Colocviul internaţional

LA SPIRITUAL/TE

Liege, Belgia, 10-12 decembrie 2003
Serviciul de Preistorie al Universităţii din Liege, fondat şi condus de prof.
Marcel Otte, reprezintă un centru de prestigiu al cercetării actuale în domen iu, consacrat
de mai multe decenii prin derularea unei variate palete de activităti cu impact major
asupra progresulu i arheologiei preistorice: proiecte interne şi la scară mu ltinatională;
prospectiuni şi săpături arheologice în colaborare cu spec ialişti din alte tări, între care şi
Român ia; serii de publicatii monografice sau periodice; organizarea periodică a unor
reun iuni şt i intifice de mare amploare (şi aici este de ajuns a am inti doar recentul
Congres International de Ştiinţe Pre- şi Protoistorice. din septembrie 200 1 ) etc.
De această dată, sub patronajul Comisiei a 8-a (Paleolitic superior) a U/SPP
( preşedinte: Janusz K. Kozlowski; vicepreşedinte: Marcel Otte) şi cu sprij inul financiar
şi logistic al Universităţii din Liege şi al FNRS - Belgia, neobositul prof. Marcel Otte a
organizat, în luna decembrie a anului 2003, un colocviu având ca temă Spiritualitatea În
paleulitic şi eptjJa!eolitic. Aşa cum însuşi profesorul belgian preciza în circu lara finală,
dezvo ltarea spiritului uman este ilustrată în mod particular prin datele arheologice
referitoare la paleoliticul superior european; acum asistăm la multipl icarea exponenţială
a manifestărilor artistice, dovezi ale ex istenţei unor adevărate sisteme m itologice;
'
morm intele se diversifică, atestând manifestarea unor ritualuri organizate; unele
elemente ale naturi i sunt controlate prin folosirea unor arme noi. uşoare şi efic iente;
trad iţiile sunt defin ite. respectate şi urmate în mod clar; odată cu debutul paleoliticului
superior, se poate contura o adevărată istorie a grupuri lor umane, sesizate prin
explorarea arheologică. Î ntâlnirea de la Liege şi-a propus să abordeze şi să încerce
ciarificarea problematicii legate de toate aceste aspecte prin confruntarea faptelor, a
ipotezelor şi interpretărilor.
Lucrările s-au desfăşurat în spatiul multifunctional al Teatru lui Universităţii.
dispunând de toate dotările necesare. În hol s-a organizat un bogat şi foarte util stand.
reunind publicaţiile de preistorie şi arheologie mai vechi sau recente ale Universităţii din
Licge. Numărul total al participanţilor (comunicanti şi auditori) a depăşit 1 00. între ei
numărându-se special işti din unele ţări europene, amatori pasionaţi de arheologie şi
preiswric, precum şi studenti. Programul a cuprins un număr de 3 5 comun icări, elaborate
de 47 spec ialişti (cadre didactice universitare şi cercetători) din 20 de ţări (Europa şi
S.U .A.); 1 2 dintre participanţi au lipsit, asttel că numărul comunicărilor susţinute a fost de
2 5 . Remarcăm faptul că Franta a înregistrat numărul cel mai mare de participanţi având
comun icări ( 1 3 ), fiind urmată. în mod semnificativ. de România (5 participanţi).
Lucrările colocv iului au tost conduse în toate cele trei zile de către praf.
Marcel Otte. Comun icările au fost structurate în jurul a cinci teme fundamentale, aşa
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cum va reieşi în continuare. Ele au fost reunite, sub forma rezumatelor, în volumul de
Pre-Acte (30 p.), editat de organizatori.
Discursul de primire a fost rostit de prof. Marcel Otte, care a urat bun venit
participanţilor şi a reliefat importanţa cercetărilor internaţionale şi a rezultatelor din ultimii
ani relative la viaţa spirituală în preistorie, şi în special în paleoliticul superior; un loc
aparte ocupă preocupările materializate în proiectele şi publicaţiile Universităţii din Liege.
Astfel că organizarea unui astfel de colocviu se impunea pentru a face bilanţul
acumulărilor, a le analiza şi a trasa liniile viitoarelor tendinţe şi obiective ale cercetării.
Comunicările din prima zi ( 1 0 decembrie) s-au concentrat în jurul temei
Funcţii spirituale; dintr-un număr de opt titluri acceptate în program s-au susţinut trei.
