât anumite
dezvoltări ale caselor de locuit din perioada neolitică. Acestea apar în interiorul
aşezărilor şi sunt reprezentate în mod particular în partea de est şi cea de sud est a
Europei. În cel de-al doi lea tip putem include structuri asemănătoare celor de la
Stonehenge şi Bargeroosterveld, aşezări în general deschise în aer l iber, situate în afara
aşezări lor propriu-zise, unde oamenii veneau în contact cu elementele naturale cum ar fi
vântul şi apa sau (în cazul sitului de la Stonehenge) cu văzduhul, anotimpurile şi
mişcările lunii şi ale soarelui. Pe de o parte, ritualurile este probabi l să se fi petrecut în
casele obişnu ite, chiar şi acolo unde astfel de edi ficii existau, dat fi ind faptul că ritualul
face parte din viaţa de zi cu zi, şi comunităţile epoci i bronzului nu simţeau neapărat
nevoia unor temple sau altare ca atare.
Henrietta Todorova scrie articolul Idoli apartinând epoci i bronzu lui târziu din
tona Dunări i. Autoarea arată că sculpturile din lut au cunoscut cea mai largă răspând ire
in neol itic, idol i i din lut apărând doar foa11e rar, după 4000 BC. De abia în secolele 1 41 3 BC sculpturile din lut şi-au �cut din nou apariţia pentru a juca un rol important în
cadrul culturilor din sud-estul Europei. În zona Dunării, descoperirile sunt concentrate
intr-o arie situată în jurul Porţilor de Fier, în regiunea culturii bronzului târziu (Zuto13rdo-Cîrna). Această cultură, din partea de sud-est a "câmpurilor de urne" , ocupa nord
estul Serbiei, sud-vestul României şi nord-vestul Bulgariei. Idolii reprezintă figurine
lcminine stil izate, care nu au mai mult de 1 5-20 cm înălţime. În zona Dunări i apar de
asemenea şi figurine mascul ine în forme zoomorfice (păsări de apă) sau antropomorfice,
deşi figurinele feminine predomină. Este difici l de determinat semnificaţia acestor
statuete din moment ce însoţindu-i pe cei înmormântaţi în morminte, nu pot fi
identificate cu anumite divinităţi, tocmai prin simplul fapt că zei i nu se înmormântau
a lăwri de muritori i de rând. Cel mai probabil idolii aveau un rol protector ceea ce indică
funcţi ile lor magice deosebit de importante. Una dintre povestirile Vechiului Testament,
ca
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(Geneza, 3 1 ) menţionează faimoşii idoli de lut, pe care Racheta i-a furat tatălui său
Labal, motiv pentru care Iacob a fost urmărit de către Labal.
Un articol care îl continuă pe cel menţionat mai sus este semnat de Marina
Marthari, fiind dedicat Idolilor cicladici de marmură: martori tăcuti ai unei societăti
insulare în zona eggeană din bronzul timpuriu. Cercetările efectuate asupra idolilor
descoperiţi până în prezent au condus la împărţirea acestora în două categorii: una care
expl ică aceste figurine ca zeităţi şi o a doua care le asociază reprezentărilor din viaţa
cotidiană. Studiile au arătat că idolii �când parte din cea de-a doua categorie erau
consideraţi de-a lungul vieţi i unei persoane, obiecte încărcate cu proprietăţi magice,
însoţindu-1 pe proprietar chiar şi în mormânt. Idolii cicladici provin în special din
necropole. Autoarea distinge mai multe tipuri. cu trăsături specifice care permit
repartizarea lor pe perioade cronologice bine definite (tip Cicladic 1 - 3 1 00-2700 BC;
Cicladic I l - 2700-2200 BC; Cicladic I I I - ::!200-2000 BC).
Jean Claude Poursat ne aduce în atenţie Sculpturile în fildes din regiunea
egeeană. care au caracterizat comunităţile epocii bronzului din zonă. Acest gen de arta
constituie o dovadă a relaţiilor de schimb existente între zona egeeană şi Orientul
Apropiat, din moment ce fildeşul (colţii de hipopotami sau elefanţi) era importat din
Siria sau din Egipt. Prelucrarea fildeşului a atins momentul maxim al dezvoltării sale în
bronzul târziu, după 1 600 BC. Obiecte datând de la sfârşitul secolului 1 3 BC au fost
descoperite în cea mai mare parte în mormintele cu încăpere sau cele de tip tholos, din
Grecia continentală şi din Creta, acolo unde cel decedat era îngropat împreună cu
obiecte de mobilier şi articole de toaletă. Ca "art!l de palat" arta prelucrării fildeşului din
regiunea egeeană a dispărut în jur de 1 200 BC, odată cu dispariţia palatelor miceniene.
Christiane Eluere tratează Tezaurele de aur din epoca bronzului din Europa.
