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1 2 piese Iitice. Procentul pieselor ce se inserează în ansamblul remontajclor este de 45.9%.
Această valoare poate fi considerată foarte ridicată dacă avem în vedere fapt ul că cl cmcntclc
ncracordabilc ( 1 ti) ) au toate o lungime max i mă inferioară celei de 25 mm.

doar

Din punct de vedere tipologie. extrema raritatc a uneltelor descoperite nu permite o
in�:adrarc culturală sigură.

Prin dimcnstunilc sale reduse şi pozilia sa grota Jadot prczmtă caracteristici generale
ce lor mai multt: aşczăti mati apar1inând paleolitkului s upe ri or recent ca
Chalcux. Vcrlaine sau Pn:slc. Toate elementele �:onduc la interpretarea dcs�:operitii ca o haltă
temporară uti lizată cu ocazia vânătorii sau a rccoltatului la inceputul o scilal ic i Allcri1d intr-un
moment în (;!lrc optimum climatic nu era încă at i n s .
M onografia grotci Jadot �:uprinzând. a�:tivitatca de cc r�:c tan; a unor specialişti hclgieni de
distincte de �:ele ale

valoar�: se �:onstituic intr-un model de abordare intcrdisciplinară şi exhaustivă precum şi intr-un
instrument util pentru aprofundarca r�:al ităiilor - in�:ă nu foarte

hine

cunoscute - ak os�:ilalici

Al lcriid.
Senicu ŢURCANU

IONEl . C ÂNDEA VALERIU S Â RBU, ISTORICUL ORAŞULUI BRĂ ILA
DIN CELE MA/ VECHI TIMPURI PÂ NĂ LA 1540. Brăila, M uzeul Brăilei,
1 993, 94 p. + XLIV planşe.
.

Cei doi reputa\i specialişti de la Muzeul Brăilei şi-au impărlit munca pentru ti nalizarca
acestei lucrări după cum urmează : Zona Brc1ilei pcîm1 1a anul 1 000 d. Hr. � cuprinzând 1. Cadrul
nmural şi 11. Zona Brc1ilei în mileniile IV î. d. Hr. - 1 ti. Hr. - a revenit lui Valctiu Sârbu. iar
Brt7ila de la anul /000 la anul /5-10 - subsumând 1//. Realitt1(i demoJ.Irafice in zona Brt7ilei in 1·ec.
X-XIV şi /V. Et•olttţia vieţii ecmwmice u Brc1ilei şi a �onei incm(jurt1toare in .1·ec. X-XVI - s-a
concretizat sub semnătura lui Ionel Cândea.
Anexa cuprinde o listă a dcscoperirirlor monetare făcute la Brăila in cadrul ccrcctătilor
arheologice desfăşurate în perioada 1 986- 1 994 (.1·ic !). Cele 44 de l/u.1·traţii vin să argumenteze
prin imagine ideile sus1inute de către autori in text. Sunt prezentate piese de inventar arheologic.
de la cele apaqinând fazei Giulcşti a �:ulturii Aoian pâni{ la o biec te ccramicc datând din secolele
XVI-XVII. la care se adaugă o scrie de planuri şi hăt1 i .
În elaborarea lucrării ce i doi au tori au utilizat o bogată şi variată bibliografic. Numărul
n::dus de pagini este. în cazul lucrării prezenta te aici. înşe lăto r. Prejudecata că o temă de o
asemenea amploare se poate trata doar într-un număr mare de pagini este dezmi n l i tă de această
dată de marca �:oncentra1ic de informa1ic şi de rigoarea ,.matematică'' ce caractctizează lucrarea.
În PrefCiţtl cel care o semnează. binecunoscutul între specialişti Petre Diaconu. obsctva. în
maniera-i �:aracteristică, faptul că cei doi autori ..ş i-au aplecat luarea aminte tocmai asupra acelei
păt1i din trecutul Brăilei. care n-a intrat în preocupările prof. Constantin C. Giurcscu". refcrindu
sc. de bună seamă. la structura lucrătii 1.\·toricu/ oraşului Brc7ila din cele mui vechi timpuri pcînt1
.

a.l tt1zi (Bu�:ureşti. 1 968).
Prin /.1·toricul oraşului Brc7ila din cele mai veclri timpuri pcînc1 la 1 5-10. datorată celor doi
devotati slujitmi ai săi. Muzeul Brăilei - după �:um se precizează şi în Cuvtim înaime semnat de
'

către d i rectorul

Muzeului. Ionel Cândca - împlineşte un mai vechi gând al său iniiicrea unei
colectii sub gcneri�:ul l.�toricul oraşului Brihla din cele mai vechi timpuri ptint1 astt7::i ". Marcând
un inceput. cu atât mai mult trebuie ca această lucrare să atragă atcnlia. Prezentarea de fată se
,.
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poate incheia prin cuvintele scmnalarului Pre./"e(ei : .,pol spune că am in fală o l ucrare bună �i că
ca va fi cetită cu plăcere de iubiturul faptului istoric şi cu interes de specialist".
Cnsticc1 ASĂ \!OA IE

