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Publicarea repertoriilor arheologice reprezintă o necesitate pentru arheologia
românească, pentru cercetătorii din acest domeniu, mai ales că aceste instrumente de lucru
reprezintă în primul rând o sinteză a descoperirilor arheologice pentru anumite perioade sau
pentru anumite spaţii teritoriale. Astfel, apariţia Repertoriului informaţiilor şi
descoperirilor arheologice din Oltenia. Epoca Latene este un eveniment binevenit pentru
literatura de specialitate, mai ales că "este prima încercare de a grupa informaţiile şi
mărturiile arheologice într-un Repertoriu care priveşte pe geto-dacii din spaţiul delimtat
geografic de Carpaţii Meridionali (mai exact Parâng şi Vâlcan), Dunăre şi Olt" (p. 7).
Chiar dacă lucrarea de faţă "nu este o cercetare exhaustivă ( ... ), în sensul că uneori
dispunem de detalii, alteori de sumare informaţii" (p. 7), publicarea acesteia reprezintă "un
punct de plecare pentru cercetările viitoare şi din aceste considerente a fost conceput ca un
instrument de lucru util specialiştilor, studenţilor, celor interesaţi de istoria veche a Olteniei
(respectiv geto-daci), celor care doresc să scrie monografia unei localităţi" (p. 7).
Lucrarea debutează cu o Introducere (p. 7- 10), în care autorul îşi motivează scopul
demersului ştiinţific, acela că analizând descoperirile din Oltenia, acestea "ne permit să
reconstituim istoria locală a zonei ca parte integrantă a istoriei naţionale, aceasta fiind de
altfel şi o cerinţă prioritară a cercetării istorice" (p. 1 0).
Urmează apoi câteva Consideraţii de ordin metodologie, în care autorul explică,
"pentru o mai uşoară regăsire a informaţiilor" (p. I l ), metoda de lucru folosită în
repertorierea localităţi lor cuprinse în această lucrare.
Autorul ne prezintă în continuare Cadrnlfizico-geografic (p. 1 2- 1 3) al teritoriului la
care se referă, caracterizat ca "un ansamblu format din masive şi culmi puternice, bine
individualizate, care au influenţat apariţia aşezărilor cu precădere pe suprafeţele de nivelare,
în şei sau la contactul cu dealurile subcarpatice" (p. 12), la care se adaugă zone de dealuri,
depresiuni largi, Piemontul Getic, dar şi câmpia Olteniei şi lunea Dunării. De asemeni,
autorul concluzionează că: "Rolului important al reţelei hidrografice în stabilirea
comunităţilor umane se alătură clima, bogăţiile solului şi subsolului, fauna, vegetaţia, care,
împreună, au oferit, din cele mai vechi timpuri, condiţii prielnice sedentarismului, înfrripării
şi dezvoltării comunităţilor omeneşti cu o apreciabilă densitate de locuire pe întreg teritoriul
de azi al Olteniei" (p. 1 3).
Aceste consideraţii de ordin fizico-geografic sunt urmate de Repertoriul informaţiilor
�i descoperirilor arheologice (p. 1 5 - 1 24), capitol ce reprezintă de altfel esenţa acestei lucrări.
ln această parte a lucrării ne sunt prezentate, pe localităţi, toate descoperirile atribuite epocii
Larene de pe teritoriul Olteniei. Astfel, sunt semnalate 337 de localităţi în care sunt
menţionate unul sau mai multe puncte cu descoperiri arheologice (aşezări, tezaure sau
descoperiri monetare izolate, necropole etc.). În cazul fiecărei descoperiri semnalate se fac şi
referiri bibliografice. De asemeni, în lucrare sunt prezentate şi descoperiri inedite până la
această oră, ceea ce îi conferă o mai mare valoare ştiinţifică, descoperirile de această natură
fiind însoţite de precizarea provenienţei informaţiilor.
Din punct de vedere metodologie repertoriul prezintă aşezările în ordine alfabetică,
iar "localităţile vor fi însoţite, în paranteză, de comuna şi judeţul de care aparţin. Obligatoriu
la fiecare localitate a fost trecut şi locul descoperirii. Dacă acesta nu s-a ştiut s-a menţionat
«Loc neprecizat»" (p. 1 1 ).
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Lucrarea se încheie cu un capitol intitulat Scurte consideraţii (p. 125- 1 3 1 ), în care
conf.dr. Petre Gherghe precizează că descoperirile din Oltenia, prin cercetarea acestora, ajută
la întregirea tabloului societăţii geto-dacice alăturându-se descoperirilor de acelaşi tip din
celelalte zone geografice ale ţării noastre.
Autorul afirmă că "geto-dacii au locuit întreg teritoriul Olteniei, dar densitatea
obiectivelor arheologice reflectă o distribuţie inegală de la o zonă geografică la alta
(Subcarpa�i, podiş, depresiune, câmpie) sau de la un sector geografic la altul (cursul
superior, mj lociu sau inferior al unui râu)" (p. 1 29). Explicaţia acestei distribuţii inegale a
obiectivelor arheologice din perioada de referinţă, este găsită de către P. Gherghe "fie
stadiului în stadiul actual al cercetărilor arheologice, fie şi în acceptarea ideii că geto-dacii au
avut preferinţă pentru anumite sectoare geografice" (p. 1 29). Din păcate ideea autorului nu
este susţinută şi prin prezenţa în cadrul lucrării a unei hărţi a regiunii la care se referă, fapt ce
ar fi demonstrat mai elocvent afirmaţiile de mai sus şi ar fi uşurat orientarea cititorului
nefamiliarizat cu zona Olteniei.
Autorul subliniază şi importanţa unui factor geografic deosebit, Dunărea, care "a
constituit ( ... ) un cadru natural, favorabil existenţei comunicaţiilor umane, dar şi un culoar de
vehiculare a bunurilor culturale. Aşa se explică numeroasele interferenţe sau aspecte
culturale identificate în Oltenia, nu numai în epoca dacică ci şi în celelalte epoci anterioare"
(p. 1 30).
În concluzie autorul precizează că o continuare a investigatiilor de teren ar da
"posibilitatea întocmirii unei evidenţe precise la nivel de judeţ, pe epoci istorice, putându-se
planifica ( ...) executarea eşalonată de cercetări sistematice, care vor avea ca rezultat nu
numai îmbogăţirea patrimoniului muzeal, dar şi o informare mai exactă cu privire la
densitatea de locuire şi stadiul de dezvoltare pe care 1-a atins civilizaţia geto-dacică în
această zonă cu remarcabile interferenţe culturale" (p. 13 1 ). De altfel, acest fapt este valabil
nu numai pentru regiunea Olteniei, şi nici numai pentru civilizaţia geto-dacică.
Lucrarea se încheie cu Abrevieri (p. 1 32-1 35), un Indice de localităţi (p. 1 36- 1 4 1 ) şi
cu Lista autorilor (p. 142-143), care uşurează utilizarea acestui repertoriu arheologic.
Putem afirma că publicarea Repertoriului informaţiilor şi descoperirilor
arheologice din Oltenia. Epoca Latene reprezintă un eveniment editorial important,
lucrarea sintetizând descoperirile geto-dacice din Oltenia, oferind astfel cercetărilor un util
instrument de lucru, iar publicului larg informaţii interesante.
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