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O trecere în revistă a resturilor osteologice
umane din paleoliticul românesc
ADINA

BORONEANŢ

Descoperirile de oase umane în paleoliticul din România sunt sporadice şi fragmentare în
ciuda numărului foarte mare de puncte paleolitice studiate sau doar semnalate. Între acestea,
doar un număr de posibil nouă au furnizat resturi de oase umane.
Prezentăm în continuare o descriere a lor. aşa cum apar ele din publicaţiile arheologice.

1. Cioclovina (Csoklovlna), comuna Boşorod, Judeţul Hunedoara
Peştera

Mare (Csolnoky),
Localizare: în carstul din Valea Luncanilor, versantul drept, Munţii Sebeşului, masivul
,,Dâlma Ponoriciu]ui", pe valea Streiului, afluent al Mureşului.
Este situată la 1,5 km sud de sat, la o altitudine de 775 m, deasupra unui masiv de calcar.
Lungimea peşterii este de 2054 m 1•
Cercetări:

M. Roska face cercetări aici în 1911, 1921, 1924, 1925, 1928 iar Z. Schreter în 1916. Cele
mai recente cercetări au avut loc în 1952, întreprinse de către membrii colectivului arheologic
de la Grădiştea Muncelului şi în 1953-1954 de către C.S. Nicolăescu-Plopşor, C. Mateescu şi L.
Roşu 2 .
Săpăturile lui M Roska au pus în evidenţă un singur strat de cultură conţinând unelte de
factură musteriană şi aurignaciană: aşchii şi unelte retuşate de jasp, hidrocuarţit, calcar
cristalin, silex (,, răzuitoare şi străpungatoare cu encoche musteriene, lame mari şi răzuitoare
aurignaciene asemănătoare cu cele de la Sita Buzăului3 .. "). Aceleaşi cercetări au pus în evidenţă existenţa a numeroase fragmente de Ursus spelaeus, unele dintre ele retuşate, de caracter
.
.
aungnacian.
În 1942, pe durata exploatării fosfaţilor din peştera de către societatea Nitrogen, a fost
descoperit de către lucrători un craniu uman, însoţit de trei cranii de urs şi de trei silexuri
aurignaciene. 4 Adâncimea la care au fost descoperite era de cca. 2 m. Toate erau fosilizate,
aparând în stratul de argilă fosfatică. Craniul, studiat de Fr. Rainer5 , este de tip dolicocefal
(indice 74, 2), bine păstrat, aproape complet şi aparţine unui „homo sapiens diluvialis/homo
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sapiens fossilis ', configuraţia regiunii suborbiticc amintind însă de neandcrtalieni. Determină
rile antropologice îl determină ca fiind o femeie de 30-40 de ani, aparţinând unui tip apropiat
de tipul Predmost II (ramura Cro-Magnon)c Rainer îl asociază „paleoliticului superior, în
particular aurignacianului" 7 .
Craniul a fost găsit în stratul aurignacian (cu elemente musteriene ). Problema încadrarii
sale cronologice este simplificată de faptul că în interiorul peşterii numai nivelul aurignacian
apare ca fiind în situ, elementele musteriene fiind remaniate. Doar la gura peşterii, pe terasă, au
fost identificate resturi musteriene în situ: o vatră cu urme de foc înconjurată şi acoperită de
unelte musteriene din calcar cristalin. Craniul a fost deci încadrat ca aurignacian 8 .
Găsirea craniului uman alături de cele trei cranii de urs - aşezate frunte la frunte - a dat
9
naştere la numeroase speculaţii referitoare la existenţa unui aşa-zis cult al ursului de peştera .
Deşi paralele etnografice ar putea fi găsite, nesiguranţa contextului descoperirii şi unicitatea sa
sugerează prudenţă în astfel de interpretări.
Înainte de 1911, învăţătorul Gyozo Tory din Călan împreună cu şeful de gară Ioan Lager
au descoperit în Sala Mare un prim craniu 10 , ulterior pierdut, alături de oase de Ursus spelaeus.
Piesa a fost găsită la 2 m adâncime, sub crusta stalagmitică din sectorul 1.
1

•

2. Ostrovul Mocanu, jud. Giurgiu
În timpul lucrărilor de construcţie a podului peste Dunăre, la 22 m adâncime a fost
descoperit un os frontal aparţinând unui Homo Sapiens Fossilis, în poziţie secundară.
Determinările antropologice au stabilit că este vorha de un individ, probabil femeie, în vârstă
de cca. 40 de ani 1 1.

3. Peştera Mică, sat Peştera, comuna Moieciu, jud. Brasov
Loca Iiza re: carstul din culoarul Rucăr- Bran, Ţara Bârsei, ,, Valea cu Calea", versantul
drept

12

.

Cercetări arheologice au fost întreprinse în 1957 de către C.S. Nicolaescu Plopşor,
Dardu Nicolăescu-Plopşor, I.Pop, Cantemir Rişcuţia.

Din context necunoscut a fos1 recuperat un fragment de femur atribuit unui Homo
'
•Sap1ens FOSSI·1·IS 1'..

4. Peştera Bordu Mare, Ohaba Ponor, comuna Pul, Judetul Hunedoara
(Robie von Ohaba Ponor, Peştera Ponorlci-Cloclovlna cu Apă)1 4
Localizare: Bordul Marc, Munţiii Sebeşului, valea Mureşului Mijlociu, bazinul Streiului,
sectorul Ponorici-Luncani.
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La sud-est de sat se află dealul numit Bordu Mare în care se află peştera eponima.
Accesul în peştera se face prin doua intrări. Lungimea peşterii este de 22 m, altitudine
695 m 15 •
Cercetări au fost efectuate de J. Mallasz în 1918, de J. Mallasz, M. Roska în 1923, 1924,
1925, 1928, 1929 16• Cercetări mai recente au întreprins C.S. Nicolăescu-Plopşor şi colaboratorii, precum şi Al. Păunescu 17 .
Nivelurile paleolitice determinate aparţin musterianului şi aurignacianului.
Între acestea, stratul III (musterian) a furnizat cele mai numeroase descoperiri: artefacte
de piatră (din cuarţit alb şi cenuşiu) precum şi o faună foarte bogată formată dintr-unnumăr
mare de specii (Ursus spelaeus, Canis lupus spelaeus, Hyaena spelaea, etc). În acelaşi strat au
fost găsite şi trei falange atribuite unui individ neandertalian 18 : o falangă de la piciorul
drept, una de la degetul arătător şi una de la inelar.

5. Peştera Muierilor, corn. Bala de Fler, Jud. Gorj 19
Localizare Cheile Galbenului, bazinul Oltcţului, versantul culmii Gârba, 2 km la nord de
localitatea Baia de Fier.
Peşteră cu patru nivele de formare, lungime de 3566 m, altitudine 45 m20 •
Cercetările au fost efectuate de C.S.Nicolăescu-Plopşor în 1929, şi reluate apoi între
1951-1955 împreună cu un grup de colaboratori 21 .
Resturi de oase umane au fost descoperite în sectorul A, la nord de restul galeriei M
(musterian), la 7.50 m denivelare fata de galeria principală.
Pentru Galeria Musteriană (M) există profilul nordic al secţiunii I şi profilul stratigrafic al
sectorului C 22 . În ambele au fost identificate două straturi de cultură musteriene:
Stratul I, aşezat direct pe patul peşterii (de dimensiuni variabile în funcţie de localizarea
secţiunii), de culoare gălbui roşcat. Era format din argilă cu un amestec de pietre căzute din
pereţii peşterii şi oase animale sparte. Ca artefacte au fost identificate unelte de cuarţit şi mai
rar de silex, de aspect musterian, şi oase lungi sparte.
În acest strat s-au găsit: A - un craniu uman, aproape complet, B -jumătatea dreaptă a
unei madibule şi alături, în asociaţie cu oase de urs, C - o diafiză tibială cu urme de roadere
la extremităti2 3 .
'
Stratul I era suprapus de un strat steril arheologic, mai cenuşiu la culoare, format din
bolovani mari de calcar şi oase animale întregi.
Stratul II de cultură este format din argilă gălbui roşcată cu material clastic. Uneltele de
24
cuarţit sunt similare cu cele din stratul I, dar mai atipice. .
Cel de-al patrulea fragment de os - o scapulă/fragment de omoplat - s-a găsit la 30 cm
sub acest strat.
Fragmentele au fost atribuite de D. Nicolăescu-Plopşor unui Homo sapiens fossilis, cu
unele caractere arhaice 25 .
Fauna din straturile musteriene este foarte bogată în oase de Ursus spelaeus (cca.
90%)26_
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6. Peştera Balogu (Szâ.bobâ.rlang), sat Crăciuneştl (Krecsunesd,
Karacsonyfalva), comuna Bălţa, judeţul Hunedoara
Localizare: Peştera este situată pe dealul Măgura, la nord de sat. Are trei intrări,
27
lungimea de 180 m, altitudine absolută de 450 m şi relativă de 150 m .
Cercetările au indicat existenţa a doua straturi de cultură, primul presupus a fi paleolitic
iar al doilea Coţofeni 28 . Săpături arheologice au fost întreprinse de M. Roska în 1924 care a
29
atribuit descoperirile musterianului .
Stratigrafie: strat superior: 0-0, 15 m - humă neagră brună cu pietre de var, cărbune şi
cioburi eneolitice; strat inferior: O, 15-0, 55 m argilă nisipoasă brun-roşiatică, cu bucăţi de
cărbuni şi oase de Ursus Spelaeus.
Stratul inferior, gros de 40 cm conţinea fragmente de oase de Ursus spelaeus şi bovide,
30
amestecate, precum şi un fragment spart dintr-un os presupus a fi de om , însoţit de aşchii de
calcar.

7. Peştera Gaura Llvadlţel (Gaura de pe Rolul

Llvadlţel),

Jud.

Caraş

Severin,

com. Coronlnl (fostă Pescart)-' 1
Localizare: Rolul Livadiţei, 120 m aval de "Gaura cu Muscă', carstul din Porţile de Fier.
Este o peştera uscată formată din multiple galerii cotite, la 70 m altitudine faţă de luciul
Dunării.

Cercetări

arheologice au avut loc în 1972 (V. Boroneanţ) şi 197 5 l V. Boroneanţ,
E. Terzea). Au fost puse în evidenţă patru straturi geologice. Stratul I esle steril arheologic
(grosime O, 40 m). Stratul II este compus din trei orizonturi loessoide din care cel superior
apaqine paleoliticului mijlociu. Din acesta a fost recuperată falangă I de Homo Sapiens
NeandL·rrhalc11.\·i.\_.1:!_ Stratul III aparţine epocii fierului. cultura Basarabi iar stratul IV este
medieval.

8. Peştera Avenul cu Incizii de la Gaura Clzmii, jud. Hunedoara,
sat Rlbicioara, comuna Rlblţa
Localizare: Munţii Metaliferi. carstul dintre Crişul Alb şi Arieşul Mic, masivul Grohot,
cheile Ribicioarei.
Peşteră naturală, altitudinea absolută 41 Om, relativă 80 m, lungimea totală 69 m.
Descoperită de grupul de speologic „Zărand" din Brad.1.1_
Cercetări arheologice în 1975 ele către Cantemir Rişcuţia, Irina Rişcuţia, V. Boroneanţ.
Este formată din două etaje despărţite printr-un aven adânc de 29m. Pe podeaua etajului
inferior a fost găsit întins un schelet uman şi resturi de Ursus spelaeus, ambele descoperiri
fiind interpretate ca paleolitice. Luate de C. Rişcuţea pentru studiu, rezultatele sunt în stadiul de
Buletinul Muzeului „Teoharie Antonescu", nr. 7-8/2001-2002
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34

manuscris . În etajul superior au fost descoperite desene incizate considerate medievale
(sec. XVI-XVII).

9.

Peştera

"La Adam", sat Târguşor, comuna Târguşor, Jud.

Constanţa

Localizare: cca. 4,5 km est de satul Târguşor, 4 km sud-vest de Gura Dobrogei, pe
versantul drept al văii Visterna. Peşteră este uscată cu cinci intrări, formată dintr-o sală de 20m
şi un culoar de 7 m terminat printr-o diaclază transversală 35 .
Cercetări: P. Samson, C. Rădulescu în anii '50. Coloana stratigrafică 36 este formată din
78 de niveluri, mergând de la musterian până la locuiri postpaleolitice de tip Hamangia şi
Gumelniţa.
Asociată

cu o industrie litică de tip gravetian (strat 72) şi o faună wtirmiană a fost
descoperit un mugure dentar uman, Ml superioară definitivă 37 . Dintele prezintă caracteristicile unui molar de Homo sapiens dar cu un caracter foarte arhaic - metaconulul - prezent
uneori pe molarul omului de Neandertal. Antropologul O. Necrasov l-a atribuit unui copil de
şase am.
Tabelul 2.1 prezintă concis descoperirile prezentate mai sus:
Tabel 2.1
Nr.
crt

Sit

I

Cioclovina

peşteră

2

Ostrovu
Mocanu

sit aer liber os frontal

3
4

5

Peştera

Mică

Bordu Mare
Gaura
Livadiţei

Tip sit

Fgt. osos.

craniu

Tip uman

Vârsta

Apartenenta

(ani)

culturală

Sex.

Vechime

Homo sapiens
fossilis

F

30-40

aurignacian ? 30 OOO BP

Homo sapiens
Jossilis

F

30-40

nedet.

peşteră

fgt. femur

nedet.

paleolitic?

peştera

3 falange

Homo
Neandertalensis

musterian

peşteră

falanga I

Homo sapiens
neandertalensis

musterian

Homo sapiens
fossilis

musterian ?

Craniu,
mandibulă

6

Baia de Fier

peşteră

(fgt.),tibie
(fgt.),

29.000 BP

scapulă

7

Craciunesti

peşteră

fgt os

nedet.
(Neandertal?)

musterian?

8

Avenul cu
incizii

peşteră

schelet

nedet. (Homo
sapiens?)

paleolitic
superior?

9

La Adam

peşteră

fgt. dinte

Homo sapiens

C

6

gravetian
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Contextul european al manifestărilor funerare paleolitice
În paleoliticul mijlociu european, numărul descoperirilor de resturi osteologice umane
este relativ scăzut. Se cunosc 21 de cazuri dintre 19 au fost acceptate ca „depuneri funerare" iar
38
două au caracter incert: La Ferassie 7 (Franta) şi Krapina (Iugoslavia).
Primele schelete întregi de neandertalieni se situează în intervalul de timp 60 000-40 000/35 OOO BP şi provin din siturile Le Moustier, La Ferrassie, Chapelle aux Saints.
39
Problema care se ridică însă este cea a intentionalitătii acestor depuneri .
Inteţionalitatea ar putea fi probată ~e aparenta dep~nere a sc~elete!or _în gr?foi spe~i~l
săpate şi acoperirea (protejarea) lor cu pietre sau alte obiecte de d1mensmm man . Poz1ţ1a
scheletelor în morminte (în paleoliticul mijlociu) este însă foarte variată iar obiectele de
inventar ar fi putut fi atât depuneri cât şi parte a solului de umplere a gropii.
C. Gamble 41 subliniază că un argument puternic împotriva intenţionalitătii funerare în
paleoliticul mijlociu o reprezintă apariţia scurtă în timp a acestor depuneri şi chiar locul de
apariţie: în Europa, ,,înmormântări" de tip Neandertal sunt semnalate doar în partea de sud-vest
a continentului (Franţa), în Belgia (peştera Spy) şi valea Neandertal (lângă Dusseldorf) în
Germania. În rest se constată o puternică fragmentare a materialului osos descoperit, conducând mai degrabă la ipoteze explicative precum practicarea canibalismului (canibalismul
ritual) 42 sau activitatea carnivorelor mari (care ocupau peşterile în acelaşi timp cu oamenii)
decăt o presupusă activitate funerară. O remarcă interesantă a aceluiaşi autor este aceea a unei
posibile proporţionalităţii inverse (în vestul Europei) între prezenţa scheletelor umane întregi
43
(sau aproape) şi intensitatea prezenţei carnivorelor în acelaşi loc . Gamble observă însă şi
puternica fragmentare a oaselor din descoperirile,, ... sud-estului Europei sau Mediteranei de
<~st unde a.fost găsit 1111 număr mare de [ragmente 44 de Neandertalieni, de exemplu la Vindija şi
la Krapina. Aici numărul carnivorelor, În particular urs şi hiena, nu numai <.:ă este foarte mare
În toate peşterile, dar uneori oasele lor domină în locuri vizitate şi de oameni ... ". 45 Există deci
două cazuri: ,, schelete întregi - prezenţă redusă a carnivorelor" şi „puternică fragmentareprezenţă intensă a carnivorelor", sugerând importanta raportului dintre aceşti doi factori în
analiza funerară a resturilor osteologice umane.
În peşkrile din România - fie că era vorba de indivizi de Neandertal sau de Cro-Magnonresturile umane apar înconjurate de un număr mare de oase de Ursus Spelaeus, Hyena spelaea,
Canis lupus spelaeus etc. Fragmentarea oaselor remarcată de Gamble nu trebuie văzută numai
ca rezultat al aducerii şi/sau consumului în peşteră de resturi umane, ci este la fel de plauzibilă
ipoteza deranjării posibilelor depuneri de schelete umane pre-existente de către aceste carnivore
46
în procesul ele săpare a culcuşurilor . Ipoteza este însă valabilă numai atunci când a fost
descoperit un număr relevant de fragmente osoase - aşa cum este cazul la Mereşti, Baia de
Fier şi poate la Avenul cu incizii. În celelalte cazuri. unde doar craniul sau fragmente de
falange au fost recuperate şi nu există dovezi care să sugereze existenţa anterioară a altor
fragmente, ipoteza aducerii lor în peşteră pare mai plauzibilă.
Un ultim argument al lui Gamble împotriva intenţionalităţii generalizate a depunerilor în
paleoliticul mijlociu este lipsa descoperirii de schelete întregi în aşezări în aer liber din Europa,
fenomen frecvent întâlnit mai târziu în paleoliticul superior (Sungir, Doini Vestonice). Deranjamentele cauzate de carnivore ar fi putut fi uşor evitate prin gropi special săpate, lucru care se va
întâmpla în paleoliticul superior. Prezenţa unor schelete întregi în afara spaţiului european are
şi ea o explicaţie plauzibilă: ,,Scheletele de neandertalieni au supravieţuit- printr-un noroc În regiuni favorabile climatic care au ţinut la distanţă o perioadă suficientă de timp animalele
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de cadavre, astfel fncât, acestea din urmă să se păstreze ca schelete intacte. Intenţionalitatea
celor care au făcut înmormântările rămâne necunoscută şi era mai degrabă legată de
debarasarea de cadavru decât de numeroasele calităţi de conservare, viaţă de apoi, motivaţii
47
simbolice sau spirituale " • Intenţionalitatea - trăsătură esenţială a funerarului - este cu atât
mai greu de dovedit48 cu cât datele cu care operează arheologia funerară sunt de cele mai multe
ori "fragmentare, incomplete, parţiale, conceptuale, selecti ve"49
Fără a lua în discuţie intenţionalitatea lor, G.Quechon 50 pune frecvenţa descoperirilor
pe seama intensităţii săpăturilor arheologice dintr-o anumită regiune, pe cea a densităţii
populaţiei paleolitice din zona respectivă sau pe seama factorilor care contribuie la o mai bună
păstrare/deteriorare a scheletelor înhumate.
Reţinem deci cele două probleme majore ale funerarului în paleoliticul mijlociu: cea a
intenţionalităţii depunerilor - discutabilă, în optica şcolii anglo-saxone şi a unei părţi a şcolii
franceze 51 -, şi cea a frecvenţei reduse a descoperirilor (fragmente sau schelete întregi), văzută
de şcoala franceză mai ales ca un stadiu al cercetărilor.

Pentru paleoliticul superior numărul descoperirilor din Europa este mai ridicat (113),
crescând însă şi raportul dintre cele considerate morminte sigure respectiv incerte (83 la 30)5 2 .
Fenomenului Poate fi explicat printr-o schimbare în practicile funerare - făcându-le poate mai
vizibile arheologilor. Ar putea fi efectul unei creşteri demografice. Sau poate amândouă.
Acceptându-le pe cele considerate certe, situaţia devine mai complexă în ceea ce priveşte
varietatea caracterului lor53 : exista morminte simple (majoritare) şi morminte multiple 54,
depuneri în gropi, în aşa-zise „amenajări" 55 , în „monumente funcrare" 56 ; poziţia scheletelor în
mormânt variază atât în interiorul sit-ului cât şi inter-regional, direcţiile de înmormântare sunt
şi ele foarte diferite.
Ca şi în cazul paleoliticului mijlociu 57 problema asocierii certe a artefactelor cu un anumit
mormânt este totdeauna dificilă 58 . Principalele materii prime ale artefactelor considerate ca
inventar sunt cochiliile de melci, scoicile perforate, osul, fildeşul, dinţii, ocrul roşu şi piatra
· (cea mai rar folosită). Distribuţia variabilă a inventarului în morminte ar putea sugera şi apariţia
unei anumite inegalităţi sociale 59 .
Alături de apariţia înmormântărilor multiple, o caracteristică nouă a paleoliticului
superior o constituie existenţa înmormântărilor secundare. În întreaga Europa se semnalează
schelete întregi iar depunerile conţinând doar fragmente de oase nu mai par simplul rezultat al
activităţii carnivorelor. Depunerea unei selecţii de oase are un caracter clar intenţionat: la
Isturitz au fost descoperite mormintele a aproximativ 43 de indivizi, în stare fragmentară, cu
predominarea oaselor craniului. Analog, în Grotte du Placarda Villhonneur (Charente) au fost
identificate oase disparate aparţinând la aprox. 54 de indivizi. Masset 60 notează pentru
populaţiile magdaleniene chiar prezenţa unor urme de descărnare intenţionată a oaselor.

România -

discuţia

descoperirilor

Prima observaţie care se impune făcută în cazul României este legată de locul de apariţie
al resturilor osteologice. În opt cazuri din nouă (şi printre cele mai sigure) contextul este cel de
peşteră. Un singur sit în aer liber a furnizat un fragment osos dar în acest caz (Ostrovul
Mocanu) bibliografia este foarte vagă, locul nu este indicat cu precizie iar fragmentul provine
din material aluvionar.
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Revenind la celelalte opt descoperiri - cele din peşteri
este de remarcat starea
fragmentară a materialului osos. Nu este de ignorat faptul în majoritatea cazurilor oasele umane
sunt însoţite de oase ale carnivorelor de peştera - ceea ce ar face posibilă ipoteza formulata de
Gamble: fie omul este mai degrabă pradă decât vânător, fie după moarte, cadavrul său este
devorat de către animalele sălbatice. În sprijinul acestei supoziţii vine descoperirea de la
Peştera Muierilor (Baia de Fier), unde un fragment de tibie umană prezenta la ambele capete
urme de roadere.
În şapte cazuri din zece fragmentele osteologice apar în stratul de cultură iar într-un caz
(Avenul cu Incizii) la suprafaţă. La Avenul cu Incizii scheletul era complet, în poziţia întins
pe spate, în asociere cu oase de Ursus spelaeus (V. Boroneanţ, corn. pers.). Dacă cercetările
antropologice îl confirmă a fi paleolitic, ar putea fi vorba de o posibilă depunere funerara cu
schelet complet, unică în România.
În ceea ce priveşte tipurile de oase descoperite - în cinci cazuri sunt indicate cranii sau
oase ale craniului (os frontal, mandibula, maxilar), în două cazuri oase lungi (femur/tibie) şi în
trei cazuri oase ale mâinii (falange, metacarpiene), într-un caz un mugure de dinte. Statisticile
antropologice sugerează că oasele care se păstrează cel mai bine sunt cele ale craniului, oasele
lungi şi dinţii 61 deci din acest punct de vedere datele existente sunt consistente cu cele din plan
european.
Sexul nu a fost determinat decât în două :azuri, vârsta în patru dar determinările sunt,
discutabile. După Roksandic, determinările bazate doar pe măsurătorile oaselor craniene nu
sunt concludente, aşa cum a arată în studiul populaţiilor preistorice din zona Porţile de Fier62 .
În ceea ce priveşte tipul uman, determinările antropologice indică resturi de ţa doi indivizi
neandertalicni (Bordu Mare, Gaura Livadiţei), trei Homo sapiens (ossilis (Cioclovina,
Ostrovu Mocanu, Baia de Fier), un Homo sapiens (La Adam) şi trei nedeterminaţi, dintre
care pe doi, pe baza atribuirii (de către descoperitori) stratului de cultură în care au fost găsiţi
i-am putea considera Homo sapiens neandertalensis (Crăciuneşti) şi Homo sapiens/Homo
sapiens fossilis (Avenul cu incizii).
Artefacte nu au fost descoperite în corelaţie considerată (de către descoperitor) certă decât
în cazul craniului de la Cioclovina - trei „unelte" de silex.
Aşa cum se observă din Tabelul 2.1 în cazul descoperirilor de la Cioclovina şi Baia de
Fier există o neconcordantă între posibila încadrare culturală şi cea cronologică.
Considerând cele enumerate mai sus, atât în privinţa caracteristicilor funerare ale paleoliticului european cât ~i a descoperirilor de pe teritoriul României, acestea de urmă nu pot fi
încadrate ca depuneri funerare, pc baza datelor de care dispunem în momentul de faţă din cauza
puternicelor deranjamente provocate de activitatea animalelor sau de activitatea antropică în
epocile ulterioare. Nu este imposibil însă ca depuneri de acest fel să existe în paleoliticul din
România, situaţie care nu poate fi rezolvată decât de viitoarele cercetări.

NOTE
I. V.Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor din Românu,, Bucureşti, 2000, p.74,75.
2. M.Roska, Les traces de /'homme diluvien dans la caverne Cholnocki de Csoklovina în DolgCluj, III,
p. 201-249; Rapport preliminaire sur Ies fouil/es archeolo giques de I 'annee 1925 în Dacia, 2, 1925,
400-41; Cercetări preistorice în I 924 în Comisiunea Monumentelor Istorice, secţiunea pentru
Transilvania, 1926,Cluj, p. 25-37.
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3. Repertoriul arheologic al României, judeţul Hunedoara. manuscris.
4. M.Roska, Cercetări preistorice....
5. Fr.Rainer, I.Simionescu, Sur le premier crane d'homme paleolithique trouve en Roumani, Analele
Academiei Române, Memoriile Secţiei Ştiinţifice, 1942, Bucarest, III~me serie, mem 12, L. Roşu,
V. Boroneanţ, Treptele antropogonezei, Bucureşti, 1987, p. 46-47.
6. Istoria. României, voi. I, 1960, p. 17.
7. Fr. Rainer, I.Simionescu, op. cit.
8. Al. Păunescu, Enciclopedia. arheologiei şi istoriei vechi a României, voi.I, Bucureşti, 1994, p.302;
Tratat de Istoria Românilor, voi.I, Bucureşti, 200 I, p.96. E. Alexandrescu consideră însă ca acest craniu
nu este neapărat aurignacian. El a fost datat recent la 29 OOO BP (A.Olariu, E. Alexandrescu, R.Hellborg,
G.Skog, K.Senstrom, M. Faarinen, P.Persson, Dating of some Romania bones by combined nuclear
methods, Journal of Radioanalitical and Nuclear Methods, Lund, vol.253, nr.2, 2002, p.307-311)
9. Pe seama aceluiaşi cult al ursului de peştera este pusă şi descoperirea din Peştera Rece, jud. Cluj, sat
Răchitele, comuna Margău. Aici au fost găsite numeroase oase şi cranii de urs de peştera dintre care
patru erau dispuse în cruce, ceafă în ceafă. Nu au fo8t identificate oase umane. Descoperirea a fost
atribuită musterianului (după M. Roska, Cercetări preistorice ... )
10. Referitor la acest prim craniu, M. Roska notează: ,, ... probabil au luat drept craniu uman pe cel al unui
urs tânăr" (după M. Roska, Les traces de l'homme diluvien ... , p.203).
11. Istoria României, voi. I, I 960, p. 17 şi Al.Păunescu (Tratat ... , p. 96) dau ca adâncime de găsire a osului
9 m. Nicolăescu-Plopşor (Le paleolithique dans la Republique Populaire Roumaine, Dacia, I, 1924,
p. 57), singura sursă directă identificată pentru această descoperire notează; ,, ... un os frontal foarte
fosilizat, descoperit la Giurgiu în aluviunile (sublinierea ne aparţine) insuliţei Mocanu, la 22 m adâncime,
în poziţie secundară, prezentând urme vizibile de rulare, a fost salvat graţie iniţiativei lui Gh. Rădulescu
şi M. Ionescu de la muzeul local. Caracterele morfologice şi metrice care au rezultat în urma studiului
antropologic făcut de D. Nicolăescu-Plopşor, au impus atribuirea sa ca Homo sapiens fossilis ". Datorită
descoperirii fragmentului frontal în material aluvionar atribuirea sa paleolitică este cel puţin discutabilă.
12. V.Boroneant Arheologia peşterilor şi minelor ... , p.18.
13. C.S.Nicolăescu-Plopşor, Săpăturile de la Peştera, Materiale, 6, 1959, p.25-31, C.S. Nicolăescu-Plopşor
şi colaboratorii, Cercetări paleolitice în peşterile din Ţara Bârsei, Materiale, 7, 1961,p. 15-18; Ist. Rom.,
p.17 semnalează „un mic rest fosil uman în strat geologic nederanjat". Istoria României, 1960, p.17 îl
citează ca fragment de femur. Determinarea antropologică îi aparţine probabil lui Dardu Nicolăescu
Plopşor.

14.

V.Boroneanţ.

ArheoloRia peşterilor şi minelor ... , p.80; Fr. Rainer, I. Simionescu, Sur le premiercrâne ... ,

p. 490.
15. Idem.
16. M. Roska, Rapport preliminaire sur Ies fouilles archeologiques de l'annee 1925, Dacia, 2, 1925,
p.407-411.
17. C.S.Nicolăescu-Plopşor şi colaboratorii, op.cit.,p.15-l 8, Al.Păunescu, SC/VA, 35, 1984,3,
18. Atribuirea a fost făcuta de către antropologul I.Gaal, Uijabb ember - es emloscsomleletek Erdely
Mousterijebol, în K6zlCluj, 3, 1943, p. l, 4-9, 42-44; Der erste mitteldiluviale Menschenknuchen aus
Siebenburgen, în Publicaţi,ile muzeuluijudeţean Timişoara, 3-4, 1927-1928, p.61-112.
19. În vechea împărţire administrativă aparţinea de raionul Novaci, regiunea Craiova (C.S.Nicolăescu
Plopşor şi colab., Date preliminare asupra rezultatelor paleoantropologice de la Peştera Muierilor, Baia
de Fier, Şantierul Grădiştea Muncelului, în SCIV,4, 1953, p.195-209).
20. V. Boroneanţ, Arheologia. peşterilor şi minelor ... , p.57.
21. C.S. Nicolăescu-Plopşor şi colaboratorii, Şantierul arheologic Baia de Fier ( reg. Craiova, r.Novaci) în
Materiale,3,1957, p.13-17.
22. Al.Păunescu, Paleoliticul şi mezoliticul din spaţiul cuprins între Carpaţi şi Dunăre, Bucureşti, 2000,
p.310-324, idem, Tratat de Istorie a Românilor, voi.I, 2002, p.311-3 I 2.
23 C.S.Nicolăescu-Plopşor şi colaboratorii, op.cit.
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24. C.S.Nicolaescu Plopşor, Le paleolitlzique en Roumanie, în Dacia 5-6, 1935-1936 (1938), p.41-60;
C.Daicoviciu, G.Ferenczi, St.Bodor, C.S.Nicolăescu-Plopşor, N.Gostar, M.Detin, P.Duka, Date

