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pentru istoria spaţiului carpato - dunărean. Se cunosc acele construcţii rupestre
din Munţii Buzăului, din păcate prea puţin cercetate. Unii istorici le leagă de
activitatea la nord de Dunăre a lui Audius, călugăr originar din Mesopotamia,
exilat în această zonă în timpul lui Constanţiu II (337-361) şi despre a cărui
viaţă ne inforrnează Epifanius din Salamina. Ar fi interesant de cercetat şi de
stabilit o eventuală relaţie între chiliile rupestre din România şi manifestările
monahismului sirian şi capadocian, ale cărui influenţe reverberează, iată, până
în Spania, mai ales că se cunosc relaţiile strânse, în veacul al IV-lea d.Hr.,
între creştinii din Scythia Minor şi bisericile creştine din Asia Mică.
În sfârşit, ca un amănunt, să spunem că în fiecare volum, sub
titlul de Los fojadores de la Antigiiedad Tardia este prezentată câte o
p ersonalitate cu contribuţii deosebite în istoriografia Antichităţii Târzii.
In volumele recenzate aceşti istorici sunt: Franz Joseph Doelger, Paul
Goubert şi P. Antonino Ferrua, S.l.
Concluzia noastră după acest excurs este că toate volumele din
Antigiiedad y cristianismo au o val oare indiscutabilă, prin problematica
abordată şi prin modul în care aceasta este studiată. Ni se oferă o imagine
rotundă, din diferite unghiuri de vedere, volumele putând fi considerate verita
bile sinteze. Antigiiedad y cristianismo mai are o calitate, destul de rară la
lucrările ştiinţifice: accesibilitatea. Deşi au un nivel ştiinţific înalt, volumele
din publicaţia recenzată pot fi citite cu folos şi de un cititor mai puţin avizat,
care-şi poate face o imagine de ansamblu asupra problemelor studiate.
GEORGE ENACHE

Ioan Mitre� Aşezarea din secolele VI-IX de la Izvoare-Bahna. Re
alităţi arheologice şi concluzii istorice, Piatra Neamţ, 1 998, 1 74 p.
Î n urma investigaţiilor arheologice din ultimele decenii, în spaţiul
est-carpatic au fost descoperite sute de aşezări care pot fi încadrate în a
doua jumătate a mileniului 1 . Cunoscându-se un număr destul de mare de
aşezări, s-ar părea că există toate condiţiile pentru elaborarea unor sinteze
� are să analizeze, spre exemplu, caracterul lor, tipurile de locuinţe etc.
Insă, în realitate, datele continuă să rămână insuficiente, deoarece, în
majoritatea cazurilor, s-au efectuat doar cercetări de suprafaţă, ori aceste
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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cercetări aveau un caracter de salvare, astfel încât se cunosc destul de
puţine aşezări cercetate sistematic. În acest context, publicarea de către
Ioan M itrea a monografiei aşezării din secolele VI-IX de la Izvoare
Bahna, în colecţia B ibliotheca "Memoriae Antiquitatis"-IV, este nu
numai binevenită, c i şi absolut necesară.
Lucrarea este rodul cercetărilor de mare amploare efectuate între
anii 1 97 1 - 1 984 de către 1. M itrea şi colaboratorii săi, la Izvoare-Bahna,
judeţul Neamţ, unde a fost dezvelită o întinsă aşezare (în suprafaţă de
cea. 1 5 .000 mp) din secolele VI-IX.
Subtitlul lucrării, Realităţi arheologice şi concluzii istorice este
motivat astfel de către autor: "în măsura în care prezentăm descoperirile
şi analizăm cultura materială din această aşezare facem arheologie.
Încercând să reconstituim modul de viaţă al acestei comunităţi umane,
facem istorie. A doua latură a demersului nostru nu este posibilă fără
prima. Noi considerăm că pornind de la faptul arheologic trebuie să
încercăm remodelarea unor structuri. Drumul firesc este de la realităţile
arheologice la concluzii le istorice, concluzii care vor avea nota lor de
subiectivism " (p. 1 4) .
