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Ju. Videiko, Tripil's 'ki protomista. Istoria doslidjeni 1
Trypillya culture proto-cities: history of in vestigations,
Kiev, 2002, 144 p.

M.

Lucrarea arheologului ucrainean are ca subiect
istoricul cercetărilor şi istoriografia problemei aşa-numitelor
proto-oraşe tripoliene. Volumul este structurat în două
capitole, fiecare dintre acestea fiind divizat în mai multe
subcapitole, precedate de Introducere. El este îmbogăţit cu
un rezumat în limba engleză şi o listă bibliografică.
Capitolul 1 (lstorija doslidjennija poselen '
protomist) este împărţit în patru subcapitole.
În primul dintre acestea autorul face o trecere în
revistă a principalelor investigaţii efectuate în aşezările
tripoliene din Ucraina, începând cu sfârşitul secolului XIX şi
până în prezent, oprindu-se mai detaliat asupra investigatiilor
realizate în aşezările-gigant (Tal'janki
450 ha,
Ci�erkozovka - 300 ha, Maidaneckoe - 270 ha, Dobrovody - 250 ha, Veselyj Kut - 150
ha, Kosenovka - 1 00 ha ş.a.). Acestea au fost evidenţiate de K.V. Siskin la mijlocul
anilor '60 ai secolului XX, în urma descifrării fotografiilor aeriene realizate în spaţiul
cuprins între Bugul de Sud şi Nipru. La sfârşitul subcapitolului sunt enumerate
conferinţele ştiinţifice (trei la număr) şi expoziţiile consacrate problemelor ridicate de
cercetarea aşezări lor menţionate.
Următorul subcapitol este dedicat cercetărilor interdisciplinare
(aerofotometria - K.V. Siskin, magnetometria - V.P. Dudkin, G.F. Zagnii, palinologia 
K.V. Kremeneckii, paleobotanica - G.A. Paskevi�. Z.V. Janusevi�. paleozoologia - V.l.
Gromova, V. Calkin, O.P. Juravlev, petrografia - V.F. Petrun, metalografia - N.V.
Rândina, datări prin metoda radiocarbonului şi arheomagnetismului - O.M. Rusakov, G.F.
Zagnii). Pe parcursul celor 30 de ani de când sunt cunoscute aşezările-gigant, cu ajutorul
prospecţiunilor magnetometrice au fost cercetate în total cea. 50 de situri din diferite faze
de evoluţie a culturii Cucuteni-Tripolie, fiind investigată o suprafaţă de peste 1200 ha. De
asemenea, autorul face referire la procesul de studiere şi interpretare a resturilor
locuinţelor de suprafaţă, menţionând în special contribuţiile aduse de V.l. Marchevici şi K.
Zin'kovskii, care au insistat în lucrările lor asupra existenţei locuinţelor tripoliene cu etaj.
Autorul se opreşte şi asupra problemelor legate de paleodemografie şi paleoeconomie
(S.N. Bibikov, N.M. Smaglii, M. Ju. Videjko, V .A. Kruc).
În subcapitolul dedicat istoriografiei M. Ju. Videjko stabileşte cele mai
importante curente de opinii în aprecierea fenomenului studiat: aşezările-gigant sunt
proto-oraşe (N.M. Smaglii, M. Ju. Videjko); aceste aşezări nu au trăsături certe de
urbanizare, cum ar fi arhitectura monumentală, cartiere de meşteşugari şi aristocraţie etc.
şi de aceea nu sunt argumente pentru a considera aşezările menţionate oraşe (sau protowwww.cimec.ro
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oraşe) (V.M. Masson, E.V. Saiko, V.G. Zbenovici, K.P. Bunjatjan ş.a.); aceste aşezări
erau centre tribale, locul concentrarii şi vieţuirii tribului (E.V. Tsvek, V.A. Kruc).
În capitolul 2 (Veliki poselennja, jak protomista) autorul - în prezent
principalul promotor al ipotezei aşezări-gigant proto-oraşe - îşi expune punctul de
vedere asupra acestei probleme. El considera că societatea tripoliana din regiunea
Bugului de Sud în etapa Bil-CI era constituită într-un organism complex, stratificat
social. În opinia sa existau mai multe niveluri de organizare socială.
O grupă de până la 20 locuinţe era echivalentă cu familia mare, care putea forma
o aşezare cu suprafaţa de până la 1 ha sau ocupa un număr de locuinţe într-o aşezare
gigant. În opinia sa această grupă număra 100-140 oameni. Autorul admite că numărul
membrilor familiei putea varia. Următoarea treaptă era constituită din aşezările mici sau
grupa de locuinţe din aşezările mari - obştea sătească -, care putea număra 200-280 sau
1000- 1400 oameni, ce locuiau într-o singură aşezare, iar în aşezările-gigant putea ocupa un
cartier. Următorul nivel de organizare socială este reprezentat de aşezările-gigant. Ele erau
centre cu funcţii economice, politice, sociale, ideologice şi militare.