preliminare asupra rezultatelor paleoantropologice de la Peştera Muierilor, Baia de Fier, Şantierul
Grădiştea Muncelulu~ SCIV,4, I 953, p.195-209: C.S. Nicolăescu-Plopşor şi colab., Raport preliminar
asupra cercetărilor de paleontologie umană de la Baia de Fier din 1951, în Probleme de Antropologie,
1, 1954, p.73-86; C.S. Nicolăescu-Plopşor, Şan/ierul arheologic Baia de Fier, Materiale 3, 1957,
p.13-27; Al.Păunescu, Paleoliticul şi mezoliticul... , p.310-324; idem, Tratat de Istorie a Românilor,
voi.I, 2002, p.96. Datarea realizată de laboratorul din Lund dă pentru fragmentul de scapulă valoarea de
30 OOO BP) A.Olanu, E.Alexandrescu şi colab, Dating of some Rornanian bones, op.cit.)
25. Antropologul O.Necrasov şi-a exprimat rezerva atât faţă de circumstanţele descoperirii cât şi faţă de morfologia acestor fragmente osoase (0. Necra.<;ov. Origine~a şi evoluţia omului, Bucureşti, 1971, p.215).
26. Al.Păunescu, Paleoliticul şi mezoliticul .... p.313. Intr-o proporţie mai redusă au fost descoperite
fragmente de oase de lup, hienă, leu, vulpe, cerb, bovid.
27. V.Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor ... , p.75.
28. V.Boroncanţ, Arheologia peşterilor şi minelor ... , p.75
29. M.Roska, Cercetări preistorice În 1924, în Comisiunea Monumentelor Istorice, secţiunea pentru
Transilvania, 1926, Cluj, p. 25-37.
30. Repertoriul Arheologic al României, manuscris; M. Roska, op.cit., p.25-37 nu menţionează nici un os de
om deşi aceasta ar fi principala sursa bibliografică. Existenţa acestui os este cel puţin dubitabilă.
3 I. V .Boroneanf, Descoperiri arheologice În unele peşleri din defileul Porţilor de Fier, Grupul de Cercetări
Complexe Porţile de Fier, Speologia, seria monografică, Bucureşti, 1979, p.142-143, Arheologi.a
peşterilor şi minelor ... , p.20
32. Determinarea a fost făcută de E.Terzea (după V. Boroneanţ, corn. pers.)
33. V.Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor, p.82.
34. V.Boroneanţ, Arheologia peşterilor şi minelor... , p.82 citează pe C.Rişcuţia, I.Rişcuţia, V.Boroneanţ,
P.Chirilă,.Nedopaca, Descoperiri/{, din Peştera Ci~mei de la Ribicioara, comuna Ribiţa,jud Hunedoara, în
manuscris. Din nefericire. în răstimpul de la predarea manuscrisului până la publicarea acestui articol
valorosul antropolog C. Rişcuţia a dispărut dintre noi, iar informaţiile amintite sunt mai de greu de verificat.
35. AI.Paunescu. Paleoliticul şi mezoliticul de pc teritoriul Dobrogei, voi. II. 1999, p.202
36. P. Sarnson. Etudes sur le qualemair<' dans le monde. Vlll-c Congres lNQUA. Paris (1969), I 969,
p.629-636. Al.Păunescu. op.cit, loc.cit.
37. O.Necrasov. op.cir. p.215.
38. P.Binant, /,ll Prehistoire de la Mort (Ies premiere.\· sepultures en Europe), Paris, I 991, p.13.
Descoperirea de la Krapina. datată aprox. 75 OOO BC. cuprinde 'oase uman~ sparte curios sau prezentând
semne de înlăturare a dimii de pe os" după C. Masset ( La mort au periodes prehistoriques el protohistoriques, în Arclieologie funeraire, Collection Archeologiques, Paris ,2000, p. 55).
39. H.Hărke (The Nature of Burial Data. în Buri al and Society. The Chronological and Social Analysis of
Archeological Burials, ed. K. K.Jensen, K. H. Nielsen, Denmark. 1997, p.19-27) face deosebirea între
intentional data - ca rezultatul conştient şi aşteptat al unei actiuni şifunctional data - rezultatul unei
acţiuni văzut ca o consecintă a acesteia. fără ca această consecinţă sa fi fost urmărită ca finalitate a
acţiunii. Intenţionalitatea depunerii presupune deci existenţa unor urme de pregătiri funerare având ca
finalitate monnâmul unui individ.
40. C.Garnble. The Peopling of Europe, în The Oxford lllustrated Prehistory of Europe, Oxford-New York,
p. 34.
41. idem.
42. C.Masset, op.cit, p.55.
43. În peşterile din Franţa în care s-au semnalat schelete păstrate întregi, prezenţa carnivorelor este mai slab
atestată (după C.Garnble, The Palaeolithic Societies of Europe, Cambridge, 1999, p.311 ).
44. Sublinierea ne aparţine.
45. Idem.
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46. J. Stiner (Honor among thieves - a zooarcheological study of Neandertal. ecology, Princeton, 1994)
demonstrează pentru cazul peşterii Guattari (Mo 1'. .:! Circeo, lalia)- unde un craniu nendertalian a fost gasit
izolat intr-un cerc de pietre- că aşa-zisul aranjament funerar era pur şi simplu parte a unui culcuş de hienă.
47. C.Gamble, The Peopling of Europe, p. 35.
48. ,, .. .intenţionalitatea depunerii de resturi umane, evident necesară afirmării caracterului său sepulcral, este
deseori dificil de demonstrat, ceea ce uneori a dus la afirmaţii excesive[ ... ] în special pentru perioadele
mai vechi" dupa D.Gambier, Pratiques funeraires au paleolithique superieure en France le sepultures
primaires, în Bull.et. Mem. de la Soc. d' Anthropologie de Paris, n.s., t.2, n.3-4, 1990, p.19-28
49. H.Hărke, op.cit, p.20.
50. G.Quechon, Les sepultures des Hommes du Paleolithique Superieure, în La Prehistoire fran~aise, ed.
H. de Lumley, Paris, 1976, p. 728-733.
51. B. Vandermeersch (Les sepultures neandertaliennes, în La Prehistoire fran~aise, ed. H. Lumley, Paris,
1976, p. 725-727) subliniază că pentru a vorbi de un mormânt e necesară dovada că acel cadavru nu a fost
abandonat ci a fot depus deliberat în groapă sau protejat de voluntar de blocuri de pietre (p.725). Simpla
descoperire a oaselor în conexiune anatomică nu este suficientă (p.726). Depunerea aşa-ziselor ofrande în
mormânt reprezintă şi ea o problemă, întrucât ,, ... obiecte asemănătoare celor interpretate ca ofrande se
regăsesc în mai toate nivelurile arheologice ale mormântului.[ ... ] Pentru a vorbi de ofrande e necesar ca
obiectele să aibă un caracter excepţional prin dimensiuni, raportat la conţinutul arheologic al nivelului
sau la dispunerea lor în mormânt" (p. 727).
52. P.Binant, La Prehistoire ... , p.13.
53. C. Masset, op.cit., p.61.
54. Morminte duble s-au observat la Bruniquet, Franţa (două femei), Grotte des Enfants, Italia (doi copii; un
adolescent bărbat şi o femeie), Sungir, Rusia (doi copii), triple: Sarma Grande, Italia (adolescent bărbat,
femeie, copil), Doini Vestonice, Cehia (doi bărbaţi, o femeie), patru indivizi la Doini Vestonice, Cehia
(doi bărbaţi, o femeie, un copil), cinci indivizi la Cro-Magnon, Franţa (doi bărbaţi, o femeie, doi copii)
(după Binant, La Prehistoire ... , p.37).
55. Prin „amenajări" înţelegând structuri care ar putea acoperi sau închide corpul în întregime: blocuri de
piatră, oase, făcând astfel evidentă intenţionalitatea depunerii. Ca exemple se citează des Gough's Cave
(Marea Britanie), Doini Vestonice II (Cehia), Malta (fosta URSS).
56. Binant menţionează trei astfel de amenajări pentru paleoliticul superior: Predmost, Cehia; Kostenki II,
Rusia; Saint-Germain-La Riviere, Franţa. La Predmost a fost identificată o „cameră funerară" de
4 x 2,5 x 2,6 m, ,.tapiţată" cu omoplaţi şi maxilare de mamut, ansamblul fiind închis cu un capac de
pietre. La Kostenki II s-a descoperit o cameră funerară mărginită de oase lungi şi cranii de mamut iar
la Saint-Germain-La Riviere, ,,un mic prototip de dolmen" din doua dale de calcar depuse pe patru
pietre formând picioarele şi cu un „buzunar" de adăpostire a capului. (P. Binant, La Prehistoire ... ,
p.65)
57. Vezi nota 30.
58. Binant, La Prehistoire ... , p.87-107.
59. Masset, la, mort au periodes ... , p.61.
60. Masset, op.cit, p.63. Autorul sugerează ca ideea înlăturării cărnii nu implică neapărat canibalismul
,,ritual" ci posibil ideea recuperării oaselor „ca suvenir sau ca obiect de podoabă".
61. Studiind resturi de oase neandertaliene - fragmente şi schelete întregi, 262 de indivizi au fost identificaţi
ca numărul rezultant al fragmentelor (pentru zona sud-estică şi mediteraneeană), în timp ce 22 de
schelete întregi de adulţi şi 12 de copii au supravieţuit în Franţa, Italia, Belgia, Germania. În cazul
indivizilor fragmentari, domină dinţii, părţi ale craniului sau craniul întreg, oalie ale mâinilor şi
picioarelor. Pentru indivizii întregi, s-a constatat însă că oasele considerate „mai moi" s-au conservat cel
mai bine (C. Gamble, The Palaeolithic Societies ... , p.312).
62. M. Roksandic, Transitionfrom Mesolithic to Neolithic in the lron Gates Gorge: physical anthropology
perspective, PhD thessis, 1999, mss .. Diferenţele între concluziile obţinute asupra populaţiei de la Vlasac
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de Roksandic şi S.Zivanovic (Mesolithic Population in the Djerdap Region, Balcanica, 6,p.1-9) şi
J.Nemeskeri (Demographic Structure of tize V/,,.-ac Epipaleolithic Population, in Vlasac. Mezolitsko
naselje u Djerdapu, Beograd, 1978, p.97-134) care şi-au bazat determinarile doar pe studiul oaselor
craniene, sunt notabile. Roksandic sugerează că oasele post-craniene sunt de multe ori indicatori mai
buni sugerând folosirea unor variabile non-metr;ce care ar trebui observate. De asemenea, robusteţea
unui individ nu ar trebui considerată a priori ca un semn al dimorfismului sexual în cazul determinărilor
sexului indivizilor.
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Aşezarea

de la Lapoş - punctul Poiana Roman, semnalată în 1958 de către pedologul
Mircea Spirescu şi săpată în anii 1959-1963 şi 1966 de către mult regretatul nostru coleg Florea
Mogoşanu, a intrat în literatura de specialitate ca singura aşezare aurignaciană cunoscută până
acum în nord-estul Munteniei şi una din cele mai întinse şi mai bogate aşezări-atelier din
spaţiul cuprins între Carpaţi şi Dunăre.
Deşi nu a publicat nici un profil, FI. Mogoşanu descrie în raportul preliminar, apărut în
I 962, stratigrafia geologică a aşezării, pe o grosime de 1,65m 1•
El ajunge la concluzia că aici a existat o locuire aurignaciană mijlocie cu elemente
sporadice de tehnică musteriană conchizând că „atât poziţia stratigrafică cât şi o parte din
materialul arheologic recoltat indică atribuirea acestui strat de cultură unui paleolitic
superior întârziat " 2.
Acelaşi arheolog, într-un alt articol apărut în 1969, face următoarele precizări stratigrafice. El distinge între 0,85-0,65 m adâncime un inventar litic aurignacian cu elemente de
tehnică levalloaso-musteriană dar în care se aflau şi câteva unelte (două vârfuri tip La Gravette,
o lamă ă bord abattu, un gratoar microlitic) gravetiene târzii, între 0,50-0,25 m o industrie cu
unelte masive, atribuită aurignacianului întârziat iar între 0,25-0,00 m, o industrie litică
tardenoasiană (cu 12 trapeze, 20 gratoare microlitice, burine pe lamele şi două vârfuri tip La
Gravette) precum şi o locuire neolitică timpur;e ce ocupa o suprafaţă restrânsă, situată pe locul
cel mai înalt al aşezării, cu fragmente ceramic? atipice şi topoare plate, şlefuite. FI.Mogoşanu
considera că la Lapoş a existat „un aurignacian întârziat pe baza căruia s-a dezvoltat un
epipaleolitic ( campignian )" 3 •
Într-un capitol din studiul său monografic apărut în 1978, referitor la apartenenţa
culturală, originea şi etapele de dezvoltare ale paleoliticului din Banat, FI.Mogoşanu face şi
unele observaţii privitoare la aurignacianul de la Lapoş, afirmând că, materialul litic din
atelierele de prelucrare din această staţiune este situat stratigrafic într-un depozit aparţinând
ultimului stadiu wtirmian şi că tot aici, în mediul aurignacian, au fost descoperite şi câteva
piese gravetiene. Pe baza acestor descoperiri, el ajunge la concluzia că, în sudul ţării au fost
identificate numai câteva grupe răzleţe şi restrânse de populaţii aurignaciene care au vieţuit
4
până târziu în Postglaciar .
Sintetizând observaţiile referitoare la stratigrafie am putea vorbi la Lapoş de următoarea
succesiune (de jos în sus):
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A - Nivelul I - aurignacian, aflat într-un sol brun închis cu desprinderi poligonale, gros
de 0,55-0,65 m; într-o anumită parte a suprafeţei săpate, nivelul I este despărţit de nivelul II de
un steril, gros de cca. O, 15 m;
B - Nivelul II - tardenoasian, situat într-un sol gălbui-albicios prăfos (loess degradat
supus în permanenţă acţiunilor apelor de şiroire şi deflaţiei), gros de O, 18-0,20 m;
C - Nivelul III - postpaleolitic, aflat atât în solul gălbui-albicios cât şi în orizontul negru
al solului actual, ambele având o grosime de cca. O, 15-0,20 m.
Este de reţinut că acest ultim nivel, ca şi o bună parte din grosimea nivelului subjacent, au
fost remaniate atât de lucrările agricole, cât şi de cele de împădurire şi defrişare a poienii, fapt
ce explică prezenţa pieselor litice până la suprafaţa solului. De asemenea, trebuie să menţionăm
că, în unele zone ale suprafeţei săpate, în aceste depuneri remaniate s-au găsit aprox. 100 de
fragmente ceramice corodate, având o pastă neagră iar ca degresant, în bună parte pleavă,
precum şi câteva topoare plate de piatră şlefuită. Dacă între aceste fragmente ceramice şi
topoare există o relaţie de contemporaneitate, atunci s-ar putea vorbi, cel puţin în suprafeţele
săpate, de o săracă locuire neolitică, aparţinând unei culturi greu de definit datorită lipsei
5
formelor şi a decorului .
Este important să menţionăm că pe întreaga suprafaţă săpată, de cca. 1200 mp, nu au mai
fost descoperite, în afara materialului litic şi a fragmentelor ceramice, alte resturi de locuire,
cum ar fi vetrele de foc sau resturile de faunii, acestea fiind probabil distruse de aciditatea
solului în care au zăcut precum şi de abunder, ~le precipitaţii (ploi, zăpezi) ce s-au infiltrat în
decursul timpului, topindu-le. Datorită inexistenţei acestor urme de locuire şi bulversării
parţiale a sedimentelor, ca urmare a intervenţiei antropice, criteriul tehno-tipologic, la care s-ar
putea adăuga atât cel al preferinţei pentru anumite roci necesare prelucrării, cât şi cel al
dimensiunilor pieselor- au contribuit. alături de observaţiile stratigrafice la care ne-am referit,
la definirea şi gruparea celor două industrii litice atribuite aurignacianului şi tardenoasianului.
Nu este cazul să intrăm în detalii privind tehno-tipologia acestor industrii litice, dar ne
simţim datori, să facem unele consideraţii. Din studiul tipologic al celor cca. 530 de unelte
aurignaciene. procentul cel mai ridicat îl constituie piesele cu encoche (26,78o/Cl), urmate de
piesele denticulafl' (23.4 l <,\,). buri ne ( l 0,67o/() ). rac/ou re ( 9,91 % ), gratoare (9, 18% ), rabot-uri
(4.()9%) şi altele. Grnpa diverse (4,69%) cuprinde tipuri variate, fie unelte simple, fie cu funcţii
multiple. dintre ele amintim cioplitoarele bifaciale, gratoarul asociat cu un burin şi cu un
. I u convex (, .
rac l oar s1mp
Ceea ce ne reţine atenţia este faptul că cele mai multe piese aurignaciene au fost cioplite
din opal şi mult mai puţine din gresie silicioasă sau silex. În marea lor majoritate sunt de
dimensiuni mijlocii (cca. 70%) şi macrolitice (cca. 10%), cele mai voluminoase dintre ele fiind
cioplitoarele. racloarele, piesele denticulate (lungimea lor variind între 11 şi 13,4 cm). Probabil,
impresionaţi şi de masivitatea unor asemenea tipuri de unelte, FI.Mogoşanu şi M.Bitiri au
7
atribuit această industrie campignianului arhaic .
Luând în consideraţie atât poziţia aşezării, bogăţia izvoarelor dulci şi a celor sărate, a
depozitelor inepuizabile de materie primă şi probabil a vânatului abundent din zonă, deşi resturi
osoase de animale nu s-au conservat, credem că această locuire s-a desfăşurat pe o perioadă
destul de lungă de timp. Este necesar să reţineri că, între industria aurignaciană de la Lapoş şi
cele aparţinând celor patru niveluri aurignaciene, îndeosebi cea din nivelul Ia din
aşezarea-atelier de la Giurgiu-Malu Roşu, aflată în sudul Câmpiei Române, există similitudini
tehno-tipologice ce nu pot fi contestate. Astfel. din punct de vedere cronologic, este foarte
posibil ca locuirea aurignaciană de la Lapoş, să aparţină, deşi datele de radiocarbon ne lipsesc,
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unui aurignacian evoluat, dacă nu chiar târziu. În acest sens nu putem fi de acord cu punctul de
vedere al lui FI. Mogoşanu, amintit mai sus, referitor Ia supravieţuirea aurignacianului până în
14
Postglaciar, mai ales, dacă ţinem seama de datele de C obţinute pentru nivelul Ia de la
Giurgiu-Malu Roşu. Pe temeiul acestora considerăm că aurignacianul din spaţiul cuprins între
Carpaţi şi Dunăre s-ar sfârşi pe la aprox. 16-17000 ani BP, odată cu începutul Tardiglaciarului 8 •
Cea de a doua industrie de la Lapoş, asupra căreia vom insista, este cea tardenoasiană.
Studiul tehno-tipologic al acesteia a arătat că, din cele cca. 270 de unelte, grupa cea mai bine
reprezentată este cea a gratoarelor (40, 77% ), urmată de cea a lamelelor abord abattu, acoche,
şi cu trunchiere ( 12, 14%) precum şi de altele, în procente mai reduse, cum ar fi, de pildă, cel de
4,41 % ilustrând grupa pieselor geometrice constituită din trapeze simetrice şi asimetrice. Ne
mai atrage atenţia vârful cu trunchiere foarte oblică şi microbminul pe lamelă. Ceea ce ne
surprinde este absenţa nucleelor fusiforme, tipice tardenoasianului nord-vest pontic. În ceea ce
priveşte materia primă trebuie să menţionăm predominarea pieselor cioplite din silex cu o
structură criptocristalină-aleuritică şi textură compactă iar din punct de vedere dimensional
procentul foarte ridicat (cca. 98%) de piese microlitice, dintre acestea, aproximativ 17%
constituindu-l piesele pigmee (lungimea lor nedepăşind 2 cm 9).
Am făcut această scurtă prezentare pentru a expune, în primul rând, consideraţiile la care
a ajuns regretatul nostru coleg, cât şi propriile noastre concluzii, pe baza materialului litic ce
ne-a stat la dispoziţie.
Poate nu am fi luat în discuţie problemele de ordin stratigrafic şi tehno-tipologic ale
industriilor litice de la Lapoş dacă nu am fi fost incitaţi de controversatele interpretări ale lui
Marin Cârciumaru şi ale colaboratorilor săi, pe baza rezultatelor cercetărilor lor de Ia Lapoş.
Săpăturile din Poiana-Roman au fost redeschise de colectivul menţionat, în anul 1993, ele
continuând neîntrerupt până anul trecut.
Reluarea săpăturilor de la Lapoş este motivată de M. Cârciumaru de faptul că stratigrafia
aşezării realizată de FI.Mogoşanu „prezenta multe confuzii în felul în care fusese descrisă",
precum şi de definirea aşa-zisului aurignacian întârziat, la acestea adăugându-se "lămurirea
10
unor aspecte tipologice şi tehnologice a utilajului litic pe baza unor concepţii noi" .
Aşa cum vom vedea în continuare, rezultatele, de altfel sumar prezentate ale celor nouă
campanii, nu au adus nici o c1arificare a acelor probleme pretinse confuze, ba dimpotrivă,
adevăratele confuzii apărând acum, datorită interpretărilor privind stratigrafia şi tehno-tipologia
industriilor litice. Acestea, schimbându-se de la an la an, lasă impresia cititorului avizat sau
neavizat că, Ia Lapoş, totul este învăluit încă în mister.
Pe baza rezultatelor primelor două campanii ( 1993-1994) reiese că, până la adâncimea de
0,60 m s-au deosebit trei niveluri arheologice suprapuse direct, din care primele două au fost
atribuite unui aspect cultural aurignacoid, datat, foarte probabil la sfârşitul paleoliticului
superior, iar ultimul atribuit provizoriu atât tardenoasianului cât şi neoliticului timpuriu (Criş).
Se subliniază faptul că nivelul III a fost remaniat (până la 0,30-0,40m) de intervenţiile
antropice din ultimul secol.
După M.Cârciumaru „asocierea unor piese tipice gravetianului, tardenoasianului, cu
materiale litice de aspect aurignacoid ( dominante cantitativ) a constituit argumentul datării
11
târzii a acestui facies paleolitic din Muntenia" •
Din punct de vedere stratigrafic, colectivul condus de M. Cârciumaru face o prezentare a
succesiunii sedimentelor (de sus în jos) insistând, în primul rând asupra culorii şi apoi a texturii
lor, dar fără a indica însă grosimea fiecărui sediment şi totodată adâncimea maximă atinsă de
săpătură 12 .
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De asemenea, nu ne putem explica faptul de ce în unele, destul de sumare de altfel
prezentări publicate privind rezultatele cercetărilor de la Lapoş pe anii 1995 şi 1996, nu se fac
13
precizări referitoare la apartenenţa culturală a materialului litic descoperit .
Deosebit de interesant este şi articolul care cuprinde un scurt bilanţ al rezultatelor
săpăturilor din sectoru] sau „colina D", pe perioada 1993-1997. Autorii acestuia, Dan Mărgărit
şi Monica Sandu, discipoli ai profesorului M.Cârciumaru, ajung la o extraordinară concluzie
privind mult-discutata problemă a stratigrafiei acestei aşezări „În prezent nu se poate vorbi
decât de un singur nivel cultural, greu de atribuit unui facies cultural, tabloul actual.fiind încă
fi Ul"d"l4 .
Se poate observa totuşi că, în ultimele campanii de săpături, profesorul M. Cârciumaru şi
asistenţii săi, în frunte cu domnul Mircea Anghelinu, devin mai expliciţi şi mai hotărâţi în
atribuirea unei culturi sau alteia a industriilor litice descoperite. Astfel, materialele litice
rezultate din săpăturile anilor 1998 şi 1999 i-au condus la concluzia, ţinând seama de numărul
ridicat al pieselor microlitice, a lamelelor a dos, a vârfurilor La Gravette, a lamelor „ce prezintă
o retuşă abruptă sau semiabruptă cu afinităţi epigravetiene ", a existenţei „unui epigravetian şi
15
nicidecum unui strat aurignacian " .
Dacă faţă de aurignacian aversiunea este maximă, în ceea ce priveşte tardenoasianul
domniile lor sunt ceva mai indulgenţi, considerând că „nu există suficiente argumente de ordin
tipologic care să ne îndemne să acceptăm cu ce,1itudine wi presupus tardenoasian la Lapoş " 16 .
După noi, prezenţa acestor microlite ilustrate prin lamele simple, lamelele a bord abattu,
microgravettes, etc, sunt dovezi ce atestă existenţa unei industrii tardenoasiene, în care vechile
elemente de tip epigravetian au constituit componenta principală a formării tardenoasianului din
această zonă, alături de elemente noi, tipice acestei culturi mezolitice, reprezentate printre altele,
de formele geometrice (trapezele simetrice şi asimetrice amintite mai sus).
Pentru a avea o imagine mai lămuritoare asupra descoperirilor din ultimul deceniu de la
Lapoş renuntăm să mai comentăm diversele teorii emise de prof. M. Cârciumaru şi colaboratorii săi, ci vom oferi cititorului un pasaj din raportul publicat în 2001, care, credem noi,
rezumă cât se poate de sugestiv rezultatele de până acum:
„ Bogăfia mat('rialului, structurile de debita} bine definite, cât şi.faptul că şantierul afost
transformat În şantier şcoală pentru stude11ţii Facultă(ii de Istorie -Arheologie din Târgovişte,
ar impune realizareo unei co11strucţii care să protejeze zona cea mai bogată, în vederea
deschiderii unui circuit de vizitare şi familiarizare cu tehnicile şi metodele de lucru în
arheologie pentru generaţiile viitoare de studenţi. În acest moment este analizată repartiţia
spaţială a resturilor de debitaj. Asţfel, pâ11ă În prezent, este certă o ocupaţie cu caracter
repetitiv. Activităţile de debita} in situ sunt evidente şi masiv documentate pentru partea
i,~ferioară a depozitului arheologic (0,4/0, 7m) a cărui atribuire culturală convenţională este
aurignaciană deşi nu dispunem de argumente tehno-tipologice suficiente pentru această
Încadrare. Partea superioară a depozitului atestă o relativă diferenţiere tehnologică şi implicit
tipologicâ ( elemente de tehnologie laminară utilizând percuţia indirectă, o mai mare varietate
a materiei prime, inclusiv prin prezenţa varietăţilor silicioase omogene şi exogene, şi tipologia
cu afinităţi gravetiene). Până în acest moment, distincţia fermă între două tradiţii culturale
diferite este imposibilă şi nu putem exclude posibilitatea unui amestec stratigrafic al mai
multor soluri de locuire. Prelucrarea statistică a datelor câtorva secţiuni va aduce cu siguranţă o clarificare precisă a nivelelor de concentrare relativă a materialului". 17
Dacă şantierul de la Lapoş este aşa cum s-a afirmat o veritabilă şcoală pentru studenţii
Facultăţii de Istorie -Arheologie de la Târgovişte şi unde generaţiile viitoare de tineri se vor
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familiariza cu tehnicile şi metodele de lucru în arheologie, sub conducerea profesorului
M.Cârciumaru, putem spune că aceasta ar fi, după socotinţa noastră, cea de a doua şcoală de
învăţătură din vechea capitală a Ţării Româneşti, după cea slavonă din secolul XVII, îndrumată
de vestitul cărturar Udrişte Năsturel.
Avem certitudinea că prin competentele cunoştinţe oferite prin cursul său de tehnologie şi
tipologie preistorică, de curând apărut, ex-palinologul Institutului nostru şi-a găsit, în sfârşit
18
adevărata sa vocaţie • În încheiere, ţinând seama de cele discutate mai sus, credem că ar fi
foarte potrivit să-l parafrazăm pe Andre Malraux, punându-ne fireasca întrebare, dacă în
secolul XXI Ia Lapoş va mai fi paleolitic sau nu va mai fi deloc. Cât priveşte mezoliticul
(tardenoasianul) şi chiar aurignncianul acestei locuiri au fost deja înlăturate.
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Suceava 23-27 mai 2001, p.125; M. Cârciumaru, M. Anghelinu, Rodica Dincă, Monica Mărgărit, Marian
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Sesiune Naţională de rapoarte arheologice Buziaş, 28 mai - l iunie 2002, p. 184-185. Prezentăm mai jos
concluziile, şi acestea ambigui, la care au ajuns autorii în ultima campanie de săpături din 2001.
„Rezultatele din această campanie au întărit supoziţia emisă de noi privind existenţa certă a unui nivel
gravettian în acest sit" ... Aceasta „întăreşte ideea că nu se poate vorbi în acest sit de prezenţa unor
elemente aurignaciene". După autori „în acest stadiu al cercetărilor este certă apartenenţa unui mare
volum al materialului litic la o tradiţie tehnică cu afinităţi gravettiene". Din cele afirmate, autorii
oscilează încă între existenţa certă a unui nivel gravettian şi a unei tradiţii tehnice cu afinităţi
gravettiene". Din păcate, concluzia finală la care au ajuns autorii, după nouă campanii de săpături, este
că „elucidarea definitivă a acestei încadrări culturale revine cercetărilor viitoare". Probabil, pentru
rezolvarea acestei probleme, va mai fi nevoie de încă nouă campanii de săpături.
I 8. Roxana Dobrescu, Studii de Preistorie, I, Bucureşti, 200 l, p. 209-221.

POLEMIQUE SUR LE RESULTAT DES RECHERCBES A LAPOŞ PENDANT
LES DERNIERES DECENNIES
(Resume)
Le site de Lapoş-Poiana Roman, ayant fait l' ohjet de fouilles ii y a quatre decennies par le
regrette Florea Mogoşanu, represente la seule station aurignacienne connue dans le nord-est de
la Muntenie. C' est egalement un des plus etendu et un des plus riche site-atelier du territoire
compris entre Ies Carpates et le Danube.
O' apres I'etude techno-typologique et dans une moindre part la stratigraphie, nous avons
distingue trois niveaux d'habitat a Lapoş. Le niveau I represente un tres riche habitat
aurignacien. Le niveau II une faible occupation tardenoisienne. Le niveau III un tres pauvre
habitat neolithiquc. Les fouilles, gui couvrent une superficie approximative de 1200 mp, ont
mis en evidence que le dernier niveau et une bonne partie du nivcau subjacent ont ete remanies
consecutivemcnt a des travaux agricoles, aux actions de boisement ou de defrichement de la
clairiere.
La reprise des fouilles a Lapoş cn l 99J par M.Cârciumaru et ses collaborateurs est
motivec par le fait 4uc la sLratigraphie intcrpretce par FI.Mogoşanu presente quelques
confusions ct aussi par Ic manque de precisions sur 1•Aurignacien tardif. Nous sommes amenes
a penser que Ies resultats des neuf campagnes de fouilles ( 1993-200 I), presentes d'une maniere
tres sommaire, n' ont apporte aucun eclaircissement sur ces etudes. Au contraire ils ont cree une
reeJle confusion quant aux interpretations concernant la stratigraphie et I' etude techno-typologique des industrie lithiques. Ces interpretations varient chaque annee et donnent au lecteur
l'impression qu'a Lapoş tout est enveloppe d'imprecisions. Par exemple, Ies auteurs des
dernieres decouvertes developpent soit un aspect aurignaco'id, soit une culture epigravettienne a
pieces microlithiques defini par «Ies James qui presentent une retouche abrupte ou semi-abrupte
aux affinites cpigravettiennes». Quant a l'industrie tardenoisienne et aurignacienne elles a deja
ete occultee.
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Noi contribuţii privind aşezarea paleolitică de la
Puricani din cadrul paleoliticului de cuestă
M. BRUDIU

Pentru cunoaşterea oicumenei paleolitice din spaţiul est carpatic aşezarea de la Puricani,
comuna Bereşti Meria, din nordul judeţului Galaţi are o importanţă specială pentru înţelegerea
1
unor procese privind evoluţia comunităţilor umane din perioada finală a primei epoci a pietrei •
Identificarea acestei aşezări paleolitice, în 1968, precum şi a celei de la Pleşa 2 , situată la
4 km mai lc1 vest de un alt interfluviu, ne-au dat posibilitatea să analizăm condiţiile mediului
geografic care au contribuit la cunoaşterea „cheilor ecologice" pe temeiul cărora au putut fi
identificate în zonele sudică şi centrală a Podişului Moldovenesc a unui număr de 27 de aşezări
paleolitice şi epipaleolitice. Dintre acestea au fost cercetate 14 3 .
Condiţiile paleoecologice la care ne-am referit privesc un spaţiu geografic foarte larg în
care s-a extins oicumena paleolitică din cadrul culturii gravetianului oriental în etapa finală.
Astfel din zona subcarpatică4, apoi cea nordică a Podişului Moldovci 5 , precum şi a Podişului
Sucevei şi până în judeţul Galaţi nu era cunoscută nici o dovadă de locuire umană din epoca
paleolitică. Ne vom referi la aceste condiţii paleoecologice, la care trebuia să se adapteze omul
în perioada de sfârşit a ultimei glaciaţiuni Wtirm, numită şi tardiglaciar. Analizele palinologice
au identificat o fază climatică numită Dryas, cu trei etape şi două reci de încălzire - Bălling şi
Allerăd.

Stratul arheologic, în care au fost găsite materialele litice la Puricani, potrivit cercetărilor
pedologului N. Asvaduror, reprezintă un sol nisipos prăfos (BI) brun gălbui - cu structură
6
prismatică, format în periglaciar - în faza pinus-picea . Recuperarea acestor informaţii asupra
peisajului prin care umblau comunităţile umane cu 13.000 de ani în urmă, ne arată că, acestea,
au ajuns până la această zonă, dar din ce direcţie?
Aici se evidenţiază rolul aşezării de Ia Puricani, punctul „Poarta Băzanului", situată la o
cotă maximă a reliefului din zonă, la fel ca şi cca de la Pleşa. Acest relief se prezintă sub forma
unor interfluvii (dealuri), având ca direcţie dominantă orientarea nord-sud. Prima constatare a
fost că această dominare a altitudinii se evidenţiază imediat, datorită existenţei unor versanţi
abrupţi în apropiere. Aceşti versanţi, se continuă pe una din laturile văii Horincea şi dau
7
profilului acestei văi forma literei V, cu un aspect asimetric care se numeşte cuestă .
8
În legătură cu originea acestui tip de relief am beneficiat de cercetările geohidrologice ,
care au fost efectuate în această parte a Moldovei, putând face corelaţia cu procesul de lunecări,
de versant, acolo unde există în structura geologică pânze acvifere - proces care s-a declanşat
odată cu sculptarea reliefului Podişului Central Moldovenesc şi continuă, chiar, în prezent.
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Rolul acestui tip de relief frământat, ,,de coastă" (cuestă), a fost deosebit de important în
perioada târzie a paleoliticului deoarece oferea comunităţilor paleolitice două mari avantaje:
mai întâi sursele de apă la zi, în tot decursul anului, deoarece, cu toţ frigul din această perioadă
tardiglaciară, izvoarele naturale nu îngheaţă. Acestea din urmă erau folosite în primul rând de
turmele de bovine şi cabaline sălbatice care soseau în sudul Moldovei în de iarnă, venind din
direcţie nordică în cadrul unei migraţii anuale nord-sud. Apoi, sursele de apă erau folosite,
deopotrivă şi de oameni, care urmăreau acele turme, din efectivul cărora vânau indivizi pentru
asigurarea hranei. Această din urmă activitate la care ne-am referit era de asemenea dependentă
de relieful de cuestă în care se găseau atunci deschideri abrupte, prăpăstioase, spre care erau
orientate turmele de animale. Astfel de relief de cuestă a oferit întotdeauna „capcanele
naturale" pe care Ie-au folosit comunităţile umane ale culturii gravetianului oriental final în
Podişul Moldovei. De aceea, am denumit această fază târzie a Paleoliticului final din această
întinsă zonă - paleolitic de cuestă.
În sfârşit, alte condiţii ospitaliere ale microzonei de la Poarta Bâzanului au fost pe lângă
cuesta amintită, un platou Ia cota mcuimă a terenului, precum şi o sursă de apă la zi, care astăzi
a fost amenajată de către locuitori, şi din care se formează o mică oază.
Poziţia deschisă, spre toate direcţiile cardinale dădea posibilitatea atât a identificării
turmelor în mişcare, la mari depărtări, precum şi a legăturilor cu alte comunităţi din aşezările
situate, bunăoară, la sud (Cavadineşti, Moscu), la nod (Măluşteni, I-III-IV-V), sau vest (Pleşa şi
Dealul Taberei).
Dar problema ridicată anterior referitor la directia din care au venit comunităţile
gravetiene pentru popas sezonier la punctul „Poarta Bâzanului" a fost rezolvată atunci când am
9
efectuat cercetarea prin săpături sistematice .În general, materialele arheologice rezultate sunt
reprezentate de piesele litice şi foarte puţin de oase. De aceea materialele litice au fost supuse
pe lângă analiza tehnico tipologică şi analizei petrografice din acest din urmă aspect s-a putut
constata că în complexul I de la Puricani Poarta Bâzanului, Silexul albastru de Prut predomina
în proporţie de 84,5%, milenitul de Carpaţi 14,5% şi şistul negru de Audia de 0,4%, iar gresia
10
cu glauconit doar 0,6% • În celelalte două complexe predomina silexul de Prut.
Silexul de Prut a fost întâlnit ca rocă predominantă în toate cele 14 aşezări paleolitice
târzii pc care le-am cercetat în Podişul Moldovenesc 11 • Rezultă de aici răspunsul în legătură cu
direcţia de unde au venit comunităţile umane gravetiene în sudul Moldovei, la sfârşitul epocii
paleolitice.
Vom prezenta încă o locuinţă. a IV-a, cercetată în aşezarea paleolitică de Ia Puricani, care
a fost identificată la vest de locuinţa 112 (fig. 3).
Această locuinţă atelier se prezintă în cadrul suprafeţei săpate ca o microzonă de formă
ovală unde materialul litic şi fragmente de cărbune se găseau mai concentrate. Materialul litic
era format din numeroase aşchii mărunte atipice, rezultate din activitatea de lamelaj prin
percuţie a nucleelor aduse de membrii comunităţii gravetiene. Ca rocă predominantă silexul din
zona Prutului Mijlociu, mai exact din zona Miorcani, Crasnaleuca, unde această rocă se află în
depozit geologic. Trebuie de menţionat că distanţa de Ia zona de origine a silexului şi până în
nordul judeţului Galaţi este de cca. 400 km.
În afară de piesele amintite, rezultate din prelucrare, trebuie să reţinem şi alte categorii
care reflectă activitatea de prelucrare locală a silexului, cum ar fi aşchiile nucleiforme
(fig. 2/ l 3, 15-19), sau nucleele epuizate (fig. 2/12, 14 ).
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Utilajul litic tipic este format din gratoare pe capăt de lamă sau aşchii, precum şi din
burine de tip dejete, mediane sau laterale, simple sau duble pe trunchiere retuşată, concavă sau
oblică, de tip simplu sau dublu.
În legătură cu cele două categorii principale trebuie să se reţină faptul că în cazul acestui
complex de locuire de suprafaţă este pentru prima dată când se întâlneşte situaţia predominării
buri ne lor.
Piesele cu retuşare abruptă sunt rare. Una dintre acestea a putut fi folosită ca străpungător,
întrucât prezintă pe partea centrală retuşe de folosire (fig. 1/18).
Se remarcă şi cazuri de utilizare a aşchiilor, situaţie care se explică prin penuria de
materie primă.
O piesă ecaillee (fig. 2) reţine atenţia, precum şi alta cu caracter geometrizat (fig. 1/21) 13 :
lucrată pe lamă cu laturile lungi retuşate altern, iar laturile neparalele fiind retuşate una concav,
alta oblic.
În concluzie, putem arăta că rolul aşezărilor paleolitice de la Puricani a fost important
pentru perioada începutului cercetării paleoliticului în cadrul oicumenei lărgite a acestuia.
Trebuie să reţinem că în complexele de locuire cercetate anterior se menţine consecvent
tendinţa de microlitizare a utilajului litic, tendinţa mai accentuată în utilajul litic de la
Măluşteni IV şi Bereşti - Dealul Taberei.
În unele complexe de locuire atât de la Puricani, cât şi din alte puncte au apărut şi rocile
de Carpaţi, desigur în procentaj mai redus. Consider că acest aspect se explică prin faptul că
încă dintr-o etapă timpurie a culturii gravetianului oriental s-a putut surprinde, prin intermediul
colportării silexului din zona Prutului în aşezările cercetate în Valea Bistriţei-Ceahlău,
Bistricioara, Buda, aceste relaţii dintre cele două zone cu surse de materii prime. Direcţiile
acestor legături erau, probabil, prin Câmpia Moldovei şi Valea Siretului. Credem că din această
zonă au putut fi antrenate unele grupuri umane care cal portau rocile de Carpaţi (menilit, sist de
Andia, gresia silicifiată cu glamonit) până spre zona sudică a Podişului Moldovenesc.
Dacă a putut fi identificată direcţia din care au sosit comunităţile purtătorilor culturii
gravetianului final clin sud-estul Moldovei, totuşi nu a fost elucidată şi cauza care a determinat
această expansiune spre sud. În această situaţie cauza se detaşează din specificul tehnologic al
preluării pietrei, şi anume, odată cu adoptarea tehnicii lamelare cantitatea de rocă din corpul
unei piese este, evident, mai redusă decât în corpul unei aşchii. De aici se poate pune într-o
corelaţie directă tendinţa de microlitizare a uneltelor din piatră din paleoliticul superior cu
extinderea oricumenelor culturilor paleolitice. Dacă în paleoliticul mijlociu oicumena
paleolitică se afla doar în zonele cu materii prime pentru prelucrare, în paleoliticul superior şi
mai ales în cel final, oicumena se lărgeşte deoarece oamenii puteau să transporte o cantitate mai
mică de roci la distanţe mai mari. Atunci când tendinţei de microlitizare i se adaugă şi
concepţia polifuncţionalităţii unei piese (gratoar-burin, gratoar-străpungător etc.) această
expansiune devine şi mai accelerată.
Nu putem rămâne numai la această justificare din planul realităţilor culturale prin care
omul a putut să se adapteze unor realităţi cum ar fi scăderea resurselor de hrană din zona cu
materii prime, dar trebuie să observăm că efervescenţa activităţii umane dintr-o oicumenă mai
largă s-a datorat şi acelei realităţi din planul biologic - creşterea demografică. În toate aceste
motivaţii se află cauza unei noi configuraţii geografice a oicumenei paleolitice la sfârşitul
perioadei glaciare.
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Şi totuşi

mai apare o Întrebare: de ce limita oicumenei În discuţie s-a oprit în zona din
nordul judeţului Galaţi - Tg. Bujor.
Cred că este vorba de altitudinea reliefului interfluviilor din Podişul Covurlui - limită la
care se oprea atunci migraţia turmelor de bovidee şi cabaline sălbatice care se încadrau în
balansoarul climatic sezonier nord-sud. Mai la sud se desfăşura un alt peisaj fitoclimatic de
stepă şi de depunere a loesului, unde acestea nu puteau găsi resursele de hrană şi climatul
potrivit.
De aceea Câmpia Covurluiului, a Bugeacului şi mai ales în Câmpia Bărăganului a fost un
vid de locuire umană în această perioadă.

