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EDITlJRA "CoNSTANTIN MATASĂ", 2001, 138 P. + 82 PLANŞE

"DiP. ::ele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre Carpaţii Răsăriteni n-au
reprezentat un obstacol în calea relaţiilor dintre cornunităţile omeneşti ( . . . ). Terna care
face obiectul expoziţiei arheologice şi al catalogului de faţă ilustrează şi pentru perioada
mijlocie a epocii bronzului carpato-dunărean aceeaşi realitate" (p. 9).
În perioada mij locie a epocii bronzului din teritoriul de la est şi vest de Carpaţii
Răsăriteni un rol important îl au desctlperirile aparţinând culturii Costişa, care a fost
descoperită şi definită de către reputatul cercetător prof.univ.dr. Alexandru Vulpe, în
unna săpături lor efect:Jate· în anii 1 959- f962, împreună cu prof. Mihai Zarnoşteanu, pe
"Cetăţuia" de la Costişa. Astfel, publicarea catalogului de expoziţie Cultura Costişa în
contextul epocii bronzului este o lucrare binevenită în istoriografia românească, mai
ales pentru. că sintetizează descoperirile aparţinând culturii Costişa atât din Moldova
centrală şi de nord, cât şi din depresiunile intrarnontane est-transilvănene.
Putem spune încă de la început că lucrarea a apărut în condiţii grafice deosebite,
fapt nu tocmai uşor de realizat în timpurile actuale, datorită greutăţilor prin care trece
cultura din România în general, şi muzeele în special.
Lucrarea debutează cu un Cuvânt înainte (p. 7-8), semnat de către Valeriu
Cavruc şi Gheorghe Durnitroaia, în care coordonatorii lucrării subliniază importanţa
fenomenelor complexe ce se petrec în perioada mij locie a epocii bronzului "prin
modificările majore pe care le aduce în peisajul etno-cultural al Europei centrale şi de
sud-est. Pe de o parte, în special în teritoriile situate la vest de Prut, se intensifică
cristalizatea unor entităţi etno-culturale de sine-stătătoare, proces favorizat, în principal,
de accentuarea sedentarizării comunităţilor şi de un anumit progres tehnic şi economic,
iar pe de altă parte, complexitatea din ce în ce mai crescândă a vieţii economice şi
sociale favorizează intensificarea relaţiilor dintre cornunităţile umane" (p. 7). În
continuare se .mplini�z.ă faptul că în ultimul deceniu epoca bronzului a constituit
subiectul unor manifestări cultural-ştiinţifice, dintre care sunt enumerate cele care au
avut loc Ia Călăraşi ( 1 99 1 ), Bucureşti ( 1 995), Alba-Iulia ( 1 997), Baia Mare ( 1 998). Însă,
"un moment cu totul excepţional a fost organizarea marii expoziţii «Gods and Heroes of
the Bronze Age. Europe at the tirne of Ulysses», cu colaborarea a peste douăzeci de ţări
europene, finanţată de către Consiliul Europei şi itinerată la Copenhaga, Bonn, Paris şi
Atena, în perioada decembrie 1 998 - mai 2000, în care s-au ·regăsit aproape toate
culturile epocii bronzului cuprinse între Carpaţi şi Atlantic" (p. 7).
Cu toate acestea coordonatorii lucrării menţionează că una dintre cele mai
interesante manifestări ale acestei perioade, complexul cultural Costişa - Kornarov Bialy Potok, a rămas "în conul de umbră" (p. 7), cu toate că aria de răspândire a acestui
complex cultural cuprinde "România, Ucraina şi Republica Moldova, cu legături strânse
şi rerninescenţe substanţiale pe teritoriul Poloniei şi Slovaciei" (p. 7).
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În acest context, al cunoaşterii realităţilor existente în spaţiul nostru în perioada
mij locie a epocii bronzului se înscrie şi organizarea, de către Complexul Muzeal
Judeţean Neamţ şi Muzeul Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe, a colocviului
internaţional cu tema "Carpaţii Răsăriteni în epoca bronzului. Complexul cultural
Costişa - Komarov - Bia!y Potok", precum şi a expoziţiei "Cultura Costişa în contextul
epocii bronzului din România". Aceste manifestări cultural-ştiinţifice reprezintă, aşa
cum mărturisesc organizatorii, "un pas important în direcţia unei colaborări fructuoase
între specialiştii din ţările amintite, cu speranţa că demersul nostru va fi urmat atât de
acţiuni similare în alte centre, cât şi de relansarea cercetărilor privind bronzul mijlociu
în Carpaţii Orientali" (p. 8). Meritul acestei expoziţii temporare este mai acela că
grupează, "pentru prima dată împreună" (p. 8), descoperirile aparţinând culturii Costişa.