Aşezările cu suprafaţa de 30-50 ha şi chiar de 70-80 ha pot corespunde, în
opinia autorului, nivelului de orăşel, analog celui din Sumer. Nomul, un alt nivel de
organizare socială, era alcătuit din aşezări mari, mijlocii şi mici. În regiunea Bugului de
Sud în etapa BII ele puteau avea de la 5000 până la 8500 de oameni, iar în etapa CI
13000- 19000 de locuitori. Concomitent existau câteva nomuri tripoliene, dintre care unul
era, de regulă, mai mare. Treapta superioară de integrare o constituia liga sau confederaţia
nomurilor. Confederatia grupurilor de populaţie tripoliană din etapele Bil-CI din regiunea
Bugului de Sud în toată perioada sa de existenţă reprezenta o structură închisă. Datele
demografice pentru aceste grupuri de aşezări erau diferite: 9000- 12600 de oameni pentru
grupul de aşezări de tip Vladimirovka, 24800-34400 de locuitori pentru grupul de aşezări
de tip Tomasevka. Au fost semnalate perioade când numărul populaţiei scădea, în special
în prima şi a patra fază de dezvoltare a grupei de aşezări de tip Toma�evka. Ele se explică,
probabil, prin migrarea populaţiei. Orânduirea socială a populaţiei culturii tripoliene la
etapele Bil-CI din regiunea Bugului de Sud are multe afinităţi cu organizarea
comunităţilor de agricultori din Mesopotamia, Africa, America Centrală. Apariţia proto
oraşelor la populaţia tripoliană din regiunea Bugului de Sud la începutul mileniului IV
î.H. decurgea pe aceleaşi căi ca şi în alte părţi ale lumii. Sub noţiunea de proto-oraş
M. Ju. Videiko subînţelege oraşul şi satul care formează împreună o structură unică.
Acesta reprezintă o formă de tranziţie în procesul de formare a primelor oraşe timpurii. În
aşezările tripoliene cu suprafaţă mare, în opinia autorului, se poate regăsi în formă
incipientă (embrionară) arhitectura monumentală (fortificaţii, construcţii cu suprafaţă
mare), proto-scrisul (de exemplu, sisteme de simboluri pe vase), numărul populaţiei care
depăşea cifra de 5000 locuitori. Dar totodată în aceste aşezări nu atestăm trăsăturile
oraşelor din Orientul Apropiat (zigurate, palate, ziduri de apărare, arhive de tăbliţe din
lut). De aceea el propune noţiunea de proto-oraş, subliniind astfel caracterul de tranziţie a
acestui fenomen. Principalul stimul în formarea proto-oraşelor era necesitatea de control
asupra teritoriului, resurselor naturale şi umane pentru care, la rândul său, era necesarll
concentrarea populaţiei într-un singur loc.
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Referitor la cele menţionate anterior de către autorul volumului credem însă
că sunt necesare câteva precizări, şi anume: specificarea metodelor de calcul folosite şi
diferitele criterii avute în vedere pentru estimarea numărului de locuitori al aşezărilor
luate în discuţie; deşi structura socială complexă prezentată de către autor merită privită
cu atenţie, aceasta nu este argumentată de cercetările efectuate până în prezent, fiind
lipsită de exemple concrete atât în ceea ce priveşte grupele de aşezări menţionate, cât şi
diferitele microzone; de asemenea, frecventele analogii cu procesele de urbanizare
petrecute în Mesopotamia sunt după părerea noastră premature, dacă nu chiar riscante,
autorul ne ţinând seama de particularităţile fiecăreia dintre cele două zone în parte.
Într-un subcapitol aparte autorul evocă şi cauzele apariţiei proto-oraşelor
tripoliene. Aşezările de tipul proto-oraşelor fiinţează în regiunea Bugului de Sud încă
din etapele BI-BII şi au existat până la începutul etapei CII (grupul de aşezări de tip
Tomasevka, iar mai apoi grupul de aşezări de tip Kosenovka). Această perioadă
cuprinde sfârşitul mileniului V - prima jumătate a mileniului IV î.H., ceea ce constituie
aproximativ 700 ani. Cea mai plauzibilă explicaţie pentru concentrarea populaţiei
tripoliene în aşezări-gigant este ipoteza despre existenţa unui pericol de invazie din
partea populaţiei de stepă sau din partea altor triburi tripoliene. În timpul etapei BII
aşezări le de tip Vladimirovka substituie aşezările est-tripoliene din interfluviul Bugul de
Sud-Nipru. Atunci a avut loc reîmpărţirea teritoriului în favoarea triburilor tripoliene
migrate din vest, rămăşiţele comunităţilor est-tripoliene fiind împinse spre Nipru.
Aceste evenimente au fost precedate de formarea aşezărilo't cu suprafaţă mare din
arealul est-tripolian - Veselyj Kut ( 1 50 ha), Miropol'e (200 ha). Aşezări-gigant erau
caracteristice şi pentru grupul de aşezări de tip Vladimirovka (Vladimirovka - 80 ha) şi
Nebelivka (Nebelivka - 300 ha). Astfel - conchide autorul - primele aşezări-gigant au
apărut nu în momentul contactelor tripolienilor cu triburile de stepă, ci în momentul
intensificării procesului de extindere a triburilor tripoliene.
