AL. PAUNESCU, P. �ADURSCHI, V. CHIRICA, Repertoriul arheo
logic al judetului Boto�ani, vol. I �i II, Bucure�ti, 1976, 395 p. �i 71 hàrti.

Intocmirea unui repertoriu arheologk al României este un vechi
deziderat -al cercurilor de speciali�ti din tara noastra. Utilitatea unei
astfel de lucràri nu mai 1:Jrebuie subliniatâ. Prima incercare a fost fâcutâ
inca de Al. OdobeScu ou ·al sâu ,Cestionar"· Odatâ ou scurgerea anUor
descoperirile de statiuni arheologice s--au inmultit. In ultimele douâ de
cenii intensifkarea constructiilor, hidTOamelioratiilor, introducerea in
circuitul agricol a unor noi terenuri etc., au dus l a o adevâratâ avalan�â
de descoperiri ·arheologice. Cu atît mai mult se impuhe alcâtuirea unur
repertorii arheologice.
Initiativa ambitioo.sâ a unui repertoriu global al descoperirilor arheo
logiœ din România nu a putut fi dusâ la oapât. Mult mai potrivitâ ni
se pare ideea unor repertorii judetene. Dupâ pârerea noastrâ, colectivele
de redactare ale repertoriilor vor Webui sâ cuprindâ pe linga cerœtâ
tori ai institutelor de specialitate, �i arheologi din muzee �i Of.iciile ju
detene ale patrimoniùlui cultural national. Prin specificul muncii lor
arheologii de la oficii pot avea un roi insemnat in intocmirea unor re
pertorii cît mai complete.
Realizarea acestei initiative o vedem in forma unei colectii in care
sa fie cuprinse f.ascicolele judetelor, eventual numerotate in ordinea lor
alfabeticâ. Astfel întocmit Repertoriul arheologic al României va putea
furniza numeroase �i valoroase date pentru lucrâri de sintezâ in dome
niul demog.mfiei istorice, a intensitâtii locuirii inhr-o perioadâ sau alta.
Credem câ acest lucru nu trebuie sâ scape din vedere coordonatorilor �i
colectivelor repertoriilor judetene.
Din aceastâ intreprindere va rezulta, fârii indoialâ, un valoros in
strument de lucru pentru tati arheologii români. Ne vom multumi cu un
singur exemplu. Moldova beneficiazâ de o lucrare de tip repertoriu apâ
rutâ destul de recent (N. Zaharia, M. Petrescu�Dîmbovita, Em. Zaharia,
A�ezèiri din Moldova . . ., Buoure�ti, 1 970). Pentru a sublinia importanta
repertoriilor judetene, ca �i pentru a evidentia munca autorilor Reperto
riului arheologic al judetului Boto�ani, vom compara citeva cifre din
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cele doua lucràri. Astfel va apare evidentâ c�terea numârului de des
coperiri arheologice dih ultimii ani.
ln prima lucrare pentru paleolitic sint inregistrete 1 7 9 de puncte,
in timp ce acum doar in j ud. Boto�ani au fast identificate 147 de puncte ;
pentru neolitic de la ciTCa 350 puncte s-a ajuns door pentru Boto�ani la
363 puncte, �i astfel de exemple ar putea continua.
Pent'I"u noi Reper.toriul arheologic al jud. Boto�ni constituie un
experiment, care sà ducà la întocmirea unui mode! de urmat de cele
la ite colective . Insistàm asupra necesitàtii unui tip de repertoriu unitar,
singurul oare va putea fi util �i pentru lucràrile de sintezà.
0 primâ problemâ pe care o vom aborda este aœea a componentei
colectivului. Repertoriul arheologic al j udetului Boto�ani este întocmit
de un colectiv format din trei autori : Al. Pâunescru reputat paleolitician,
cercetàtor la Institutul arheologic din Bucure�ti, Vasile Chirica dease
meni paleoli tician, cercetàtor al i nsti tutu lui din Ia�i �i Paul �adurschi
directorul muzeului boto�ànean, pasiond de cerceta rea neoliticului. Au
tarii R. . au a pel at la ajutorul a numerQl?i cercetatori �i au antre nat in
acFuruea lor un mare numàr de amatori pasionati de cercetarea tarheo
logicà. Consideràm cà pentru celelalte co l ect i ve ar fi indioatâ antl"enarea
a mai multi arheologi special-izati pe diverse perioade. Dease meni oredem,
di ar fi indkatà oooptarea unui istoric specialist in perioada feudalà.
Astfel ar fi evitate unele inadvertente.
Mlirr::: a autorilor R. -a fost farà îndoialâ imensa. Peste 1700 de puncte
s î n t c upr i n se în R . , sute de puncte au fost ve ri fica te pe tere n ; trebuie
�a rernarcàm �i deosebita probi tate 3 autoril cr în cazul preluârii unor
infonnatii, œrce üi ri de ieren etc
Cele doua volume ale R. au fost structu�·ate pe �ase capitole :
1) Istoricul cercctiirilor, carc cuprinde succinte referiri la cele mai
im po�·tante cercetüri de teren întreprinse în zona ·
2) Unele considera(ii metodologice în care autorii prez i ntà con\inu
.

.

tul chestionarului pe cme l-au adresat !?COlilor din judet. Acest chestio
nar cuprinde o buna parte din problematica repertoriului. Tot aici este
descrisà fi�a de teren care cuprinde : p;recizàri topog;rafioe, desCTierea
g�ografkà �i geomorfologica a punctului, întinderea a�ezàrii, inc-adrarea
culturala a materialelor, starea de conservare a �a�ezàrii etc. In fina1ul

capitolului autoŒ"ii expun prrincipiile dupa care se vor ghida in alcàtuirea
viitoarei editii a R. T1'ebuie rretinuta ideea publicàri i unor fascico l e de
t i p Inventaria Arheologica carre sa cuprinda materialul arheologic tipic.
Poote ca nu ar fi fost .r au ca in corpul Repertoriului o serie de mate
riale importante de s co perite întîmplàtor sa fie descrise mai amànuntit
�i �[t fie i lustrate.

