ANEXE
I

SCURT RĂSPUNS LA O RECENZIE.
In Re'tlista Istorică Română, vol. V-VI, 1935-1936, p. 459-461, d-l Vl.
Dumitrescu rece nzează lucrarea noastră: « Săpăturile arheologice dela Tangâru
(1934) - raport preliminar>, a părută în Buletinul dela Giurgiu, vol. I, 1935,
p. 1-55. Fiindcă literatura noastră de specialitate a început să cunoască în
ultimii ani regretabile «răspunsuri la recenzii », determinate, desigur, de felul
cum un recenzent a judecat o lucrare nouă, eram hotărâţi a nu răspunde.
Preferăm răspun su l de fapte în locul celui de vorbe. In cele două studii
publicate mai sus 1 credem că s'a"putut da un atare răspuns. Totuşi au mai rămas
câteva fapte. Le enumărăm: r) R ecenzentul cz'tefte superfz'cz'ul o lucrare nouă fi nu
controlează alta veche. D-1 VI. D. spune că am împărţit ceramica Boian în trd
categorii «pe baza unei clasificări anterioare a d-lui N estor>. De fapt noi am
deosebit două mari grupe, dintre care prima am împărţit-o în trei specii (p. r r;
toate scrise cu litere italice!). Clasificarea noa stră nu corespunde întocmai
aceleia făcute de d-l Nestor. S'au stabilit specii şi subspeciz" noui. Cititorul vrea
să ştie ce este al nostru şi ce este al altora, încheia recenzentul, dar el însuşi
cădea în greşală dela cele dintâi pagini: neatenţie, superficialitate sau reacredinţă? 2) Recenzentul nu fi-a însu.p"t sensul cuvintelor. D-l VI. D. vrea să lase a
se înţelege că noi n 'am şti ce-ar însemna anacromsm. Noi afirmam că acele de
os cu capul bilobat vor fi servit ca prototip celor de metal, ci nu învers,
<fiindcă ne-am găsi desigur într'un anacronism evident (p . 3;1). Ne refeream
la elementul timp, pe când d-1 VI. D. vorbeşte de tipologie. Da, tipologic este
posibilă derivarea acelor de os din cele de metal (d-l Vl. D. se gândise chiar
la cele de bronz mai înainte !), ca şi seria acestora din cele dintâi. Tipologia
poate înşela foarte uşor, mai ales în vremurile acestea. Chiar cu g reu se poate
spune care obiect imită pe celălalt şi care este începutul sau sfârşitul unei serii
de forme. Trebue să intervie altceva: noţiunea timp. Care obiect apare anterior
ca vreme? Este anacronz'c a spune că mai întâiu au apărut acele de metal (b ronz
sau cupru) şi apoi cele de os, ori că Alexandru Macedon a luat ca model pe
Cesar. Stratigrafia pare a arăta că cele de os sunt anterioare sau cel mult
contemporane cu unele de cupru (nu bronz!) . Recenzentul nu ştie iarăşi că
tehnica este o parte a stilisticei (p. 460) şi comite pleonasme. Dacă ar fi numai
acestea şi nu s 'ar resfrânge şi asupra metodei de lucru! 3) De dragul critz'cei
n egative. D-l VI. D., vorhind de stratigrafia staţiunei d ela Tangâru, spune că
noi am putut preciza p atru faze (p. 459 şi cu nota 2), dar aceste «faze• sunt
în realitate cele patru straturi· de cultură. Noi am împărţit stratul III (civilizaţia
Gumelniţa) în III a, III b şi III c (p. 7). R ecenzentul scrie : «dar un strat nu
se poate împărţi în trei, oricât de adânc ar fi el» (l. c. ; ca şi când noi l'am fi
împărţit după adâncime sau grosime!). D -sa mai afirmă că preferă să zică în
loc de III a, b, c, - când e vorba de împărţirea unui strat de cultură - fază
(z'b.). Cuvântul este repetat de două ori. Nu poate fi o greşală de tipar. D-l
Vl. D. preferă deci a introduce în stratigrafie conceputul fază. Se neglij~ază din
păcate din nou conţinutul unei atari noţiuni şi se desvălue, credem, ş1 şubre
zenia unei metode. Cuvântul fază implică noţiunea t zmp şi evoluţie. Se po~te
spune, de pildă , faza A sau B a civilizaţiei Cucuteni, dar nu ~e poate zic~
faza I, II, III stratigrafică. Un strat de cultură se poate împărţi p_e nzvel-r:rz· Ş!
aceste niveluri cor espund unei" faze de civil1~aţz'e, Intr'un strat de c~ltu:a.~ot f_1_ mai
multe niveluri, corespunzătoare mai multor faze ale aceleaşi c1v1hzaţ11 (v.
Tangâru III), care pot fi foarte bine notate cu literile a, b, c, etc. De altfel
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