Du�an Mihailovit (Serbia şi Muntenegru) a trecut în revistă datele recente referitoare la
spiritualitatea şi identitatea culturală în perioada de tranziţie de la paleoliticul mijlociu
Ia paleoliticul superior în Balcani, abordând sintetic documentele arheologice de
caracter simbolic descoperite în mai multe ţări: a sa de origine, Bulgaria, România,
Grecia, Macedonia, Albania. Mietje Germonpre (Belgia) a prezentat dovezile relative la
existenţa unui comportament simbolic în paleoliticul superior din ţara sa, pe baza
descoperirilor unor fragmente de craniu aparţinând ursului de peşteră, colorate cu ocru
roşu. Janusz K. Kozlowski (Polonia) a abordat un subiect incitant şi care revine în
actualitatea cercetării din ce în ce mai frecvent în ultimii ani: valoarea de indicatori ai
identităţii etnice a elementelor stilistice 1 simbolice în cultura materială şi spirituală a
paleoliticului superior din Lumea Veche. La finalul primei zile a colocviului a fost
vizitat complexul de vestigii multimilenare din Place Saint Lambert, centrul vechi al
Liege-ului (mezolitic - secolul al XIX-lea); este vorba de ArcheoForum de Liege,
inaugurat cu doar două săptămâni înainte; amenajarea urmează un plan original într-o
structură subterană, beneficiind de aportul mijloacelor multimedia utilizate într-o
concepţie de ultimă oră; este de menţionat, totodată, contribuţia esenţială a cercetărilor
conduse aici pe parcursul a circa 25 de ani de prof. Marcel Otte, care a făcut - cu acest
prilej - ghidajul grupului de invitaţi.
În ziua a doua ( 1 1 decembrie) au fost susţinute 14 din cele 17 comunicări
inserate în program, ele fiind grupate în jurul a două teme. La tema Obiecte simbolice s-au
prezentat şase comunicări. Eugenia Adam şi Eleni Kotjabopoulou (Grecia) ne-au oferit, în
premieră, setul de date disponibile referitoare la piesele de artă mobilieră şi podoabe
atribuite paleoliticului superior din Epir; se remarcă, în acest sens, prezenţa preponderentă
a elementelor de colier de tipul cochiliilor şi a dinţilor de animale perforaţi. Corneliu
Beldiman (România) şi-a propus tratarea unui subiect care până de curând nu putea fi
abordat de o manieră coerentă, datorită numărului mic al descoperirilor şi absenţei
cadrului metodologie clar conturat în cercetarea preistorică de la noi: este vorba de
podoabele în paleoliticul superior din România, respectiv lotul pandantivelor; acestea au
fost analizate în mod exhaustiv, cu accent pe datele de natură paleotehnologică; datele şi
imaginile prezentate (apreciate de auditoriu la capitolul de întrebări şi discuţii) sunt de
natură a elimina carenţele de documentare internaţională asupra acestui subiect, subliniind
totodată existenţa unui fenomen deplin conturat, chiar dacă el este încă relativ slab
documentat ca număr de descoperiri. Nuno Bicho (Portugalia) a formulat în comunicarea
sa ipotezele asupra legăturilor Ia mari distanţe, care probabil funcţionau în paleoliticul
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superior între sudul peninsulei lberice şi regiunile central-vestice şi nord-vestice ale
continentului; martorii analizaţi ai acestor conexiuni sunt podoabele realizate pe cochilii
de scoici marine şi uneltele de os. Comunicarea elaborată de Marian Vanhaeren şi
Francesco D'Errico (Franţa) s-a referit la inventarul (podoabe - dinţi de cerb şi cochilii de
scoici marine perforate) morrnântului unui copil descoperit în situl Lagar-Velho
(Portugalia); cu acest prilej s-a etalat un model de abordare actuală a cercetării în
domeniu, reunind analiza datelor arheologice şi paleotehnologice, a căror interpretare a
fost prelungită în plan sociologic şi paleoetnologic; valoarea podoabelor ca indicatori de
afiliere totemică şi etnolingvistică a fost argumentată solid şi pertinent, în maniera
devenită inconfundabilă atunci când se face referire la cercetătorii menţionaţi. Tsoni
Tsonev (Bulgaria) a stăruit asupra descoperirilor de obiecte aparţinând categoriei artei
mobiliere şi podoabelor, databile în paleoliticul superior din ţara sa, ilustrând
complexitatea tehnologică şi sistemul simbolic al comunităţilor respective. Aleta Guadelli
şi Jean-Luc Guadelli (Bulgaria 1 Franţa) au adus în prim plan importanţa descoperirilor
flkute recent în situl din peştera Kozarnika (Bulgaria de nord-vest); misiunea franco
bulgară, care - de mai mulţi ani - îşi desfăşoară aici cu succes cercetările pluridisciplinare,
a furnizat deja un set de priorităţi ale domeniului; cu prilejul colocviului de la Liege ne-a
fost prezentat un fragment diafizar de os lung, având - în interpretarea autorilor - o serie
de linii grupate, para!ele, gravate transversal; acest artefact, prelevat din stratul datat în
paleoliticul inferior, p::>ate coborî în mod sensibil, la scară continentală, datarea celor mai
timpurii dovezi ale ur.or comportamente de caracter simbolic. La sfârşitul zilei a doua a
avut loc şedinţa Comisiei a 8-a a UISPP; reprezentantul din partea României în cadrul
acesteia este Vasile Chirica.