Semnatarii Cuvântului înaime aduc, în continuare "un respectuos omagiu
·
domnului prof.univ.dr. Al. Vulpe, membru corespondent al Academiei", "iniţiatorul şi
sprij initorul cercetărilor de la Costişa" (p. 8). De asemenea, aceleaşi călduroase
mulţumiri sunt adresate şi domnului prof.univ.dr. Petre 1. Roman, ·precum şi instituţiilor
colaboratoare Ia realizarea expoziţiei.
Lucrarea continuă cu un capitol intitulat Perioada mijlocie a epocii bronzului la
est şi vest de Carpaţii Răsăriteni (p. 9- 1 2), semnat de către Alexandru Vulpe, în care
autorul "ne prezintă, succint, un tablou în care sunt evidenţiate multiple trăsături
comune, reflectând relaţii reciproce î�e comunităţile aflate pe ambii versanţi ai
Carpaţilor, în unele cazuri - cazul culturii Co_stişa (cu faciesul Ciomortan) - chiar a unei
entităţi culturale" (p. 1 2). Astfel, Al. Vulpe se referă "la prezentarea grupurilor culturale
din zonă şi Ia evocarea principalelor probleme ate stadiului actual al cercetărilor'' (p. 9).
În acest context sunt analizate descoperirile din judeţele Neamţ şi Bacău, dar şi
materialul specific acestei culturi descoperit în judeţele Suceava, Botoşani şi Iaşi. De asemenea,
este prezentat şi faciesul Ciomortan din depresiunile intramontane est-transilvănene.
Autorul mai subliniază faptul că "Pentru a reconstitui pe deplin modul de viaţă al
purtătorilor culturilor mai sus pomenite am avea nevoie de date mai consistente despre
ocupaţiile acestor oameni, respectiv date arheobotanice, arheozoologice etc." (p. 1 1 ). În
continuare se menţionează faptul că "Pe baza informaţiilor existente putem să admitem
că un rol însemnat în zonă 1-a jucat creşterea animalelor, agricultura situându-se pe locul
al doilea; cel puţin această situaţie este sugerată de siturile ocupate pe perioade de scurtă
durată, mai ales în cuprinsul culturilor Costişa şi Wietenberg. Aşezări ca cele de Ia
Păuleni (Ciomortan), Costişa, poate şi Siliştea, ar putea reprezenta centre ale puterii
sociale. Ele erau totodată bine fortificate şi situate în locuri ce dominau regiunea
înconjurătoare (Siliştea domina o largă porţiune din valea Siretului, iar Costişa valea
Bistriţei)" (p. I l ).
Urmează apoi partea catalogului propriu-zis, care debutează cu Consideraţii asupra
culturii Costişa - Komarov de pe teritoriul Moldovei (p. 1 3-22), semnat de Gh. Dumitroaia,
în care sunt tratate succint, în subcapitole, următoarele aspecte: Istoricul descoperirilor
(p. 1 4), Aria de răspândire (p. 14), Aşezările (p. 1 5), Locuinţe şi vetre (p. 1 6), Morminte
(p. 1 7 şi urm.):""Ceramica (p. 1 9), Topoare de aramă şi bronz (p. 20), Alte obiecte de
inventar (p. 20), Legături; datare (p. 2 1 ).
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Catalogul expoziţiei continuă cu subcapitolul Aşezări, necropole şi materiale
arheologice (p. 23-54), realizat de Gh. Dumitroaia, V.P. Batariuc, N. Bolohan, Anca
Popescu şi E.R. Munteanu, în care sunt prezentate în ordine alfabetică, pe sate,
consideraţii despre aşezările aparţinând culturii Costişa din spaţiul moldovenesc,
împreună cu fişele obiectelor ce provin din aceste aşezări prezente în expoziţie. Fiecare
aşezare este însoţită de bibliografia aferentă.