NOTE
1. M. Brudiu, Două descoperiri paleolitice fn judeţul Galaţi, în „Danubius", II-III, 1969, p. 7-9; Idem,
Aşezările paleolitice gravettie11e de la Puricani şi Pleşa. judetul Galaţi, în „Danubius", IV, 1970, p. 3-8;
Idem, Elemente epipaleolitice f11 gravet1ia11ul oriental final di11 sud-estul Moldovei, SCIV A, 30, 1979,
p. 293-30 I; Idem, Paleoliticul superior şi epipaleoliticul di11 Moldova, 1974, p. 113-117.
2. Idem, ,,Danubius", 11-111 şi IV.
3. Idem, Paleoliticul superior şi epipaleoliticul, harta I; Idem, ,.Danubius", VI-VII, p. 71; Idem,
,,Danuhius", X, p. 13; Idem, Mamoria Antiquitas IX-XI, p. 403.
4. C.S. Nicolăescu Plopşor, Viorel Căpitanu, C. Buzdugan, V. Ursache, Cercetările şi săpăturile
arheolo~ic{' de la Budai, în „Materiale", VII, 1961, p. 21-25.
5. Al. Păunescu, SCIV. 19, 1968, p. 31-38: SCIV. 21, 1970; p. 539-541; M. Bitiri, SCIVA, 32, 1981, 3, p.
319-330.
6. M. Brudiu, Paleoliticul superior şi epipaleoliticul, p. 114; Emil. Pop, Mlaştinile de turbă din RPR, 1960;
Marin Cârciumaru. Mediul ~eografic fn pleistocenul superior şi culturile paleolitice din Rom/inia, 1980,
p. 215.
7. M. Brudiu. Paleliticul superior şi epipaleoliticul, p. 17.
8. Ana Ghenea. în „D:,ri de seamă", Comitetul geologic Ll/2, 1963-1964, p. 43-59; I. Gugiuman,
Depresi1t11<·a Huşi. 1959. r. I 04-105; C. Martiniuc. în „Dări de seamă", nr. 38, p. 285.
9. Ana Ghenea, op. cit .. .'\ na lizele chimice indică următoarea compoziţie minerală: CI 0,0213, 3,3%; S04 :0,
0,247, 29%; CO_d-f 0,4820. 43. 8%; Na: 0,0450. 10.9%; Ca: 0.0971. 26.9%; Mg: 0,0268, 12.2%; Fe:
0,0002: H~SI01: 0,0672; C01: 0,0340; mineralizare totală: 0,7984.
1O. M. Brudiu. Pa/eoliti< ·11! .mperior şi epipaleoliticul. p. I 13-1 I 7.
11. Ibidem
12. Vezi supranota 3.
13. M. Brudiu, Paleoliticul superior şi epipaleoliticul, p. 83.

Liste de flgures
Fig. 1. Puricani, Gravettian final. Complexe IV. Outiles en silex; 1-22.
Fig. 2. Puricani. Gravettian final. Complexul IV. Outiles en silex; 1- l 9.
Fig. 3. Puricani, Le plan de la station paleolithique.
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NOIJVELLES CONTRlBUTIONS SUR L'ETABLISSEMENT PALEOLITBIQUE DE
PURICANI BATANT DU PALEOLITHIQUE DE CUESTE
Resume
L'auteur y montre Ies decouvertes faites dans une nouvelle habitation-atelier de
l'etablissement paleolithique de Puricani, dans le departement de Galati.
II presente ainsi Ies pieces lithique specifiques a la culture du gravettien oriental, tout en
relevant un aspect nouveau concernant l'outillage des outils en silex; ii s'agit de la domination
de la categorie des burines par rapport a celle des grattoirs.
Un aspect tout a fait important que releve est constitue par la specificite du paleo-ecologique de laquelle dependaient Ies communautes hur1aines durant la periode finale de la
glaciation Wtirm (tardiglaciaire): la preferance pour Ies interfleuves Ies hauts du Plateau de la
Moldavie (et non seulement de cette region) ou ii y avait des versants avec de cuestes et des
sources d'eau a jour, situees a l'altitude maxime. Cette etape finale a ete denommee par
I' auteur, Ie paleolithique de cueste.
Toute ces facteurs ecologiques s'integraient dans la strategie des chasseurs gravettiennes
qui se depla~aient chaque saison, dans la direction Nord-Sud, sur des distances de 400 km dans
la zone du Plateau de la Moldavie.
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Fig. 1. Puricani, Gravettian final. Complexul IV. Unelte din silex 1-22.
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Fig. 2. Puricani, Gravettian final. Complexul IV. Unelte din silex 1-19.
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CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE
DES KONGEUKS
(RODE/YTIA, MAMMALIA)
DE LA GKOTfE DU VALLONNET
(ROQUEBKUNB-CAP-MARTIN,
ALPES-MAKITIMES, FRANCE)
Par ALEXANDRA-CRISTINA PAUNESCO

I.

INTRODUCTION

I. 1. GENERALITES CONCERNANT LE SITE

La grotte du Vallonnet est situee dans Ies Alpes-Maritimes, sur le territoire de la commune de
Roquebrunc-Cap-Martin, aenviron 800 m du bord de la mer et 2500 m, au sud-ouest de la ville de
Menton. Crcusee dans le massif calcaire du Jurassique superieur, elle se trouve a une altitude
absolue de 110 m, sur la rive droite du ravin denomme «le Vallonnet» 02 >.
La stratigraphie du remplissage de la grotte du Vallonnet 03 > peut-etre caracterisee par la
presence de 5 ensembles stratigraphiques (tableau 1; figure 1). L' epaisseur du remplissage ne
depasse pas 1,50 m.
Les rongeurs de la grotte du Vallonnet ont ete etudies par Chaline <4 ; s; 6 ; 7>, et Paunescu <24 >.
La liste des especes de rongeurs (tableaux 2.1; 2.2), selon Ia nomenclature de Wilson &
Reeder<30 et Mc Kenna & Bell 07 >, est la suivante:
1. Famille Sciuridae Gray, 1821
Sous-famille Sciurinae Gray, 1821
Genre Sciurus, Linnaeus, 1758
* scmrus
. sp.
2. Fa miile Myoxidae Gray, 1821
Sous-famille Leithiinae Lydekker, 1896
Tribu Leithiini Lydekker, 1895
Genre Eliomys Wagner, 1840
* Eliomys quercinus Linnaeus, 1766
Sous-famille Myoxinae Gray, 1821
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Tribu Myoxini Gray. 1821
Genre Myoxus Zimmennann, 1780
* Myoxus glis Linnaeus, 1766
* Myoxus sp.
Tribu Muscardini Palmer, 1899
Genre Muscardinus Kaup, 1829
* Muscardinus avellanarius Linnaeus, 1758
3. Famille Hystricidae Fischer de Waldheim, 1817
Genre Hystru Linnaeus, 1858
* Hystrix cf major Gervais, 1859

4. Familie Muri.dae llliger, 1815
Sous-famille Anicolinae Gray, 1821
Tribu Ellobiini Gill, 1872
Genre Ungaromys Konnos, 1932
• Ungaromy.,; nanus Konnos, 1933
Tribu Arvicolini Gray, 1821
Genrc Mimomys Forsyth Major. 1902
• Mimomys sp.
Genre Microtus Schrank, 1798
- M. (Allophaiomys) Kormos. 1932
• M. (Al/ophaiomys) aff. r111tiensis Chaline. 1972
- M. (lberomys) Chalinc, 1972
• M. (lheromv.f) cahrerae Thomas. 1906
Tribu Clethrimwmyini Hooper & Hart. 1962
Gcnre Pliomvs Mehcly. 1914
• Pliomys lenki Hellcr. 1930
Genre Clcthrionomys Tilcsius. 1850
• Clethrio11omys glareolus Schrcbcr, 1780
Sous-famillc Murinae Illigcr, 1811
Genre Apodenws Kaup, 1829
• Apodemus s_vl\'Gticus Linnacus. 1758
• Apodenw.\· mystacinus Dcnford & Alslon. 1877
Gcnre Rattus Fischer de Waldhcim. 1803
• Rarrus rartus Linnaeus, 1858

I. 2. MATERIEL ET METBODES
A plusieurs reprises, au long de cette etude, nous ferons reference ad'autres sites du sud de la
France et de I' Italie, ainsi qu' a du materiei holocene.
11 s'agit de dents des rongeurs de Monte Pcglia (Umbria, ltalie; fin du Villafranchien et du
Cromerien), de la Caune de I' Arago (Tautavel, Pyrenees Orientales; stades isotopiques 14 a 12),
d'Orgnac-3 (Ardeche; stade 10 a 8); de la grotte de la Baume Bonne (Quinson, Alpes de Haute
Provence; stades isotopiques 8 a 3 et sub-actuel), du Lazaret (Nice, Alpes Maritimes; stades
isotopiques 6 et 5), de Fontbregoua (Var; niveau mousterien), de l' Arma delle Manie et de 1' Abri
Mochi (Ligurie, Italie; niveau mousterien), de Toureil (Ariege; niveau neolithique), de la grotte de
la Canadiennc (Tautavel, Pyrenees Orientales; actuel), et de la grotte de la Colombiere (Var; actuel).
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L'etude a ete menee sur Ies MII inferieures d'Arvicolinae et sur la totalite des dents
inferieures et superieures appartenant aux Arvicolinae rhysodontes et aux autres sous-familles des
rongeurs.
Les mesures ont ete prises avec une binoculaire Wild M8 type 346910 reliee par une camera
de type DXC-107AP n° 401853 a un ecran, et au video-mesureur Kappa MFK II. Grâce a ce
systeme, Ies mesures ont ete prises directement sur l'ecran. Une chambre claire reliee au meme
appareil, a permis la realisation des dessins.

II. Description morpllologique et biometrie
Genre Sciurus Linnaeus, 1758
A la grotte du Vallonnet, seulement quelques rcstes ont ete recueillis: une P/4 et une Ml/ ou
M2/ avec la base pas encore constituee.
La P/4 de forme trapezo"idale, est beaucoup plus etroite a la partie anterieure (la distance
metabole - protoconide) qu'a la partie posterieure (hypoconide - entoconide). Par rapport au
protoconide, l'hypoconide est decalc plus vers l'exterieur. Le protoconide et le hypoconide sont
forts. Un petit mesostylide a ete remarque entre l'entoconide et le metaconide (PI. I).
Cette morphologie rappelle de Sciurus sp. de Saint-Esteve (S) et de la Caune de I' Arago( 24 >.
Les mesures prises sur cette premolaire (conformement au schema presente dans la figure 2),
sont donnees dans le tableau 3. La longueur de la P/4 du Vallonnet, rentre dans Ies limites de
variations connues pour S. vulgaris actuel 09 >, mais d'apres sa faible largeur, elle s'approcherait
surtout du petit ecureuil de Saint-Esteve.
Le r::ipport L/l pour la P/4 du Vallonnet et de la Caune de I'Arago, est egal a 1,10. Nous
attirons egalcment I' attention sur Ies tres faibies vaieurs des variables: «lpm» et «Op».
Cettc P/4 fait peut-etre partie d'un groupe de petite taille qui se rapproche surtout de la forme
de Saint-Estcve; mais comme ii s'agit d'une seule dent, son appartenancc specifique reste apreciser.
Nous ne pouvons non plus exclure Ia possibilite d'une simple variation individuelle.
Nous considerons plus prudent de l'attribuer, pour l'instant, a Sciurus sp.

Eliomys quercinus Linnaeus, 1766
Au Vallonnet, Ia provenance des restes concerne seuiement le niveau des colluvions. Il s'agit
de: 1 P/4; I M/1; 1 M/2; I M/3; 2 M li; I M3/ (Fig. 3).
Du point de vue morphologique, quelques remarques peuvent etre faites:
La P/4 presente Ies deux raci nes fusionnees; I' anteroiophide, l 'hypoconide (qui prolonge le
posterolophide ), et Ie mesoconide sont developpes. Le mesoconide et le mesolophide sont
interrompus. II n' y a pas de cretes accessoires.
Sur Ies molaires inferieures nous n' avans pas identifie de cretes accessoires entre le
posterolophide et le mesoconide. Cette morphologie est comparable a celle d' Eliomys quercinus
quercinus actuel.
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Les Jongueurs et Ies largeurs des premolaires et des molaires inferieures et superieures sont
donnees dans Ie tableau 4.
Le materiei du Vallonnet, et provenant des couches de colluvions, se situe du câte des formes
de grande taille, comparable acelles de Fontbregoua (d'âge mesolithique), mais se montre de taille
22
24
plus faible que celles actuelles de Trento - Italie < > et de Ia Colombiere - France < >_
Selon Ieur morphologie et biometrie, Ies dents recueillies au Vallonnet, sont attribuees
'El.
.
.
(24· 26>
l wmys quercmus
quercmus
· .

a

Myoxus glis Linnaeus, 1766.
A la grotte du Vallonnet, Ies restes ont cte recueillis dans le niveau III (1M2/ et IM/I et
IM/2 appartenant de tres jeunes individus - la basse de la dent n'etant pas encore fennee) et dans
Ie niveau des colluvions (3P/4; 2M/l; I M/2; ainsi que deux M 1/ ou M2/ appartenant ade tres jeunes
individus, sans avoir la base de la dent constitucc).

a

Les P/4 sont uniradiculees, la racine resultant de la fusion de deux racines et la trace
d'accolement est encore visible sur deux d'entre elles. Sur l'autre P/4, la trace de fusionnement est
tres faible, la racine ayant a sa partie apicale un seul orifice arrondi. Les premolaires inferieures
possedent Ies quatre cretes principales (le posterolophide, le mesolophide, le metaconide et
I' anterolophide ), et dcux cretes accessoires: entre te posterolophide et le mesolophide et entre celuici et le metalophide. Cette demicre crete, sur 2 P/4 a tendance a se reduire. Sur Ies trois P/4, la crete
secondai re cntre Ie metaconide et I' antcrolophidc est absente.
Sur Ies M/1, M/2 et M2/, aucune particularite morphologique n'a ete remarquee; Ies molaires
presentent Ies quatre cretes principales et Ies trois cretes secondaires.
Les dimensions dentaires (longueur / largeur) de notre materiei sont presentees dans le
tableau 5.
La morphologic et la biometrie du materiei de la grotte du Vallonnet. est caracteristique pour

Myoxus glis.
La scule dcuxicmc molairc supcricurc rccucillic au Yallonnet se trouYe dans une position
intermcdiairc cntrc Ies dcux groupes: Glis mi11orct Glis sackdillingensis. Sa taille la rapproche soit
a l'une, soit a l'autre des Jcux cspeces; sa morphologie, par contre, n'est pas differente de celle de
Myoxus glis. La position stratigraphique de cette molaire. dans un niveau qui a foumi des restes
d' Ungaromys 11an11.,· el J\,f imomys sp .. plaide cgalement pour I' attribution de cette molaire soit au
groupe minor, soit sackdillingensis.
Le materiei rccucilli au Yallonnet est attrihue a Myoxus glis. D'apres ses dimensions, seule
la deuxieme molaire superieure provenant du niveau III. peut appartenir soit a l'espece
sackdi/lingensis, soit minor. Pour cette raison, et en attendant que du nouveau materiei soit delivre,
nous garderons pour celle-ci la denomination de Myoxus sp.

Muscardinus avellanarius Linnaeus, 1758

a

Le Yallonnet foumi une premiere molaire inferieure, dans le niveau des colluvions.
La M/1 a une forme trapezo"idale, six cretes transversales, et trois racines cylindriques. Ses
dimensions sont: 1575 µ de longueur, sur 1160 µ de largeur.
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Selon ]a taiHe et sa morphologie, la MII du Vallonnet correspond â l'espece Muscardinus
avellanarius.

Hystri.x cf. major Gervais, 1859
Au Vallonnet, le materiei aete attribue aHystrix cf major, par Chaline <4) et Paunescu <24)_
Le materiei consiste d'un fragment de mandibule avec P/4-M/2; 2 M/1; une M/2; une M/3;
7 P4/; 2 Ml/; une M2/ et une M3/ isolees.
Ont ete egalement identifies, onze dents juveniles, cuspidees (Fig. 4.3; 4.4).
Un nombre important d'incisives de porcs-epics a ete recueilli: 32 incisives superieures et
inferieures appartenant a des adultes et 48 appartenant a de tres jeunes individus.
Les dents juveniles, cuspidees n' ont pu etre identifiees. La base deces dents est ouverte et Ies
extremites fermees des tubes longitudinaux sont encore visibles. L'enveloppe externe - la lame
peripherique vient entourer ces tubes, au nombre de 4 ou 5.
La mandibule (Fig. 4.1 ): la P/4 est divisee en deux parties par un large sinus; le segment
anterieur est trilobe (a cause des autres deux sinus); I' usure de cette premoiaire est moi ns accentuee
que sur Ies autres mo]aires. Sur la M/1 le sinus ( l) est encore visible, mais sur la M/2 qui a un degre
d'usure plus fort, ii ne peut plus etre remarque. Le nombre d'îlots varie de 3 (sur la M/1) a 5 (sur la
M/2). La base des ces dents est fermee, et Ies ebauches des 4 racines sont bien visibles. La couronne
de la M/1 est plus haute que celle de la P/4, et celle-ci, plus longue que celle de la M/2.
Pour trois autres molaires inferieures, I' identification reste difficile; selon la taille, la position
et Ie nombre d'îlots d'email sur Ia surface masticatrice, associe a la hauteur de la couronne et le
degre de developpemcnt des racines, nous pouvons songer que l'une est une M/2 et que Ies deux
autres sont des M/1.
Les dcux M/1 ont des degres d'usure differents; une M/1 gardc Ia trace seulement du sinus 1,
et 6 îlots entourees par Ia lame peripherique externe. Les deux petits î!ots de Ia partie anterieure de
la <lent sont accoles ct on envisage, dans un stade suivant, Ieur fusionnement.
Sur une autre M/l, le sinus I est encore assez bien marque, Ia dent ne presente que 4 îlots.
Sur la M/2, Ie sinus s' est ferme, laissant apparaître un îlot. Au total, 7 îlots peuvent etre
observes pour cette dent; Ies trois petits îlots anterieurs sont accoles.
La M/3, d'une forme triangulaire, mais tres arrondie, a une couronne basse, et le degre
d'abrasion est fort. Sur cette <lent, on reconnaît seulement la lame peripherique d'email et un
nombre de 4 îlots; celle-ci possede Ies ebauches de racines.
Les premolaires superieures, en nombre de sept, ont un degre d'abrasion different: une d'entre
elle a la couronne hautc, Ia base de Ia dent venait de se fermer, et Ies racines commern;aient a se
constituer; sur la surface masticatrice, Ies quatre sinus sont bien visibles.
Sur Ies six autres P4/, la couronne est plus courte et Ies raci nes plus Iongues. La longueur des
sinus commence a se retrecir et Ies lobes devenir plus en contact Ies uns avec Ies autres.
Les 2 MI/ ont la couronne haute; la base de la dent n' est pas encore fennee laissant apercevoir
Ies tubes longitudinaux, et sur la surface triturante, Ies sinus sont bien presents.
Sur Ia M2/, le sinus l est assez long; et a I' interieur de la lame peripherique d' email, 5 îlots
sont bien distincts. Les deux îlots de la partie anterieure de la <lent sont presque fusionnes.
La M3/ appartient a un individu seniie, elle presente une couronne tres basse (aux alentour de
5,16 mm), resultat d'une usure forte et Ies racines sont bien developpees et ecartees. Le sinus lest
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encore visib1e, mais tres retreci; quatre î1ots se remarquent
d'email.

a l'interieur de la lame peripherique

Remarque. Pour Ies MI et M2, avec une forte usure, la forme de la dent ne peut pas servir
pour leur l'identification. Donc, du moment que l'on ne dispose que de dents isolees, la determination posc de serieux problemes; observation deja faite par Cuvier <S> et Friant <9>_ De plus, non
seulement la taille et la forme de la dent varient, mais aussi le nombre d'îlots d'email. Niethammer
22
< > a tres bien montre le changement radical du dessin sur la surface de trituration vers Ies individus
Ies plus âges ainsi que celui de la taille et de la forme de la dent.
Les mesures concemant la longueur et la largeur de la dent, sont presentees dans le tableau 6.
Apparemment, la taille des dents recueillies au Vallonnet, se rapproche de celle de H. etrusca,
decrit par Bosco <2> (LP/4-M/3: 40,0 mm - tandis que LP/4-M/2 du Vallonnet presente: 30,26 mm).
Comme nous l'avons deja affirme au debut de ce chapitre, un assez grand nombre d'incisives
de tres jeunes individus, avec la couronne orange et d'une forme delto'ide, a ete recueilli. Un bref
regard sur Ies incisives inferieurcs a montre que leur taille varie de 3,77 mm a 6,78 mm, ce qui
correspond, sans doute, a des individus tres jcunes (de quelques mois seulement).
Conclusion. En ce qui concerne la biometrie, la forme du porc-epic du Vallonnet se detache
de toutes Ies autres especes (H. cristala, H. vinogradovi, H. refossa), par sa forte taille.
Nous considerons plus prudent de rester a la denomination de Hystrix cf major <4 ; s; 24 >_

Vngaromys nanus Kormos, 1933

La grotte du Yallonnet a fourni un nombre restreint de molaires appartenant â Ungaromys
nanus. II s'agit de: 2M/I: SM/2: IM li: 2M2/: I M3/.
Les M/ I sont cunstituccs par Ic lohe postcrieur. trnis triangles qui communiqucnt entre eux
(T l commu~'lt!e la;·.bl'.m~11L avec T2) el un complexe anterieur constituc par Ies triangles T4 et T5,
et la boucle antericurc arrondic. Le T3 communiquc avec Ic C.A. par un col plus ou moins large.
Generalement, la di~tance A6-A 7 (BRA3-LRA4) et la boucle anterieure sont larges, tandis
que l'ouverture du T4 varie. Le T4 peut etrc oriente vers l'arriere (sur une M/1) et dans ce cas, la
dissymetrie est plus acccntuee.
Le cement peut etrc absent - sur une M/1 (Fig. 5.2) - ou present, sur l'autre M/1 (Fig. 5.1).
Une des M/ I appartient aun assez jeune adulte. tandis que I' autre, appartient a un individus
plus âge, la couronne etant plus courte et Ies racines plus developpees.
L'email est beaucoup plus epais sur l'individu plus âge; Ies bandes d'email ne sont pas
differenciees. L' email peut bien etre interrompu au niveau de la boucle anterieure et bilateralement,
sur le Iobe posterieur (sur I' individu plus âge), ou d' etre interrompu bilateralement, seulement au
niveau du lobe postcrieur ()'individu le plus jcune). Dans ce dernier cas, au niveau de la boucle
anterieure, l 'email n' est pas interrompu, mais seulement plus fin.
Les M/2, sont constituees par le lobc posterieur et quatre triangles, le T I communique
largement avcc T2, ct le T3 avec T4. Les bandes d'email sont epaisses et, sur trois M/2, ii n'y a
aucune interruption (Fig. 5.5). Par contre, sur deux M/2, nous pouvons remarquer une faible
interruption au niveau de la partie anterieure de la dent et sur le cote externe du lobe posterieur.
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Le cement est present sur toutes Ies M/2, mais ii est un peu plus abondant dans Ies angles
rentrants du cote externe, que ceux du cote interne (lingual). Sur une seule M/2, appartenant a un
jeune individu, le cement n' etait que tres peu abondant et present seulement dans Ies deux angles
rentrants du cote interne.
Les Ml/, sont constituees du lobe anterieur et de quatre triangles (Tl a T4), qui
comrnuniquent largement entre eux (Fig. 5.3 et 5.4).
Sur une Ml/, le cement est absent (Fig. 5.3), tandis qu'il est present sur Ies autres 2Ml/, mais
en tres faible quantite; et surtout present dans Ies angles rentrants (BRAI et BRA2) du cote externe
(buccal).
Sur 2M 1/, I' email n' est pas interrompu, c' est le cas des jeunes indi vi dus, tandis que sur une
autre M 1/, ii y a une seule interruption au ni veau du lobe anterieur, et plus precisement du câte
externe (BSA 1) (selon la nomenclature de Hibbard, 1950). Sur une M 1/, nous pouvons facilement
observer que I' email est bien plus mince dans Ies trois endroits ou ii sera interrompu plus tard.
Les M2/ sont constituees du lobe anterieur et de trois triangles communiquant largement entre
eux; c'est surtout le cas des triangles T2 et T3 qui se situent l'un dans le prolongement de l'autre.
Sur Ies 2M2/, l'email n'est pas interrompu; le cement est present seulement dans Ies deux
angles rentrants (BRA I et BRA2) du cote externe (buccal), en tres faible quantite (Fig. 5.7).
La M3/ a une structure particuliere, etant formee par le lobe anterieur et des triangles T2 et T3
communiquant largement entre eux et avec le labe anterieur, et encore avec le complexe posterieur
(Fig. 5.6). Ce demier presente Ies ebauches des triangles T4 et T5 (T5 - plus fort). Les angles
rentrants ne sont pas profonds, mais larges, se qui donne un aspect particulier a ces dents.
Une seule interruption de l'email a ete constatee sur le câte externe du lobe posterieur. Le
cement est present mais en tres faible quantite, et seulement dans Ies deux angles rentrants du cote
interne (linguale).
Les mesures prises sur Ies M/1 (Fig. 6), sont la longueur et la largeur de la dent, la largeur
entre Ies triangles T4-T5, la largeur A6-A7, la largeur de l'ouverture du T4, la largeur du col (de
l'ouverture du T3. dans Ie C.A.), ainsi que Ia hauteur de Ia couronne et Ia longueur des racines (ou
cela se presentait). L'ensemhie deces valeurs est donne dans le tabieau 7.
Sur Ies autres types de moiaires inferieures et superieures, ont ete prises: Ia longueur de la
dent, la hauteur de la couronne et la longueur des racines libres.
Du point de vue metrique, la taille des molaires du Vallonnet, rentre dans Ies limites des
variations connues pour le materiei de Monte Peglia os; 24 >, et paraît legerement superieure acelle de
Betfia et de Mas Rambaut. Malheureusement, le nombre de pieces recueillies est faible et ne peut
pas se preter a des approches statistiques.

Genre Mimomys Forsyth Major, 1902
Quatre premieres molaires inferieures sont attribuees au genre Mimomys.
La MII (PI. II) est constituee du lobe posterieur, de trois triangles fermes et d 'un complexe
anterieur, sur lequel, a cause de la cassure, nous n' avans que le triangle T4. La dent presente des
racines; la hauteur de la couronne atteint 4020µ. Les quelques mesures que nous avons prises, sont
donnees dans le tableau 9. Apparemment, le triangle T4 n'est pas încline (la difference des
longueurs entre T4 et A4 (BSA3-BRA2) est positive.
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La longueur estimee de cette molai re (environs 3 l 50-3200µ), rentre dans Ies limites du
groupe Mimomys savini.
Les angles rentrants sont colmates par du cement. L'email est plus epais a la partie
posterieure des prismes dentaires; l'epaisseur generale de l'email etant nettement plus forte que
celle mesuree sur Ies trois autres molaires appartenant a des jeunes individus. L'epaisseur de la
bande posterieure varie entre 91 et I 09µ, tandis que celle de la bande anterieure est comprise entre
52 et 92µ; l'indice S.D.Q. est de 130,148.
Malheureusement, a l'heure actuelle, en France, nous ne disposons pas de donnees
concemant le S.D.Q. des differentes populations appartenant au genre Mimomys, d'un âge
correspondant.
Les autres trois molaires recueillies a la grotte du Vallonnet (Fig. 6 et PI. III), ont chacune
une morphologie particuliere. Une M/1 possede un C.A. assez court, la distance A6-A 7 et la boucle
anterieure sont etroites, tandis que l' autre presen te un complexe anterieur bien plus allonge, la
distance A6-A 7 et la boucle anterieure sont largcs, avec Ies triangles T4 et T5 altemes.
La troisieme M/ 1, recueillic dans une couche superieure, a part la taille et la longueur du C.A.
plus fortes, presente des complications au niveau du C.A., avec la presence du 17, et l'ebauche du
T6 et un faible A8. Les triangles T4 et T5 sont altemes (PI. IV).
Dans Ies trois cas, le triangle T4 est oriente vers I' arriere, la difference des longueurs LT4LA4 (BSA3-BRA2) est negative.
Les trois M/1 sont arhysodontes, et le cement est abondant. Aucune trace de «repli
mimomyen» n'a ete remarque. L'email est plus epais a la partie posterieure des prismes dentaires.
Sur Ies M/1, nous avans pris un nombre de 11 mesures qui sont: la longueur (L), la Iargeur (1)
et la hauteur de la dent (H); la longueur de la partie anterieure de la M/ 1 (LA4-LB.A. = BRA2-BA);
la longueur LT5-LB.A. (LSA4-BA); la longueur LTI-LB.A. (LSA5-BA); la largeurT4-T5 (BSA3LSA4); la largeur A6-A 7 (BRA3-LRA4); la largeur du T4 (BSA3-BRA2): la largeur de la boucle
anterieure (BSA4-LSA5); et l'inclinaison du T4 (L T4-LA4 = LSA3-BRA2). Les valeurs obtenues
sont presentccs dans le tableau 9.
A part I' indice d'hypsodontie (HIL x I 00), d'autres indices - comme celui du developpement
de :a partie antericui°l: de la M/ I (LA4-LB.A./L x I 00), ou bien celui de la longueur de la boucle
antcrieurc (LT5-BLB.:\/L x I00), ou dans Ic cas <le Ia complication du C.A. avec la presence du TI,
le developpement Je CL' segment (L T7-LB.A./L x I 00) - ont ete egalemcnt calcu Ies.
La taillc deces Lrois molaires est faihle (moyennc = 2970µ). L'indice S.D.Q. calcule est de:
128,32; 122,J I et respecti vement 105,68.
La valcur moyenne de !'indice S.D.Q. egale a 121,619, est inferieurc a celle de 135,45
connue pour Mimomys savini de Voigstedl <16 \ et de celle 143, I 52, de Monte Peglia <24 >_
En attendant que du nouveau materiei soit recueilli, nous preferons attribuer ces molaires
recueillies a IJ grotte du Vallonnet, a Mimomys sp.