Tema Artt; a reunit opt comunicări prezentate. Alberto Broglio şi Fabio
Gurioli (Italia) ne-au făcut cunoscute datele referitoare la comportamentul simbolic al
omului modern timpuriu, aşa cum este el ilustrat prin descoperirile recente din peştera
Fumane, situată în regiunea Prealpilor venetici (galet pictat, obiecte de artă mobilieră
din materii dure animale etc.). Corneliu Beldiman (România) a sintetizat setul de date
relative Ia fenomenul artei mobiliere a paleoliticului superior din ţara noastră (obiecte
utilitare decor�te; obiecte non-utilitare; podoabe diverse din materiale litice şi din
materii dure animale). Marin Cârciumaru, Monica Mărgărit şi Loredana Niţă (România)
au făcut cunoscute piesele de artă mobilieră identificate recent în Ioturile de materiale
paleofaunistice recuperate prin săpăturile efectuate în situl de terasă de Ia Piatra-Neamţ,
punctul Poiana Cireşului şi care sporesc repertoriul, încă subreprezentat, al artefactelor
de acest gen de la noi; este vorba de doi dinţi perforaţi, fragmente de oase lungi şi plate
de mamifere purtând linii gravate, un galet cu crestături şi mai multe cochilii de scoici
fosile, culese din regiune şi aduse în sit. Fran�ois Djindjian (Franţa) a tratat în mod
amplu şi recurgând la metode statistice aplicate sistematic o temă de interes major în
planul manifestărilor spirituale ale paleoliticului superior: raportul dintre speciile
animale prezente în mediul natural (şi sesizate pe baza descoperirilor paleofaunistice) şi
bestiarul reprezentat în arta parietală şi a obiectelor din Europa; concluziile formulate se
relaţionează la teritoriile explorate 1 exploatate de vânătorii paleolitici şi domeniul
realului 1 imaginarului în fenomenul artistic 1 spiritual. Ludmila lakovleva (Ucraina) a
oferit o trecere în revistă a obiectelor simbolice atribuite paleoliticului superior recent
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din bazinul Niprului. Gaelle Rosendhal şi Wilfried Rosendhal (Germania) au studiat
sistematic colecţiile muzeelor Reiss-Engelhorn din Mannheim, unde au identificat un
important lot de obiecte de artă databile în paleoliticul superior, descoperite în Franţa în
secolele al XIX-lea şi al XX-lea, achiziţionate de pe piaţa de antichităţi a epocii; toate
reperele tipologice şi stilistice ne-au fost oferite cu multe detalii relevante. George
Sauvet a susţinut una dintre comunicările de marcă ale colocviului, elaborată împreună
cu Javier Fortea, Carole Fritz, Jose Luis Sanchidrian şi Gilles Tosello; ea s-a referit la
corelarea elementelor de stil şi a datărilor absolute ( ' 4C) în analiza artei parietale
paleolitice din aria franco-cantabrică. Andrei Sinitsyn (Rusia) a stăruit asupra uneia
dintre cele mai vechi asocieri (în interpretarea sa) a elementelor de artă figurativă şi
decorativă din Europa: este vorba de prezenţa în situl Kostenki 14 (Markina Gora), în
nivelurile datate la 36-37 kya, a unui set de obiecte simbolice: cochilii perforate de
origine mediteraneană, figurină antropomorrn şi baston perforat.
Ultima zi a colocviului ( 1 2 decembrie) a prilejuit susţinerea a opt comunicări.