În continuare M. Ju. Videjko îşi expune punctul de vedere referitor la relaţiile
stabilite între tripolieni şi purtătorii culturilor Srednii Stog şi Nijnernihailovskaja.
Ceramica Cucuteni C se înrudeşte cu ceramica culturii Srednii Stog prin prezenţa scoicii
pisate în pastă şi câteva elemente decorative. Formele vaselor sunt însă specific tripoliene
şi nu au nimic comun cu ceramica Srednii Stog. În opinia autorului nu există dovezi care
ar ilustra presiunea exercitată de triburile de stepă asupra celor tripoliene, ce putea să-i
determine pe ultimii să fondeze aşezări-gigant fortificate. Rezultatele săpăturilor
demonstrează sedentarismul purtătorilor culturii Srednii Stog şi Nijnemihailovskaja.
Densitatea populaţiei care locuia în aşezările acestor culturi nu era mare.
M. Ju. Videjko afirmă că în eneolitic nu existau cauze economice pentru
valorificarea de către triburile culturii Srednii Stog şi Nijnemihailovskaja a teritoriului
locuit de tripolieni. Pentru păscutul bovinelor este puţin probabil să fi fost necesară
strămutarea la zeci şi sute de kilometri în adâncul silvostepei, când alături se găsea valea
largă a Niprului. Numărul mare al populaţiei tripoliene constituia un factor decisiv în
ciocnirile militare din eneolitic. Numărul populaţiei care locuia în proto-oraşele tripoliene
dintre Nistru şi Nipru este estimat la cea. 10000- 15000 de oameni. Prezenţa artefactelor
tripoliene în mediul culturii Srednii Stog şi Nijnemihailovskaja serveşte ca mărturie a
colaborării şi a contactelor economice ce au avut loc între aceste civilizaţii. Mai mult decât
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atât, sunt cunoscute cazuri când agricultorii sedentari duceau o politică agresivă faţă de
triburile de păstori. O situaţie similară putea fi şi în silvostepa din interfluviul Bugului de
Sud-Nipru, unde coabitarea paşnică alterna cu ciocniri militare, în care victoria o puteau
obţine numai triburi le tripoliene, mai numeroase şi mai bine organizate.
M. Ju. Videjko nu insistă asupra cauzelor dispariţiei aşa-numitelor proto
oraşe, doar în rezumatul publicat în limba engleză menţionându-se că procesul în cauză
reflectă criza economiei bazate pe agricultura extensivă.
După părerea noastră reconstrucţiile sociale elaborate de către M. Ju. Videiko 
pe cât de atractive ar părea la prima vedere - trebuie privite cu multă prudenţă, deoarece
au mai mult un caracter ipotetic, ele ne fiind susţinute de realităţile din teren, acestea din
urmă având, la rândul lor, un grad scăzut de relevanţă, dacă avem în vedere faptul că
până în prezent săpăturile sistematice efectuate în cadrul aşezărilor-gigant nu au afectat
decât 1-2% din suprafaţa acestora, iar prospecţiunile magnetometrice şi aerofotometrice,
deşi foarte importante, sunt totuşi insuficiente pentru lămurirea - chiar şi numai parţială unei probleme de asemenea importanţă.
Este evident că în cazul aşezărilor-gigant din Ucraina avem de-a face cu
nişte structuri complexe, dar statutul lor urmează să fie stabilit numai în urma unor
cercetări sistematice ample şi minuţioase, în caz contrar ele riscând să rămână - după
cum menţiona N.M. Smaflii şi M. Ju. Videiko într-un articol apărut în 1990 - o veşnică
descoperire senzaţională .

Bibliografia conţine cea. 200 de lucrări, însă din cadrul acesteia lipsesc
titlurile mai multor articole citate pe parcurs, fapt ce nu favorizează lectura ei.
Volumul este ilustrat cu fotografii ce prezintă aspecte de la şantierele
arheologice efectuate în siturile puse în discuţie, conferinţe ştiinţifice, planuri de aşezări
cu suprafaţă mare - obţinute prin prospecţiuni magnetometrice sau fotoaerometrie -,
reconstituiri de locuinţe cu etaj, construcţii de cult, interiorul unei locuinţe tripoliene,
străzi din aşezările-gigant etc., realizate de M. Ju. Videiko şi M. Korbut.
Cu toate neajunsurile sale, lucrarea poate servi drept un ghid util tuturor celor
interesaţi de problematica aşezărilor-gigant tripoliene.

Sergiu Bodean
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N.M. Smaglii, M. Ju. Videiko, Krupnye tripol 'skie poselenija i problema rannih Jorm
urbanizacii, în Rannezemledel 'ceskie poselenija-giganty tripol 'skoj kul'tury na Ucrai11r.
Tal'janki 1990, p. 1 6.
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