Genre Microtus (Allophaiomys) Kormos, 1932
Les restes appartenant au genre Allophaiomys recueillis a la grotte du Vallonnet, consistent en
24 M/1 (Fig. 7 et PI. V); la plupart de celles-ci etant fragmentaires.
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Les premieres molaires inferieures sont constituees du lobe posterieur, de trois triangles
dos (Tl a T3), des triangles T4 et T5 plus ou moins confluents dans un «rhombc pitymyien», et
d'un complexe anterieur, forme a son tour, des triangles T6 et T7 et de la boucle anterieure. La
grande diversite morphologique est donnee par Ies formes bien particulieres du C.A., et comme
nous pouvons bien remarquer, ces formes annoncent la morphologie des especes modernes du genre
Microtus et M. (Terricola).
L'email connaît une differenciation de type Microtus (ii est plus epais sur Ies bords anterieurs
des prismes dentaires que sur Ies bords posterieurs). L' email presente Ies interruptions habituelles:
au niveau de la boucle anterieure et bilateralement, au niveau du lobe posterieur. Les angles
rentrants sont colmates par du cement. Les molaires sont arhysodontes.
La communication entre Ies triangles T4 et T5 est variable~ elle peut etre tres large, comme
celle rencontree chez M. (Terricola), ou bien plus etroite, en se rapprochant des formes du genre
Microtus modemes. Dans aucun cas, le triangle T4 n' est incline, aucune des differences des
longueurs entre T4-A4 n'etant negative.
Sur Ies molaires du Vallonnet, le col (I' ouvetture du T5 dans le complexe anterieur) est etroit.
Le complexe anterieur a une morphologie variable, Ies morphotypes rencontres sont:
- le morphotype hintoni - la boucle anterieure est courte; le triangle T6 n'est pas individualise;
le T7 est bien marque et aigu; l'angle rentrant A9 est fort; l'ouverture du T5 dans le C.A. est fermee
et le «rhombe pitymyien» est imparfait. C' est le morphotype decrit par Kretzoi aBetfia - Roumanie
(1941). On le retrouve aussi a Balaruc et aux Valerots <5 >_
- Ies morphotypes microto-nivaloides (a tendance gregaloide - arvaloide - nivaloide) sont
caracterises par un col etroit et un commencement d'isolement du T4; avec la presence du triangle
T7 et de l'angle rentrant A9, mais aussi du triangle T6 et, dans certains cas, de l'angle rentrant A8 .
. Ies morphotypes pitymyo-nivaloides- toujours acol etroit, avec la presence des triangles T6
et T7, et des angles rentrants A8 et A9, mais avec une large communication entre T4 et T5, donc
avec la presence du «rhombe pitymyien».
Ces morphotypes sont separes par toute une serie de formes intermediaires, gui prefigurent,
Ies especes modemes de Chionomys nivalis, fl.1. gregalis, M. arvalis, M. (/.) brecciensis
(predecesseur de la lignee dentatus/cabrerae actuelle), et de M. (Terr„cola).
Ces dcux morphotypes: arvalo-gregaloides et ratticepo-nivaloides, ont ete decrits pour la
premiere fois aux Valerots et correspondent adeux especes differentes, aussi bien morphologique,
que metrique: M. (A.) nutiensis et M. (A.) burgondiae <5 ; 6 ; 1 >.
La presence des morphotypes microto-nivaloides et pitymyo-gregaloides, dans la grotte du
Vallonnet a ete deja mise en evidence par Chaline <4 ; 1 >; Chaline & al. <6>.
A ceux-ci, nous pouvons ajouter, la presence d'un individu (Fig. 7.2) a tendance ratticepoule.
La partie anterieure de la dent est developpee surtout le segment T5-B.A., l'angle rentrant A6 est
plus large et le A 7 est plus profond et oblique, le «rhombe pitymyien» est imparfait, I' ouverture du
T5 dans le C.A est plus importante.
Les morphotypes dominants au Vallonnet sont: microto-nivaloides (dans le sens arvalogregalo-nivaloide) correspondant a 55% du materiei, sui vis par Ies morphotypes pitymyo-nivaloides
(20% ), et Ies morphotypes hintoni et hintoni-gregaloides (20% ).
La ressemblance morphologique entre le materiei du Vallonnet et celui de Monte Pe glia - M.
(A.) nutiensis - nous paraît evidente. De plus, la morphologie des M/1 de la grotte du Vallonnet
ressemble a celle decrite par Chaline (5) pour M. (A.) nutiensis des Valerots.
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27 mesures ont ete prises sur Ies premieres molaires inferieures; parmi ces mesures, 17
ont ete employees sur la partie anterieure des molaires en construisant un angle droit avec le
trait imaginaire qui passe entre Ies triangles T4 et T5, comme dans la figure 8 (selon le schema
de Brunet-Lecomte, modifie) <3 >_ Les principaux resultats des ces mesures se trouvent dans le
tableau 10.
Nous avons ajoute a celles-ci un nombre de 13 mesures concernant I' epaisseur des bandes
d' email, conformement au schema propose par von Heinrich 00 > pour le genre Arvicola. A partir des
ces mesures, nous avons calcule !'indice de l'epaisseur de !'email (S.D.Q.) sur trois variantes
(tableau 11 ): soit en tenant compte des sept valeurs (Ies 2 pour le lobe posterieur et encore 5,
correspondants aux 5 triangles) - et qu'on appelle S.D.Q.7; soit en prenant en consideration Ies 5
valeurs correspondant aux 5 triangles - S.D.Q.5; soit encore, en tenant compte des trois valeurs
correspondant aux premiers trois triangles - S.D.Q.3 (conformement aux propositions faites par Ies
signataires du Paludico/a, 1998).
L'indice S.D.Q.7 de 91,522 obtenu pour Ia population du Vallonnet (tableau 11), est
superieur aceux de Monte Peglia: S.D.Q. de 85,58 pour M. (A.) nutiensis, mais plus proche de celui
de 90,08 obtenu pour M. (A.) burgondiae on_
Selon Ies memes auteurs, une valeur du S.D.Q. de 91,28 a ete obtenue pour Microtus
ratticepoides de Voigtstedt, en Allemagne, mais nous comprendrons bien que Ies deux
populations du Vallonnet et du Voigtstedt ne peuvent etre comparees, la distance temporelle et
geographique correspond a deux moments evolutifs differents vers le genre Microtus (en sens
modeme).
Les valeurs du S.D.Q. diminuent visiblement vers Ies formes plus evoluees (dans le sens
modeme) de Microtus ou ( M.) Terricola (li; 16 ).
Pour restreindre du point de vue temporel et geographique, la sphere de comparaison. nous
dcvrons foire appel aux populations plus «proches>>, comme celles des Valerots ou de Bourgade.
Mais a I' heure actuelle, Ies donnees metriques Ies concernant, se resument qu' a la longueur et la
hauteur des M/1 (5 >_
Nous avons essayc de comparcr Ies valeurs obtcnues pour le Vallonnet, avec celles deces
populations. p~1r le te~l t (de Student) (tableau 12).
Pour la longueur des M/1, la population du Vallonnet est comparable a celles de M. (A.)
burgondiae des Valerots et de Monte Pcglia, mais aussi a celle de M. (A.) nivaloiâes de Bourgade.
Pour la hauteur des M/1, le test t n' a pas montre de differences significati ves entre le
Vallonnet et Ies populations de M. (A.) burgondiae des Valerots et M. (A.) nutiensis de Monte
Peglia.
Si, du point de vue metrique, la population du Vallonnet montre une taille assez forte, proche
des formes burgondiae ou nivaloides, pour Ia morphologie, par contre, elle reste proche du groupe
nutiensis.
A notre avis, la population du Vallonnet peut se situer entre celles des Vallerots et de
Bourgade. Sans doute, seule une etude synthctique deces populations pourra vraiment le preciser.
La suite des comparaisons par le test t et le test de Cochran (selon le cas), entre Ies deux
populations de Monte Peglia et celle du Vallonnet, a fourni des resultats comparables pour la
largeur de la dent, pour la longueur de la partie anterieure (LA4-B.A.) et LT5-B.A., ainsi que pour
la largeur T6-T7- entre la forme du Vallonnet et M. (A.) burgondiae. Des differences hautement
significatives ont ete remarquees, dans Ies memes cas, avec la population de M. (A.) nutiensis de
Monte Peglia.
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Pour la largeur du col (l'ouverture du T5 dans le C.A.), Ies trois populations different, M.
(A.) nutiensis de Monte Peglia, occupant une position intermediaire (col presque ferme) entre la
population du Vallonnet (M/1 a col ferme) et celle de M. (A.) burgondiae (a col bien large).
Par contre, la largeur T6-T7 ne differe pas significativement entre Ies M/1 du Vallonnet et
celles des deux formes de Monte Peglia. La moyenne des largeurs du «rhombe pitymyien» est plus
forte sur le materiei du Vallonnet que sur Ies deux autres populations (Ies differences sont
hautement significatives).
L'analyses factorielle discriminante (Fig. 9), a ete realisee (sur Ies axes 1 et 2) entre ces trois
populations, pour I' ensembie de 17 variables (longueur, largeur, hauteur des Ml 1; longueur A4B.A.; LT5-B.A.; largeurT6-T7; largeurcol; largeurrhombe; inclinaison du T4; LT5-LT4; largeur
T3; largeur T4; largeur T4-T5; et pour Ies variabies: 7, 8, 11 et 12).
Cette projection sur Ies axes 1 et 2 (Fig. 8) montre un isoiement des huit moiaires du
Vallonnet des deux autres populations: M. (A.) nutiensis et M. (A.) burgondiae - de Monte Peglia
(l'inertie foumie par Ies deux premiers axes est superieure a 85%).
Nous pouvons donc conclure que la population du Vallonnet est differente des deux
populations de Monte Peglia- maigre des simiiitudes d'ordre morphologique avec la population de
M. (A.) nutiensis; et a biometrie intermediaire entre Ies deux especes de Monte Peglia (mais plus
proche de M. (A.) burgondiae).
Plusieurs indices ont ete calcules.
1. L'hypsodontie (HIL) montre une moyenne des valeurs plus faible (Moy =1,255) pour le
materiei du VaJlonnet; et une vaieur bien plus forte pour la population de M. (A.) nutiensis de Monte
Peglia (Moy = 1,352).
Nous rappelons ici la remarque faite par Chaline <5>, concernant l'hypsodontie des formes
plus evoluees; elles sont assez faibles, a cause d'un developpement plus rapide de la longueur par
rapport a la hauteur de la dent.
Dans ce sens. nous avons egalement calcule I' indice de correlation (r) entre la longueur et la
hauteur de la M/1; ii est trcs faible: r=0,147 - pour M. (A.) nutiensis et r=0,299 - pour M. (A.)
burgondiae.
La moyennc Je cel indice d'hypsodontie obtenu pour le Vallonnet est superieure a celle
trouvee pour Bourgade (Moy = 1,07); inferieure acelle de Balaruc (Moy = 1,30), et comprise entre
celles de Mas Rambault (Moy = 1,26) et des Valerats <5 >_

Observation. Paur tous Ies indices qui serant presentes, Ies valeurs abtenues paur la
population du Vallannet daivent etre prises avec precautions, elles reposent seulement sur huit
individus.
2. Le developpement de la partie anterieure de la M/1 (LA4-B.A./L x 100). La moyenne des
valeurs pour le Vallonnet (Moy = 45,6) est tres proche de celle de M. (A.) nutiensis (May= 45,3), et
est faiblement superieure a celle de M. (A.) burgondiae (May= 44,8).
U ne valeur proche de celle abtenue pour le Vallonnet a egalement ete mise en evidence pour
5
la population de M. (A.) nutiensis de Chlum 6 (May= 46,4) 0 >_
En meme temps, le rapport LT5-B.A./L est le plus eleve pour la papulatian du Vallonnet
(Moy = 31,3), sui vi de celui de M. (A.) burgondiae (Moy = 30,8) et de M. (A.) nutiensis
(Moy = 30,6).
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Comme J'ont deja montre Thaler <30 > et van der Meulen os>, l'augmentation de la longueur
des M/1, se fait par de nouvelles acquisitions a Ia partie anterieure deces molaires, donc au niveau
du complexe anterieur; c' est pour cela que nous proposons aussi le calcul de ce rapport.
3. Le rapport entre la largeur A8-A9 et la largeur T6-T7 (d/e x 100). Le calcul de ce rapport
a entraîne certaines difficultes, car dans tres peu de cas, nous avans pu prendre la largeur A8-A9
(donc la valeur «d» selon van der Meulen, 1973). Cela parce que seulement quelques individus
presentent le triangles T6 suivi par l'angle rentrant A8. Generalement, pour Ies morphotypes
hintoni, gregalo-nivaloides, pre-ratticepoide, ratticepo-oeconomoides, nivaloides, donc, ceux sur
]esquels 1' angle A8 est absent, celte mesure «d» ne peut etre prise, ce qui ne nous permet pas de
ca1culer ce rapport.
La moyenne Ia plus elevee a ete obtenue pour la population de M. (A.) burgondiae (Moy =
59,8). Celles obtenues pour le Vallonnet et M. (A.) nutiensis de Monte Peglia, sont comparables
mais un peu plus faibles (Moy = 54,6 et Moy = 54,8).
4. Le rapport entre la largeur du T6 et la largeur T6-T7 (c '/ex I 00). La meme remarque que
celle faite precedemment est aussi valable dans cc cas.
Les moyennes des valeurs sont: 44,9 pour le Vallonnet; 35,7 pour M. (A.) nutiensis, et 32,7
pour M. (A.) hurgondiae de Monte Peglia. La moyenne des largeurs du T6 la plus forte, ainsi que la
moyenne la plus faiblc des largeurs T6-T7. correspondent au Vallonnet.
5. Le rapport cntre la largeur du colet celle comprise entre T4-T5 (b/w x 100 - selon van der
Meulen).
Des valcurs tres differentes ont ete obtenues, dans Ie cas des trois populations en question.
Pour la population du Vallonnet, Ia valeur tres faible de I' ouverture du col et la distance T4-T5
assez forte, impliquent de tres faibles valeurs (Moy = 2,21 ). La moyenne pour Ia population de M.
(A.) nutiensis est de 8.26. tandis que celle de M. (A.) burgondiae est plus forte (Moy = 16,33). Des
valeurs intcm1cdiaires (Moy = 13. 11) sont connues pour M. (A.) nutiensis de Chlum 6 os>_

6. Le rappon L'ntrc la largeur de l'ouverturc du T4 dans le T5 et celle comprise entre T4-T5
( c/w x 100).
La moyenne la plus clevee est celle obtenue pour le Vallonnet: 19,41; celle de M. (A.)
nutiensis de Monte Peglia est de: 17,7, et celle de M. (A.) burgondiae, du meme site, est de: 16,33.

Observation. Avec un rapport b/w faiblc et c/w fort, le Vallonnet correspond

a un

morphotypc plus evolue (morphotype 3 - selon Ies observations faites par van der Meulen).
7. Le rapport cntre la largeur du T4 ct celle du T3 (IT4/IT3 x 100).
Le rapport entre la largeur du T4 el T3 (Var5/Var6) montre un ecart entre Ies deux
populations de Monte Peglia (M. (A.) nutiensis: Moy = 77,99 - el M. (A.) burgondiae: Moy =
77,22), et celle du Vallonnet (Moy = 87,2).
Sur Ies molaires provenant du Vallonnet, la moyenne de la largeur du T4 est plus eievee
(Moy = 501µ) et se rapprocher plus de celle du T3 (Moy = 599µ), tandis que sur Ies deux autres
populations. la moyenne des largeurs du T4 est plus faible (Moy = 430 µ - M. (A.) nutiensis et Moy
= 467 µ - M. (A.) burgondiae), et plus eloignee des valeurs remarquees pour Ies T3 (Moy = 557µ et
respectivement 601µ).
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Pour Ies molaires du Vallonnet, ces rapports montrent une plus forte symetrie entre Ies
triangles des câtes interne et externe.

Conclusion. Comme nous I'avons montre a plusieurs reprises, mais en tenant compte du
nombre tres faible des molaires mesurables pour I' ensemble des variables proposees - le materiei du
Vallonnet presen te une morphologie proche de celle des Valerots et de celle du groupe M. (A.)
nutiensis de Monte Peglia, et une biometrie intermediaire entre Ies groupes nutiensis et burgondiae,
mais en s' approchant - pour Ies variables Ies plus importantes («progressistes») - de ce demier.
En attendant que du nouveau materiei soit delivre, nous integrons Ies quelques molaires
recueillies au Vallonnet, dans le groupe Microtus (Allophaiomys) aff. nutiensis, en precisant que
I' absence des morphotypes primitifs (laguroiâe, pliocaenicus, pre-hintoni) et leur taille plus forte,
indique un degre evolutif superieur, au sein du groupe nutiensis.
Cette proposition est provisoire, le temps que des resultats complementaires soient publies
sur Ies autres populations fran~aises.
Vu le degre d'evolution plus avance de cette population du groupe nutiensis, nous pensons
que ce niveau correspond a un episode posterieur aux Valerots et anterieur a celui de Bourgade.

Microtus (lberomys) cabrerae Thomas, 1906
Au Vallonnet, ont ete identifiee seulement 16 M/1 isolees, appartenant a M.(l.) cabrerae
(Fig. l O; PI. VI).
Un nombre de sept morphotypes a etc decrit sur la population de M. ( /.) cabrerae du
Vallonnet (voir Ies pourcentages de representation dans la fig. 10). A celles-ci, nous avons ajouter
une categorie avec une morphologie tres particuliere, que nous avons appele, des «fonnes bizarres»
(Fig. 10.12).
Type I: L'angle rentrant A7 est profond. Le T6 est arrondi et oriente en arriere. La difference
des longueurs LT6-LT5 est soit negative soit nulle. La difference des longueurs BSA4-BRA3 est
toujours negative. L' angle rentrant A8 (BRA4) est absent.
Type II (Fig. l 0.1 O): Le T6 est aigu et oriente vers l' arriere. La boucle anterieure est plus large
que dans le cas precedent. La difference des longueurs BSA4-BRA3 est toujours negative.
Type III (Fig. l 0.5 ): L' angle rentrant A 7 (LRA4) est pro fond. Le T7 est developpe. Les deux
angles rentrants A7 et A8 (LRA4 et BRA4) s 'opposent; la distance LRA4-BRA4 est faible. Le T6
est oriente posterieurement. La difference de longueurs BSA4-BRA3 est negative.
Type IV (Fig. I O. I): L' angle A7 (LRA4) est moi ns profond et I' angle A9 (LRA5) est large.
La boucle anterieure est large; I' angle A8 (BRA4) est absent.
Type V (Fig. 1O. 7): II ressemble au type IV; la difference consiste dans la presen ce d' un faible
angle rentrant A8 (BRA4). Les deux differences de longueurs (BSA4-BRA3 et BSA4-LSA4) sont
positives.
Type VI (Fig. I 0.6): Generalement, ce type ressemble au precedent (V), mais I' angle rentrant
A8 est plus developpe. Ces deux angles rentrants A8 et A7 sont presque opposes. La partie
anterieure de la dent (BRA3-boucle anterieure), est plus longue. Les differences des longueurs
BSA4-BRA3 et BSA4-LSA4 sont positives.
Type VII (Fig. 10.13): Ce sont des formes aaspect «agresto'ide». L'angle rentrant A8 (BRA4)
est fort. Les differences de longueurs BSA4-BRA3 et BSA4-LSA4 sont positives.
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Au sein de la population de M.(I.) cabrerae du Vallonnet, la somme des morphotypes
incluant un A8 fort est de 50%.
28 mesures ont ete prises sur Ies MI inferieures. 19 mesures ont ete prises sur le C.A. selon
le modele offert par Brunet-Lecomte<3> pour le genre M. (Terricola) (Fig._ 12). Les principales
valeurs sont donnees dans Ie tableau 13. Sur Ies autres molaires inferieures (M/2 et M/3) ainsi que
sur Ies mandibules entieres, nous avons indique la longueur.
Pour six variables Ies plus importantes (longueur, largeur, longueur de la partie anterieure
des M/1, largeur T6-T7, profondeur des angles rentrants A6 et A8), nous avons construit Ies
histogrammes de frequences (Fig. 13) qui montrent clairement la presence de deux groupes:
cabrerae de plus forte taille (le materiei du Vallonnet, l'echantillon du Fontbregoua et certaines M/1
provenant de la Baume Bonne - couches remaniees) et brecciensis (avec Ies populations de la
Caune de l' Arago, Orgnac-3, Baume Bonne).
Toute une serie de test t (de Student) et de Cochran ont ete appliques anos populations, pour
six des principales variables: longueur, largeur, longueur de la partie anterieure de la M/1, largeur
T6-T7, Iargeur du T4 et la profondeur de l'angle rentrant A8 (BRA4) (tableau 14).
Quelques conclusions peuvcnt etre tirees.
- Les populations de M.( I.) cabrerae du Vallonnet et de Fontbregoua ne sont pas differentes
pour I' ensemble des variables comparees.
- Les populations de M. cabrerae du Vallonnet et de Fontbregoua different de celles de
M.(I.) hrecciensis de la Caune de l'Arago (niveaux inferieurs et superieurs) et d'Orgnac-3 pour la
totalite des variables prises en compte.
L'analyse factorielles discriminantes presente dans la figure 14, a ete effectuee sur Ies axes
I et 2, soit en tenant compte de l'ensemble des variables (un nombre de 13). Nous pouvons
constatcr que Ies populations de M.( /.) brecciensis de la Caune de I' Arago. d'Orgnac-3 et de la
Baume Bon ne (M. (I.) brecciensis), se separent des populations de M.( I.) cabrerae de Fontbregoua,
du Vallonnet et certaines molaires de la Baume Bonne. ces demieres constituent un deuxieme
groupe, isole du premier.
Une ::~1age ~) :1thetique concemant Ies affinites entre di ffercntcs populations de brecciensis I
n:hrerne, est donncc dans la figure 15. Le dendrogramme a ete construit en tenant compte d'un
cnsemblc de 16 vari.ihlcs (presentees dans Ie tablcau 13). La presence de deux groupes est bien
evidente: cabrerae (a \'l~c Ies populations du Vallonnct et Fontbregoua) et brecciensis (avec Ies
populations de Ia Caunl.'. de I' Arago, Orgnac-3 el de la Baume Bonne). Une coupure realisee sur le
dcndrogramme, et dclimilant Ies deux groupes, a montre une forte variance inter-classes (71,8% ).

Conclusion. Le materiei des couches sub-actuelles du Vallonnet, est attribue a M.( /.)
cabrerae.
Generalement, Ies populations plus evoluees de M.( /.) cabrerae, se caracterisent par une taille
nettement plus forte (pour la majeure partie des variables ), une complication morphologique et un
allongement du complexe anterieur, ainsi que par un aplatissement antero-posterieur de Ia dent.

Pliomys lenki Heller, 1930
Au Vallonnet ont ete identifie: 3M/l isolees (dont une fragmentaire); I M/2.
Les molaires du Vallonnet ont une morphologie simple (Fig. 16), partagee entre Ies
morphotypes «depressa» et «pre-intermedia» (C.A. plus court), avec des triangles qui
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communiquent entre eux, et avec le T5 largement ouvert dans Ie C.A. (deux cas sur trois; largeur
maximale du col: 124µ).
Ces trois M/1 du Vallonnet correspondent chacune, aux categories d'âge: A, C et E.
Dix mesures ont ete prises sur la surface occlusale des MII (Longueur; Longueur A4-B.A.;
LT6-B.A.; LT7-B.A.; LT9-B.A.; LA6-B.A.; largeur; IT6-T7; 1T6; IB.A.; 1A8-A9); Ies valeurs
obtenues sont donnees dans le tableau 15.

Remarque.
L'une des deux molaires provenant du Vallonnet (la plus grande), rentre dans Ies limites de
variation des differentes autres populations du Pleistocene moyen; mais I' autre, appartenant a un
jeune individu (par sa faible longueur), se rapproche surtout des populations du Moulin de Milieu et
de l' Abri Vaufrey 0 4>.
De plus, au Vallonnet nous ne connaissons pas Ia position stratigraphique du materiei pour
tirer des conclusions.
Concemant la longueur enregistree a differents moments, nous pouvons constater que des
fluctuations ont eu lieu, Ies populations du cote mediterraneen connaissant la plus forte taille.

Clethrionomys glareolus Schreber, 1780
Au Vallonnet, une seule M/1 a ete recueillie.
Sur Ia M/ 1 du Vallonnet (Fig. 17), Ies triangles communiquent Iargement entre eux (surtout
Tl-T2; T3-T4; T4-T5); l'ouverture du T5 dans Ie complexe anterieur est aussi grande. Le T7 est
absent; Ia boucle anterieure est arrondie et Ie T6 est încline, avec une orientation bien gosterieure.
19 20
Cette morphologie s'inscrit dans le «type a», Ie plus simple, decrit par Naclachowski ; ; 21 >. La
dent appartient a un jeune individu, dans le stade A (H= 3409µ) - si nous faisons l'extrapolation
avec Ies categorie d'âge connues pour le genre Pliomys (I)_
Les mesures prises sur la MII sont: Ia longueur, la largeur de Ia dent, la Iargeur de I' ouverture
du T5 dans le complexe anterieur, et la distance cntre T6-T7.
Les valeurs ohtenues sont donnees dans le tableau 16.
Nous avons attribue cette molaire a Clethrionomys glareolus.

Apodemus sylvaticus Linnaeus, 1758
A Ia grotte du Vallonnet, ont ete recueillies des dents appartenant a des adultes: 9 M/1; 5
M/2; I M/3; 8 MII: 6M2/ et des dents appartenant a de jeunes individus (sans avoir la base de la
couronne fermee): 20 M/1; 7 M/2; 3 M/3; 27 Ml/; 6 M2/.
Du point de vue morphologique (Fig. 18), quelques remarques peuvent etre faites selon le
modele propose par Pasquier c23 ):
Sur Ies M/1, le tubercule median anterieur (tma) est de taille moyenne, a 100% des cas, et
dans 85,81 % ii est fusionne a la paire tE-tF. Le nombre de conules sur la marge cingulaire, est
variable: 1 seul conule (14,28% ), 2 conules (42,85% ), trois conu Ies ( 14,28% ). Dans 28,57% des cas,
aucun conule n'a ete mis en evidence. La crete longitudinale mediane (clm) de type «d» est
dominante (71,42%). Le cingulum posterieur (Cp) est de type 1 a 100%.
Buletinul Muzeului „Teoharie Antonescu", nr. 7-8/2001-2002
https://biblioteca-digitala.ro

Alexandra Cristina Paunesco

50

Sur Ies M/2, Ie tE est surtout de taille moyenne (50%) et forte (33,33% ). Dans tous les cas, le
tE est etire. La presence d'un conule sur la marge cingulaire externe aete remarquee sur 33,33% des
M/2. Le clm est de type «b» et «c», avec une representation egale, chacune de 50%. Le Cp de type 1
represente 66,66% du materiei.
Sur Ies M 1/, dans la majeure partie des cas, le t 1 est posterieur au t3 (88,88% ). Le t4
egalement est oriente posterieurement par rapport au t6 (55,55% ). Le tl et t2 sont fusionnes dans
66,66% des cas, accoles dans 22,22%, pour le reste, ces tubercules sont isoles. Des «comes
d'email» ont ete remarques: a partir de tl et t3 (44,44%), ou seulement du t3 (33,33%). Dans tous
Ies cas, le t9 et le t6 sont fusionnes. Le t7 et t4 sont separes par un sillon (66,66% ). Le Cp est dans la
majeure partie des cas, de type 4 (88,88% ). Dans 55,55% des cas, nous avons mis en evidence des
tubercules accessoires (tl bis; t3 bis; t 1 et t3 bis).
Sur Ies M2/, la taille du t9 est surtout forte (76,92%). Le tl est fort (100%), et dans 46,15%
des cas, ii a une forme triangulaire. Un t7 reduit se retrouve seulement sur 33,33% des M2/. Dans
66,66% des cas, le t7 est separe du t4 par un sillon, dans le reste des cas, Ies deux tubercules sont
fusionnes.
Les dimensions deces molaires sont donnces dans Ies tableaux 17 ct 18.
24 25
La biometrie des M2/ (selon le schema de Paunescu ; ), avec le calcule de differents
rapports (tableau 19), nous a permis I' isolemcnt de la population du Vallonnet du cote des autres
populations de typc syl\·nticus (Fig. 19).

Apodemus mystacinus Danford & Alston, 1877
Des dcnts de jeunes individus, ont ete recueillies: sans racines et sans la partie basale de la
couronne constituee. II s'agit de: l9M/l; 8M/2; lM/3; l8Ml/; 16M2/: lM3/.
4 7

L' espcce a cll'. ci tec dans la grotte du Vallonnct. par Chaline <:
& al.

),

Pasquicr <2.') et Ruiz Bustos

(29)_

Malheureusemcnt, nous n' avons pas pu identifier des molaircs appartenant a des adultes
d' Apodemus rnystacinus, sur Ic materiei qui se trouve en notre possession. Les scules pieces
identifiees, sont des molaires de jeunes et tres jeunes individus, avec des tubercules tres saillants (a
cause de l'usure qui n'a pas encore commencee), et avec la base de la dent qui n'est pas encore
fermee. Sur trois molaires, nous apercevons des stades de fermeture de la base de la couronne; dans
aucun cas, le proces sus n 'est acheve.
Quelques remarques concemant la morphologie dentaire (Fig. 20 - variabilite morphologique)
et la biometric.
Sur Ies M/ l, le tubercule median anterieur «tma» a surtout une taille moyenne (58% des cas).
11 peut etre relie par une crete d'email a tE (21 %), a tF (37%), ou au couple tE-tF (21 %); ou bien
peut-il-etre fusionne a ces deux tubercules (5% ). 16% des M/1 ont le «tma» isole.
Le nombre de conules est variable, avec la predominance des molaires atrois (32%) et quatre
conules (26%). La crete longitudinale mediane (clm) est de type «b» (26%), «c» (21 %), ou d'une
forme intermediaire entre ces deux (48% ).
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Le «Co» est present sur 11 % des Ml 1.
Le cingulum posterieur (Cp) est dans la majeure partie des cas (63%), fort, et de type I.
Les M/2, possedent dans leur majeure partie (75% ), le tE reduit. Dans 88% des cas, le tE est
etire vers I' arriere. La moitie des M/2 presen te un seul conule accessoire. Sur la totali te des M/2, le
«Cp» est fort, de type 1.
La «clm» est dans la plus part des cas, de type intermediaire «b-c» (63% ); le type «b» se
retrouve sur 25% des M/2.
Les M 1/ possedent surtout le tl posterieur a t3 (81 % ) et le t4 anterieur a t6 (88% ). Des petites
«comes» d'email prolongent, soit le tl (38%), soit le t3 (31 %), ou bien Ies deux (31 %). Sur une
seule Ml/, aucune «come d'email» n'a ete remarquee. Sur 29% des molaires, un t3 bis a pu etre mis
en evidence. Le t7 est souvent separe de t4, par un sillon (75% ). Le «Cp» est surtout de type 1 (un
gros tubercule saillant) (81 %). Le t9 est dans la majeure partie des cas fusionne a t6 (44%).
Sur Ies M2/, le t9 est fort (56% ), de taille moyenne (6% ), ou reduit (31 % ). Sur une seule M2/,
le t9 est absent.
Le tl est de taille forte (69% ), ou moyenne (31 % ). Le plus souvent, le tl a une forme ovalaire
ou cordiforme, sans etre etire (88% ). Sur Ies 12% restant, le t I est allonge et etire.
Le Cp est surtout de type 1 (56% ). Le type 2 se retrouve sur 19% des M2/, tandis que dans
25% des cas, ii n'est pas identifiable.
Ainsi, la morphologie que nous venons de presenter brievement, est propre aux jeunes
individus, possedant des tu bercu Ies forts, tres saillants, ou l 'usure n' a pas encore deboute.
La population actuclle de Grece decrite par Pasquier, ne differe pas morphologiquement de la
notre; Ies seules differences sont: la liaison entrc t3 et t5 sur Ies M 1/, non encore realisee sur la
population du Vallonnet. Seulement une petite «come» d'email existe; le nombre de conules
accessoires sur la marge cingulaire externe des M/2 (plus faible sur notre materiei), ainsi que la
presence sur Ies memes molaires, d'un tE etire.
Selon Pasquier <23 >_ au sein des populations d'Apodemus mystacinus. l'augmentation de la
taille, l'acquisition de la liaison t3 - t5 sur Ies Ml/, et l'ebauche de liaison tl-t5 sur Ies M2/, ainsi
qu'une «clm» plus devcloppce sur Ies M/1 - «sont Ies seules transformations reconnues» depuis le
Pleistocene moyen.
Les dimensions de ces molaires sont donnees dans le tableau 20.
Logiquement. Ies dents d'adultes d'Apodemus mystacinus, vont avoir encore une taille plus
23
forte que celle que nous avans donnee pour Ies jeunes exemplaires; Pasquier < >, attribue une
moyenne de 2280 µ pour Ies M 1/ du Vallonnet.
Cette moyenne obtenue pour la population du Vallonnet, par Pasquier, est legerement
superieure a celle de Bourgade (2210µ) et de Mas Rambault (2210µ), et inferieure a celle de
Podumci - Yougoslavie (2300µ), de Varkiza 1 (2300µ) et de Varkiza 2 (2360µ) - Grece.
Vers l' actuel, la taille des molaires augmente; Ies formes provenant de Grece, connaissent la
plus forte taille.
Cette faible population du Vallonnet et representee seulement par des dents de jeunes
individus, s' integre au groupe mystacinus par sa morphologie et ses dimensions.
Le sujet restera ouvert en attendant que du materiei nouveau soit delivre.
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III. CONSIDERATIONS CONCERNANT LE PALEOENVIRONNEMENT
La faible quantite des restes de rongeurs dccouverte au Vallonnet, ne nous permet pas une
reconstitution concluante du paleoclimat. A celle-ci se rajoute la presence d'especes eteintes comme
Allophaiomys, Ungaromys et Mimomys qui n'ont pas une ecologie bien definie.
Les etudes sedimentologiques 0 3>et palynologiques <28 >, ont montre un paysage plus
decouvert, steppique, a la base de l'ensemble III, depose sous un climat froid (de type glaciaire) et
sec, et un rechauffement et la reprise des forets, a la partie superieure du meme ensemble.
La seule methode applicable pour la reconstitution du paleoclimat de la grotte du Vallonnet,
est celle des cenogrammes (Fig. 21 ).
L'observation des deux courbes montre la presence d'une lacune entre elles, due a l'absence
des especes de taille intermediaire, ce qui indique un milieu ouvert. Le nombre assez eleve
d'especes de grande et de petite taille, ainsi qu'une pente peu inclinee, indique un milieu assez
humide.
Malheureusement, ce graphique reprcsente le cenogramme general de la grotte, sans pouvoir a
l'heure actuelle le detaillc pour chaque cnscmblc stratigraphiquc, car Ies donnees concernant la
grande faune sont presentees dans la littcraturc d'une fac;on globale.

CONCLUSION
La liste de rongeurs de la grotte du Vallonnet inclut Ungaromys nanus (espece a large
repartition durant le Pleistocene inferieur), mais egalement un representant du gcnrc Microtus
(Allophaiomys), qui est un «nouvel arrivanb> au debut du Pleistocene moyen.
Dans le groupe des populations appartenant au genre Microtus (Allophaiomys), nous avons
mis en evidencc la morphologie proche des fonncs de la grotte du Vallonnet, de celles de M. (A.)
nutiensis; et la hiometric partagee entre Ies groupes nutiensis et bourgundiae (avec des approches
avec ce dernier, pour Ies variahles Ies plus importantes).
Nous signalons aussi l'identification, pour la premiere fois dans la grotte du Vallonnet, des
molaires a morphologie comparable acelle du genre Minwmys (Mimomys savini ?).
Dans ce meme site, Pliomys lenki (a morphologie dentaire primitive), Hystrix cf major et
Apodemus m_vstacinus, ont ete mis en evidence; ces especes se retrouvant dans Ies faunes du
Pleistocene moyen.
L' etude basee sur la biometrie complexe, dans le cas des populations de Microtus ( /beromys)
cabrerae et M. (/.) brecciensis, a conduita l'attribution des molaires recueillies au Vallonnet, a
M.( /.) cabrerae (materiei sub-actuel).
Au Vallonnet, la phase climatique correspondant a 1•ensemble III etait temperee; a la base de
cette sequence, le paysage etait plus ouvert, mais la quantite de materiei recueilli est insuffisante
pour en tirer des conclusions.
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Resume
Plusieurs especes de rongeurs ont ete identifiees a la grotte du Vallonnet: Sciurus sp., Eliomys
quercinus quercinus, Myoxus glis, Myoxus sp. , Muscardinus avellanarius, Hystri.x cf major, Ungaromys
nanus, Mimomys sp., Microtus (Allophaiomys) aff. nutiensis, Microtus ( lberomys) cabrerae, Pliomys lenki,
Clethrionomys glareolus, Apodemus mystacinus, Apodemus sylvaticus, et Rattus rattus.
Certaines de ces especes presentent une grande importance du point de vue biostratigraphique,
marquant le passage des faunes, du Pleistocene inferieur vers le Pleistocene moyen (l'episode de Jaramillo;
stade isotopique 30). II s'agit d' Ungaromys nanus, espece largement repandue au Pleistocene inferieur et
Microtus (Allophaiomys) aff. nutiensis. Cette demicre, prouve un stade evolutif superieur par rapport aux
autres populations du groupe nutiensis; l 'episode corresponde, peut etre, a un moment posterieur aux
Valerots et anterieur a celui de Bourgade.
Mimomys sp. et Pliomys lenki (ces deux especes, astructure primitive); Hystrix cf major etApodemus
mystacinus correspondent aux faunes du Pleistocene moyen.

Mots cles: Vallonnet, Pleistocene inferieur, Pleistocene moyen, rongeurs, morphologie dentaire,
biometrie.
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Contributions a la connaissance des rongeurs (RODENTA, MAMMALIA)

Stades
Isotopiques

29

Dates

57

Remplissage de la grotte du Vallonnet

Episode

Paleomagnetique Ensembles Couches

890.000
± 75.000 ans
910.000
± 60.000 ans

Lithologic

Faune et

Vegetation

V

A

Colluvions

IV

s

Plancher
stalagrnitique
de fenneture

industrie

Foret

Ravinernent

990.000

a

30

B1
B2
C

JARAMILLO

III

1.070.000

Sables argileux

Foret

a cailloux

Steppe

II

D

Sables a
forarniniferes,
coquilles et
poissons

I

E

Plancher
stalagrni tique
inferieur

1.070.000
31

a

1.100.000
1.370.000
± 120.000 ans
1.400.000
± 120.000 ans

Faune
epi vi Ilafranchienne
et
industrie archai'que
sur galet

Foret

Forct

Tableau 1. Stratigraphie du remplissage de Ia grotte du Vallonnet, Roquebrune-Cap-Martin, Alpes-Maritimes (selon H.
de Lumley, 1988 b).

Longueur

Largeur

Ul

Dp

Dg

Dp/Dg

I pm

lpm/1

1925

1735

1,10951

1740

2105

0,8266

1045•

0,6023•

Tableau 3. Dimensions de la P/4 de Sciurus sp. du Vallonnet (* Ies mcsures ont ete prises entre Ies bordes extemes
d'email du metalophide et du protolophide), en µ.

P/4
Largeur

L/1

1550

1437

1,078

Longueur
N

M/3
Largeur
N

I.JI

Moyenne

Moyenne

I

I

L
ongueur

M
oyenne
l

1527

1768

N

0,863

Longueur

M/1
Largeur

M/2
L/1

Longueur

Largeur

Ul

1208

1425

0,847

1604

1894

0,846

Longueur
N
Min-Max
Moyenne
Ec-type

Ml/
Largeur
N
Min-Max
Moyenne
Ec-type

Ul
N

Longueur
N

M3/
Largeur
N

L/l
N

Moyenne
Ec-type

Moyenne

Moyenne

Moyenne

2
1598-1634
1616
25,455

2

2

1

l

I

2171-2188
2180
12,02

0,741
0,0075

1410

1843

0,765

Tableau 4. Dimensions dentaires (en µ) d' Eliomys quercinus quercinus du Vallonnet.
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Colluvions recents de
surface

Pleistocene inferieur

Ensemble V

Ensemble III

990.000

Remanie

BI

A

a 1.010.000

82

C

Sub-actuel

Fossile

Sub-actuel

Fossile

F~e

Sub-actuel

Fossile

Sub-actuel

Fossile

Ungaromys nanus

-

2

-

4

-

l

-

l

Mimomyssp.