Î n capitolul I, 1. Mitrea face unele consideraţii privind cadrul
natural din regiunea în care se află aşezarea cercetată, pornind de la
realităţile vizibi le în zilele noastre. Astfel, aşezarea este situată pe raza
satului Izvoare, comuna Bahna, jud. Neamţ, în punctul La pod la
Hărmăneşti, pe malul drept al pârâului Băhnişoara. Din punct de vedere
fizica-geografic, comuna Bahna se suprapune zonei de contact a
culoarului Siretului, în dreptul Podişului Central Moldovenesc, cu
dealurile piemontane pericarpatice din SE Depresiunii Cracău-Bistriţa.
Aşezarea face parte din bazinul Siretului, care s-a dovedit a fi o
"
" autentică vatră de locuire multiseculară .
Capitolul II (p. 1 9-22) este destinat prezentării succinte a
descoperirilor arheologice din microregiunea în care se află aşezarea de la
Izvoare-Bahna. Cadrul natural din această regiune a oferit condiţii optime
vieţuirii umane. Pe baza cercetărilor de suprafaţă, dar şi a unor săpături
sistematice, se poate afirma că cele dintâi comunităţi umane au trăit, în
diverse puncte din această microregiune, încă din neolitic, dar nu l ipsesc nici
descoperirile aparţinând eneoliticului (o aşezare a culturii Cucuteni cercetată
la Aldeşti), epocii bronzului (cercetările de la Costişa, care au impus în
l iteratura de specialitate numele de cultura Costişa), o aşezare din Hallstatt-
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ul târziu, cetatea dacică de la Brad, o necropolă a dacilor liberi (sec. 1 1-ll l
d.H.) cercetată l a Moldoveni, o întinsă aşezare a dacilor liberi l a Izvoare, un
cimitir carpic la Ţuţcanii din Vale şi un altul la Dămieneşti (cu aproape 1 00
de monninte), aşezarea de la Mănoaia-Costişa cu orizonturi de locuire din
sec. 11-l l l, IV-V, VI-VII, precum şi aşezări le din secolele VIII-IX de la
Aldeşti, Bereşti-Bistriţa, lzvoare-Bahna.
În capitolul III (p. 23-26) este prezentată metoda de săpătură şi
stratigrafia. După cum era şi firesc, în modul de desfăşurare a
săpături lor arheologice de la l zvoare-Bahna a trebuit să se ţină seama
de configuraţia terenului. Astfel, secţiunile sunt amplasate pe curbele
de n ivel, având orientări diferite, s ituaţie ce poate fi urmărită d in
planul general al săpături lor arheologice de la Izvoare-Bahna (fig. 5 7) .
A u fost săpate 1 08 secţiuni plus casetele corespunzătoare dezvelirii
complexelor de locuire surprinse. Toate secţiunile au avut o lăţime de
1 ,50 m, lungimea lor vari ind în funcţie de condiţiile din teren. Între
sectiuni a fost lăsată o distanţă de 2m, uneori de 2,50m şi foarte rar
ma i mare. În toate secţiun i le s-a mers cu săpătura, în adâncime, până
la stratu l de pământ viu.
Din punct de vedere stratigrafic s-a constatat că pe terasa şi
pantele terasei din punctul " La pod la Hănnăneşti" există o succesiune de
aşezări din eneolitic până aproape în zilele noastre. Au fost delimitate
două faze în evoluţia aşezării din secolele VI-IX.
Capitolul IV (p. 27-84) prezintă aşezarea din secolele VI-IX, cu
două subcapitole (Nivelul aşezării din secolele VI- VII şi Nivelul aşezării
din secolele VIII-IX), iar pentru o mai bună sistematizare şi încadrare
cronologică a materialelor descoperite sunt prezentate pe etape şi
complexe rezultatele cercetărilor arheologice.
În suprafaţa investigată, reprezentând, foarte probabil, cea. 8590% din aşezarea aparţinând secolelor VI-IX (p. 24), au fost dezvelite 32
de locuinţe şi mai multe anexe gospodăreşti (28% aparţinând nivelului
din secolele VI-VII, iar 72% aparţinând secolelor VIII-IX).
Din prezentarea celor 32 de locuinţe reiese că majoritatea sunt de
fonnă aproximativ rectangulară, cu colţurile rotunjite (L5, L6, L7, LI 1 , L27,
L29 etc.), dar se întâlnesc şi cele de fonnă dreptunghiulară (L 1 8), patrulateră
(L3, L 1 7, L20), pătrată (L I , L9, L I O) sau neregulate (L2 1 , L25).