Articolul ne prilejuieşte o mai bună cunoaştere a cercetărilor întreprinse asupra
meşteşugului prelucrării metalelor preţioase de către comunităţile specifice epocii
bronzului, demonstrând măiestria deosebită de care erau capabili meşterii aurari din
acele timpuri. În peninsula Balcanică şi în partea de nord a Franţei meşteşugul
prelucrării aurului a început tocmai din paleoliticul târziu, în timp ce în majoritatea
celorlalte regiuni ale Europei (partea centrală şi majoritatea Europei de vest), obiecte
prelucrate din aur apar în Calcolitic. iar uneori chiar şi mai târziu (bronzul timpuriu în
Insulele Britanice şi Scandinavia; bronzul mijlociu în peninsula italică). Articolul este
structurat pe mai multe probleme distincte de interes: problema vaselor de aur, aurul din
morminte, lanţurile votive de aur din regiunile vestice, aurul - simbol al soarelui? Aurul
este un metal neperisabil cu o strălucire deosebit de puternică. Obiectele din aur masiv
par să fi fost rezervate pentru "tezaurele rituale" Concluzia la care ajunge autoarea, pe
baza diferitelor cercetări întreprinse asupra descoperirilor de astfel de tezaure de aur este
aceea că, ideile fundamentale asociate aurului au fost împărtăşite de grupuri diferite de
populaţii de-a lungul întregii Europe. Singura diferenţă substanţială, pare să fie legată
de faptul că, în timp ce în lumea Miceniană aurul pare să fi fost rezervat numai liderilor
societăţii, în partea de vest a Europei acesta a jucat un rol important în cadrul practicilor
religioase ale întregii societăţi.
U ltimele două articole din acest capitol au ca subiect obiecte din aur destinate
ceremoniilor din epoca bronzului. Primul dintre ele, Pălăria de aur de la Berlin: un
accesoriu ceremonia! din bronzul târziu, semnat de Wilrried Menghin, încearcă să
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demonstreze eli artefactele la care cercetlltorii se referll ca fiind "conuri de aur" se
numără printre cele mai reprezentative vestigii ale practicării religiei în epoca bronzului
din Europa. Aceste "conuri" de aur au avut cu siguranţă semnificaţii deosebite într-un
cult din epoca bronzului, din secolele 1 4-8 BC, constituind cel mai probabil accesorii
ceremoniale de vestimentaţie ale unor preoţi sau regi-preoţi ai unei rel igii arhaice, puţin
cunoscute nouă. Pe baza studiului detaliilor tehnice, a calităţii procedeului "au
repousse" , precum şi al preciziei omamentaţiei, prin compararea cu alte vestigii date cu
siguranţă, cercetătorii au ajuns la concluzia că acest "con" poate fi datat în bronzul
târziu, mai precis în secolele 1 0-8 BC.
Conul de aur de la Ezelsdorf-Buch: o capodoperă a mestesugului prelucrării
aurului în epoca bronzului (de Tobias Springer),care încheie capitolul dedicat eroilor şi
manifestărilor legate de viaţă şi moarte în epoca bronzului este structurat în 6 părţi:
descoperirea, identificarea funcţionalitllţii obiectului, descrierea acestuia, datarea,
interpretarea motivelor speciale, consideraţii asupra ritului funerar. Pe baza
comparaţiilor stilistice cu obiecte decorate în mod similar, acest con pare să fi fost creat
în bronzul târziu, între secolele 1 0-8 BC, fiind cel mai probabil ultima dintre "pălării le"
ceremoniale de aur cunoscute până acum.
Ultimul capitol este dedicat condiţii lor în care "s-a născut" Europa, grupând o
serie de 5 articole care au ca subiect mai ales sursele datorită cărora suntem informati
asupra împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment important din istoria ancestrală
a Europei. Katie Demakopoulou semnează articolul intitulat Nasterea Europei, în
cadrul căruia se opreşte în special asupra trăsăturilor care stau la baza culturilor care au
precedat actul de naştere al Europei. Cultura micenianll despre care am mai discutat în
cadrul acestei prezentări, a dispărut clltre sfărşitul mileniului 2 BC, ea fiind succesoarea
marii civilizaţii minoice în regiunea egeeanll, cllreia îi datorează de fapt baza de formare
şi orientarea ideologică. Ea a fost de asemenea precursoarea "miracolului grec" din
perioadele arhaicll şi clasicii şi a civilizaţiilor europene care au urmat.
Louis Godart în articolul Scris si tehnică: rolul scrisului în originea gândiri i si a
statului, îşi concentrează atenţia mai ales asupra sigiliilor din lut, scrierilor din
Archania, scrierii Lineară A şi hieroglifică şi nu în cele din urmă asupra Linearului B. Î n
urma cercetărilor efectuate asupra vestigiilor care s-au păstrat, în scris, din această
perioadă, autorul ajunge la concluzia că sistemele de scriere din Creta şi M icene,
caracteristice mileniilor 3-2 BC, create pentru a susţine autoritatea palatelor şi a le întări
puterea asupra supuşilor, populaţii şi teritorii, nu au supravieţuit marii catastrofe care a
distrus sistemul palatelor miceniene la sfărşitul secolului al X l i i-lea BC.