-

2

-

l

-

-

l

-

Pliomys lenki

-

2

-

-

-

-

Apodemus mystacinus

-

2

-

5

4

-

12

-

Hystrix cf. major

-

l

-

l

-

-

Apodemus sylvatius

12

-

20

-

-

Microtus (/.) cabrerae

IO

-

2

-

Muscardinus avellanarius

-

-

l

Eliomys quercinus

-

l

Sciurus sp.

l

Myoxus glis

-

11

4

-

2

-

-

-

-

-

l

-

-

-

-

-

-

-

-

2

l

-

l

-

-

l

l

-

-

-

-

I

-

l

-

-

-

Myoxus sp.

-

-

-

-

-

Rattus rattus

13

-

12

-

37

11

39

12

TOTAL

-

-

-

-

I

-

-

-

8

-

3

-

4

·10

19

3

14

Tableau 2.1. Representation (selon Ie N.M.I.) des principales especes de rongeurs, par ensemble stratigraphique, dans la grotte du Vallonnet.
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-

-

COUCHES

Ungaromys
nanus
Mimomyssp.
Pliomys Ienki
Apodemus
mystacinus
Hystrix cf
maJor
Apodemus
sylvatius
Muscardinus
avellanari.us
Microtus (I.)
cabrerae
Eliomys
quercinus
Sciurus sp.

Myoxus glis
Myoxussp.

Rattus rattus

TOTAL

A

Aa

Ab

Ac

Ad

81

82

B2a

B2b

B2c

82d

B2e

Ca

Cb

Cc

Cd

Ce

Cf

Ind.

TOTA
L

3

-

-

-

l

-

l

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

8

-

-

-

l

-

-

-

l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

5

-

-

-

-

4

8

2

-

l

-

1

3

8

-

-

-

-

2

34

-

-

-

-

l

-

l

l

l

-

1

-

-

-

l

-

-

1

1

8

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

32

l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

l

l

-

-

-

-

l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

13

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

l

2

-

-

-

-

-

-

-

l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

3

4

-

2

-

-

8

-

-

-

-

-

1

-

-

2

-

13

48

36

4

5

1

4

4

11

14

1

1

1

1

3

9

2

-

2

1

47

Tableau 2.2. Representation (selon le N.M.I.) des principales especes de rongeurs, dans Ia grotte du Vallonnet (distribution detaillee par couche) .
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P/4

M/2

M/1

Longueur Largeur
N
N

Longueur Largeur
N
N

L/1
N

M2/

Longueur Largeur
N
N

L/1
N

Longueur Largeur
N
N

L/1
N

Ul
N

Min-Max Min-Max
Moyenne Moyenne tMoyenm Moyenne tMoyenm tMoyenm Moyenne IMoyenm IMoyennE Moyenne IMoyennE Moyenne
Ec-type
Ec-rype Ec-rype
I
1
1
I
1
1
1
1
3
1
3
3
1420-1535 1405-1455
2275
1,006
2495
2525
0,988
1483
1437
1,032
2290
1630
1785
0,913
58,38
27,537
0,049

Tableau 5. Dimensions dentaires (en µ) de Myoxus du Yallonnet.

P/4

M/1

I

Longueur
10,59
I

~argcur
7,41

M/3

P/4-M/2

N

N

N

N

Min-Max

Min-Max

Moyenne
Ec-rypc
3
10.74-11,39
U,ff73
0,325
3
8. 79-9,5
9,197
0,366

Moyenne
Ec-lype
2
10,53-10,7
10,615
0,077
2
8,4-8,51
8,455
0,077

N
Moyenne

M/2

Moyenne

Moyenne

I

1

7,82

30,26

1

1,65

P4/

MU

M2/

M3/

N

N

N

N

Min-Max

Min-Max

Moyenne
Ec-type
6
9,0-11,02
10,062
0.664
6
5,49-7,26
6,54
0,631

Moyenne
Ec-typc
2
11,0-11. 19
11,095
0,134
2

Moyenne

Moyenne

1

I

11,77

8,61

I

1

8,9

8,5

6,44

Tableou 6. Dimensions dcntaires d' Hysrrix cf major de la grotte du Yallonnet (Ies valeurs sont donnees en mm).

M/1
Longucur

LarKeur

N

N

Largeur
T4-T5
N

Min-Max

Min-Max

Min-Max

Moyenne
Ec-type
2
1985-2208
2097
157,684

Moyenne
Ec-typc
2
982-1052
1017
49.497

Moyenne
Ec-type
2
834-973
904
98,287

Lurgcur A.A.

Largeur T4

Largcur col

N

N

N

N

Min-Max

Min-Max

Min-Max

Moyenne
Ec-1ype
2
297-366
332
48.79

Moyennc
Ec-type
2
149-223
186
52,325

Hauteur

couronne

Moyenne
2

489

Moyenne
2
2052-2641

Tableau 7. Differentes mensurations prises (en µ) sur Ies M/1 d' Ungaromys nanus du Yallonnet.
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L rncines
librcs
N

I
461
I

61

Contributions a la connaissance des rongeurs (RODENTA, MAMMALIA)

M/2
Longueur
N
Min-Max
Moyenne
Ec-type

5
1241-1491
1386
91,929

Ml/

Hauteur
couronne
N
Min-Max

L racines
libres
N
Min-Max

Longueur
N

Hauteur
couronne
N
Min-Max

L racines
libres
N
Min-Max

Moyenne

5
1918-2788

l

2
72-252

M3/

M2/

3
2979-3071

2
l07-126

1778

Hauteur
couronne
N
Min-Max

Longueur
N
Min-Max
Moyenne
Ec-type
2
1392-1449
1421
40.305

N

Hauteur
couronne
N

Moyenne

Moyenne

l

l

1175

2067

Longueur

2
2586-2626

Tableau 8. Dimensions dentaires (en µ) des M/2; MI/; M2/ et M3/ d' Ungaromys nanus du Vallonnet.

longueur

largeur

N

N

largeur
T4-T5
N

largeur

largeur
A6-A7
N

largeur Inclin. T4 Long. A4T4
B.A.
N
N
N

B.A.
N

Long. TS-

Long. T7-

B.A.

B.A.

N

N

Moyenne Moyenne Moyenne MoyennE Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne

Mimomys
1
2885
1
3055

LTSLT4
N

1
1560
1
1160
1
1080
1
1240

LT7LT6
N

-

-

-

-

1
980
1
980
1
1040

1
284
1
340
1
252

-

1
222
1
210
1
248

LT6LT5
N

1
708
1
774

H

LA4-

couronne
N

B.AJL
N

1
10
1
(-105)
1
(-105)
1
(-15)

-

-

-

-

-

-

1
1090
1
1295

1
595
1
835

1
110
1
225

LT5IT4/IT4IA6IA6A7/IB.A.
B.AJL ~7/IT4-T5
T5
N
N
N
N

HIL

S.D.Q.

N

N

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenm Moyenmi Moyenne MoyennE Moyenne Moyenne Moyenne

Mimomys

-

-

-

1
4IO
1
600
1
475

-

-

1

1
105
1
175

380

1
435

1
4020
1
3455
1
3830
1
3920

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
0,2062
1
0,2733

1
0,226
1
0,214
1
0,238

-

1
0,3778
1
0,4238

1
0,289
1
0,346
1
0,242

1
0,480
1
0,325

1
1,327
1
1,283

1
130,148
1
128,328
1
122,315
1
105,687

Tableau 9. Dimensions des M/l (en µ) de Mimomys sp. du Vallonncl.
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eur I largeur ILongueur Loogueur LooguewTS-B.A.
N

TI-B.A.
N

Min-Max

Min-Max

18
14
14
9
253~2881 948-1235 1157-1440 725-1050
1092
1268
858
2737
90,195
86,212
75,95
112,421

18
205-560
373
96,041

NI

Hauteur

N
Min-Max

N
Min-Max

HIL

IMin-Max
N
Moyenne

A4-B.A.
N

I Min-Max

lndiruHSOl
T4
N

Min-Max

Min-Mu

17

14
642-870
750
68,771

10-206

82
52.052

LTSLA4B.AJL
B.AJL
xlOO(AILJ
xlOO
N
N
N
Min-Max Min-M.u Min-Max
Moyenne

IA8IT611T4-TS
A9/IT4-T5

N
Min-Max

r

Largeur UH'geur Largeur Largeur Largeur Largeur LTS-LT4 LT6-LT5 IT4-TS
ITSIIT4T6-TI (e) A8-A9 (d)
T6
B.A.
col (b) rhombe (c)
Var 24(w) TSxlOO (b/w)
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Var7

N

Ec-

Ec8
9
8
23
2402-3989 1,07-1.46 0,36-0.726 0.324-0,63 43.8-47,7
45,6
0,449
0,546
1,255
3344
0,012
0,102
0,126
0.115
376,159

8
26,6-34.1
31.342

0,025

14
262-410
319
41.294

Min-Max :Min-Mu Min-Mu Min-Max

11

Min-Max

Min-Max Min-Max Min-Max
Min-Max
Moyenne Moyenne Moyenne
F.c-type Ec-type Ec-1
19
18
17
11
174-475 25-275 958-1146 (-0,92)-( 6,066)

289-538

12
IO
15
242-444 267-696 (-10)-(44)

419
80,489

31:1

492

24

211

1053

2,216

117,052

18,93

46,403

330
87,392

174

59,861

68,583

54,858

2,005

Var8

Var9

Var 10

Var 11

Varl2

Var13

Var14

IT4/IT5
xlOO
VarS/6

IT41LT4-T5
xlOO (c/w)

23
118-304

N
N
N
N
N
Min-Max Mm-Max Min-M.u Min-Max Min-Max
Moyeuoe Moy
Moyenne
Ec
Ec-t
F.c
17
16
15
8
12
388-622
342-588 573-784 563-1024 242-403
7b0
509
420
670
335
67,383
89,91
136,345
49.839
69296

N
N
Min-Max Min-Max Min~Max

Tableau 10. Dimensions dentaires (en µ) de M. (Allophaiomys) aff. nutiensis du Vallonnet.

S.D.Q. M/1
S.D.Q. 7

S.D.Q. S

S.D.Q.3

N

9

18

13

Min-Max

82.121-102,024

70. 733-96,274

73,205-93,466

Moyenne

91,522

82,0225

80,609

Ec-type

7,048

8,071

5,658

Tableau 11. Les valeurs de I'indice S.D.Q. du M. (Allophaiomys) du Vallonnet.
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14
13
15
64,4-92,8
572-825 785-1056
71,6
921
87,2'11
82,461
0.059
60,112

l

N
Min-Max

10.526-26,0
19,416
5,663

Longueur
N

Min-Max
Moyeone
Ec-type

Largeur LA4-B.A.

LTS-B.A.
LTSLA4LT7-B.A.
LT7LT7-LT6 LT6-LTS LTS-LT4 Inclinaisom Incllnaison
B.AJL
B.A./L
B.AJL
T4
T6
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Min-Max Min-Max Min-Max Min-Ma.x Min-Max Min-Max Min-Max Min-Max Min-Max Min-Max Min-Max Min-Max
Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne
Ec-type
Ec-type
Ec-type
Ec-type
Ec-type
Ec-type
Ec-type
Ec-type
Ec-type
Ec-type
Ec-type
Ec-type

7
7
7
7
7
7
3035-3640 1265-1620 1455-1895 0,48-0,52 835-1250 0,27-0,35
0,50594
1690
1082
0,3238
1483
3336
150,222
0,019
146,823
0,034
208,6007
131,207

Largeur
A8-A9

Largeur
T6

Largeur
B.A.

Largeur
col

N

N

N

N

Min-Max
Moyenne
Ec-type

7
7
225-540 0,07-0, 141
390
0,11622
124,899
0,035

7
100-265
184
71,28

7
350-580
501
77,39

7
40-165
106
40,795

IT6/LT6IA8largeur largeur TI largeur T4 IT4/IT3
T7
A9/IT6-T7 col/lT4-T5

Hauteur

HIL

N

N

N

N

N

N

7
380-615
509
91,182

N

N

7
(-30)-( 130)
30
56,199

Largeur

Largeur
T4-TS
N
Min-Max
Moyenne
Ec-type

Moyenne
Ec-type

7
1332-1494
1439
69,615

7
940-1222
1135
99,878

T6-T7

N
Min-Max

Var 22
Var 20-18
Var 26-23
Profondeur Profondeur Profondeur A9
A6

A8

N

N

N

Min-Max Min-Max Min-Max Min-Max Min-Max Min-Max Min-Max Min-Max Min-Max Min-Max Min-Max

Min-Max

Min-Max

Min-Max

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne
Ec-type
Ec-type
Ec-type
Ec-type
Ec-type
Ec-type
Ec-type
Ec-type
Ec-type
Ec-type
Ec-type

Moyenne
Ec-type

Moyenne
Ec-type

Moyenne
Ec-type

7
766-912

7
174-380

7
304-466

852
57,654

267
81,859

375

7
364-598

7
110-546

494
93,893

340
132,642

7
7
7
7
340-690 (-96)-(-52) 0,09-0,447 0,33-0,49
47
127,46

-77
14,461

0,29875
0,109

0,43399
0,063

7
(-0,03)(-0,07)
-0,05369
0,011

7

7

615-800

650-860

726
69,787

757

Tableau 13. Dimensions dentaires (en µ) de M. (lberomys) cabrerae du Vallonnet.
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67,937

7
7
7
0,88-1,03 3100-5050 0,96-1,38
0,9591
0,051

4201
580,993

1,2575
0,14

55,853
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Comparaison par le test t (de Student) et (*) par le test de Cochran
Sites compares

Longueur Largeur

VaUonnet-A. sp. A
Monte Peglia (l)

t=2,753

.

H.S.

H.S.

P.S.

1=5,01 l

t=3,323

t==0,901

P.S.

H.S.

P.S. ;

I

t=l,235 · t=0,312

Largeur
col

Largeur
rhombe

H.S.*

H.S.

Largeur
T6-T7

t=3,641

H.S.*

H.S.

t=4, 173

t=4.472

H.S.
t=l0.493

t=6,809

Vallonnet - Les
Valerots - M. (A .)
burgondiae (2)

. P.S.

P.S.

t=0,525

t=-0,69

Vallonnet - Chum 6 -

, P.S.

M. (A.) 11utiensis (3)

LA4-B.A. LTS-B.A. nclinaiso
T4

H.S.

Vallonnet -A. sp. B
Monte Peglia (1)
Vallonoet - Lei.
Valerots- M. (A.)
111lliensis (2)

Hauteur

, t=l,733

Tableau 12. omparai on par le te t t (de tudent) el p r k te t de C hran ntre le population de M. (Allophaiomys)
du Vallonnet, de Monte Peglia, de alerols, de hlum 6, p ur ertaine variabl .
(l)Paunescu(200J); (2) haline(J972); (3) Masi ni&a/. 199 .

omparei on par le te t t de tudent et • par le t t de Cochren
Sites compare

Longueur

Largeur

Long.
A4-B .

Vallonnet - Arago I (l)

H.S.

Vallonn t - Orgnac-3 ( I )

.

4,477

H..
3,) __

3,953

H.S.

H.S.*

H

H.S.

H..

H..

H.S.

H..
5,0 4

, 16

H.S.

L.

2,859
Vallonnet - Fontbregoua (I)
Vallonnet - St. isteve (2)

P.S.
1,972

I

Profondeur

AS
H.S.
7,62
H.S.

H.S.
5,366

H.S.

P.S.

,O 5
H.S.
.52
H.S .

1,904

3,802

4,176
S.
2,756

5,146
H.S.•

Larg ur T4

T6-T7

,2 19
Vallonnet - Bnume Bonne (I)

or

H. .
6, 03
H.S.
8.103

6,795
Vallotmet - An go III (I)

Lor

3,946

H. .

P.S.

P.S.

P.S.

P.S.

P.S.

l».S.

0,0257

1,735

0.612

0,881

1,067

0,546

H.. *

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vallonnet- Lazaret (3)
1=2,l l9

Tableau 14. omparaisons par le te t t (d tudent) t (*) par le te t de ochran, entre Ies populations de M. (!.)
M.(l. ) cahrerae du Vallonnet, av c d'autre population d M. (!.) abrerae et M. (/.) breccien is, pour Ies
variables: longueur, largeur, longueur de la partie anterieure d la dent, largeur T6-n largeur du T4 et la
profondeur de I' angle A8 .
(1) Paunescu (2001); (2) Chaline (1972); (3) Abbas i (1999).
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Longueur

Largeur

L A4-B.A.

LA4-B.A./L

LT7-B.A.

LT7-B.A./L

N
Min-Max
Moyenne

N
Min-Max
Moyenne

N
Min-Max
Moyenne

N
Min-Max
Moyenne

N
Min-Max
Moyenne

N
Min-Max
Moyenne

Ec-type

Ec-type

Ec-type

Ec-type

Ec-type

Ec-type

2
2537-2828
2683
205,768

2
1058-1170
1119
85,5599

3
1327-1527
1436
101,2077

2
0.52-0,53
0,5315
0,0119

3
418-490

o, 16-0,17

Larg.
ouverture T6
N
Min-Max
Moyenne
Ec-type
3
233-345
277
59,936

Largcur
B.A.
N
Min-Max
Moyenne
Ec-type

3
434-647
551
107,945

IA8-A9/IT6-

Largeur
A8-A9
N
Min-Max
Moyenne
Ec-type

3
879-993
920
63,1294

3
385-456
419
35,6417

2

460

0,169
0,00601

37,4699

IT6/IT6-T7

IA8-A9/IB.A.

Min-Max
Moyenne

N
Min-Max
Moyenne

Min-Max
Moyenne

Ec-type
3
0,43-0,47
0,454
0,019

Ec-type
3
0,26-0,34
0,298
0,043

Ec-type
3
0,64-0,88
0,775
0,124

lnclinaison
T6
N
Min-Max
Moyenne
Ec-type
3
(-127)-(36)
-30,333
85,629

TI
N

Largeur
T6-T7
N
Min-Max
Moyenne
Ec-type

N

LT6-LTI
N

Min-Max
Moyenne
Ec-type
3
436-563

484
68,7192

Tableau 15. Dimensions (en µ) des MII de Pliomys lenki du Vallonnet.

Longueur

largeur

Largeur col

Largeur T6-TI

I col/I T6-TI

I col/I

2194

835

234

671

0,348

0,28

Tableau 16. Dimensions (en µ)dela M/1 de Clethrionomys glareolus du Vallonnet.

Vallonnet
(Adultes)

Vallonnet
(Jeunes
iodividus)

Longueur
N

Largeur
N

Min-Max

Min-Max

Moyenne

Moyenne

Ec-type

Ec-type

9
1642-2127
1847
137,316
13
1726-2000
1844
90,186

9
978-1254
1144
89,622
13
1056-1261
1155
68,203

M/3

M/2

M/1
Ul
N

Longucur
N

Lorgeur

Ul
N

Longueur
N

Largeur
N

Min-Max

Min-Max

Ul
N

Min-Max

N
Min-Max

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Ec-type

Ec-type

Ec-typc

Ec-lype

Ec-lype

Ec-typc

Ec-type

9

.5
1157-1375
1280
93,94.5
6
1077-1358
1227
98,153

5
1060-1240
1134
65,835
6
979-1216
1107
86,149

5

I

I

I

1,128
0,048
6

1085

910

1,192

3
903-1037
961
68.789

3
850-918
898
34,641

3

1,616
0,082
13
1,537
0,056

1,11
0.017

1,069
0,053

Tableau 17. Dimensions (en µ) des M/1 ; M/2; M/3 d'Apodemus sylvaticus du Vallonnet.
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Longueur
N
Min-Mu
Moyenne
Ec-type
8
1836-2201
1975
128,215
16
1784-2060
1965
92,583

Vallonnet
(Adultes)

Vallonnet
(Jeunes indivldus)

M1J

Ml/
Lorgeur

Longueur

I.li
N

N
Min-Max
Moyenne
Ec-lypc
8
1239-1483
1337
93,684
16
1164-1400
1279
669,103

Largeur
N
Min-Max
Moyenne
Ec-tvoe

N
Min-Max
Moyenne
Ec-lype

Moyenne
Ec-1vpc
8
1,478
0,033
16
1.537
0,056

6

6

1205-1351
1298
54,819
6
1075-1351
1181
107,9

1134-1288
1207
62,044

6
955-1194

1092
96,939

Tableau 18. Dimensions (en µ) des M 1/ et M2/ d'Apodemus sylvarirns du Vallonnet.

M2/
12-11

12-11 n4 12-llnt X 12-11/L
X 100
X 100
100

29,714

2,404

2,404

2,394

I4-I1/lt
100

14-12
35,714

X

I4-I2/L
100

X

nnt x 100 14nt X 100

2,919

2,95

94,596

99,951

11/14 X
100

Ul

96,999

1,016

Tableau 19. Valeurs moyennes des diffcrents rapports calculcs ă partir des mcsures prises sur Ies M2/ d'Apodemus du
Vallonnet (Ies valeurs moycnnes concemant Ies differences 12-11 et 14-12 sont donnees en µ).

M/1
Longueur
N
Min-Max
Moyennc
Ec-type
19
1701-2313
2041
152,645

Largeur
N
Min-Max
Moyennc
Ec-typc
19
1075-1356
1236
82.188

Moyenne
Ec-lype
19
1,651
0.081

Longucur
N
Min-Max
Moyenne
Ec-lypc
8
1278-1731
15.50
101,455

Largeur
N
Min-Ma)l
Moyenne
&-1ypc
8
1142-148:'i
1371
80,688

Longueur
N
Min-Max
Moyenne
Ec-lype
16
1328-1604
1485
78,504

Largcur
N
Min-Mux
Moyenne
Ec-typc
16
1194-1409
1310
68,281

Ml/
Longueur
N
Min-Mux
Moyenne
Ec-type
18
1841-2381
2094
163,337

Largeur
N
Min-Max
Moyenne
Ec-type
18
1185-1493
1357
83,263

M/3

M/2

Ul
N

Ul
N

Longueur
N

Largeur
N

Ul
N

Moyenne
Ec-1ypc
8

Moyenne

Moyennc

Moyenne

I

I

1

1,131
0,047

1127

1007

1,119

M2/

Ul
N
Moyenne
Ec-type
18
1.543
0,081

MJ/

Ul

Longucur
N

Largeur
N

Ul
N

Moyennc
Ec-typc
16

Moyenne

Moyenne

Moyenne

1

I

I

1,134
0,037

1015

916

1,108

N

Tableau 20. Dimensions dentaires (en µ) d'Apodemus mystacim1S du Yallonnet.
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Fig. 1.
Coupe longitudinale N-S du remplluage de la grotte du Vallonnet (d'apres H. de Lumley & al., 2000).
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2

,

I„

~,

5

-j··~-~.--·~ill

2

3

Fig. B

/

/
Fig. A

Fig. 2.

Mesures prlses sur Ies molatres lnfetieure (Fig. A) (de 1 ll 6) e1 upfricurcs (Flg. D) (de l
Sciurldae.
Variablcs :
Fig. A : var 1 - Loogueur
var 2

Largeur
var 3 - Dp - Disb.ntc protocooide-posterolophide
var 4 Dg Distnncc hypocooide-metn onide

var 5 - lpm - Lo..rgeur du bord anterieur de la dent
(mewconide-proto orude)
var 6 - Lph - Longucur protocontde-hypoconide

Fig. B : ar l
var 2 ar var 4

Longueur
La •cur
2 - ongueur antcroconule-hypoc6ne
Lp Longueur parastyle -paracone

2
' - - - - - - ''"'"'

Fig. 3.

Eliomys quercinus du Vallon nct.
l. M/1D ; 2. M/2G.
Remarque : L'nbscncc de cretcs ne cssoircs cntrc Ic postcrolophidc ct
mcsolophide.
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[
I
I

4

3

c~
•

I

I

I

:J
'I
I

I

I
I

I

s

2

Fig. 4.
Hystrix cf. major du Vallonnet :
1. P/4M/2D ; 2. M/1 G ; 3 et 4 - dents

a tubes ; 5. dent a tube , vue laterale.
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L___J••

I

b
J
o

... ..

. ,...
L...-J

I

6

b

b

I

1

Fig. 5
Ungaromy. nanus du V1&llonnet :
Q , vuc occlusalc ; b vuc laterale
1-2. M/ID ; 3. Ml /G, 4. Ml , 5. M/2O; 6 M3/D; 7. M2/G

o

a
9

2

Fig. 6
Mimomys sp. du Vallonnct: 1, 2 - M/IG.

Buletinul Muzeului „Teoharie Antonescu", nr. 7-8/2001-2002
https://biblioteca-digitala.ro

71

Contributions a la connaissance des rongeurs (RODENTA, MAMMALIA)

s

4

7

6

10
12
14

11

lJ

8
I

..--

'

I

--

[
ii
ii

IS
19

17
16

Fig. 7

Microtus (Allophaiomys) aff. nutiensis du Vallonnet variabilite morphologique.
I; 2; 7; 8; 9; 13; 14; 15; 18 - M/1D
3; 4; 5; 6; 10; 11; 12; 16; 17; 19- M/IG.
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Fig. 8.
Dlfflrentes mesuru (de 1 A 27) prl~e sur tes M/1 de /11/crotus (Allophalomys).
Vanables .
Longucur . var I
Largcur . var 5 ar 6
Loogueur A4-B A . v r l -var4

Longucur TS-B.A vor 1-v r 2
Longucur TI-B A.· ar 1-v r 26
lnclinAison du T4 · var 3-var4
Largcur T6-TI : VOI 25-va.r 17
Lnrgcur A8-A 9 : var 22-vnr 19
Lugcur T6 : var 16
Largcur B.A.. var 23-var 18
Largeur col : vu 21-var 20
Largcw rhombc . var 15

Longucur T5 -T4 : var 2-v:u J
Longucur T6- T5 · var 27-var 2
Largcur T4-T5 : var 24

A.F.D .

axe 1 et 2

*

-7,5308

Fig. 9
Analyse factorielle discriminante sur l'enscmblc d variablcs priscs ur
sur Ies M/1 de M. (Al/oplwwmys) du Vallonn t et de Monte Pcglia.
Abrcviations: Val! - Vnllonnct; SP. A -Al/ophaiomy.1· sp. A de Monte
Peglia; SP. B -Allophaiomys sp. B de Monte Pcgl1a.
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4

J

s

7

'·--

•I
6

9

8

12

10

13

11

Fig. 10
Microtus (lberomys) cabrerae du Vallonnet variabilite morphologique.
2; 9 - M/1D
1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 - M/lG.
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6%

3%

6%
f3 Mt. I

el Mt. li
D Mt. III
OMt. IV
OMt. V
ii Mt. VI
BMt. VII
aF .b.

6%

Fig. 11.
Pourcentagcs des principaux morphotyp

M. (/.) cabrerae du Vallonnet (F.b.

(de I ii

= "form

li) dan la population de

birLOre.1").

t

26
2
24
2

22
20
19

Fig. 12.

Difffrentes mesures prises sur Ies M/1 de M. (I.) cabrerae.
Variables :

Longueur : var l
Largeur : var 8+var 9
Longueur A4-B .A. : var 1-var 7
Longueur T5-B.A . : var I-var 5
Longucur TI-B.A . : varl-var2
Longueur TI-T6 : var 2-var 3
Longueur T6-T5 : var 3-var 5
Longueur T5-T4 : var 5-var 6
lnclinaison du T4 : var 6-var 7
lnclinaison du T6 : var 3-var 4

Largeur T4-T5 : var 25
Largeur T6-TI : var 26-var 18
Largeur A8-A9 : var 23-var 20
Largeur T6 : var 27
Largeur B.A . : var 24-var 19
Largeur col : var 21-var 22
Largeur T3 : var 9
Largeur T4 : var 8
Profondeur du A6 : var 22
Profondeur du A8 : var 20-var 18
Profondeur du A9 : var 26-var 23
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axes 1 et 2

A.F.D :

*

-

*
+

1

+•

•
• 1

•

• •
-3,7830

Fig. 14.
Analyse fadoricllc ducriminantc cn fonction d l'cns mblc de variabl prise sur
Ies MII de M. (].) cabrerae du Valloonet, de Fontbregoua, de la Baume Boone
et sur celles de M. (/.) breccien.vi · de la
une de l'Arago, d' rgnac-3 et de la
Baumc Bonne.

1 .o

O.O

I .

I

Fontbregoua

3 .0

I

4 .0

'

5.0

t

lndice·E1
•

>

10

12

Vallonnet
Baume Bonne
(I. cabrerae)
Orgnac-3
Arago III
Arago I
Baumc Bonne

2 .0

I

13
9

11

(/. brecciensM~

Fig. 15
Dendrogramme des populations de M. (1.) cabrera et M (/.) brecciensis,
en fonction de seizc variables.
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7

1?-.:

-.....,.....:::::-.: ::,.,.._,_./
o

10

8•

9a

8b

Fig. 16.
Pliomys lenki du Vallonnet:
a. vue occlusale; b. vue laterale.
7; 9- M/lG; 8- M/10; 10 - M/2G .

•

I
I

o

1mm

2

3

Fig. 18
Apodemus sylvaticus du Vallonnet:

Fig. 17.
Clethrionomys g/areolus du Vallonnet:
M/tG.

I. M/1D~ 2. M/l-2G ; 3. Ml-2/D .
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50
Nandru

Arago 111 •
• Vallonnet
Baume Bonne • • L
Orgnac-3 •• azare 1

40

30

20

Fontbregoua
Colomblt'lre

•

~ 10
!C 0-1-------,--- - -..---- -- ~- - - -.-- --~
~

-10

•

40

20

D

60

60

•
100
Fontt>regoua

:I

-20

•

A. Mochl

•

Toureil

-30
-40

-50
Moyenno 12~1

Fig. 19
Apodemus sylvaticu et Apodemu flavicollis de diffcrcnts ite et d l'actuel.
Projections des valeur moycnnc de "12-11" en fonction des

lles des "14-12" des M2/.

____

.....lm"I

o

2

3

s

4

7

8

6

Fig. 20
Apodemu my ·racinus du Vallonnet - variubilitc morphologique.
I. M/ 10; 2. M/ 1D: 3. M/ 1D; 4-5. M/20: 6. Ml/G; 7- . M2/D.
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Vallonnet
LogY

16
14

12
10
8

6

4
2

o + - - - - - - - - - - , . - - - -----,
o

10

20

o
------

1mm

Espece

Planche I.
Sciurus sp. du Vallonnet:
P/4 G ( VR 60111).

Fig. 21.
Cenogramme du Vallonnet.

1 mm

I

1mm

o

o

b.

a.

Plancbc Il.

Mimomys sp. du Vallon net:
M/1 D (VR 60116) - a. vue occlusale; b. vue laterale.
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I mm

1mm

I

o

o

b.

a.

Planche 111.
Mimomys p du Vallonnct :
M/ I G (\ R60118) - a. vue ocelu ale ; b. ,·ue laterale.

1mm

o

Planche IV.
ft,fimomys sp. du Vallonnet:
M/1 D - ,•ue occlusa le.

Buletinul Muzeului „Teoharie Antonescu", nr. 7-8/2001-2002
https://biblioteca-digitala.ro

()

o

-~o-·
:::J

O"
C

l mm

I

:::J

u,

Sl)
Sl)

o
o

:::J

·-.'?""~""'~
' --~- , . '~,!{....
..__...

3.

1mm

.__.. . .':

I

I~u,
u,
Sl)

:::J

o

12

Q.

CD

u,

.....

o

:::J

(O

o

-~~ -~' FES
1mm

~

I~u,

-.,_.-j.f'-;,~ ~
·.~_f;l-,;1:-~-............ "". •

-a

- - c·

l)

5.
a:,

I

I.

C

ro

!:!:

CJ

~
~
~

o

:::J
C

3:

1mm

C

N

s:

ro
C

~

C

r-

':-i
ro

o
:::::.
QJ
.....

I mm

-~

ro·

5'
...,. I

o

o

:::J

ffin I

4.

:!...~ ~"

c~

Plancbe V.