3) Consideratii generale privind cadrul fizico-geografic al teritoriului
Boto}ani. 0 foar t e succintà dar �i foarte utilâ prezentare a cadrului fizico

geografic al zonei investigate.

4) Consideratii generale de ardin arheologic-istoric privind zona de
nord-est a Moldovei. Oapitolul prezintà o trecere în revistâ sistematica
a celor 1700 puncte arheologice cuprinse in R. Descoperirile sint grupate
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pe e poc i sau culûuri, tragindu-se unele . concluzii preliminare de ordin
istoric l'ji demografic . Din analiza rezultâ, pe de o parte necesitatea conti
nuarii cercetârilor de teren , i•ar pe de al ta parte se contureaza cîteva
observ:a tii interesante. Aici ar trebui remaroat numarul mare de desco
periri paleol i ti ce (147), fa pt ce poa te fi exp l i oat prin i ntens.a locuire a
teritoriului jud. Botol'jani in acea.sta epoca. Se pare ca zona oferea con
ditii deosebit de avantajoase de trni vînatorilor paleol itic i . 0 alta expli
catie ar putea fi prezenta celor doi p aleo l i ti cieni in colectivul R. l'ji este
normal ca interesul acestOI"a, chiar i nvoluntar, sâ fi c oncentrat asupra
acestei perioade.
Interesanta ni se pare l'ji semnalarea numarului foarte mie de des
coperiri neolitice, insa pentru aceastâ perioadâ vor trebui intensificale
cercetarile de teren, deoarece s-ar putea sa fie doar o l a c una a inves
t igatii l o r .

Ipoteza formulata de autori precu m ca : , teri to riul actual al j ude
tului Botol'jani nu a facut. .. parte din ·aria de forma:re a culturii Cucuteni"

.-a trebui sa fie supusa unei :riguroase verificâ<ri . Spectaculoasâ este
explozia de m ografic a din eneolitic, perioada pentru care sint deja ales
tate 295 puncte. La fel de interesante sînt !?i observatiile prilej u i te de
însumarea descoperirilo r �ntru •alte perioade.
Dupa pa:reTea noastra acest capital trebuia ilustrat prin harti oare
sâ g•rupeze descoperirile pe perioade sau oulturi. Ar fi bine ca în editia
viitoare sa se tina seama de acest l uc ru. 0 astfel de cartare ar pcr
mite urmarkea gruparilor de descoperiri (facuta în text de autorii R)
�i stabilirea cauzelor. Uneori se pare ca aglomerarea de desaoperiri se
da:toreaza prezentei unor d i le tan ti pasionati mre ani în !;ir .au strins
obiectele

descoperite întimplator, altec.ri numarul mare de descoperiri
pare sa se dato:reze functionarii ani in l'jir a unor l'j-an t ie :re arh eol ogi ce
care au trezit inte:resul localnicilor pentru antichitati.

De un real folo s este !;i succinba confrunta:re .a descoperirilor arheo
l ogice din perioada feudalismului, cu atestarea documentara a unor
sate !';i catune.

Poate nu ar fi rau ca pe viitor acestui capital sà-i fie rezervat un
spatiu m ai larg.

5) Repertoriul a�ezèirilor. Aici sint p:rezentate toate punctele depis
tate de cercetarile arheologice din judetul Botol'jani, atît prin periegheze,
cît !;i prin sapàtu:ri si s tema ti ce. P.unctele sînt notate cu .litere l ati ne , satul
cu cifre arabe iar comuna cu cifre romane. Sistemul es.t:e destul de
g·reoi, de multe ori citit01.'Ul este nevoit sa de cri pte ze cu a j u toru l celui
d e a l doilea VlOlum aceste
notatii.
Difkt.rltatea p u te a fi e vitc.·�a
printr-o tehnoredactare care sâ scoata în evidentà satul !;Ï punctul arheo
l ogic . Intr--o varian t a tipàrita a R. acest inconvenient va putea fi evitat.
Aœea!;i roemarcâ este valab i l a l'ji pentru bibliografia punctului. 0 a l t à
dificultate este r i di oata de lipsa unor materiale ilustrative, care dupa

pârerea noastra se impun într-o lucrare de tip repertoriu. Sînt foarte
multe perioade, faze !;i subfaze pentru care nu s-a ajuns la un consens
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între cercetâtori, ori in •aœst caz singura solutie râmîne ilustrarea mate
rialelor tipice.
6) Repertoriul localitiitilor. Capitolul sau mai bine zis volumul cu
prinde toate localitatilc din judet în oTdine alfabeticâ. Aici sînt notate
denumirile vechi, dispàrute �i actuale ale satelor, m entiunile documen
t<tre e �c.
Heperioriul arheologic al judetulu i Botol?ani este prevâzut cu doua
t·abel e de indici : al al?ezârilor l?i al localitâtilor.
Repertoriul alcàtuit de Al. Pàunescu, V. Chirica l?i P. $adurschi cons
t i tuie o lucrare valoroasà, un început promitâtor pentru atît de 'al?teptatul
Repertoriu arhcologic al României. Autorii merita cele mai calde felici
iàri pentru opera lor, pentru munca deosebitâ pe care au depus-o. Râ
mine ca exemplul l o r sa fie urmat de celeJ.alte colective ale repertoriilor

judetene.

Dan Monah l?i Silvia Antonescu
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