La tema Religii au fost prezentate şase dintre ele. Lisbeth Bredholt Christensen şi David
Warburton (Danemarca) s-au oprit asupra coordonatelor metodologice ale studiului
celor mai vechi manifestări religioase. Codrin Valentin Chirica (România) a trecut în
revistă repertoriul obiectelor simbolice din materii dure animale şi litice în spaţiul
cuprins între Carpaţi şi Nistru, subliniind totodată semnificaţia lor în plan cultural 1
spiritual. Vasile Chirica (România) a rncut interesante paralele iconografice şi corelaţii
între descoperirile paleolitice şi cele neo-eneolitice relative la reprezentârile feminine
legate de cultul Marii Zeiţe din spaţiul european; concluziile formulate pot contribui la
nuanţarea interpretărilor relative la arta figurativă a paleoliticului superior. Jean Clottes
ne-a prilejuit un regal prin etalarea foarte sugestivă şi convingâtoare a fundamentelor
ipotezei legate de interpretarea fenomenului artei paleoliticului superior ca reflex al
manifestărilor credinţelor şi practicilor de tip şamanic. Nicholas Conard (Germania) a
oferit detalii asupra recentelor interpretări ale descoperirilor de artă mobilieră din situl
Hohle Fels (statuetă de fildeş numită Omul-leu şi reprezentarea în aceeaşi materie primii
a unei gâşte); este vorba de aportul lor în testarea modelelor şamanismului timpuriu şi a
conceptului Kraft und Agression, elaborat de Joachim Hahn. Anne-Catherine Welte şi
Georges Lambert (Franţa) au abordat, pe baza descoperirilor de artă mobilieră din aria
franco-cantabrică, elementele gândirii metafizice în paleoliticul superior.
Teme: Morminte a beneficiat de aportul a două comunicări. Pablo Arias Cabal
şi Esteban Alvarez Fernandez (Spania) au propus revizuirea setului de date referitoare la
contextul funerar al comunităţilor paleoliticului superior şi mezoliticului din Peninsula
Iberică, exploatând rezultatele recentelor cercetări arheologice (mai ales piesele de
inventar - podoabe) şi paleoantropologice. Andrei Sinitsyn (Rusia) a adus în discuţie
mormintele din situl celebru de la Kostenki, abordând aspectele legate de rit şi ritual
funerar, elementele de inventar, de cronologie şi atribuire culturalâ.
Fiecare dintre comunicările prezentate a fost u�r.-:ată de întrebări formulate de
asistenţă, precum şi de discuţii la finalul fiecărei secţiuni a zil !:, : .....r-:ată de epuizar�a
unei teme; aceste discuţii (înregistrate pe suport magnetic pentru redarea în vclum),
uneori cu accente polemice, s-au dovedit benefice, clarificatoare şi deschizătoare de no•
perspective pentru viitoarele abordări.
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Concluziile au fost formulate de prof. Marcel Otte în cuvântul de închidere;
s-a subliniat valoarea şi importanţa comunicărilor şi a discuţiilor, ca şi aportul lor la
îmbogăţirea cunoştinţelor noastre despre viaţa spirituală a primilor oameni moderni.
Aceste contribuţii se vor reuni într-un volum editat în binecunoscuta şi prestigioasa
colecţie ERA UL a Universităţii din Liege. În final subliniem organizarea exemplară a
acestei prestigioase manifestări ştiinţifice; în acest sens, un cuvânt de mulţumire se
cuvine atât prof. Marcel Otte, cât şi membrilor echipei sale, între care se remarcă:
Josiane Derullieur, Rebecca Miller, Pierre Noiret şi Emmanuel Delye.
Considerăm că atenţia acordată numeroasei delegaţii române (în total şapte
persoane), invitată special de către organizatori, reflectă fructuoasele relaţii de
colaborare româno-belgiene, devenite tradiţionale în domeniul cercetării preistoriei şi
deja materializate în derularea şi finalizarea unor proiecte comune, studii publicate etc.,
ca şi aprecierea, interesul real şi semnificativ generat de rezultatele obţinute de-a lungul
anilor în ţara noastră. Pe de altă parte, este de domeniul evidenţei că specialiştii români
s-au ridicat fără probleme la nivelul înalt al exigenţelor impuse de o astfel de reuniune,
iar comunicările prezentate de ei au contribuit sensibil la sporirea cunoştinţelor generale
şi îmbunătăţirea percepţiei internaţionale a problematicii manifestărilor vieţii spirituale
în paleoliticul superior, specifice acestei părţi a Europei.

Corneliu Beldiman
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