:::J

:,

'-J
I

N
I

N

o

~~~-~

Microtus (Allnpha/omys) aff. nutiensis du Vallonnet:

co

o
o
......
N
o
o

r,··r.-

2.

I. M/1
2. M/1
3. M/1
4. M/1
5. M/1
6. M/1

G (VR 60022)
D (VR 60027)
D (VR 60006)
D (VR 60007)
G (VR 60021)
O (VR 60026).

https://biblioteca-digitala.ro

6.

,~

82

Alexandra Cristina Paunesco

l mm

o

2.

I.

4.

1mm

1 mm

o

3.
Planchc Vl.
Mi ·rolul(/.) ct1brerue du Vnllonnct:
I. M/1 G (VR 60130)
2. M/1 G (\'R 60121)
5.

3. M/1 G (VR 60122)

-t :\t/1 , (VR 6013-')
5. :\l/1 G (\'R 60135).
\

Buletinul Muzeului „Teoharie Antonescu", nr. 7-8/2001-2002
https://biblioteca-digitala.ro
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pe teritoriul Munteniei
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Oamenii care au trăit pe teritoriul Munteniei, în cursul epocii neolitice, au realizat şi
folosit mai multe categorii de podoabe. Unele din acestea au fost făcute din materiale mai uşor
de obţinut, cum erau: oasele, coarnele de cerb şi valvele de scoici. Astfel de podoabe se
realizau în diferite aşezări, de persoane specializate, iar după aceea, pe calea schimburilor cu
alte comunităţi, erau răspândite în ţinuturile vecine. Astfel de podoabe au fost făcute şi folosite
în tot cursul epocii neolitice.
În schimb, în principal, în perioada târzie a epocii, o serie de podoabe au fost realizate din
metale şi anume mai des, din aramă şi, mai rar, din aur, care era mai greu de obţinut, zăcăminte
cu astfel de metale aflându-se la distanţe apreciabile.
În cele ce urmează ne vom referi numai la o categorie de podoabe, făcute şi folosite,
destul de rar, în perioada târzie a epocii neolitice, de către comunităţile culturii Gumelniţa, de
pe întinsul Munteniei.
Este vorba de un fel de şiraguri formate din plăcuţe de os, subţiri, nu prea mari.
Până în prezent, plăcuţe de tipul celor amintite s-au descoperit în câteva aşezări
gumelniţene.

Le prezentăm şi le descriem în ordinea cronologică a descoperirii:
I. Prima menţiune a unor astfel de plăcuţe, a fost făcută de către prof. Ion Andrieşescu, în
anul 1924, cu prilejul publicării rezultatelor săpăturilor arheologice din aşezarea gumelniţeană
de pe „Măgura Sultanei"1, din preajma localităţii Sultana (judeţul Călăraşi).
Atunci au fost redate în fotografie, patru plăcuţe de os.
- Prima din ele avea forma aproximativ pătrată (cu o latură arcuită), cu un orificiu rotund
în mijlocul plăcuţei. 2
- Celelalte trei avea forma dreptunghiulară, cu un orificiu rotund pe mijloc, destul de mic.
O faţă a unei plăcuţe era neprelucrată şi avea suprafaţa zgrunţuroasă. 3
II. Prin cercetările arheologice de suprafaţă, făcute înainte de anul 1922, de către amatorul
pasionat Barbu Ionescu, pe aşezarea „Gumelniţa" din apropiere de Olteniţa Uudeţul Călăraşi),
între altele a fost descoperită şi o plăcuţă de os4, de formă pătrată, cu un orificiu pe mijloc. Se
menţionează că în jurul orificiului se vedeau linii incizate, care, sigur, au fost făcute
intentionat. 5

.

'
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III. Săpăturile arheologice din aşezarea „Gumelniţa" din anul 1925, efectuate sub
conducerea Vladimir Dumitrescu, au dus la descoperirea câtorva plăcuţe de os, de diferite
forme:
- Prima din ele avea forma triunghiulară, cu baza mai lungă riecât înălţimea. Plăcuţa avea
un orificiu mic lângă vârf. Plăcuţa a făcut parte, sigur, dintr-un şirag, format din piese similare. 6
- O altă plăcuţă de os, găsită tot atunci, avea forma pătrată cu un orificiu pe mijloc. Nu
s-au precizat dimensiunile. 7
- Menţionăm şi o plăcuţă de formă dreptunghiulară, prelungă, cu un orificiu pe mijloc. 8
Toate aceste plăcuţe descoperite în aşezarea de la „Gumelniţa" au avut suprafaţa lustruită
pe o faţă, iar altele câteva au fost lustruite pe ambele feţe.
- În aşezarea amintită a fost găsită şi o plăcuţă de os în formă de trapez cu un orificiu spre
partea de sus, mai îngustă. 9
IV. Printre alte numeroase materiale descoperite de Gh. Ştefan în cursul săpăturilor din
aşezarea gumclniţeană de pe „Ostrovelul" de la Căscioarele Uudeţul Călăraşi) s-a găsit şi o
plăcuţă de os, de dimensiuni mici (de circa 2 cm lungime), de formă dreptunghiulară, prevăzută
cu un orificiu, destul de mare, în mijloc. !O
În lucrarea publicată, se arată că atunci a mai fost găsită încă o piesă similară (care nu a
fost reprodusă). Cele două piese au fost considerate că au servit drept podoabe.
V. Săpăturile arheologice efectuate în aşezarea gumelniţeană de pe locul numit
„Gorgana", de lângă localitatea Pietrele Uudeţul Giurgiu), de sub conducerea prof. Dumitru
Berciu, au dus Ia descoperirea, printre rămăşiţele de lipitură arsă ale locuinţei nr. I, din stratul
datând din timpul fazei Sultana (= Gumelniţa A 2) a patru plăcuţe de os 11 , subţiri, nu prea mari.
Toate de formă triunghiulară. Baza lor era mai lungă decât înălţimea. Fiecare cu câte un mic
orificiu spre vârf.

•
Din datele prezentate rezultă că în timpul perioadei de la sfârşitul epocii neolitice,
respectiv în timpul evoluţiei culturii Gumelniţa, pe teritoriul Munteniei, membrii acelor
comunităţi au realizat şi folosit şi uncie podoabe făcute din plăcuţe de os, de două tipuri
principale:
- Plăcuţe de os, de formă triunghiulară, subţiri, nu prea mari, cu baza (folosită pe orizontală) destul de lungă în raport cu celelalte două laturi ale triunghiului. În vârful de sus astfel de
piese aveau câte un orificiu mic, pentru a fi atârnate.
De regulă, cele două feţe ale fiecărei plăcuţe erau şlefuite.
Descoperirea celor patru plăcuţe de formă triunghiulară, din aşezarea de la Pietrele,
permite precizarea că acestea au fost folosite, în mod sigur, ca fiind înşirate într-un şirag.
Subliniem, în legătură cu această categorie de plăcuţe că, atunci când au fost publicate,
s-a făcut precizarea, în privinţa descoperirii de la Pietrele, că au fost găsite câteva piese între
rămăşiţele locuinţei nr. I. care datează din timpul fazei Sultana (= Gumelniţa A 2) a culturii
Gumelniţa.

- Piesele din cea de a doua categorie de plăcuţe de os, anume cele având forma pătrată, cu
un orificiu destul de mare pe mijloc, au fost descoperite izolat (câte una). Au fost considerate
că au servit drept podoabe, deci piese componente ale unor şiraguri.
După părerea noastră, faptul că orificiul este destul de mare şi se făcea pe mijlocul
plăcuţei (nu spre unul din colţuri) pune sub semnul întrebării modul cum erau folosite aceste
plăcuţe de formă pătrată, deoarece orificiul amintit putea să provoace mişcarea în cadrul
şiragului şi chiar unele înţepături. făcute cu unghiurile pătratului.
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Un alt semn de întrebare, în legătură cu folosirea plăcuţelor de os de formă pătrată, se
pune în cazul plăcuţei având una din feţe nelustruită (zgrunţuroasă), care putea da un aspect
urât şiragului respectiv.
Acestea sunt, în stadiul actual al cercetărilor, problemele care se pun în legătură cu
plăcuţele de formă triunghiulară şi pătrată, care au fost descoperite în aşezările de tip
Gumelniţa pe teritoriul Munteniei.

NOTE
I. Andrieşescu: Les Fouilles de Sultana. În: Dacia, I, 1924, p. 73 (pi. XI).
Ibidem, p. 73 (pi. Xl/18).
Ibidem, p. 73 (pi. Xl/20).
Vladimir Dumitrescu: Decouvertes de Gumelniţa. În Dacia, I, 1924, p. 340, (fig. 10/6).
5. Ibidem, p. 340 (nr. 4).
6. Vladimir Dumitrescu: Fouilles de Gumelniţa. În Dacia, II, 1925, p. 88 (fig. 66/6) şi p. 97.
7. Ibidem, p. 88 (fig. 66/8) şip. 97.
8. Ibidem, p. 88 (fig. 66/13).
9. Ibidem, p. 88 (fig. 66/11).
10. Gh. Ştefan: Les fouilles de Căscioarele. În Dacia, II, 1925, p. 190 (fig. 44/25).
11. Dumitru Berciu: Săpăturile de la Pietrele, raionul Giurgiu. În Materiale, li, 1956, p. 543 (fig. 72/3).
1.
2.
3.
4.

PARURES EN OS DE L'EPOQUE NEOLITHIQUE DECOUVERTES EN MUNTENIE
(Resumee)
Pendant l'epoque neolithique sur le territoire de la Muntenie Ies femmes ont porte
differentes parures en os aussi.
De ces parures l'auteur s'occupe de ce1les confectionnees en os, ayant une forme
quadrilatere ou triangulaire (avec la base en bas), perforees.
Ces petits pendantifs en os ont ete inseree dans des colliers, avec des autres pendantifs
auss1.
Les pendantifs mentionnee plus haut appartiennent a la phase Sultana de la culture de
Gumelnitza.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. Parures en os: Sultana (d'apres I. Andrieşescu): op. ciţ., Dacia, I. 1924, p. 73; 1 = pi.
XII/23; 2-3 = pi. XI/18, 20; 4 = pi. XII/22.
Fig. 2. Parures en os: Gumelnitza: 1-4 (d'apres VI. Dumitrescu, op. cit. Dacia, II, 1925, p. 88, fig.
66/13, 6; 11 /8; 5 (d'apres VI. Dumitrescu: op. cit., Dacia, I, 1924, p. 340, fig. 10/6; 6 Căscioarele
(d'apres Gh. Ştefan, op. cit., Dacia, II, 1925, p. 190, fig. 44/25.
Fig. 3. Parures en os provennantes d'un colier decouvert dans le village Pietrele (d'apres D.
Berciu, op. cit.. Materiale, II, 1956, p. 543, fig. 72/3.
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Fig. I. Podoabe de os: Sultana (după I. Andrieşescu), op. cit., Dacia, I, 1924, p. 73;
I - pi. XII/23; 2-3 -- pi. Xl/18, 20; 4 - pi. Xll/22.
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Fig. 2. Podoabe de os: Gumelniţa: I - 4 (după VI. Dumitrescu), op. cit., Dacia, II, 1925,
p. 88, fig. 66/13, 6, I I, 8); 5 - (după VI. Dumitrescu). op. cit., Dacia, I. I 924, p. 340,
fig. I 0/6; 6 - Căscioarele (după Gh. Ştefan). op. cit.. Dacia. II. 1925, p. 190, fig. 44/25.
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Fig. 3. Plăcuţe de os. dintr-un şirag: Pietrele (după D. Berciu, op. cit.,
Materiale. II. 1956, p. 543. fig. 72/3).
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neolitice din corn de cerb
descoperite în Muntenia
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La începutul epocii neolitice, pe teritoriul Munteniei pe lângă uneltele făcute din diferite
tipuri de silex ( obţinute, mai ales, pe calea schimburilor cu alte comunităţi) s-au folosit, de
obicei, şi diverse unelte care se făceau din alte două categorii de materiale prime dure şi anume
piatra şi cornul de cerb.
Din piatra şlefuită, încă din perioada timpurie a epocii neolitice se făceau diferite unelte
tăioase (de ex. topoare, dălţi).
Topoarele făcute din piatră, în decursul perioadei neolitice timpurii, erau plate, iar mai
târziu s-a găsit metoda cum să fie perforate, pentru a se putea fixa coada uneltei.
Din coarnele de cerb, încă de Ia începutul epocii, se realizau diferite categorii de unelte,
dintre acestea mai importante au fost săpăligile, la care, mai târziu, s-au adăugat brăzdarele
pentru plugul primitiv.
Săpăligile erau nu prea mari, fiind făcute din porţiuni mai groase din coame de cerb.
Scopul în care au fost folosite se cunoaşte, destul de uşor, ţinându-se seama de raportul dintre
orificiul, nu prea mare (în care se fixa coada de lemn destul de lungă a uneltei) şi tăiş.
Subliniem că în cazul săpăligilor din corn, axul lung al orificiului pentru fixarea cozii era
perpendicular pe linia tăişului.
După cum am amintit, la începutul epocii neolitice, când oamenii din ţinuturile noastre au
început să cultive grâul, Ia săparea terenului, ce urma să fie cultivat, s-au folosit săpăligile. Prin
folosirea lor se deprindeau bulgări de pământ nu prea mari.
Până de curând, astfel se lucra pământul, de unele comunităţi slab dezvoltate.
La brăzdarele de mai târziu, realizate numai din porţiuni de coarne de cerb, anume din
partea masivă inferioară a cornului, situaţia a fost alta.
Toate brăzdarele aveau un tăiş şi un orificiu destul de mare, pentru fixarea capătului unui
par, destul de subţiere, dar lung. Raportul, în cazul brăzdarelor, dintre tăiş şi orificiu era cu
totul deosebit de acela constatat în cazul săpăligilor din corn de cerb şi anume, Ia brăzdare axul
lung al orificiului era paralel cu linia tăişului, servind astfel Ia desprinderea brazdei, în lung.
În regiunile noastre, pe baza descoperirii unor astfel de brăzdare, realizate din coarne de
cerb, Ia care trebuie adăugate şi observaţiile făcute de specialişti asupra oaselor de bovine,
descoperite prin săpături, în straturi de cultură bine deli rnitate, rezultă că încă de atunci acestea
au fost folosite la tracţiune 1 , s-a ajuns la concluzia că folosirea plugurilor primitive, prevăzute
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cu brăzdare din corn de cerb a început, şi pe teritoriul Munteniei, de abia în perioada de la
sfârşitul fazei Giuleşti a culturii Boian 2, când - drept consecinţă a acestui fapt deosebit - se
constată schimbări importante în privinţa tipului de aşezare, respectiv în modul de trai al acelor
. ~ . 3
comumtaţ1.·

Până

atunci aşezările erau situate, de regulă, pe marginea teraselor joase, din preajma
râurilor, fiind alcătuite din locuinţe modeste, mai ales, de tipul bordeielor, distanţate unele
de altele. Subliniem că acele aşezări nu aveau sistem de apărare, respectiv, şanţ de apărare.
Acele aşezări, datorită recoltelor mici de grâu obţinute, erau de scurtă durată, comunităţile
respective fiind nevoite, după o perioadă relativ scurtă, să se mute în alt loc.
De atunci, treptat, s-a trecut la organizarea unor aşezări situate pe terase înalte, pe locuri
mărginite de pante abrupte. Locuinţele din cuprinsul lor, fiind apropiate unele de altele şi
aşezările fiind prevăzute cu şanţ de apărare.
În cele ce urmează ne vom ocupa de o serie de brăzdare făcute din corn de cerb, nu prea
multe, descoperite în câteva aşezări neolitice din Muntenia.
I. Prin săpăturile arheologice de la începutul deceniului trei al secolului trecut, în
cuprinsul aşezării de la Sultana (judeţul Călăraşi) Ioan Andrieşcscu a descoperit, în stratul
corespunzător culturii Gumelniţa, printre alte multe materiale şi câteva unelte realizate din
coarne de cerb. Dintre acestea numai una, mai bine conservată, a servit drept brăzdar.
Piesa s-a păstrat pe toată lungimea ele I 9 cm. având ruptă numai o porţiune din tăiş. 4
Porţiunea clin corn a fost aleasă cu grijă ~i anume partea de sus este mai groasă, iar în
întregime piesa este puţin arcuită (fig. 1.2). orificiul îl avea de formă rectangulară, cu colţurile
puţin rotunjite. Piesa descrisă avea linia tăişului (bine a~cuţit), paralelă cu axul lung al
orificiului.
Tot atunci, în aşezarea de la Sultana au mai fost descoperite alte două piese lucrate din
corn de cerb (fig. I. I şi 1.3). fragmentare, care şi ele, probabil, au fost folosite ca brăzdare. Din
prima din ele (având 13,5 cm lungime) s-a păstrat numai partea superioară, corespunzătoare
porţiunii mai groase a unui corn.·c; Din cea de a doua s-a păstrat partea inferioară cu tăişul bine
.

ascuţit.

6

II. În anii ce au urmat, cu prilejul săpăturilor din aşezarea de la Gumelniţa (judeţul
Călăraşi), efectuate sub conducerea Vladimir Dumitrescu, au fost descoperite o serie de unelte
din corn de cerb, între care şi două brăzdare.
- Prima piesă (de 21,5 cm lungime) a fost realizată dintr-o porţiune de corn de cerb aleasă
7
cu grijă. Privită lateral piesa are două părţi dispuse în unghi (fig. 2.2). în dreptul acestuia a fost
făcut orificiul pentru fixarea tijei, iar pe partea de jos a fost fă.cut tăişul, arcuit.
- A doua piesă de la Gumelniţa" fost realizată dintr-o porţiune de corn de cerb (de circa
8
15 cm lungime). Partea de sus o are puţin arcuită. Puţin mai jos de mijlocul lungimii se afla
orificiul, de formă dreptunghiulară. Tăişul avea linia paralelă cu axul lung al orificiului.
Porţiunea tăişului, pri vită lateral era în formă de V regulat.
III. În aşezarea de la Căscioarele (judeţul Călăraşi), în timpul săpăturilor arheologice, sub
conducerea Gh. Ştefan, au fost descoperite diferite unelte lucrate din coarne de cerb.
Se cuvine reţinută observaţia, făcută de autorul săpăturii de atunci că în cuprinsul aşezării
gumelniţene au fost strânse numeroase coarne de cerb întregi sau tăiate. Acestea au fost găsite
în cuprinsul rămăşiţelor locuinţelor şi, după părerea descoperitorului, uneltele, inclusiv
perforarea lor, se făcea în aşezare. 9
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Printre piesele reproduse cu prilejul publicării p1imelor săpături de la Căscioarele, numai
una singură, a fost probabil folosită ca brăzdar (fig. 2.1). Piesa este fragmentară. Îi lipseşte
partea dinspre tăiş. 10 Are orificiul de formă dreptunghiulară, făcut în porţiunea mai groasă a
uneltei.
IV. Este posibil că şi unealta fragmentară, făcută din corn de cerb (fig. 2.3), descoperită în
stratul Gumelniţa, din aşezarea Boian B, de pe grindul Grădiştea Ulmilor, de lângă satul Vărăşti
Uudeţul Călăraşi), în cursul săpăturilor făcute acolo de către Vasile Christescu, să fi servit drept
brăzdar. Unealta este masivă, dar îi lipseşte porţiunea dinspre tăiş. 11
Ţinând seama de fotografia piesei, publicată, făcută lateral faţă de axul orificiului, nu
suntem în măsură să precizăm forma acestuia.
În stadiul actual al cercetărilor, din datele prezentate rezultă că în perioada neoliticului
târziu şi anume de către purtătorii culturii Gumelniţa, din diferitele ei faze pe teritoriul
Munteniei, la arat au fost folosite „pluguri" (cu brăzdare făcute din corn de cerb) cu tracţiune
animală.
Până

atunci, în perioada corespunzătoare evoluţiei comunităţilor culturii Dudeşti şi celor
din faza Bolintineanu şi la începutul fazei Giuleşti (ale culturii Boian) au fost întrebuinţate, la
săparea terenului ce urma să fie cultivat numai săpăligile făcute tot din coame de cerb. În
perioada ce a urmat s-a început şi pe teritoriul Munteniei aratul folosindu-se un plug primitiv,
cu brăzdar din corn de cerb, cu tracţiune animală.

NOTE
1. Gheţie Basile-Comelius N. Mateesco: L'emploi des bovins pour la traction pendant la phase Vădastra II
(Neolithique Moyen). În: Zephyrus, XXI-XXII, 1970-1971, p. 99-104 + IV pi.
2. Eugen Comşa: Neoliticul pe teritoriul României - Consideraţii. Bucureşti, 1987, p. 72.
3. Idem: Istoria comunităţilor culturii Boian. Bucureşti, 1974, p. 124-142.
4. Ion Andrieşescu: Les fouilles de Sultana. În Dacia, I, 1924, p. 71 (pi. IX/2).
5. Ibidem, p. 71 (pi. IX/3).
6. Ibidem, 71 (pi. IX/4).
7. Vladimir Dumitrescu: Fouilles de Gumelniţa. În Dacia, II, 1925, p. 95 (fig. 70/1 ).
8. Ibidem, p. 194 (fig. 48/2).
9. Gh. Ştefan: Les fouilles de Căscioarele. În Dacia. II. I 925, p. 194.
IO. Ibidem, p. 194 (fig. 48/6).
11. Vasile Christescu. Les stations prehistoriques du lac de Boian. În Dacia, II, 1925, p. 285 (pi. XXVl/5).

SOC (EN CORNE DE CERF) DE CHARRUE NEOLITHIQUE,
DECOUVERTES EN MUNTENIE
(Rezume)
Sur le territoire de la Muntenie (Grande Valachie) vers la fin de la phase Giuleşti (culture
de Boian) ainsi qu'au sud-est de l'Oltenie (Petite Valachie) on a commence a utiliser la charrue
primitive (ayant le soc en corne de cerf), avec traction animale.
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Dans cette ouvrage l'auteur presente quelques soc en corne de cerf, de charrues primitive,
decouvertes sur le territoire de la Muntenie, dans des etablissements appartenant a la culture de
Gumelnitza.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. I. Sultana (d'apres Ion Andricşcscu, op.cit., Dacia, I. 1924. p. 71; l - pi. IX/3; 2 - pi. IX/2;
3 - pi. IX/4 ).
Fig. 2. I. Căscioarele (d'apres Gh. Ştefan, op.cit., Dacia, 11, 1925, p. 194, fig. 48/6; 2- Gumelniţa
(d'apres VI. Dumitrescu, op. cit., Dacia, li, 1925, p. 95, fig. 70/l ): 3 - Boian (d'apres V. Christescu,
op.cit. Dacia. li. 1925, p. 285, pi. XXVl/5).
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Fig. 1. Sultana

(după

Ion Andrieşescu, op.cit., Dacia, I, 1924, p. 71;
1 - pi. IX/3; 2 - pi. IX/2; 3 - pi. IX/4 ).

2

Gh. Ştefan, op.cit., Dacia, II, 1925, p. 194, fig. 48/6; 2 - Gumelniţa
VI. Dumitrescu, op.cit., Dacia, II, 1925, p. 95, fig. 70/1 ); 3 - Boian (după V. Christescu,
op.cit. Dacia, II, 1925, p. 285, pi. XXVl/5).

Fig. 2. 1.
(după

Căscioarele (după
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Prin săpăturile arheologice, care s-au făcut, încă din a doua jumătate a secolului al
XIX-iea, pe teritoriul Munteniei în aşezări datând din epoca neolitică, aparţinând diferitelor
culturi docun1entate pe teritoriul acestei provincii, pe lângă multe materiale diverse, specifice
respectivelor culturi, au fost scoase la iveală şi unele figurine antropomorfe, reprezentând, în
majoritatea cazurilor, personaje feminine, stând în picioare.
La multe din astfel de figurine lipseşte capul, care a fost rupt din vechime, conform unui
obicei din acea perioadă. După părerea noastră, este, probabil, vorba de o pedeapsă datorată
neîndeplinirii de către divinitate a unei rugăminţi. Unele din figurinele, la care s-a păstrat capul,
au reprezentată în, relief, pe faţă, o mască de diferite forme.
Până în prezent, pe teritoriul Munteniei, în cuprinsul arealelor culturilor: Criş şi cu
ceramică liniară, încă nu au fost descoperite figurine antropomorfe, având redată pe faţă o
mască.

În aşezările culturii Dudeşti, s-au găsit mai multe figurine antropomorfe, dar la acestea,
fie că nu s-a păstrat capul, fie că este redat, ca şi în cazul unei figurine masculine, ca o simplă
prelungire, aproape ascuţită la vârf.
Primele figurine antropomorfe, având redată o mască pe faţă, descoperite până acum, sunt
cele aparţinând culturii Boian şi datând încă din prima sa fază de evoluţie, numită Bolintineanu.
Ne referim Ia o figurină descoperită în aşezarea, din această fază, de lângă localitatea
Piscu Crăsani 1 (corn. Balaciu, judeţul Ialomiţa).
Figurina este fragmentară, s-a păstrat numai jumătatea de sus. Capul şi gâtul sunt redate
masiv. În dreptul feţei este reprezentată o mască de formă triunghiulară. Nasul este reliefat, iar
ochii şi gura sunt redate prin adâncituri mici. Gâtul este gros, pe el sunt amplasate trei linii
orizontale, paralele. Pe cea de jos sunt trei înţepături, reprezentând, probabil, mărgelele unui
şirag. Pe partea păstrată din corp nu s-a indicat nici un amănunt.
Atrage atenţia poziţia braţelor. Din ele s-au păstrat porţiuni mici, dar clare. Mâna dreaptă
o avea ridicată în sus, iar cea stângă era întinsă pe lângă corp, în jos.
Probabil, din cauza numărului redus al complexelor cercetate prin săpături arheologice,
din fazele Giuleşti şi Vidra, dintre figurinele antropomorfe datând din aceste faze nu suntem
încă în măsură să amintim nici una care să fie redată cu masca pe faţă.
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În schimb, au fost descoperite câteva astfel de piese cu prilejul săpăturilor din aşezarea de
Ia Vidra Qudeţul Giurgiu). Aceasta datează din faza de tranziţie de Ia cultura Boian la cultura
Gumelniţa.

Una din ele redă un personaj feminin din care s-a păstrat numai partea de la mijloc în
sus. Pe faţă are redată o mască de formă pentagonală. Pe ea sunt indicaţi ochii, prin două
cercuri. Nasul îl are puţin reliefat. Gura este indicată printr-o linie incizată, orizontală, mai jos
de care s-au făcut înţepături alăturate, în şir, reprezentând tatuajului.
În părţile laterale ale măştii, Ia margini s-au făcut câte trei orificii mici, în şir, dispuse pe
verticală. Gâtul figurinei era înalt. Pe corp sunt redate unele ornamente ale îmbrăcămintei.
- Din cea de a doua figurină s-a păstrat numai capul\ destul de mare, având pe faţă redată
o mască de formă rombică mare. Nasul este redat printr-o bandă îngustă în relief, nu prea
lungă, verticală, care coboară de la bandă similară, orizontală, ce reprezintă sprâncenele. Ochii
sunt redaţi prin adâncituri de formă triunghiulară, cu vârful în jos. Gura o are indicată printr-un
cerc, nu prea mare, cu marginea relie:fată. În părţile laterale, spre extremităţi, sunt două
adâncituri rotunde, cu câte un orificiu mic pe mijloc.
- Dintr-o altă figurină s-a păstrat numai capul."' Pe faţă a fost reprezentată o mască de
formă aproape rotundă. Nasul îl are proeminent, lăţit puţin la partea inferioară. Ochii sunt de
formă ovală, puţin reliefaţi. Spre marginea de sus a măştii sunt înfăţişate sprâncenele. Pe
fotografia publicată nu se ohservă indicarea gurii.
- S-a găsit şi capul unei alte figurine, datând din aceeaşi fază. 5 Pe faţă are redată o mască,
destul de mare, de formă ovală cu diametrul mare, pe orizontală. Ochii sunt ca două mici
proeminenţe, de formă ovală. Nasul îl arc ca o dungă îngustă, în relief, care la partea de sus se
desface în două benzi înguste care redau sprâncenele şi se continuă îngroşate până la baza
măştii. Menţionăm că suprafaţa măştii a fost iniţial vopsită cu culoare albă.
- Tot din faza de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa, datează şi unele
figurine feminine descoperite cu prilejul săpăturilor din aşezarea de la Petru Rareş Uudeţul
Giurgiu). Despre acestea în lucrarea privind rezultatele acelor săpături se precizează că „faţa
6
are uneori forma triunghiulară" . Este evident vorba de reprezentarea unor măşti având această
2

formă.

O serie de alte figurine, datând din timpul fazei Sultana (Gumelniţa A2 sau B 1) au fost
descoperite, tot în aşezarea de Vidra.
7
- De la o figurină s-a păstrat numai capul şi o parte din gât. Masca o are de formă ovală.
Nasul este destul de lat şi proeminent. Gura era redată printr-o crestătură. Ochii îi avea de
formă ovală, delimitaţi cu linii incizate. Pc margini, în stânga şi în dreapta, a avut câte trei
înţepături, dispuse în şir vertical.
8
- Pe capul păstrat al unei alte figurine este redată o mască de formă rombică, în poziţie
oblică, faţă ele verticală. Nasul îl are proeminent. având, prin două înţepături, indicate nările. La
partea superioară se arcuieşte redând sprâncenele. Ochii îi avea de formă ovală, îngustă. Gura
este adâncită şi puţin arcuită. Pe bărbie s-au făcut patru adâncituri, redând tatuajul.
- Mult stilizată este o mască de pe capul păstrat al unei alte figurine 9. Masca are o formă
de romb, cu colţurile rotunjite. Nasul şi bărbia le are proeminente. Gura este ca o adâncitură
scurtă. Spre deosebire de alte piese, ochii sunt mari, neregulaţi, delimitaţi prin linii incizate.
- Dintr-o figurină s-a păstrat partea de la mijloc în sus. 10 Pe cap este redată o mască de
formă rombică, având colţurile arcuite. Pe mască este indicat numai nasul scurt, puţin proeminent. Lipsesc ochii şi gura. Pe partea inferioară a măştii are patru înţepături, dispuse în şir,
redând tatuaju I.
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- Pe capul unei alte figurine' 1, reprezentând un personaj în picioare, este redată o mască
aproape rotundă, cu o porţiune mică ruptă. Masca avea nasul proeminent. Ochii erau sub forma
unor linii scurte, incizate. Gura nu este indicată. Pe partea inferioară a măştii avea trei înţe
pături, dispuse în şir, indicând tatuajul. Mâna dreaptă o avea îndoită din cot, cu palma aşezată
lângă bărbie, iar mâna stângă era tot îndoită, cu palma lângă umărul drept. Partea de jos o avea
masivă, cu indicarea sexului şi cu crestături în dreptul degetelor picioarelor.
- Figurină masculină, în poziţie aşezată. 12 Fusese fixată pe un capac sau pe un vas. Pe faţă
are redată o mască de formă rombică având colţurile rotunjite. Are nasul proeminent. Nu sunt
indicaţi ochii. Pe marginea măştii sunt făcute câte trei adâncituri. Mâna stângă o are redată ca
fiind îndoită din cot şi aşezată cu palma pe bărbie. Mâna dreaptă o are, de asemenea, îndoită şi
aşezată cu palma lângă cotul stâng. Are indicat sexul. Picioarele le avea îndoite.
- Un vas antropomorf 13 , cu două tuburi (deschise lateral) în dreptul braţelor. Pe cap este
reprezentată o mască de formă aproximativ ovală, cu nasul proeminent, destul de lat. Pe bărbie
are trei Înţepături dispuse neregulat, redând tatuajul specific. Pe marginile laterale ale măştii
sunt şiruri de Înţepături.
-Alt vas antropomorf 14, similar celui precedent. Capul reprezentat, destul de mic, având
pe faţă o mască, aproape rotundă. Nasul este proeminent. Pe bărbie are un şir de patru Înţe
pături redând tatuajul. În părţile laterale ale măştii are câte un şir de câte patru Înţepături.
Braţele sunt reprezentate prin două prelungiri scurte, laterale, deschise spre interior. Pe corp,
prin linii incizate sunt făcute benzi de linii redând decorul îmbrăcămintei.
- De Ia o altă reprezentare s-a păstrat numai capul 15 , care, probabil fusese fixat pe un vas.
Pe faţă are reprezentată o mască bilobată. Ochii sunt înguşti, prelungi şi redaţi în relief. Gura o
are ca o adâncitură de formă rotundă. Nasul îl are proeminent continuând în sus prin sprâncene
reliefate, despărţite printr-o adâncitură. Pe fiecare din cele două margini laterale ale măştii s-a
făcut câte un şir arcuit de câte patru orificii mici, rotunde.
Este sigur că începând din timpul fazei Bolintineanu a culturii Boian şi până la sfârşitul
evoluţiei culturii Gumelniţa, pe faţa unora dintre figurine a fost reprezentată o mască.
Ţinem să subliniem că este posibil ca şi pe unele din figurinele antropomorfe ale
comunităţilor culturilor: Criş, liniară şi Dudeşti, de pe teritoriul Munteniei să existe astfel de
reprezentări de măşti. Ne referim, în special, la figurinele din timpul culturii Dudeşti, strâns
16
înrudită cu cultura Vi nea în arealul căruia sunt numeroase figurinele cu redarea măştii pe faţă.
Dacă analizăm situaţia figurinelor antropomorfe din epoca neolitică de pe teritoriul
Munteniei, vom constata că, în realitate, în cazul culturii Gumelniţa, în aşezările căreia s-au
găsit destul de multe figurine cu masca pe faţă, constatăm că în astfel de staţiuni se găsesc două
categorii de figurine:
- Unele figurine feminine, în majoritatea cazurilor şi altele !11asculine, foarte rare, după
cum rezultă din descrierea pieselor prezentate mai sus.
În al doilea rând, dacă analizăm cu atenţie figurinele feminine gumelniţene, vom constata
că În fiecare aşezare se găsesc două categorii de astfel de figurine:
- unele cu redare normală a chipului, deci cu faţa neacoperită cu mască şi altele.
- cu redarea pe faţă a unei măşti.
Faptul acesta trebuie să aibă o anumită semnificaţie, legată de manifestările magico-religioase ale acelor comunităţi străvechi.
După părerea noastră - sub formă de ipoteză - existenţa celor două categorii de figurine
se poate explica în modul următor:
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- Prima categorie de figurine antropomorfe, fără mască pe faţă poate reprezenta divinitatea feminină a fertilităţii. Aceasta fiind principala divinitate a perioadei, era respectată şi nu
era permisă adăugarea unor elemente, cum erau măştile.
- În schimb, înclinăm să credem, că figurinele din cea de a doua categorie, anume acelea
cu reprezentarea măştii pe faţă, înfăţişează anumite persoane, din comunitatea respectivă, care
constituiau o categorie deosebită. Acestea participau la manifestări religioase, în cadrul comunităţii, cu care prilej făceau legătura dintre membrii acesteia şi divinitate.
Fiind vorba de personaje reale, acestea fiind cunoscute de către membrii comunităţii,
atunci când participau la manifestări religioase, pentru a fi deosebite, aveau faţă acoperită cu o
mască.

Măşti le

prezentate, în lucrarea noastră, au avut diferite forme. Numărul lor fiind destul de
mic, este greu de precizat dacă anumite forme de măşti au fost specifice pentru o anumită
cultură sau fază.
Menţionăm şi faptul că uncie figurine, având indicată o mască pe faţă, au fost redate
adesea având, mai ales, poziţia mâinilor diferită, ceea ce înseamnă că personajele respective
făceau anumite mişcări legate de cult. Este posibil că acele persoane executau şi un anumit
17
dans cu prilejul manifestărilor religioase.
Acestea au fost problemele principale referitoare la figurinele, din epoca neolitică, din
Muntenia, pe faţă cărora a fost redată o mască.

NOTE
I. Marian Neagu: O figurină descoperită în aşezarea Boian-Bolintineanu de la Piscu Crăsani. În: SCIV A, 33,
1982, 4. p. 430-431 (fig. I).
2. Dinu V. Rosetti: Steinkupferzeitlichc Plaslik aus einem Wohnhiigel bei Bucarest. În: JPEK, 12, 1938, p.
12/2.
3. Jbidem: pi. 12/5.
4. Ibidem: pi. 13/1 I.
5. Ibidem: pi. 13/13.
6. D. Berciu: Săpăturile de la Petru Rareş ( 1933 şi 1935). În: BMJV. li. l 937, p. 22.
7. Dinu V. Rosetti: op.cit.. pi. 17/3.
8. Ibidem: pi. 17/5.
9. Ibidem: pi. 12/6.
I O. Ibidem: pi. 18/8.
11. Ibidem: pi. 19/ I.
12. Ibidem: pi. 19/2.
13. lbidem: pi. 19/2.
14. Ibidem: pi. 20/2.
15. Ibidem: pi. 20/6.
16. Eugen Comşa: Donnees concernant la civilisation Vinca du sud-ouest de la Roumanie. În Dacia, XIII,
1969, p. 38 (fig. 22/l,4),
17. De ex. figurina masculină de la lpoteşti (Eugen Comşa: Figurinele antropommfe din epoca neolitică pe
teritoriul României. Bucureşti, 1995, p. 116 şi 241, fig. I 05/5).
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MASQUES REPRESENTEES SUR LES FIGURINES ANTHROPOMORPHES