JEWS IN THE HUNGARIAN ECONOM Y 1 760-1 945, STUDIES
DEDICA TED TO MOSHE CARMILL Y- WEINBERGER ON HIS E/GH
TIETH 8/RTHDA Y, Euitcu by MICHAEL K. SILBER, Jerusalcm, Thc
M agncs Press, Thc Hcbrcw Univcrsity, 1 992, 297 p .
Fost ��f-rabin al comuni lă l i i israelite de rit occidental din Cluj ( 1 934- 1 944 1. prok�ur
emerit la U n i vers i tate a Jcs h i v a din Ne w York. Mushc Carrnill y- Wcinbcrgcr este o pc rso nal i la l o:.
culturală Jc anvergură. profund ataşată Jc comunilalca conf..: s ională căreia apar1ine şi de spa\JUI
transilvan. Je multiple simbiozc. unde ş i - a petrecut o bună parte Jin vială �i a lăsa t urme notabile.
Nu întâmplător. din vasta sa bibliografic. care in 1 990 număra ::!:!4 de titluri. o mare parte este
consacrată diverselor aspecte ale istorici evreilor din Ardeal : Memorial Volume .fi!r the lell"s o(
Cluj- Kolto·l'lir (edilia 1. 1 970 : II. New York. Scphe r Hl:nnon Prcss. l lJII H ). iar mai recent 1.1-toria
c'l 'reilnr elin Tmn.1·ill'llnia. 1623- I Y-1-1. ( B ucureşti. hl i t. 1-: n o:ido p ed ică. 1 994 ) şi Tfle Rnacl to L!/ 'e.

T11e Re.1nte Ope rcu inn o( lell "ish Refit�ee.\ nn riie Hun�arian- Rrmwnian Borcler in Transilvania.
I Y36-I Y-1-I. New York. S h en g ol d Puhlishers. 1 994). a l ă t u ri Jc numeroase arlil·ole risipite prin

sunt măsura une i aetiv i tăli eărturăreşli cc i m p u ne luare aminte. Nu aş omite
din realizările <Jcesluia o lucrare de exccp\ic. Tl1e Rahhiniml Semina n· nf' Budape.w Centennial
Volume. 1 877-I Y77 (New York. Scpher-Hermon Press. 1 9H6). fundamentală pe n tru inlclcg c rea
iudaitălii central-europene. indeosebi sub aspectul ci cultural. Aşadar. parc firească şi iniliativa
i n temei e ri i la Cluj a unui Institut de iudaislică ce poartă numele "Moshe Carmilly". suh
n:vistc de specialitate.

c•HJduccrca lui Ladislau Gycmanl .
in

acest context. comunitatea istoricilor maghiari (amintită de !van T. Bcn;nd şi Gyorgy
�ă marc h e ze ani vcr�an;a a HO ani lk v i ală a lui Mosh� Cann i l l y prin organizarea la
Budap�sta. in I I.JHH. a unui wlo�viu dedicat lol:ului ol:upal J� cvn:1 in economia U ngaric1 intr.:
1 760- 1 945. lniiiativa s-a dovedit bent:fică. n.:uşindu-�c ca la nu ma i două ucl:cnii de la apariiia
căqii lui W.O. McCa gg . Jewi.l-11 Nnh/e.1· mul Geniuse.1· in Modern Httn�wr ( 1 97::! ). de rcfcrinlă
până atunci. să se ofere un tablou mult mai cuprinzător şi nuanlal. De altld. putem vorbi Je 11
cunjunctură fcril:ilă in istoriografia problemei. anul următor marcând editarea volumului Social
anei Emnnmic Hi.l'torr o( Central European lell 'rr t:ditcd hy J. Don and V. K a rady . New
lUnki J au Ii nul

Brunsvick. l .ondon Transaction Puhlishcrs. l lJ H 9 .
Rcvcnind

ianuarie ( lJHH

dc u i cat l u i M. l'armi l l y . tcxleh: re uni�� in tumul
tol IX a însemnat i uuai talca maghiară. mecan ismele
Clllllpcnsalorii puse in lucru de al:castă comunitate şi c are au făcut ca evreii să devină
prepondercnli in toale Jomt:niile economic.: purtătoare ale modernilălii . Cartea constituie o analiză
a ccl11r mai semnificative performan1c colective. ca rezultat al unor eficiente s tra teg ii de gestionare
a i dc n t ităli i etnice şi religioase. dar şi de i ntegrare in comunitatea maghiară cc se dovedise atât de
g.cnernasă până in 1 9::!0. Asimilarea cvn.:i lor parc una din c�lc mai reuşite ac1i uni desfăşurate în
ccntrul şi �ud-estul Europei . cu cunsccinlc p.: carc autorii studi ilor le-au scos mereu în cvidcn\ă.
· Cuntrihuiiilc lui M ichael K. S ilhcr (A lell'i.,-IJ Minnritr in a Backwarcl Emnomy). Pctcr Hamik
(leu·s aml tlle Modemi ..:ation I!( Cnmmerce). Vcra Bacskai (Keu·i.l-11 Wlwle.mle Merclwnt.1· in Pe.1·l ).
Jc

fală

la colocviul din

oferii o imagine multidimensională <1
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