O importanţă aparte pentru caracterizarea locuinţei o are
adâncimea ei, deoarece majoritatea locuinţelor din această perioadă erau
adâncite în sol . Ion Mitrea consideră că " locuinţele care au podeaua mai
adâncită de cea. 0,75m pot fi considerate bordeie. Pe cele cu podeaua
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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adâncită, până spre 0,70m le considerăm locuinţe cu podeaua mai mult
sau mai puţin adâncită, iar cele cu podeaua la nivelul de călcare, sau de
construcţie (sub!. n.), le considerăm locuinţe de suprafaţă'' (p. 32, nota 2).
Clasificarea realizată de autor ridică unele semne de întrebare. În primul
rând, se face confuzie între nivelul de călcare, care reprezintă nivelul de
funcţionare a locuinţei din perioada respectivă şi n ivelul de construcţie
care este întotdeauna anterior nivelului de călcare. În al doilea rând, nu
întotdeauna se poate stabili cu precizie adâncimea de la nivelul antic de
călcare. În literatura de specialitate se folosesc diferiţi termeni pentru a
desemna locuinţele adâncite: bordeie şi semibordeie, bordeie şi locuinţe
adâncite în pământ sau locuinţe puţin adâncite în pământ ori se vorbeşte
de un tip unic - semibordeiul (a se vedea şi V. Neamţu, Hutte et demi
hutte. Une probleme de terminologie, în AliAJ, XXIV, 1 , 1 987, p. 1 5- 1 6).
În opinia noastră, mai corect pare a fi folosirea termenului general de
locuinţă adâncită.
Dacă în nivelul vechi al aşezării s-a găsit un inventar sărac, constând
din ceramică şi câteva obiecte din os, lut, piatră şi metal, în nivelul mai nou
s-a descoperit un material arheologic mai bogat şi diversificat. S-a putut
observa că multe elemente de cultură materială cum ar fi tipurile de locuinţe,
de instalaţii pentru foc, dar şi unele obiecte, ca de exemplu, cuţitele din fier,
fusaiolele din lut, străpungătoarele din os, şi chiar unele vase ceramice
lucrate cu mâna, au multe atribute intrinseci comune cu cele din nivelul
corespunzător secolelor VI-VII (p. 73).
Capitolul V analizează comunitatea sătească din secolele VI-IX.
Pornind de la constatarea că descoperirile arheologice de la Izvoare
Bahna reprezintă ceea ce s-ar putea numi istoria reală, autorul încearcă pe
baza acestor mărturii să "remodeleze" structurile comunităţii ce a trăit la
Izvoare-Bahna în secolele VI-IX, să " refacă" istoria lor şi în final să
formuleze unele concluzii de ordin general istoric.
Suntem de acord cu observaţia făcută de 1. Mitrea că numai pe baza
tipului de locuinţă nu se pot face atribuiri etnice sigure (p. 87), dar cu
menţiunea că şi încercarea de a lega unele elemente de detaliu de un
anumit grup etnic este riscantă. Deşi în secolele III-IV predominau
locuinţele de suprafaţă, legate de unii cercetători de condiţiile climaterice
(fiind caracteristice pentru perioada de vară) sau atribuite populaţiei
germanice, tehnica în care erau construite rămâne în general aceeaşi.
Astfel, cercetările din Muntenia au arătat că locuinţele adâncite din secolul
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III sunt identice cu cele din secolul VI (S. Dolinescu-Ferche, Aşezări din
secolul III şi VI e.n. din Sud-Estul Munteniei. Cercetările de la Dulceanca,
Bucureşti, 1 974, p. 1 07), fapt confirmat şi în aşezările din Oltenia (0 .
Toropu, Romanitatea târzie şi străromânii in Dacia Traiană sud-carpatică
(sec. III-XI), Craiova, 1 976, p. 1 2 1 - 1 22). Aceste dovezi confirmă concluzia
că, în foarte multe cazuri, locuinţa a continuat să fie construită în acelaşi
mod, pe tot parcursul mileniului I (cf. Dan Gh. Teodor, Tradiţii geto
dacice in cultura materială şi viaţa spirituală din secolele V-X e.n. de pe
teritoriul României, în AAM, VI-VII I ( 1 985- 1 986), 1 987, p. 433). Prin
urmare, deşi există unele deosebiri faţă de perioada precedentă, determi
nate de preferinţa pentru locuinţe adâncite, de poziţia instalaţiei pentru foc
sau de tipul acesteia, analiza locuinţelor din această perioadă nu oferă nici
un indiciu sigur asupra etnicului celor care le-au folosit.