APPARTENANT AL'EPOQUE NEOLITHIQUE DE LA MUNTENIE
(GRANDE VALACHIE)
(Resumee)
Dans le stade actuel des recherches concernant l'epoque neolithique de la Muntenie
(Grande Valachie) on constate que partant de la culture de Boian, phase Bolintineanujusqu'a la
fin de la culture de Gumelnitza, ont ete mis au jour des figurines gui ont represente sur le
visage des masques, ayant diverses formes.
Pendant la periode mentionnee plus haut ii y a aussi des figurines sans masque, qui
d'apres l'auteur representent des divinites tandis que Ies figurines ayant des masques, sont
consideres par I'auteur comme representant des personnages appartenant a la communaute
respective, qui ont execute differents rituels magico-religieux, par des gestes ou par des figures
des danses.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. I. - Figurine avec masque; phase Bolintincanu, culture Boian (d'apres M. Neagu, op.cit.,
SCIV, 33, 4, 1982, p. 431/fig. 2/.
Fig. 2. - Figurines avec masque: phase Gumelnitza A 1 (d'apres Dinu V. Rosetti, op.cit. IPEK, 12,
I 938, pi. 12/2,3.
Fig. 3. - Figurines avec masque: 1,2 Phase Gumclnitza A2; 3-5 Phasc Gumelnitza BI (d'apres
Dinu V. Rosetti, op.cit., IPEK, 12, 1938, pi. 13/1 l, 13 et pi. 17 /3,6,5).
Fig. 4. - Figuri nes avec masque: 1-3 Phase Gumelnitza BI (d'apres Dinu V. Rosetti, op.cit.,
IPEK, 12, 1938, pi. 19/1,2 et pi. 18/8).
Fig. 5. - Figuri nes avec masque: 1-3 Phase Gumelnitza BI (d'apres Dinu V. Rosetti, op.cit.,
IPEK, 12, 1938, pi. 20/1,2,6).
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Fig. 1. Figurin ~ u ma ii;
up - M . agu, p. ~it. ,

(după

B lintin anu. ultura B i n
, 3 , 4, 1 - , p. 4 1/fig. _)_

Fig. 2. Figurine cu mă ti: faza Gumelniţa A 1
Dinu V. Ro etti, op.cit. JPEK 12, 1938, pl. 12/2,3).
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2
1

Fig. 3. Figurine cu măşti: 1,2 Faza Gumelniţa A2; 3-5 Faza Gumelniţa B 1
(după Dinu V. Rosetti , op.cit., JPEK, 12, 1938, pi. 13/11,13 et pi. 17/3,6,5).
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Fig. 4. igurin u mă, ti : I za Gum Iniţa B 1
(dupu Dinu . R · tti, op. 'it., JP K 12, 19 , pi. 19/1,2 t pl. 1 / ).
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1

2

3
Fig. 5. Figurine cu măşti: 1-3 Faza Gumelniţa B 1
(după Dinu V. Rosetti, op.cit., JPEK, 12, 1938, pl. 20/1,2,6).
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Cu privire la unele piese tăiate
din corn de cerb
SILVIA MARINESCU-BÎLCU

Materiile dure animale (MDA) alături de piatră (şi mai rar aramă şi aur) au constituit,
pentru comunităţile umane, milenii întregi surse de materie primă folosite la confecţionarea
diverselor obiecte (unelte, arme, podoabe) cc permit, într-o măsură mai mică sau mai mare,
reconstituirea anumitor aspecte ale vieţii cotidiene preistorice dintr-o zonă sau alta.
Limitându-ne la un cerc restrâns de piese şi implicit la o zonă bine delimitată cultural şi
teritorial, respectiv la culturile Gumelniţa şi Cucuteni, vom încerca să prezentăm câteva
interesante piese realizate din corn de cerb, sugerându-le posibila/ probabila folosinţă.
Şi poate nu ar fi lipsit de importanţă să menţionăm, fie şi numai în treacăt, bogăţia, dar
mai ales varietatea tipologică a obiectelor (adevărată „industrie") realizate din materii dure
animale atât de către cucutenieni, cât mai ales de gumelniţeni adevăraţi meşteşugari - artişti în
acest domeniu.
I. Obiect de corn de cerb „capital" 1 tăiat destul de probabil dintr-un segment de ax şi raza
centrală(?). Are o formă relativ unghiulară, cu braţe inegale (secţiune plan-concavă) şi un mic
pinten. Debitarea s-a făcut în egală măsură prin „sciage au silex" completată cu secţionări cu
sfora şi nisip. Lustrul finisării a estompat tăierea prin „sciage". Decorticarea s-a realizat prin
percuţie aşezată şi netezire/lustruire parţială, întregul strat cortical, rugos, fiind înlăturat.
Ambele braţe au extremităţile mai mult sau mai puţin unghiulare, realizate prin percuţie aşezată
(dar apoi şlefuită). Marginea zonei terminale a braţului scurt este ascuţită şi întreaga porţiune
dinspre vârf are urme de lustru datorate unei activităţi antropice (fig. 1/2; 2/1; 3/1 ). Piesa
aparţine nivelului Gumelniţa A2 de la Căscioarele. C.966.S.K.-2.50 m.
2. Exemplar destul de apropiat ca formă, tăiat tot din axul şi raza unui corn de cerb
„capital" în aceeaşi combinaţie tehnică: debitaj prin „sciage au silex" completat cu secţionări cu
sfoara udă şi nisip. Decorticare completă prin percuţie aşezată şi lustru, urmele rugozităţii
păstrându-se într-o foarte mică măsură în interiorul zonei unghiulare (la contactul dintre ax şi
rază), aceasta având pe faţa ventrală (chiar în vârful unghiului) trei şanţuri scurte, paralele.
Partea terminală a braţului lung (EP) păstrează urmele percuţiei aşezate, lovituri de vârfuire ca la
asenţirea unui creion şi a ruperii, în timp ce cel scurt are vârful rotunjit şi puternic lustruit de pe
urma unei îndelungate activităţi antropice. Am putea afirma aproape cu certitudine că acţiunea
umană (posterioară confecţionării piesei) s-a exercitat strict asupra acestei zone (fig.1/1; 2/2;
3/2). Descoperit la Bucşani în mediul Gumelniţa A2. Buc. 2001, L S718 o 6 N2 - 2.08 m.
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3. Piesă de corn de cerb mai modestă tăiată de data aceasta dintr-o porţiune de ax şi raza
ochiului în aceleaşi tehnici, dar provenind de la coarnele unui animal mai tânăr. De pe unul din
braţe rugozităţile n-au fost complet înlăturate, pe partea dorsală compacta este deteriorată de
acizii din sol. În formă de unghi relativ închis, cu braţe inegale şi deteriorate, are zona bazei
arcuită, semănând puţin cu o potcoavă (fig. 1/3; 2/3; 3/3; 4). Şi braţul scurt al acestei piese pare
a avea urme de lustru datorat tot uzurii antropice. Aparţine nivelului Gumelniţa A2 de la
Popi na Borduşani. P. Bord, 1994, Sa st. 8 o H6 - 2. 76 m.
4. Obiect de corn de cerb tăiat probabil dintr-un fragment de ax şi o rază în tehnicile mai
sus menţionate. A avut desigur aceeaşi formă unghiulară, unul dintre braţe fiind rupt din
vechime, cel păstrat are latura exterioară tăioasă, cea interioară cu urmele „sciage"-ului de
silex, vârful rotunjit, îngrijit finisat, rugozitatea curăţată, compacta netezită (fig. 1/4). Piesa a
suferit de pe urma arderii secundare şi a fost descoperită în nivelul Cucuteni A-B de la TraianDealul Fântânilor. Tr. 1952, S III o 15 - O. 70 m. lnv. 5762 (II I 6136).
5. O piesă ceva mai ciudată, cc ar putea să se alăture mai greu sau deloc celor de mai sus,
a fost tăiată tot dintr-un corn de cerb - ax şi destul de probabil raza centrală, pare a avea de data
aceasta oarecum forma literei T, cu piciorul tc-ulu:, vârful şi unul dintre braţele transversale deteriorate. Bara verticală a te-ului ar fi putut fi eventual scurtă, redusă la un simplu pinten(?)
motiv cc ne-a determinat să includem totuşi şi acest exemplar în categoria celorlalte patru.
Rugozitatea bine curăţată, compacta netezită (fig. 1/5). Aparţine nivelului Cucuteni A-B de la
2
Traian - Dealul Fântânilor. Tr. 1953, lnv. 3948 (II 14901).
Toate aceste exemplare (eventual cu excepţia celui din urmă) având în comun două braţe
inegale (dintre care unul cu lustru puternic rezultat al unei acţiuni antropice), de forme destul
de apropiate, aerodinamice, cu secţiune transversală lenticulară, faţă ventrală mai bombată,
aceeaşi tehnică de prelucrare şi invariabil tăiate dintr-o porţiune de ax şi una de rază, ne
conduc, credem noi, spre una şi aceeaşi funcţionalitate.
Am exclude de la hun început utilizarea lor la confecţicnarea ceramicii întrucât nu
comportă nici un fel de urme de uzură (fine scrijelituri) cc ar fi rezultat în chip firesc de la
modelarea şi netezirea pastei vaselor. În plus încercarea de a vedea în ce măsură braţul/ braţele
pieselor (şi piesele însăşi) se potrivesc vaselor nu au dus la un rezultat concludent.
Din acest motiv ne-am îndreplat spre o altă zonă a utilizării lor, acceptând ca posibilă
folosirea acestui gen de piese ca ..lansatoare". Evident varietatea acestora este remarcabilă - de
la suliţe la măciuci de diverse forme (ciupercă, pasăre) piese unghiulare, aruncătoare de luptă
(chiar şi scuturi) până la bumeranguri (fig. 7) şi ele - humerangurilc - după cum vom vedea, de
două tipuri.
Noi ne gândim deci la ceea ce A. Leroi Gourhan numeşte „Armes de jet" 3 care, cu toate
că includ obiecte diferite au proprietăţi ce permit reunirea lor într-o unică grupă. Este vorba de
băţul de aruncat, în general gros şi scurt pe care îl găsim reprezentat (în Franţa) până în Evul
Mediu în formă de băţ zburător, corespunzând ca formă bumerangului nereturnabil. 4
Întrucât însă literatura noastră de specialitate nu a stăruit şi asupra lui, să vedem pe scurt
ce se înţelege printr-un bumerang şi de câte feluri poate fi el.
Bumerangul este deci un băţ lat şi arcuit, cea mai mare parte a formelor lui nefiind
returnabile (ne revenind la locul de pornire) şi doar o categorie limitată de bumeranguri
australiene utilizate la jocuri, revenind la locul de plecare 5 (fig. 6/1 ).
Trebuie menţionat că majoritatea bumerangurilor australiene au fost confecţionate pentru
6
vânătoare sau lupte şi erau nereturnabile . Dacă însă un băţ este corect îndoit, tăiat şi finisat în
aşa fel încât să capete o formă lenticulară, în secţiune transversală, cu aripile aerodinamice, el
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devine dintr-un simplu băţ de aruncat un bumerang sofisticat, întrucât secţiunea lenticulară
produce înălţare / ascensiune la fel ca aripile unui avion, iar distanţa pe care o poate acoperi
7
atinge aproape 100 metri . Bumerangul returnabil, care niciodată nu poate fi drept, fiind
aruncat (fig. 6/ 1), fiecare latură mai bombată taie aerul pe rând producând ridicarea lui,
făcându-l să zboare. Continuând să zboare el se roteşte ca un giroscop şi supunându-se acestei
legi giroscopice se întoarce la locul de lansare, dar numai în cazul bumerangurilor r~tumabile 8
(fig. 6/2-3).
Cele mai multe bumeranguri sunt (aşa cum menţionam mai sus) piese nereturnabile şi în
mod paradoxal este mai dificil de a fabrica un astfel de bumerang care să zboare în linie
9
dreaptă, decât unul returnabil şi care să fi fost folosit numai la vânătoare sau la lupte.
Bumerangul nereturnabil este azvârlit în aşa fel încât planul său de rotaţie să fie orizontal,
înălţarea lui fiind foarte uşoară şi cu toate că forma plană a lui este relativ lipsită de importanţă,
el nu poate fi totuşi drept.
Este deci interesant de notat că lemnul din care sunt tăiate bumerangurile a fost ales de la
ramificaţia tijei pentru a i se da mai uşor forma dorită. Piesele de corn de cerb care ne reţin
atenţia au fost la rândul lor tăiate tot din zone de bifurcaţie - ax-rază - după cum se poate vedea
şi din unele piese în curs de prelucrare ce marchează clar etapele parcurse în procesul lor de
devenire (fig. 5/1-2), chiar dacă nu avem certitudinea că ele vor fi sfârşit prin a fi tot
bumeranguri, motiv pentru care nici nu le-am inclus categoriei în discuţie. Cât priveşte modelul
după care s-au inspirat în confecţionarea bumerangurilor de corn de cerb a fost destul de
probabil tocmai băţul plat şi arcuit (tăiat de la ramificaţii) folosit de populaţiile preistorice. De
altfel un simplu băţ aruncat (azvârlit cu dibăcie) poate zbura circa 100 metri şi fractura
picioarele unui animal.
Întrucât bumerangul a fost asociat mai ales cu aborigenii din Australia (unde este vechi de
peste 1O.OOO de ani şi îl găsim chiar pictat pe pereţii stâncilor în asociere cu labele mâinilor 10)
(fig. 6/4 ), cercetătorii europeni vor fi avut oarecare rezerve în a atribui această funcţionalitate
unor piese de os şi corn, probabil mai numeroase decât cele de care avem cunoştinţă până în
prezent.
Totuşi se pare că cel mai vechi bumerang nereturnabil cunoscut până în prezent pe
continentul european a fost descoperit într-o peşteră din Polonia, lucrat fiind dintr-o defensă de
11
mistreţ şi dalat în ultima glaciaţiune Wi.irm.
Alte două piese de mici dimensiuni (8,8 cm şi respectiv 4,4 cm) lucrate din foiţă de aur
s-au aflat şi în inventarul mormântului nr. 36 de la Varna. 12 Prima dintre ele (de 8,8 cm) este
prezentată ca având forma unei crose (cu o perforaţie la capătul braţului lung) în versiunea
14
franceză 13 sau a unei seceri în versiunea germană. Pe cea de a doua de 4,4 cm (străpunsă de
15
două găurele în zona centrală) versiunea franceză o prezintă drept bumerang , cea germană
drept piesă de formă unghiulară. 16 Ambele ar putea fi însă bumeranguri, cu funcţii simbolice,
dată fiind atât prezenţa lor într-un mormânt, cât şi materialul din care au fost lucrate (aur).
La rândul lor „beţele de aruncat" pe care H. Carter le-a descoperit în mormântul lui
Tutankamon, unul de fildeş încrustat cu aur şi mai multe de lemn se pare că nu erau adevărate
bumeranguri 17 , dar au avut şi acolo, destul de probabil un rol ceva mai special, posibil tot
„ritual" deşi se ştie că tânărul faraon a fost însoţit în mormânt, printre altele, şi cu toate
bunurile pământene.
Cea mai veche piesă returnabilă a fost însă descoperită în Olanda şi datează aproximativ
de pe la 300 î.d. Cr. 18 De altfel potrivit lui B. Cotterel şi J. Kamminga deşi cel mai interesant
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bumerangul returnabil, cel nereturnabil este mult mai important, el fiind folosit mai ales
19
Ia vanatoare .
Reîntorcându-ne la piesele, mai sus descrise, aşa cum arătam, două dintre ele (destul de
probabil şi o a treia) au pe lângă forma aerodinamică şi urme de lustru datorat activităţii
antropice; ele vor fi fost deci aruncate (vezi şi încercarea de reconstituire - fig. 3) de către om
spre o ţintă oarecare. Nu excludem o utilizare similară nici în cazul exemplarului / exemplarelor de la Traian-Dealul Fântânilor20 . Am înclina deci cu rezervele de rigoare să le socotim
bumeranguri nereturnabile folosite la vânarea animalelor mici, a păsărilor şi de ce nu şi la lupte,
atât de către gumelniţeni cât şi de către cucutenieni, convinşi fiind că în loturile industriei
materialelor dure animale se vor mai afla astfel de piese.
A

~

NOTE
I. Indică vârsta optimă de dezvoltare a coarnelor.
2. Piesele de la Traian-Dealul Fântânilor se află în colecţiile Muzeului de Arheologie din Piatra Neamţ.
Exemplarul de la Bucşani ne-a fost cedat spre puhlicare de către d-nul Cătălin Bem, căruia îi mulţumim şi
pe această cale.
3. A. Leroi Gourhan. Milieu ct tel111iqucs, Paris (] 945), 1973. p. 52
4. Ibidem, p. 54.
5. Ibidem.
6. 8. Cottercl. J. Kamminga, Mcchanio of Pre-industrial Te/1110/ogy, 1990, cap. Bumerang, p. 175 şi urm.
Mulţumim şi pe această cale d-nului Dragoş Gheorghiu care ne-a furnizat acest articol, precum şi copii
xerox ale altor articole inexistente în bibliotecile din România.
7. B. Cotterel, J. Kamminga. op.cit.
8. Ibidem.
9. Ibidem.
I O. C. Renfrew. P. Bohn, Archaeologv. Theories, Merhods and Practices, 1991. p. 272. bumerangul "ucigaş"
din Quecnsland-ul central.
11. 8. Cottcrcl. J. Kamminga. op.cit .. p. 175.
12. Macht. Hrrrschaft und Gold. Saarhrticken, 1988. p. 196-197, cal. 12/ l O, l 1, fig. 36; Le premier Or de
l'hwnanite en Bulgarir 5„ milenaire, Paris. 1989, p. 133. cat. 265-266.
l 3. Le premier ...... p. J:B, cat. 265.
14. Macht ...... fig. 36, cat. 12/ I O.
15. Le premi<'r ...... p. 133. cat. 266.
J 6. Macht ...... fig. 36, cal. 12/1 l. Am menţiona în treacăt că inventarul industriei materiilor dure animale
(MDA) gumelniţene include numeroase piese unghiulare, de mici dimensiuni având fie braţele, fie zona
unghiulară - perforate (observaţie valabilă şi pentru Karanovo VI). Ele ar merita desigur un studiu
special.
17. B. Cotterel, J. Kamminga, op.cit., p. 175.
18. Ibidem.
19. Ibidem.
20. Din păcate exemplarele cucuteniene aflându-se în colectiile Muzeului de Arheologie din Piatra Neamţ nu
au mai putut fi reanalizate şi deci nu putem preciza dacă au sau nu lustru antropic de uzură, însă forma
braţelor este tot aerodinamică, iar secţiunea de asemenea lenticulară.
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Fig. 1. Piese de corn de cerb: 1, de la Bucşani; 2, de la Căscioarele;
3, de la Borduşani; 4-5, de la Traian-Dealul Fântânilor.
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Fig. 3. Reconstituirea modului de utilizare.

Fig. 4. Reconstituirea mişcării piesei de la Borduşani.

Buletinul Muzeului „Teoharie Antonescu", nr. 7-8/2001-2002
https://biblioteca-digitala.ro

Silvia Marinescu-Bîlcu

110

J
I

}

'
'
11

I/
I
li
I j
I

I I

I

I

'
''

I

'ţ

·-~
2

~;\

~~.
,,~-~~~r/~J,r;o..rrcr

~~;-~:
J., .i._\\

«-~., "(Î_ \"f.~-;A ~- ...... '.-:,;:::·:~..:_::,:__
------......
.. ...
--------------------______
_
... ...
....
•h•••..

.

<:•_ ;_-.-<::,/1!

., ........, ........ .. .. .....
. ...... ,,,.-u,.,, ......
...... ' .....•.
,..,- ...... ..,_

llt ,:.: ~

....

,,v ...... ,_ ······••· . . . ,,, .•..•.• ,-,.,,,, . ...... ,,,.:;:,,

...........

.......

,.,,

...... , ·····

,

-··· .. , ...

··-•,,,,,.,

... , ............... .
..... .

,

..

...

,~

:.-

Fig. 5. Faze de prelucrare a cornului.
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4, pictură pe un perete stâncos din Australia (după C. Renfrew şi P. Bohn).
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Noi descoperiri arheologice

la

M:ogoşeşti

(jud. Giurgiu)
TRAIAN POPA
CRISTIAN SCHUSTER

I. Introducere
În perioadele cuprinse între I octombrie - 6 noiembrie 2000 şi 15 septembrie - 18
octombrie 200 I, Institutul Român de Tracologie, reprezentat de Cristian Schuster şi Muzeul
judeţean „Teohari Antonescu" reprezentat de Traian Popa, au continuat cercetările arheologice
de la Mogoşeşti (comuna Adunaţii-Copăceni, jud. Giurgiu), inaugurate în anul 1988 şi reluate
în 1993, până în prezent.

II. Campaniile din 2000 şi 2001
11.1. Amplasament
Rezervaţia arheologică

de la Mogoşeşti se află situată la V de satul respectiv, fiind
flancată la S de DJ 412A, la E de gospodăriile sătenilor şi o râpă mai puţin pronunţată, la N de
Lunca Argeşului, iar la V de o râpă adâncă ce separă acest promontoriu al terasei înalte (cca. 28
m) din dreapta Argeşului de un altul (de circa 31 m), care aparţine satului Varlaam, situat la
aproximativ 150-200 m de situl care face obiectul cercetării noastre (fig. I).
În campania arheologică din amJ 2000 au fost iniţiate cercetări într-un punct al aşezării,
numit „La Cimitir", situat la circa I 00 m vest de punctul 1. În acest nou punct au fost deschise
două secţiuni Sl (10 x 2 m) şi S2 (10 x 2 m), a-~1bele orientate în direcţia NE-SV. În anul
următor au mai fost trasate alte două secţiuni: S3 (= S1/2001; dimensiuni: 10 x 2 m) şi S4
(= S2/200 I; dimensiuni: 10 x 2 m), la circa 6 m vest de primele două şi având aceeaşi orientare.
Tot în anul 200 I au fost reluate investigaţiile în punctul I, unde au fost deschise două secţiuni:
S25 (= S1/2001; dimensiuni: 10 x 2 m) şi S26 (S2/2001; dimensiuni: 10 x 2 m), orientate în
direcţia NE-SV, acestora li se adaugă patru casete, trasate pe malul promontoriului având mai
mult un caracter de control: C8 (= Cl/2001; dimensiuni: 2,5 x 2 m), C9 (= C2/2001;
dimensiuni: 3 x l,50 m), CI0 (= C3/2001; dimensiuni: 3 x 2 m) şi CI I (= C4/2001;
dimensiuni: 2 x 1,50 m). Facem precizarea că dimensiunile casetelor au fost condiţionate de
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existenta unui drum de ţară în apropierea malului, a unei livezi de pomi
fructiferi şi a unor arbuşti şi rădăcini care au aparţinut unor copaci de mari dimensiuni. Spre
deosebire de punctul 1, de unde provine cea mai mare parte a materialului arheologic recuperat
în campaniile din 2000 şi 2001, în punctul 2 (,,La Cimitir"), descoperirile se reduc doar la două
locuinţe, al căror inventar este destul de modest (fragmente ceramice, bucăţi de lipitură arsă şi
cenuşă), aparţinând secţiunilor S 1/2000 şi S2/2000.
În secţiunile S 1 (S3/2001) şi S2 ( = S4/2001), trasate la o distanţă de cca. 6 m de primele
două, descoperirile sunt şi mai sărace (doar câteva fragmente ceramice Tei şi mici bucăţi de
lipitură arsă), lucru care ne determină să concluzionăm că aici se află, cu aproximaţie limita
vestică a aşezării Tei.

11.2. Stratigrafia
Cercetări Ie

din perimetrul suprafeţei S25 (= S 1/200 l) ne-au permis surprinderea unui strat
de pământ vegetal, gros de 0,30-0,40 cm, conţinând material arheologic din diverse epoci:
feudalismul timpuriu, getic şi hallstattian. Între -0,5/-0,8 m, materialul arheologic recuperat,
mai substanţial în comparaţie cu primul strat, aparţine culturii Tei (fig. 2).

11.3. Complexele
Dintre descoperiri le date la iveală în punctul 2 (,.La Cimitir"), reamintim cele două
locuinţe de suprafaţă (L l şi L2). care aparţin purtătorilor culturii Tei.
Prima locuinţă (L 1) a fost surprinsă la o adâncime de -0.80/-0,90 m, între careurile 7-1 O,
cu dimensiuni de 3 x 2 m şi este orientată în direcţia N-S (fig. 3).
Cea de a doua locuinţă (L2) a fost surprinsă în S2/2000, între careurile 7-1 O, cu
dimensiunile de 2,5 x 2 m, la o adâncime de -0.70/-0,80 m. având aceeaşi orientare N-S.
Cât priveşte complexele descoperite în punctul l. în timpul campaniei arheologice
din 2001, menţionăm o locuinţă de suprafaţă, nota~ă de noi cu L8 (Ll/2001). cu dimensiuni de
2,80 x 2 m. descoperită în S25 (= S l/200 I). la o adâncime de -0,80/-0,90 m şi având
orientarea NE-SV. Locuinţa se caracterizează printr-un inventar relativ sărac: fragmente de
lipitură arsă (cu urme de pari şi nuiele). fragmente ceramice, o fusaiolă, fragmente dintr-o
râşniţă şi dintr-un percutor din gresie şi un strat subţire de cenuşă (fig. 4). Tot în punctul 1,
caseta C9 (C2/200 l) a fost surprinsă. începând cu adâncimea de -0,40 m. o groapă menajeră
G I O(= G l/200 l) al cărui fund coboară până la adâncimea de - I. I m (fig. 5). Inventarul gropii
se compune din următoarele materiale: vase întregibile, bucăţi mari de lipitură arsă şi podină,
două fusaiole, oase de animale (în special cal) şi foarte multă cenuşă.

11.4. Materialul arheologic
11.4.1. Piese litice
Numărul pieselor litice recuperate este redus: două fragmente lame silex, fragmente

dintr-un ciocan de granit, fragmente dintr-o râşniţă şi fragmente dintr-un topor de gresie (toate
descoperite în S25 = S 1/200 l ).
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11.4.2. Obiecte de lut
Au fost descoperite trei fusaiole conice (fig. 6/ l, 3, 5) (una în S25 = S 1/2001
C9 = C2/2001), o fusaiolă plată şi o rotiţă de car miniatural (fig. 6/4).

şi două

în

11.4.3. Ceramica
Această

categorie de material arheologic reprezintă peste 70% din întregul lot recuperat.
Ceramica de sorginte hallstattiană, de tip Basarabi, este reprezentată de câteva fragmente de
culoare neagră-cenuşie, având decorul executat în tehnica inciziei şi exciziei şi cu măturica.
Mult mai bine reprezentată este ceramica de tip Tei, clasificată în trei mari categorii: a) grosieră
(75%); semifină (15%); fină (10%). Dintre vasele întregibile menţionăm:
a) Un vas de dimensiuni mijlocii descoperit ·in C9 (= C2/2001), ornamentat cu triunghiuri,
linii incizate şi linii în zigzag. Vasul este de culoare neagră-cenuşie, bombat în zona mediană,
are gâtul aproape cilindric prezentând şi o toartă de mici dimensiuni (fig. 7 / l);
b) Un vas de mici dimensiuni, de formă tronconică, descoperit în aceeaşi casetă
(C9 = C2/2001);
c) Un picior de fructieră, ornament de bază cu triunghiuri dispuse circular (fig. 7/2).
Acestora li se adaugă un mare număr de fragmente de buze de vas, toarte şi funduri,
sugerându-ne forme şi tipuri variate de vase. Pentru realizarea decorului au fost utilizate tehnici
diverse: în relief, prin adâncire şi împunsături succesive ş.a. Dintre tipurile de decor
menţionăm: brâuri alveolare, simple şi duble (fig. 8), alveole formate prin adâncire, crestate
(fig. 9), triunghiuri haşurate cu linii verticale şi oblice (fig. 7/1-2), cercuri şi semicercuri,
meandre şi zigzaguri, "S"-uri culcate (fig. l 0/5).

încadrarea cronologică
Materialul arheologic identificat în campaniile arheologice din 2000 şi 2001 se
circumscriu, în cea mai mare parte, fazelor II şi III ale culturii Tei, dar am constatat şi prezenţa
unor elemente din Tei IV, cum ar fi, de exemplu, forma şi tipul unor vase, precum şi decorul
(fig. 7 /2).
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Problema cimmeriană este una dintre cele mai fascinante dispute ale istoriei şi arheologiei. Nu doar pentru că cimmerienii sunt consideraţi printre cele mai vechi popoare barbare
ale Europei menţionate în sursele literare antice, ci şi datorită înţelesurilor diferite şi
ambiguităţilor pe care acest etnonim îl prezintă.
Rândurile ce urmează se întemeiază pe cursul meu ţinut în cadrul studiilor aprofundate în
1996, 1997, 1998 şi 2002. Am considerat util de a face cunoscute ideile expuse cu ani în urmă
]a facultatea de istorie din Bucureşti. Prin urmare, articolul de faţă este o prezentare sintetică a
ce1or expuse pe parcursu] a opt prelegeri care alcătuiau cursul meu. Fiind în mare măsură o
compi1aţie a ipotezelor formulate în voluminoasa literatură de specialitate din ultimele două
secole * , contribuţia originală a lucrării de faţă constă în viziunea generală asupra problemei
cimmeriene şi în modul de apreciere a diverselor păreri şi ipoteze exprimate de-a lungul
timpului, fapt ce va oferi cititorului o imagine pe cât posibil obiectivă asupra stadiului în care
se află în prezent cercetarea. 1
*
*
*
Se poate afirma că întreaga problemă cimmeriană se întemeiază în principal pe povestirile
lui Herodot despre cimmerienii nord-pontici (IV, 11.12) care, potrivit părintelui istoriei, au fost
izgoniţi de către sciţi ele pe meleagurile lor (I, 103) şi au ajuns în Asia Mică, unde sunt
prezentaţi ca nişte năvălitori prădalnici, jefuind oraşele ioniene (I, 6.15). Povestirea, aparent
logică, o găsim mai târziu şi Ia Strabo (XI, 2, 5), care, în partea introductivă a operei sale (I, 3,
21), enumeră pe cimmcrieni printre popoarele migratorii, în cazul lor fiind citate incursiuni,
când în Paphlagonia, când în Frigia sau Lydia (cf. şi XII, 3; XII, 8).
Acestor informaţii Ii s-au acordat credit de către majoritatea istorici]or moderni din sec.
XIX şi prima jumătate a sec. XX. De exemplu, ca să citez doar două autorităţi, G. Radet (La
Lydie et le monde grec au temps des Mermnades, Paris, 1892): ,,înainte de 710 cirnmerienii,
izgoniţi din stepele nordice ale Potu]ui Euxin de către neamuri scitice, au venit în Asia prin
Caucaz şi, bătuţi de Sargon II, s-au infiltrat către vest" ... sau M. Rostovzeff (lranians and
• Mulţumesc pe această cale colegilor Albrecht Jockenhovel (prof. dr. la Universitatea din Mtinster) şi
Joseph Maran (prof. dr. la Universitatea din Heidelberg) care mi-au înlesnit accesul în bibliotecile de
specialitate din instituţiile respective pentru a consulta literatura ce lipseşte din bibliotecile noastre.
1
Recent mi-a parvenit cartea lui Hermann Sauter-Studien zum Kimmerierproblem, Bonn, 2000- în
care am găsit, în mai multe cazuri, un mod de abordare asemănător celui prezentat de mine
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Greeks in South-Russia, Oxford, 1922) care credea că legendele greceşti despre cimmerieni
reflectă realităţi istorice, chiar dacă nu pot fi atribuite unei perioade anume. El considera
importantă şi conţinând adevăr tradiţia existenţei unui regat cimmerian în nordul Mării Negre:
„there is no doubt that when the colonists arri ved they found strong and actual traces of the
Cimmerians in their new home" (ibidem, p. 38). Cu mici variante, acesta este punctul general
de vedere al istoricilor, reluat apoi de arheologi care au pus pe seama cimmerienilor toate
2
descoperirile anterioare sec. VII a. Chr. din nordul Mării Negre . Cum multe din aceste
descoperiri constau din arme şi piese de harnaşament, s-a constituit imaginea unui popor de
călăreţi nomazi, prescitic, plimbat în literatura de specialitate pe mari întinderi ale Eurasiei şi
Asiei mici. 3 S-a voit astfel o completare şi o confirmare a datelor conţinută în operele lui
•
Herodot şi Strabo. Faptul că, începând cu a doua jumătate a sec. XIX, au fost aduse la lumină o
sumă de texte asiriene, în scriere cuneiformă, în limba akkadiană, despre un popor denumit
gimirraia, considerat aproape unanim ca echivalent al grecescului Kimmerioi, a contribuit la
întregirea tabloului prezentat de părintele istoriei şi a stat şi stă încă la baza unei construcţii mai
mult logice decât factice a „istorici" cimmerienilor4.
Cred că primul care şi-a pus întrebarea: în ce măsură gimirrai = kimmerioi a fost Rolf
Hachmann, care deplângea faptul că această ecuaţie nu a fost niciodată pusă la îndoială 5 . Tot în
anii '90, Askold Ivancik, analizând critic sursele asiriene despre cimmerieni, îndeamnă la
6
prudenţă faţă de modul în care sursele orientale au fost confruntate cu cele greceşti • În 1988,
Anne G. K. Kristensen, bazându-se în special pe sursele orientale, aducea argumente puternice
împotriva concepţiei despre cimmerieni în forma unor călăreţi nomazi, veniţi dinspre
miază-noapte în Asia anterioară 7 . Chiar dacă ipoteza ei despre cimmerieni, văzuţi ca o
populaţie iudaică, strămutată de regii asirieni la frontiera de nord-est a Asiriei, este, cum o
Chiar şi C. F. Lehmann-Haupt (RE, XI. 19~ t. col. 397-434, s.v. Kimmerioi), al cărui articol se
remarcă prin punctele de vedere critice asupra izvoarelor greceşti. nu pune la îndoială migraţia
cimmerienilor prin Caucaz spre sud. Indiferent dacă dau sau nu credit povestirii lui Herodot ad litteram,
cei mai mulţi autori îşi însuşesc imaginea despre cimmcrieni, aidoma celei despre sciţi, ca popoare
nomade, ce :itl pătru1:s în Asia Anterioară dinspre nord; aşa şi B.B. Pjotrovskij, lf regno di Van Urartu,
Roma 1966, p. 33) mm (trad. italienească a originalului Vanskoe Carstvo, 1959) şi I.M. Djakonov, în
Tlie Cw11hridge Hisrorr <f Iran (ed. I. Gershevitch) I. 1985, p. 92 urm. Dintre numeroasele lucrări de
arheologie asupra act-'stei teme citez doar trei: I. Harmatta, Le probleme cimmerien, ArchErt, 1946-48
(1948), p. 79-132; A.l.Tcrenofkin, Kimmerijcy, Kiev 1976; V. Yu. Murzin şi S.A. Skory, An essay of
Scythian History. II mar ncro I, 1996, p. 55 urm Un cuprinzăto1 istoric al problemei cimmeriene la
Sauter, op. cit. p. 23 urm.
:i Poate cele mai exagerate ipoteze despre cimmerieni. dar încă în limitele unui studiu profesionist, au
fost formulate de H. Kothc, Die Herkw~ft der kimmerischen Reiter, Klio 41, 1963, p. 5-37.
4
Utilizând literatura pe atunci cunoscută, V. Pârvan a adoptat fără rezerve concepţiile despre
cimmerieni şi sciţi ale lui Rostovtzeff (op. cit.), E. Minns (Scythians and Greeks, 1913), Lehmann-Haupt
(op. cit) şi alţii. sub titlul „migraţii cimmero-scythe, sec. X-VI a. Chr."(Getica, 1926, p. 2 urm.), punct de
vedere împărtăşit, cu nuanţe diferite de cei mai mulţi cercetători români (cf. şi A. Stoia, Despre problema
cimmerianâ În spaţiul carpato-dunărean ... .. , SCIY A 31, 1. l 980, p. 77-90).
~ R. Hachmann, Recenzie la A.K.G. Kristensen, Gnomon 63, 1991, p. 507 urm.
6
A.I. lvancik, Les Cimmeriens au Proche-Orie111, Fribourg. 1993; lucrarea prezintă în voi. II corpus-ul
documentelor akkadiene (transliterare şi traducere) în care apare numele gimirrai. L-am folosit în articolul
de faţă.
7
A.C. Kristensen, Who were the Cimmerians, and where did they come/rom?, Kopenhagen 1988. Şi
G.B. Lanfranchi, Cimmeri. Emergenza delie elite.\· militari iraniche ne/ Vicino Oriente (VIII-VII sec. a.
Chr) Roma. 1990, consideră pe cimmerieni ca supuşi ai Asiriei.
2
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califică

lvancik, un curiosum, critica minuţioasă făcută textelor cuneiforme, a fost apreciată
de R. Hachmann 8 şi de alţii 9 un pas înainte în cercetarea problemei cimmeriene. Aşa o consider
ş1 eu.
În cele ce urmează nu vreau să discut în detaliu diferitele surse despre cimmerieni, nici să
ofer o soluţie, ci să pun în evidenţă multiplele posibilităţi de interpretare pe care examinarea
întregii informaţii despre cimmerieni, fie ea istorică sau arheologică, o oferă.
Cimmerienii sub Sargon al Ii-lea (722-705 a. Chr.) şi Assarhaddon (681/680-668 a. Chr.)
Şase tăbliţe de lut amintesc numele de gimirrai, un neam care intră în conflict cu regele Rusa I
al Urartu-ului. Cea mai mare parte a armatei lui Rusa este nimicită de gimirrai, regele abia
scăpând cu viaţă. Evenimentul s-a produs foarte probabil în primăvara 714 a.Chr. sau puţin
înainte 10 , iar amintitele tăbliţe reprezintă, cele mai multe, o sinteză pentru informarea lui