În cadrul acestui subcapitol se evidenţiază aşezarea eponimă care "este situată în
marginea de est a satului Costişa. Ocupă atât platoul de formă elipsoidală ( 1 00 x 46 m)
al promorltoriului numit «Cetăţuia», cât şi şaua care leagă acest promontoriu de terasa
înaltă a Bistriţei" (p. 24-25).
În capitolul Legături între Moldova şi sud-estul Transilvaniei în bronzul mijlociu
(p. 55-57), Valeriu Cavruc prezintă câteva repere geografice, care scot în evidenţă
importanţa Carpaţilor Orientali care "au generat uneori fenomene culturale originale
care au asigurat legăturile între Europa centrală şi estică" (p. 55). Autorul subliniază
faptul că prin "numeroasele pasuri şi trecători comunităţile străbăteau curent Carpaţii.
Începând din eneolitic, cât mai ales în epoca bronzului, populaţiile extracarpatice par să
fi fost mult mai active decât cele intracarpatice. Acest fapt s-a datorat, după toate
aparenţele, năzuinţelor populaţiilor răsăritene de a accede, pe de o parte, la bogatele
resurse din Transilvania, printre care cele mai importante erau cupru!, sarea şi aurul, iar
pe de altă parte - la reţeaua transeuropeană de circulaţie a cositorului necesar obţinerii
bronzului de calitate, indispensabil unor popula�i puternic dependente de război" (p. 55).
Legăturile intense între spaţiul de la est şi vest de Carpaţi sunt reliefate şi de faptul că de
multe ori culturi ale căror "arii de bază" erau plasate în spaţiul est-carpatic se extind şi
în estul Transilvaniei, aşa cum se întâmplă în cazul culturilor Ariuşd-Cucuteni, Costişa
Ciomortan, Sântana de Mureş-Cemjahov.
Autorul specifică însă şi faptul că uneori Carpaţii Orientali separau entităţi
culturale, dar de cele mai multe ori acestea aveau totuşi relaţii de schimb. Pot fi
depistate şi excepţii, pe care le putem pune şi pe "insuficienţa cercetării", cum ar fi
cazul "purtătorilor culturii Coţofeni, ca şi comunităţile grupului Zoltan", care par să nu
fi avut contacte importante cu vecinii lor din Moldova" (p. 55).
În continuarea, V. Cavruc analizează succint culturile care au existat în spaţiul
sud-estic al Transilvaniei în cursul epocii bronzului, concluzionând că: "Stadiul actual al
cercetărilor nu ne permite să desluşim toate aspectele privind raporturile dintre
comunităţile Wietenberg, Costişa, Monteoru şi Tei în sud-estul Transilvaniei. Cert este
însă faptul că acest teritoriu oferă arheologiei româneşti o şansă rară - cea de a regăsi pe
un teritoriu restrâns, în contexte deseori conjugate, manifestări culturale de sorginte
diferită" (p. 57).
În subcapitolul Situri şi materiale arheologice sunt prezentate descoperirile
atribuite culturii Costişa din spaţiul sud-estic al Transilvaniei, şi anume cele de la
Păuleni, Zoltan şi BraŞov, acordându-se o atenţie deosebită primului dintre aceste situri,
care de altfel a dat numele faciesului Ciomortan. La fel ca în cazul descoperirilor din
Moldova, şi descoperirile din sud-estul Transilvaniei sunt însoţite de fişele de obiect.
Un merit deosebit al acestei lucrări rezidă din faptul că ea este o ediţie bilingvă
(română şi engleză, varianta în engleză între paginile 77- 1 37), ceea ce oferă posibilitatea
ca descoperirile de tip Costişa s!!. poat!!. intra în circuitul ştiinţific internaţional.
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Lucrarea se încheie cu Abrevieri (p. 1 3 8), urmate de un impresionat număr
Ilustraţii, care, aşa cum am subliniat încă de la început, prin realizarea grafică de
excepţie, fac ca volumul să fie de o înaltă ţinută.
Putem concluziona că apariţia acestui catalog de expoziţie este, aşa cum
mărturisesc şi coordonatorii, "un instrument de lucru pentru colegii interesaţi şi un ghid
pentru publicul iniţiat" (p. 8), dar şi un exemplu de urmat, mai ales că nevoia publicului
de a se documenta asupra unei expoziţii şi asupra pieselor componente nu poate . fi
satisftlcută decât numai prin publicarea acestui gen de lucrare.
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