În ceea ce priveşte ocupaţiile locuitorilor din aşezarea de la Izvoare
Bahna, pe baza materialelor descoperite, autorul consideră că se practica
agricultura, viticultura, creşterea animalelor, meşteşugurile (p. 88-90). Tot pe
baza aceloraşi materiale a putut fi făcută o diferenţiere între cele două nivele
de locuire, cu un plus pentru nivelul din secolele VIII-IX când se observă un
oarecare progres economic (fapt reflectat şi de creşterea numărului de locuinţe
şi respectiv sporul demografic din secolele VIII -IX - p. 93).
Datele privind viaţa spirituală a membrilor comunităţii săteşti de la
Izvoare-Bahna în secolele VI-IX sunt extrem de puţine. Cu toate că pot fi
făcute unele consideraţii plecând de la situaţia generală din spaţiul est
carpatic, şi desigur că noi nu excludem posibilitatea ca o parte sau chiar
majoritatea locuitorilor să fi îmbrăţişat creştinismul, totuşi, unele concluzii
ale autorului ni se par hazardate. Astfel, 1. Mitrea explică lipsa obiectelor
creştine sau purtând însemne creştine prin prezenţa slavilor, atestaţi în
nivelul de locuire din secolele VI-VII . Apoi, chiar dacă în nivelul aşezării
din secolele VIII-IX au fost descoperite unele obiecte cu însemne creştine
(pe peretele de la baza unui vas borcan a fost imprimată o cruce în pasta
crudă a vasului, pe fundul unui alt vas există un motiv dispus în cruce, iar pe
inelul cu chaton oval se observă două linii punctate dispuse perpendicular),
acestea ni se par extrem de puţine (avându-se în vedere o populaţie de cea.
1 00-1 25 de persoane - p. 95) şi unele chiar incerte pentru a putea
concluziona că "comunitatea sătească de la Izvoare-Bahna era creştină" (p.
97). Şi aceasta cu atât mai mult cu cât nu a fost descoperită încă necropola
aşezării ce va aduce cu siguranţă date noi şi importante în privinţa tabloului
etnic şi religios al comunităţii cercetate.
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Un rezumat în l imba franceză (realizat de Marius Alexianu), un
indice general, precum şi un număr de 57 de figuri vin să completeze
această lucrare.
Cu excepţia celor câteva opinii diferite de cele ale autorului,
considerăm că această monografie este una importantă pentru arheologia
românească şi avem convingerea că 1. M itrea, prin continuarea
cercetărilor de la Izvoare-Bahna, va veni cu noi date ce vor nuanţa
consideraţiile de acum.
IULIA MOLDOVAN

Codrin Valentin Chirica, Anglia şi chestiunea orientală
1830-1900. Studiu sintetic, Editura Helios, Iaşi, 1 999 ( 1 80 p.).
Studiul relaţiilor internaţionale implică, fără îndoială, pe lângă
abnegaţie, şi apropierea de o zonă a cercetărilor unde implicaţiile
factorului politic se exprimă într-un mod sintetic, în contextul unei
abordări cu profunde conotaţii interdisciplinare din sfera economicului şi
a raporturilor socio-umane.
Istoricul apropiat de studiul relaţiilor internaţionale este pus în
situaţia abordări i unei duble provocări : pe de o parte dinamica rapor
turilor politice internaţionale implică modificări complexe de la o epocă
la alta, pe care cercetătorul le analizează cu instrumentele şi percepţia
specifică timpului său; pe de altă parte, aria cercetărilor necesită preo
cupări în sfera interdiscipl inarităţii şi a multiculturalităţii.
Lucrarea lui Codrin Valentin Chirica se circumscrie abordării
sintetice a unui segment temporal cu numeroase transformări şi Aevoluţii,
integrat modernităţii din perspectiva relaţiilor internaţionale. Incă din
primul capitol, autorul ne propune un excurs istoriografic concis asupra
unei perioade extinse sub aspect cronologic, plasându-se într-un orizont
ideatic şi interpretativ permanent supus reevaluărilor.
Necesitatea unui studiu sintetic pe marginea evoluţiei politici i
externe britanice î n contextul complex a l evenimentelor c e caracterizează
chestiunea orientală în secolul al XIX-lea, nu poate fi pusă la îndoială.
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