. ARISTOTEL CRI�MARU, Drèigu$eni, Contributii la o monografie arheo

log!cèi, C.J.C.E.S. �i Muzeul judetean de istorie Boto$ani, 1 977, 191 p.,
95 plan$e.

Lucrarea semnatâ de Aristote! Cri�maru reprezintâ o incercare reu
!?iUi de a prezenta descoperirile arheologice fortuite de pe teritoriul co
munei Dragu..creni, jud. Botol?ani. Autorul, �.are nu este la prima tent.ativâ
de acest gen, este maroat de nobila pasiune a cercetârii t.recut:ului pâmin

tului românesc. Timp de peste cincisprezece an i, autorul a stri ns cu
dragoste, ·a restaurat cu m igalâ l? i uneori cu sacrificii materi:ule dovezile

trecutului. Ani în 11ir. cînd s-a ocupat de organizarea micului dar co
chetului muzeu din Sâveni, sau atunci cînd, revenit ca profesor la Dra

glJ.'?eni,

a cutreierat neobosit meleagurile drâgul?enene

adunind

vestigii

arheologice �i informatii de la sâteni, Aristote! Cri�maru a trezit inte
resul specialil?tilor pentru a�ezârile descoperite.
Activitatea

sa de pinâ acum s-a tradus prin publicarea mai multor

articole in reviste prestigioase, articole caracterizate prin probitate,
modestie l?i exigentâ �tiintifica. Numele sâu nu este necunoscut specia
li!? tilor, in special œ l or care se ocupâ de civilizatia Cucuteni.

Sedus

de

enigmele cucuteni:anului, de perfectiunea artei picturale ce a i n florit cu

milenii în urmâ pe pârnintul românesc, A. C. l?i-a inchinat o bunà parte
din viatà întocmirii volumului intitulat modest ,Cont.ributii la o mono
grafie arheologicii".
Deschiderea sâpàturilor arheologice sistematïce, la Dragu�eni,

con

duse de reputatul specialist prof. Vladimir Dumilrescu l?Î de cercetàtoarea
Silvia Marinescu-Bilcu, i-.a permis lui A. C. îmbogàtirea cuno11tintelor !?i
evitarea unor gire�eli in care cad, de obicei, pasionatii diletanti . Trebuie
sprus de la început ca A. C. este. in dificilul domeniu al arheologiei, un
autodidact, înzestrat cu o mare dozâ de bun .s imt, cu întelegerea sensu
lui istoriei !';i mai ales cu acea nobilâ încâpatînare care poartâ numele
d e pasiune.
Cei peste cincisprezece ani de muncâ se traduc prin bogata colec
tie arheologicâ pe care A.C., dînd dovadâ de un înalt patriotism, a do
nat-o Muzeului de i storie din

A.C.,

Boto�ani �i mai 'ales prin acest volum.

cercetînd cu migalâ teritoriul comunei, 1a reu11it sâ depisteze

�aisprezece a11ezâri din diferite perioade istorice. In volum acestea sint
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prezentate separat, dar grupate pe epoci : eneoliti"c, bronz �i migra�ii.

Chiar râsfoind numai volumul, observâm câ Dragu�eni este una dintre
œle mai bine œrcetate zone din intreaga Moldovâ.
Numânll cel mai mare de descoperiri apa�in culturii Cucuteai, in
special fazei A. Sedus de frumusetea materialului, ca �i de boga�ia lui,
autorul a consacrat œle mai multe pagini �i plan�e acestei faze. In
acest mod, volumul devine o lucrare de referin�â pentru cercetatorii
aœstei perioade. Materialul arheologic eSJte corect descris �i inoadrat,
autorul înœrcind �i reu�ind sa formuleze un:ele concluzii utile. Un nu
mar importJant de �ezâri din faza Oucuteni A-B a fast descoperit de
catre A.C. Mai pu�in numeroase, �arile din epoca bronzului ·aduc
totu�i o serie de materiale �i date noi. Cel de al treilea capital cuprinde
descoperirile atribuite perioadei migra�iei popoarelor. Au fast descope
rite numeroa<>e materiale 'arheologice datate in secolele I I I �i IV e.n.
Autorul se ocupa de o serie de descoperiri izolate, tumuli !'ji necro
pole sarmatice. L\.OCII'Ialrea se te:nni na cu un mie capitol in oare autorul
Incearca o succintâ reconstituire a istoriei oamenilor ce au trait pe me
leagurile Drag�enilor. Trebuie remarœtâ caldum cu oare A. C. se apleaca
asupra vestigiilor arheologice, �aptul ca in spatele �ragmentelor oera
mice !'ji uneltelor incea'I'Cà sâ vada ,oamenii trâitori pe aoele meleaguri".
Aflat departe de œntrele arheologice importante, A.C. a fâcut efor
tul !'ji a reu�it sâ depa�eascâ oondi�ia de diletant printr-o serioosâ docu
mentare bibliogmficâ. Astfel volumul devine o luorare fjtiintificâ utilâ
speciali�tilor cârora le pune l a dispozi�ie numeroase informatii !'ji mate
riale arheologice valoroase. Farâ i nd o i alâ lucrarea lui A.C. se va b uc um
Ufj8 cum spune �i prof. Vl. Dumitrescu in prefata sa. de o buna primire
din partea arheologilor români sau strâini.
Volumul cuprinde o bogatâ i lustratie deseniatâ, fotografii alb-negru
!?i chiar cîteva planfje color. Poate câ nu intotdeauna i l us tratia este la
cel mai înalt nivel, dar trebuie tinut seama câ cele mai multe desene
�i fotografii sint fâcute chiar de autor. Remarcâm �i tinuta graficâ ingt·i
jitâ fji inspiratâ. De o mentiune specialâ se poate bucura co perta semnatâ
de Valentin Blân,aru, mai ales supracoperta de 1a tirajul legat.
,

Nu putem incheia prezentarea noastrâ inainte de a adresa cele mai
calde felicitâri autorului, care prin strâdania sa constituie un exemplu
de

urmat.

Acel�i

felicitâri

le

adresâm

editorilor

acestui

volum,

C.J.C.E.S. �i Muzeul j udetean de istorie din Botofjani.
Silvia Antonescu
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