Alexandra Alexandri continuă seria articolelor dedicate scrierii cu un articol
dedicat sigiliilor din epoca bronzului. Folosirea simultană a sigiliilor şi a înscrisurilor pe
sigilii poate indica faptul că unele dintre aceste artefacte trebuie să fi fost alocate în mod
provizoriu unor indivizi, probabil scribi, care lucrau sub auspiciile unor oficialităţi de
rang superior. Concluzia care se desprinde în urma acestui studiu este aceea că fi ind
direct legate de averile elitei conduclltoare, sigiliile egeene au sfărşit prin a displlrea,
odată cu prăbuşirea sistemului palatelor.
Articolul intitulat Timpul lui U lise, semnat de Kurt A. Raaflaub, reuneşte
câteva reflecţii privind percepţia referirilor antice la lumea eroilor şi la societatea acelor
timpuri, specifice epocii bronzului. Societatea secolelor V I I I-VI I BC ne este cunoscută
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prin intermediul mai multor surse scrise. Se remarcă aici tendinţa autorului de a scoate
în evidenţă efortul poeţilor antici de a păstra "distanţa epică" sau de a folosi "efectul de
alienare" , pentru a păstra elementele tradiţionale privind societatea din timpul eroilor, şi
spre a-i oferi acestei fresce sociale o anume " patină"
Capitolul se încheie cu un articol destinat eroilor, Homer. Troia si războiul
troian, semnat de S pyros Jakovidis. Vestigiile şi cercetările efectuate asupra siturilor
arheologice, alături de "memoriile" retinute de mit şi legendă ne dovedesc faptul că
asediu( şi cucerirea Troiei la sfărşitul secolului X I I I BC, pare să fi fost unul dintre
incidentele unei expediţii puse la cale de Ahei împotriva părţii de nord a ţărmului
anatolian. Este foarte probabil ca Aheii, profitând de golul pol itic creat de retragerea
Hitită, să fi încercat să se stabilească pe acea parte a ţărmului ce nu le aparţinea încă.
Deşi au reuşit să captureze şi să jefuiască câteva dintre oraşe, se pare că au eşuat în
realizarea obiectivului lor principal. Săpaturile nu au scos încă la suprafaţă dovezi ale
unor aşezări miceniene târzi i în această arie, în timp ce "eposul " descrie călătoria de
întoarcere a forţei expediţionare. Astfel campania a fost aparent lipsită de succes, dar
asediu( Troiei, "umbrind" restul expediţiei, a devenit subiectul 1/iadei şi un dar pentru
totdeauna dedicat civil. izaţiei.
Lucrarea conti nuă cu prezentarea tuturor celor 237 de obiecte care fac obiectul
expediţiei itinerante reprezentând descoperiri din epoca bronzului din întreaga Europă,
precum şi o bogată bibliografie care poate suplini dorinţa de informare mai amplă
asupra unor subiecte de interes individual. Î n încheiere, nu putem decât să adăugăm că
această lucrare constituie un material deosebit în sprijinul celor care se ocupă cu studiul
diferitelor perioade ale epocii bronzului din Europa, punându-le la dispoziţie, alături de
un excelent material ilustrativ şi o bibliografie generoasă.
Dori11 NICOLA

Nelu Zugravu,
EREZII ŞI SCHISME LA DUNĂREA MIJLOCIE
ŞI DE JOS ÎN MILENIUL 1,
Editura Presa Bună, Iaşi, 1 9.99, 161 p. + 2 hărţi
Lucrarea reprezinta cel de-al 77-lea tom al colecţiei Românii in istoria universalâ,
editată de Centrul de istorie şi civilizaţie europeană al Academiei Române - filiala laşi şi
coordonată de Gheorghe Buzatu. Ea discută ereziile şi schismele din cadrul Bisericii
creştine a primului mileniu şi modul în care acestea au afectat regiunile riverane Dunării
Mij locii şi Inferioare, problemă care nu a fost tratată indeajuns de detaliat de istoriografia
românească. Lucrarea cuprinde: Abrevieri (p. 7- 1 1 ), Introducere (p. 1 3- 1 7), Erezii de
orientare dualistă (p. 1 9-44), Erezii trinitare (p. 45-83), Erezii cristologice (p. 85- 1 1 3),
Schisme (p. 1 1 5- 1 32), Concluzii (p. 1 33- 1 35), Bibliografie (p. 1 37- 1 6 1 ).
Î nainte de a trata cele doua mari probleme luate in discuţie, autorul - pornind de
la scrierile bisericeşti - defineşte tennenii de "erezie" (= abatere de la dogma) şi
"
"schisma ( abatere de la disciplina ecleziastică). Maniera de prezentare a infonnaţiilor
=
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