Sargon, pe baza informaţiilor obţinute de la guvernatorii provinciilor şi din posturile de
observaţie de la frontiera nordică şi nord-estică a Asiriei. Faptul că în etapa imediat următoare,
dar tot în 714, Sargon invadează şi pustieşte Urartu (Rusa se sinucide, pare-se în aceeaşi
perioadă), sugerează că acei gimirrai erau fie aliaţi sau chiar supuşi (vasali) ai asirienilor, fie
având doar interese comune cu ale acestora din urmă; în orice caz, relatiile
cu asirienii nu erau
•
antagoniste.
De unde veneau gimirraii şi care era ţara lor? Într-una dintre tăbliţele mai sus menţionate
(ABL 146) se scrie: ,,Gu-ri-a-ni-a este o ţară între Urartu şi Ga-mir-ra şi plăteşte tribut regelui
din Urartu". Prin urmare ţara gimirrai-lor s-ar numi Gamir (sau Gimirra), ceea ce e perfect
plauzibil, iar localizarea ei era oricum în apropiere de Urartu. Dar unde? Există deja numeroase
referinţe în literatura de specialitate. Nu pot să Ie discut aici. Se cuvine însă menţionat că o serie
de cercetători, în mare parte sub impresia povestirii lui Herodot şi a concepţiei despre
cimmcrieni ca popor de războinici nomazi, au încercat să localizeze ţara Gamir la nord de
Urartu, în Transcaucazia, interpretând Guriania echivalat cu Quiriani, ultima fiind denumirea
unei ţări din nord-vestul actualei republici Armenia, menţionată în analele regelui urartian
Sarduri, precursorul lui Rusa I (ipoteză susţinută între alţii de lvancik, care reia păreri mai vechi
ale unor Fr. Hancar, R. Werner, D.N. Djakonov etc. despre pătrunderea dinspre nord a
cimmerienilor în Asia Mică) 11 • Atât A.K. Kristensen, M. Sal vini şi K. Deller, au arătat punctele
slabe ale acestei argumentaţii şi au pledat pentru situarea ţării Gamir în zona lacului Urmia (din
NV-ul Iranuiui), în apropierea ţării Manna, regatul maneenilor 12 • Aici s-au desfăşurat
8

lhidem, loc. cit.
De ex. C. Metzner-Nebelsick, Die friiheisenzeitliche Trensenentwicklung z.wischen Kaukasus und
Mitteleuropa, Regensburger Beitrăge zur prăhist. Arch., I, 1994, p. 383, n. 3.
10
Avem aici o primă controversă asupra datei respectivelor evenimente, fapt amplu discutat în
literatura de specialitate, s-a propus fie 716-714, fie 709-707 a. Chr. Am preferat aici demonstraţia lui
lvancik (op. cit., p. 22 urm.). De fapt analiza textului fiecăreia din tăbliţele amintite se pretează la o dispută
în ceea ce priveşte cele mai mărunte menţiuni.
11
F. Hancar. Aus der Problematik Urartus .... Archiv Orientalni, Praha 17, 1, 1949, p. 298 urm; R.
Werner, în voi. Abriss der Geschichte antiker Randkulturen, Mi.inchen 1961, p. 129; D.N. Djakonov şi
S.M. Kashkai, Geographical Names according to Urartian Texts, în Repertoire geographique des textes
cuneiformes, voi. IX, Wiesbaden 1981, p. 2; A. lvancik op. cit .. p. 26 urm.
12
P. E. Pecorella şi M. Salvini (edit.), Tra lo Zagros e I' Urmia, Roma, 1984 (în acest voi. notele lui
Salvini p. 33 urm şi K. Deller p. 96 urm); idem, Researches in the Region between the Zagros Mountains
and Urmia Lake, Persica, 10, 1982, p. 15 urm.; A.K. Kristensen, op. cit. (n. 7), p. 13 urm.
9
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evenimentele redate în scrisorile adresate lui Sargon şi tot aici se află o serie de mici regate care
au fost, în diferite feluri, implicate în aceste evenimente (Musasir, Uesi, Hubuskia; în tăbliţa
ABLl 12 se spune chiar că „cimmerianul [rege?J a ieşit din Manna şi a intrat în Urartu") 13 •
Deşi ultimul punct de vedere, al situării ţării Gamir ca loc de baştină al gimirrai-lor pe
vremea lui Sargon, în zona lacului Urmia, pare cel mai probabil, este evident că ne aflăm în
faţa unei prime ambiguităţi: nici cealaltă ipoteză mai sus amintită nu poate fi categoric
respinsă.

N-ar trebui neglijată nici interpretarea acestui document de către A. H. Sayce care reia
localizarea tradiţională, făcută pe baza textului lui Moses din Choresm (sec. V p. Chr.), în
4
Cappadocia, la Vest sau sud-vest de lacul Van 1 • Acest mod de a vedea lucrurile, deşi susţinut
doar de puţini cercetători, ar fi mai conform punctului de vedere pe care l-am exprimat mai jos,
respectiv ipoteza potrivit căreia ţara de baştină a cimmerienilor ar trebui căutată în Anatolia, nu
în afara ei 15 .
Din vremea lui Sanherib (Sennaherih) (705-681 a.Chr.), fiul şi urmaşul lui Sargon, nu s-a
16
descoperit nici-un document care să menţioneze pe gimirrai • În schimb numele lor reapare în
timpul domniei lui Assarhaddon, în Frigia, de data asta situaţi aproximativ în centrul şi sudul
Anatoliei, unde atacă fortăreţele de la graniţa de nord-vest a Asiriei. Assarhaddon îi înfrânge în
679/678 şi, cum se laudă în toate documentele păstrate, l-a bătut pe Teuspa, cimmerianul şi
întreaga lui armată, în ţara Hubu~na. Pe una din prismele regale se citeşte „Teu~pa,
cimmerianul (kur Gi-mir-ra-a-a), un umman-manda, al cărui loc de baştină este departe" ... 17
Aproape toţi cercetătorii sunt de acord a situa Hubu~na în zona Ciliciei 18 . În ceea ce priveşte
termenul umman-manda (oştire numeroasă) este denumirea standard dată în textele akkadiene
popoarelor harbare; apare încă din a doua jumătate a mileniului III (în legenda lui Narâm-Sin,
desemnând barbari de la nord şi din nord-estul Mesopotamiei). Mai târziu tot aşa sunt numiţi
·
·
· · 19
mez11· · ş1· g1m1rra1-1
.
În privinţa lui Teu~pa (Te-u~-pa-a) s-au formulat mai multe ipoteze, încercând să i se
20
găsească etimologic o sorginte imnică, dar şi urartiană . Problema este, cred, fără soluţie.
----- ---- - - - -

Compară tradilL'.Crca scrisorii ABL I I 2 la A. lvancik (op. cit. [n.6]. II) cu cca propusă de G.B.
·
Lanfranchi şi S. ParpllLt, Stale.,· /t.rrhivcs of /t.ssyria, voi. V.
14
A. H. Sayce, Th<· Kingdom of \lan ( Urartu ), în Camhridge Ancient History JII, I 965, p. I 82
Jj Pentru 8. B. Pjotnwskij, op. cit. (n. 2), p. 335 urm:'' ... ţara gimirrai-lor se afla la nord-vest de regatul
Van, probabil în partea orientală a Cappadociei", afirmaţie care însă nu exclude, după el, caracterul venetic
al cimmcrienilor, instalaţi aici ulterior pătrunderii lor prin Transcaucazia (ibidem, p. 336).
11
-

Încercarea câtorva cercetători de a lega moartea lui Sargon de o campanie contra cimmerienilor nu
se sprijină pc nici un document direct, ca de altfel nici o continuare a conflictului sub Sanherib (cf. Ivan~ik,
op. cit. [n.6 l, p. 55)
17
Ibidem, vol. 11, p. 180.
18
Cu excepţia câtorva, printre care şi Lehmann-Haupt (op. cit. [n.2], col. 409), care situează locul
confruntării tot în zona lacului Urmia, unde se afla ţara Hubuskia, luându-se în considerare o posibilă
confundare a terminaţiilor -na şi -kia. Din alte considerente însă şi A. Kristensen se pronunţă tot pentru
forma Hubu~kia, din zona Manna (op. cit. [n.7]. p. 104).
19
Termenul pare a fi devenit un topos etnografic, mereu actualizat la circumstanţele istorice ale
momentului (G. Komor6czy, Umman-Manda, Acta Ant. Hung .. 25, 1977, p. 43-67) şi, deci, nu este decisiv
pentru a desemna un anume tip de populaţii, cum ar fi presupuşii „călăreţi nomazi".
20
Unii, cărora li s-a alăturat şi V. Pârvan (Getica, p. 3), văd în antroponimul respectiv o etimologie
iranică. S-au propus diferite explicaţii, precum Tavlispa (,.cel ce posedă cai puternici''), Taiuspă (.,răpitor
16
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Se pun întrebările: sunt aceşti gimirrai aceiaşi cu cei menţionaţi În scrisorile către Sargon?
şi dacă da, atunci cum au ajuns în centrul Anatoliei şi cum au devenit duşmanii asirienilor. Deşi
primei întrebări s-a dat aproape unanim un răspuns afirmativ, explicaţiile pentru cea de a doua
chestiune diferă, niciuna fiind convingătoare. Ca să ajungă în Frigia trebuiau să treacă, fie prin
Urartu, fie prin Asiria.
Există un document (o întrebare către zeul soarelui, Samas) în care sunt menţionate
acţiuni ale unui rege urartian (se presupune Rusa II [685-645]) în regiunea Subria împreună cu
aliaţii săi, printre care şi gimirrai. Tăbliţa este deteriorată în unele părţi, dar Subria este sigur
localizată la sud-vest de lacul Van, la frontiera de nord dintre Asiria şi Urartu 21 . Gimirrai-i ar fi
fost deci aliaţi cu urartienii, foştii lor inamici, în aceste acţiuni contra Asiriei. Ar putea fi o
explicaţie relativ plauzibilă pentru „trecerea" cimmerienilor de la răsărit spre centrul Anatoliei.
Tot din vremea lui Assarhaddon se cunoaşte un banal contract comercial (datat 679 a.Chr.)
în care este menţionat un anume Ubru-Harran, şef al unui detaşament de şimirrai2 2 , ceea ce
presupune că cel puţin un grup de gimirrai era înglobat în armata asiriană 3 •
Aici se cuvine amintită o scrisoare a astrologului Bel-uesezib către Assarhaddon în care
24
gimirrai-i sunt prezentaţi, după o lectură „ barbari, care nu ţin seamă de zei şi de înţelegeri" ,
25
după alta însă, ,,un neam de fugitivi, de dezertori" • Fiind o chestiune de epigrafie cuneiformă
şi de terminologie akkadiană, îmi declar incompetenţa. Dar înţelesul celor două lecturi este
aparent contradictoriu. Dacă urmăm a doua interpretare, atunci gimirrai-i apar ca dezertori ai
asirienilor, ai căror supuşi au fost2 6 . În primul caz însă putem deduce că nu vor fi fost respectate
o veche înţelegere, un tratat de alianţă (?), cu assirienii. Datarea scrisorii este discutabilă: nu
mai devreme de al treilea an de domnie al regelui (678 a. Chr.), iar evenimentele din context se
petrec în zona ţării Manna, deci în nord-estul Asiriei.
Am avea, aşadar, două grupe de popoare pe care textele akkadiene ni-i înfăţişează sub
denumirea de gimirrai: una În răsărit, urmaşă a celor din vremea lui Sargon, alta în centrul
Anatoliei. În ceea ce priveşte gruparea din răsărit, sursele asiriene sunt mai confuze. Cu una sau
două excepţii, gimirraii sunt pomeniţi alături de alte popoare precum i~kuzai-i, manneenii,
mezii, chiar şi urartienii. Totuşi, etnonimul gimirrai se referă la un popor distinct în raport cu
alte etnii. Din numeroasele tăblite
, continând întrebări ale lui Assarhaddon către zeul său
protector, Sarna~. rezultă că gimirrai-i aveau o atitudine duşmănoasă faţă de Asiria, dar nu
rezultă cJar dacă aceasta este rezultatul unei neascultări, respectiv a nerespectării unei înţelegeri
mai vechi, sau, în calitate de neam independent, îşi permiteau să se alieze. după caz, cu diferite
forţe antiasiriene. Pare chiar plauzibil să distingem aici pe luptătorii din ţara Gamir, situată în
zona lacului Urmia. care, la sfârşitul secolului VIII, fuseseră capabili să-i înfrângă pe urartieni,
iar acum, în vremea lui Assarhaddon, pierduseră din forţa lor iniţială şi se aliau când cu
27
iskuzai-i, când cu mezii, maneenii sau alte seminţii .

.

de cai"), Daiva-spii (,,câine sacru") etc. S-a propus şi o etimologie urartiană. Cf. G. S:hramm,
Nordpontische Strome, Gtittingen 1973, p. 215.
21
Ivancik, op. cit. (n. 6), p. 61 urm.; Sautcr, op. cit. (n. l ), p. 227 urm
22
/bidem, II, nr. 41. Se exprimă părerea că ar fi fost vorba de un detaşament de războinici echipaţi după
,,felul de luptă al cimmerienilor" (ibidem, I, p. 63)
23
Kristensen, op. cit. (n. 7), p. 100.
24
Ivancik, op. cit.(n. 6), nr. 13
25 F.M. Fales şi G.B. Lanfranchi, ABL 1237: The Role of the Cimmerians in a Letter to Esarhaddon,
EastandWestN.S. 131, 1981,p.15urm.
26
Kristensen, op. cit. (n. 7), p. 91 urm.
27
Este interesant de obsevat, că, şi în acest caz, un rol însemnat în construcţia ipotezelor despre
cimmerienii răsăriteni îl joacă prejudecata istorică despre originile acestui popor. Pentru I vancik, op. cit. (n. 6),
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de la frontiera de nord-est a Asiriei era aproape permanent nesigură. Assarhaddon
a fost nevoit să intervină în repetate rânduri în intervalul 677-669 a. Chr. în ţara M~nna. Este
imposibil să se reconstituie istoria frământată a acestei zone pe baza documentelor ce-i drept
28
numeroase, dar disparate şi fragmentare . Un fapt apare totuşi destul de clar: poporul numit
i.fkuzai, considerat ca echivalent al grecescului Skythai, apare doar în cele mai vechi documente
ca inamic al Asiriei, în timp ce gimirrai-i sunt mereu menţionaţi ca având o atitudine
neprietenoasă. Pentru a rezuma, în primii ani de domnie, Assarhaddon se luptă cu iskuzai-i,
conduşi de regele Ispaka, aliaţi cu manneenii şi, poate, cu gimirrai-i. Cândva, între 675 şi 671
a.Chr., a avut loc o alianţă între asirieni şi iskuzai, aşa cum rezultă dintr-o vestită întrebare a lui
Assarhaddon către zeul Samas, bine conservată ("Samas, mare domn, răspunde-mi clar la ceea
ce te întreb: Bartatua, regele i~kuzai-lor, care mi-a trimis sol să-mi ceară o fată a mea, dacă i-o
voi da în căsătorie, atunci, el, Bartatua, fi-va sincer în înţelegerea cu Assarhaddon, rege al
Asiriei? fi-va el fidel jurământului? face-va el tot ceea ce este în binele lui Assarhaddon, regele
Asiriei?" .... Preoţii divinatori au dat răspunsul în urma analizei măruntaielor animalului
sacrificat şi se poate deduce că, în pofida unor semne ambigue, rezultatul era în general
pozitiv)2 9 . Din acest moment, doar gimirrai-i mai sunt menţionaţi alături de inamicii Asiriei. Îi
vedem alături de mezii conduşi de Ka~taritu, care se răsculaseră împotriva dominaţiei asiriene
(în intervalul 671-669 a. Chr.). Aşadar, tratatul se arată a fi fost respectat.
Cine erau iskuzai-i? Puţin probabil să fi fost tot una cu sciţii nordpontici. Mult mai
plauzibil erau un popor pătruns aici din Asia centrală, poate încă de mai multă vreme; în
analele urartiene, este menţionat un popor ifqi-GU-lu (denumire asemănătoare celei de iikuzai
sau asguzai) cu care regele urartian Argi~ti l (ante 770 a. Chr.) se luptă la frontiera de răsărit3°.
De fapt, nici măcar nu putem fi siguri că i~kuzai-i erau venetici în zonă. Aserţiunea iskuzai =
.îk_vrlzai se întemeiază pc identificarea la Herodot (I, I 03) a lui Bartatua cu Protothyes, regele
sciţilor şi, în consecinţă, prin confruntarea textului herodoteic despre sciţii din Media cu
documentele asiriene din epoca lui Assarhaddon (vezi, tot la Herodot, loc. cit., pe sciţii lui
Madyes, fiul lui Protothyes, sărind în ajutorul asirienilor pe când mezii asediau Ninive; poate
un ecou al tratatului încheiat cu Assarhaddon care pare să fi avu~ efect şi mai târziu)3 1•
p. 76 urm, ei sunt urmaşii celor din vremea lui Sargon. care ar fi avansat din Transcaucazia în Media. În
schimb. Arme Kristensen (op. cit. fn. 71. p. 92 şi G.B. Lanfranchi. op. cit. fn. 7], p. 82) văd aici pe aceiaşi
supuşi ai asirienilor care între-timp s-au răsculat abituri de mezi şi manneeni; într-un text (ABL 1026 =
lvancik, II. nr. 12) s-ar putea deduce existenţa unui contingent cimmerian din armata Asiriei (v. şi
contractul comercial semnalat mai sus. n. 22) şi ar susţine astfel ipoteza cercetătoarei daneze; din păcate
documentul este foarte deteriorat, ceea ce a favorizat interpretări diferite. Alţii, în special I.M.Djakonov
(The Cimmerians. Arcta lranica 21. 198 I. p.118) consideră că în textele akkadiene din vremea lui
Assarhaddon scribii nu au distins între gimirrai şi iskuzai. fiind vorba doar de două denumiri pentru aceiaşi
etnie. După el, cimmerienii se mutaseră spre nord-vestul Asiriei. Deşi demonstraţia lui nu mi se pare foarte
convingătoare (v. contraargumentele la lvancik, ibidem, p. 86 urm), ea vine indirect în sprijinul ipotezei
după care între cele două grupuri de gimi1Tai, din est şi din vest, ar putea să nu fie nici o legătură în ceea ce
priveşte atribuirea lor etnică.
211
Vezi în acest sens discuţiile, de multe ori contradictorii. din lucrările citate mai sus şi din
voluminosa literatură de specialitate. Pentru aproape fiecare document existent s-au formulat diverse
ipoteze privind atât cronologia cât şi interpretarea textului respectiv.
29
Cf. lvancik, op. cit. (n.6), II, nr. 20; I, p. 63 urm.
JO M.N. Van Lemn, Urartian Art. /ts distinctive traits in the light ofnew excavations, Leiden, 1966,
p. 16 urm.; cf. şi Sauter, op. cit. (n. 1), p. 217 urm.
JI Cf. şi A. Vulpe, En marge de Ps Scymnus 766-770, în volumul Premier âge du fer aux bouches du
Danube .... Actes du Colloque International 1993, Tulcea ( 1977), p. 187-191.
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În ceea ce priveşte pe gimirrai-i răsăriteni, nu mai aflăm mm1c despre ei în anii
următori 32 . În inscripţiile de epocă ahemenidă gimirrai în akkadiană este echivalentul lui saka
în persană, iar prin saka se desemnează popoarele nomade de Ia nord şi nordest, inclusiv sciţii.
Este deci un termen generic, tot aşa cum la greci skythai şi sakai sunt totodată şi termeni
genenc1.

*
*

*

Dacă

„istoria" cimmerienilor din răsărit se încheie aici, cea a celor din Anatolia centrală
şi vestică se conturează mai bine de acum înainte. Că aşa zisa mare victorie a lui Assarhaddon
împotiva gimirrai-lor conduşi de Teuspa, amintită mai sus, nu pare să fi avut drept consecinţă
rezolvarea problemelor din zona frontierei nord-vestice, o dovedesc numeroasele lupte purtate
în acele locuri, aşa cum rezultă din întrebările către zeul Sama~ cu privire la soarta
evenimentelor. Într-una din întrebări apare numele gimirrai-lor asociat cu neamul Musku.
Tăbliţa este foarte deteriorată, dar din confruntarea ei cu alte documente (în special cu cele ce
menţionează pe Mugallu, stăpân al ţării Melid, cu care Assarhaddon s-a confruntat în cursul
anilor '70 ai sec. VII a. Chr.), ne putem imagina o coaliţie de forţe antiasiriene, printre care şi
gimirrai-i 33 . Prin termenul Musku, textele akkadiene înţelegeau în primul rând pe frigieni,
populaţie de sorginte tracică, menţionată prima dată în vremea regelui asirian, Tiglatpileser I
(1112-1072) 34 , localizată în centrul Anatoliei. În documentul mai sus citat, aceşti musku par a fi
aliaţii gimirrai-lor, deşi faptul nu este consemnat explicit.
Importanţa deosebită a acestui document constă în posibilitatea, de astădată de
netăgăduit. de confruntare cu textele greceşti: potrivit lui Strabo (I, 3, 21 ), regele frigian Midas
s-a sinucis, bând sânge de taur, când cimmerienii i-au invadat ţara. Prezenţa cimmerienilor în
Frigia mai rezultă şi dintr-o sumară informaţie păstrată la lexicograful bizantin Ştefan din
Bizanţ (sec. VI p. Chr.), referitoare la o localitate din Frigia, Syass6s, cu care prilej se
povesteşte „că cimmerienii au găsit aici zeci de mii de baniţe de grâu, depozitate sub pământ şi
din care s-au hrănit multă vreme". Importanţa deosebită a acestei banale informaţii rezidă, cum
bine subliniază Ivancik 35 , în originea ei dintr-o sursă locală, probabil o tradiţie orală; se ştie că
Ştefan din Bizanţ a utilizat, în marele lui lexicon, geografic (Ethnika) cuprinzând mai mult de
50 de cărţi (din care s-a păstrat doar o ediţie prescurtată), informaţii din opere altminteri
pierdute. Am avea, deci, în acest caz, o sursă probabil independentă de cele folosite de Strabo
şi care atestă credibilitatea celor rezultate atât din izvoarele asiriene cât şi din cele greceşti.
Pe de altă parte numele grecesc al regelui frigian, Midas, corespunde cu denumirea
akkadiană Mit-ta-a, rege în Muski, oponent al lui Sargon al Ii-lea, menţionat în analele regale
asiriene în perioada 717-709 a. Chr., ca vecin cu ţara Que (Cilicia), pe atunci provincie a
Asiriei. Şi într-o altă întrebare a lui Assarhaddon către Samas se menţionează un Mi-it-ta-a,
având funcţia de bel ali, un fel de primar, şef peste un oraş, aproximativ echivalentul
grecescului astyanax; deci puţin probabil să fie vorba de regele Midas. Prin urmare, numele
36
Midas/Mittâ, pare a fi obişnuit în cadrul dinastiilor frigiene .
Ultimele menţiuni ar putea data din primii ani de domnie ai lui Assurbanipal (cf. discuţia la lvancik,
op. cit. [n.6], p. 88 urm.).
33
Ibidem, II, nr. 17 .18
34
P. Garelli, Les Assyriens en Cappadoce, Paris, 1963.
35
Ivancik, op. cit. (n.6) I, p. 69.
36
Ibidem, l, p. 68 urm; Lehmann-Haupt, op. cit. (n.2), col. 413.
32
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aceste coincidenţe pot fi considerate ca un bun câştigat pentru istoria cimmerienilor
microasiatici, nu acelaşi lucru se poate afirma despre cronologia faptelor mai sus menţionate.
Din partea surselor asiriene evenimentele s-au petrecut după 675 a. Chr. Confruntarea cu
izvoarele greceşti însă ridică probleme insolubile (v. mai jos).
*

*

*

Cimmerienii fn vremea lui Assurbanipal (668-626 a. Chr.) sunt menţionaţi de sursele
asiriene în primul rând în contextul raporturilor dintre Asiria şi regatul Lydiei. Principalele
documente sunt inscripţiile (prisme de piatră), aşa zisele „anale" ale lui Assurbanipal, în care
regele, sub persoana ocrotitoare a zeului Assur, îşi justifică acţiunile politice. Evenimentele
petrecute pe parcursul lungii domnii a acestui rege sunt prezentate eşalonat prin „prelucrarea"
expunerii în cadrul formularisticii primei versiuni în funcţie de modificările intervenite în
politica externă a Asirei.
Aflăm astfel că Gugu ( Gyges în grec.) regele ţării Ludu (Lydia în grec.), fiind atacat de
gimirrrai (desemnaţi drept „un inamic puternic"), a cerut, în urma acestei acţiuni, ajutorul lui
Assurbanipal şi a reuşit să-i respingă pe duşmani. Din textul documentelor, din care cel mai
vechi datează din 665 a. Chr., rezultă că s-a încheiat un tratat între Asiria şi Lydia, prin care
regele Gyges se obliga să plătească tribut lui Assurbanipal. Gimirrai-i sunt descrişi ca un popor
,,care nu s-a temut de strămoşii mei (ai lui Assurbanipal) nici n-a îmbrăţişat ~icioarele mele"
(este formula obişnuită în acea vreme pentru a desemna relaţia de vasalitate)3 . Totodată după
victoria obţinută împotriva gimirrai-lor, Gyges trimite ofrande (pradă de război) şi doi „şefi de
oraşe" (bel a/ani aproximativ echivalentul grec. astyanax), dintre ceilalţi demnitari similari
38
capturaţi de lydieni . Oricum am interpreta acest termen akkadian, el implică prezenţa unor
aşezări stabi Ic ale gimirrai-Ior, care în această lumină ne apar ca având o forţă structurată cu
totul altfel decât cea a unor cete de călăreţi nomazi.
Începând cu perioada de după 650 a. Chr., inscripţiile deplâng faptul că Gyges n-a mai
respectat tratatul, fapte ce s-au petrecut în intervalul de dinainte de redactarea respectivelor
documente. Astfel, dintr-o versiune mai târzie aflăm că Gyges devenise „arogant'', că a trimis
chiar trupe în ajutorul faraonului Psametichos (akkad.: mPi-~J -mi-il-ki) care se răsculase
împotriva Asiriei (e,·~nimentelc s-au petrecut pe la mijlocul anilor '50 ai sec. VII a. Chr.).
Oa:l)rită acestui fapt. :1 fost, potri\'it analelor lui AssurbJnipal, pedepsit de zeii asirieni şi înfrânt
de gimirrai. /\ceştia L'. i n urmă pustiesc Lydia. Gygcs moare ("cadavrul lui a fost azvârlit în faţa
duşmanilor. .. "), fapt petrecut oricum înainte de 643, data redactării versiunii din care am
39
citat ~ nu rezultă însă, din contextul acestei versiuni, că ar fi fost omorât de către gimirrai. Mai
probabil este chiar că ar fi vorba de două evenimente separate: devastarea Lydiei de către
gimirrai înainte de 650 a. Chr. şi moartea lui Gyges, nu mult după această dată. După moartea
lui, fiul său rcînoicşte tratatul de vasalitate cu Asiria.
Aceste evenimente, cucerirea Lydiei de către cimme1ieni, domnia lui Gyges şi a fiului său
Ardys (numele nu pare să fi fost pomenit şi în izvoarele akkadiene) sunt relatate şi în sursele
greceşti (v. mai jos), confruntarea lor cu izvoarele asiriene fiind considerată de importanţă
deosebită pentru stabili rea cronologiei istoriei Asiei Mici 4°.
:n lvancik, II, nr. 43, 44 (versiunile E2 şi HT ale „analelor").
38
Ibidem, II, nr. 46 (versiunea A) şi I, p. 103.
39
Aşa se exprimă în versiunea A, cunoscută şi sub numele de „cilindrul lui Rassam", citată supra şi
datată cu oarecare probabilitate în 643 a. Chr., dar referind asupra unor evenimente petrecute anterior.
40
Majoritatea specialiştilor au propus ca dată a morţii lui Gyges 652 a. Chr. (cf. Lehmann-Haupt, op. cit.
[n. 2], voi. 415: ,,putea fi 652 sau cel mult unu, doi ani mai târziu"; J. Bouzek, Les Cimmeriens en Anatolie, în
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Gimirrai-i mai sunt menţionaţi în documentele asiriene şi independent de relaţiile cu
Lydia. Dintr-o scrisoare a unui reputat astrolog -Akkullanu - către Assurbanipal aflăm despre
gimirrai-i ce locuiau în Amurru 41 • Localizarea ţării Amurru ridică probleme. Termenul poate fi
interpretat fie ca desemnând Siria, fie ţara Que (Cilicia), fie în sens generic toate ţările dinspre
nord-vest de Asiria, chiar şi Lydia. Deşi data scrierii este foarte precisă - luna mai 657 a. Chr.
(datorită unei eclipse parţial.e de soare menţionată) - plasarea în spaţiu a evenimentelor
semnalate ar putea fi mai bine aproximată prin confruntarea cu o versiune a „analelor" regale
din 640, care semnalează fapte petrecute cu câţiva ani mai devreme. Este vorba de o alianţă
între conducătorul ţării Tabal (ţară vasală, menţionată încă de pe vremea lui Assarhaddon ca
încercând în repetate rânduri să rupă legăturile cu Asiria) şi un rege gimirrai pe nume
Dugdame. Din scrisoarea lui Akkullanu aflăm că regele din Amurru era desemnat cu titlul de
Sar kissati (stăpân peste toate, stăpân al lumii), titulatură ce se cuvenea doar suveranului
Asiriei. Ivancik crede că onoarea fără precedent care îi revine în această scrisoare regelui
gimirrai-lor ar sugera că aceştia reuşiseră să cucerească un teritoriu al Asiriei, iar semnele
astrelor, fiind favorabile lui Assurbanipal, indicau o victorie prin recucerirea lor42 • Sunt însă şi
alte lecturi pe care însă nu sunt competent a le discuta43 . Mi se pare totuşi, dacă forma Sar
kissati este corectă, ceea ce nu e deloc sigur, atunci astrologul n-a vrut, prin ea, decât să
preamărească victoria prezisă suveranului său prin gloria produsă de înfrângerea unui inamic
puternic şi egal, gimirrai-i.
Luptele cu Dugdame însă s-au desfăşurat pare-se sensibil mai târziu. Documentele
relatează despre un prim eşec al lui Dugdame, urmat de încheierea unei înţelegeri cu
Assurbanipal. Nerespectarea de către gimirrai a acestei înţelegeri a fost urmată de un al doilea
război în care Dugdame este din nou bătut şi moare în condiţii groaznice (pentru că n-a
respectat pe zeii Asiriei) (redau aici pitorescul prin care este descris sfârşitul acestui rege: ,,a
înnebunit şi în nebunia sa îşi muşca degetele, jumătate din corpul său a paralizat, o durere
adâncă i-a străpuns inima, mădularul său s-a uscat şi a căzut, viaţa i s-a sfârşit în fecale,
vomismente şi gemete") 44 .
Dugdame este prezentat în versiunile „analelor" lui Assurbanipal ca rege „Gutium" în
versiunea IT, sau ca „demon" (gallu), sau „creaţia lui Tiamat" (demon), rege „umman manda",
în imnul către Marduk 45 . ,,Gutium" ar desemna pe munteni, deci pe cei ce veneau dinspre
podişul anatolian sau Munţii Taurus. De remarcat totuşi că nici un document asirian nu-l
desemnează explicit pe Dugdame ca gimmirai. Această identificare rezultă din comparaţia cu
6
alte documente şi cu textele greceşti (vezi mai jos/ .
voi. Modes de contacts et processus de transformation dans Ies societes anciennes, Pisa I 983, p. 147).
lvan~ik, op. cit. (n. 6) I, p. 104 urm argumentează pentru o dală sensibil mai târzie: pe la 644 a. Chr.
41
Ibidem, II, nr. 52.
42
Ibidem, I, p. 100.
4
:1 Aşa de ex. Lanfranchi, op. cit. (n.7), p. 114, care propune o cu totul altă lectură a pasajului
respectiv, din care nu mai rezultă forma sar ki.fsati, ,,regele lumii", ci doar „regele lor" (al cimmerienilor).
44
Citatul l-am preluat din versiunea IT, penultima din „analele lui Assurbanipal, datată ante 640 a.
Chr. Text aproape identic şi în versiunea H, cea mai târzie (probabil 639 a. Chr.), lvancik, op. cit. (n. 6), II,
nr. 47.48. Evenimentele s-au petrecut cel mai probabil între 645 şi 642 a. Chr.
45
Ibidem, li, nr. 50.
46 în scrisoarea lui Akkullanu se precizează: ,,umman-manda sunt gimirrai-i", dar evenimentele se
petrec, cum am scris mai sus, mult mai devreme decât data documentelor în care apare Dugdame, iar
relaţia nu este nicicum obligatorie.
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În realitate Însă pericolul pentru Asiria n-a trecut. Fiul lui Dugdame, Sandakkurru (dupa o
lectură mai veche, Sandaksatru), ar fi avut aceiaşi soartă, aşa cum se cântă În imnul lui
Assurbanipal către zeul Marduk, scris după 639 a. Chr. Este totodată ultimul document asirian
care-i menţionează pe gimirrai 47 . Acest etnonim va mai fi utilizat mai târziu, În cronicile
babiloniene în sens generic ca desemnând diverse popoare barbare.
Tot cu sens generic cred că ar trebui Înţelese şi cele câteva menţiuni din Vechiul
Testament În care se poate eventual recunoaşte etnonimul gimirrai-lor, sub forma Gomer (v.
mai sus numele ţării gimirrai-lor În akkadiană, Gamir); în Septuaginta (Gen. 10, 2.3) se scrie
Gamer, primul dintre fii lui laphet.
Încercarea de identificare a etnonimelor biblice nu a putut fi sub nici-o formă convingătoare. Ea depinde, în primul rând, de orizontul geografic pe care evreii îl puteau avea în
acea perioadă. În timpul deportării babiloniene, data Ia care s-au cristalizat cele mai multe texte
ale vechiului Testament, prin popoare îndepărtate se aveau în vedere etniile din preajma
regatului asiro-babilonian, dar din afara lui (aşa a fost presupusă Thorgama/fogarma [fiul lui
Gamer] = Frigia sau Armenia; Madai, fiul lui laphet = Media etc.). Mai târziu, în sec. Ip. Chr.,
Flavius Josephus (Ant. Jud. l, 6, l ), parafrazând acelaşi pasaj din Geneză, identifică pe Gomer
cu galaţii celţi, pe Magog, fratele lui Gomer, cu sciţii.
Aşadar, dacă Gamer/Gomer biblic are vreo legătură cu gimirai-i, atunci ar putea fi înţeles
fie În sensul generic pe care îl găsim În cronici Ic neo-babiloniene, fie ca un ecou al gimirrai-lor
lui Teu§pa sau Dugdame de la frontiera de nord-est a Asiriei.
Toate Încercările etimologice şi istorice în jurul citatelor din Vechiul Testament rămân
simple speculaţii. Este şi cazul prorociei lui Ezcchiel (38, 6 ): .,fost-a cuvântul Domnului către
mine: ... şi voi scoate pe Gomer cu toate oştile lui, ... casa Thergameiffogarmei din nordul
îndepărtat" ... (prorocire împotriva lui Gog, rege a lui Ros/Ros şi al lui Mosoch/Meseh şi
Thobelffubal; prima denumire este după Lll, a două după textul ebraic), care nu aduce în
problema de faţă nimic nou faţă de cel din Geneză 48 .

*
*
*
Din expunerea de mai sus despre „cimmerienii" din sursele orientale, rezultă ca sigur doar
semnul de egalitate gimirrai-kimmerioi în cazul celor petrecute În Anatolia centrală şi vestică
între circa 679 şi 640 a. Chr., în timpul domniilor lui Assarhaddon şi a fiului său, Assurbanipal.
De aici se poate trage concluzia că orice încercare de reconstituire a unei „istorii" a
cimmerienilor, prin completarea surselor asiriene cu cele greceşti, ar trebui să pornească de la
aceste singure date cât de cât certe. Aşa cum s-a mai observat, valoarea istorică a surselor
asiriene prevalează faţă de cele greceşti. Dar totodată trebuie subliniat că informaţiile obţinute
din scrierile cuneiforme se referă la cazuri concrete, însă disparate şi fărâmiţate în spaţiu şi
timp. Punerea lor într-o ordine istorică este rezultatul unei munci a epigrafiştilor, a lingviştilor
Jvan~ik. 11, nr. 50: ,,îl voi arunca pe Sandakkuru, fiul sfiu, pe care l-a desemnat ca moştenitor" (al lui
Dugdame).
48
Referinţele din Vetus Testamentum sunt discutate mai pc larg de Ivantik, op. cit. (n.6), p. 141 unn,
Sauter, op. cit. (n. l ), p. 212 urm şi de Anne Kristensen, op. cit. (n. 7) care însă crede a vedea în gimirrai pe
evreii strămutaţi de asirieni în 722 a. Clu., după cucerirea Samariei (TV Regi, 17, 23 urm) şi, mai ales, IV
Regi 17, 6: ,,iar în anul al zecelea al lui Osea, regele Asiriei (i.e. Sargon II, 722 a. Chr.) a luat Samaria şi a
strămutat pe israeliţi în Asiria şi i-a aşezat( ... ) în cetăţile Mediei", citate de la care pleacă întreaga ei
demonstratie.
47
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şi

istoricilor moderni, care, nu o dată, au judecat sub influenţa izvoarelor greceşti. Dacă
încercăm să reconstituim istoria cimmerienilor doar pe baza surselor orientale nu vom obţine
nicidecum imaginea unui popor de călăreţi nomazi, veniţi din depărtări, din stepele ponto-caspice, ci, mai de grabă, a unei forţe limitate teritorial, a cărei denumire, Gamir-gimirrai, a fost
poate omogenă, dar putea desemna tot atât de bine şi două etnii diferite, una în răsărit, cealaltă
la apus, într-un sens generic, care nu era neobişnuit în formularistica cronicarilor regali asirieni.
A vedea în aceşti gimirrai unul dintre urmaşii popoarelor ce făcuseră parte odinioară, în mii. II
a. Chr., din heteroclitul imperiu hitit ar fi, socot, o idee ce n-ar trebui neglijată.
*

*

*

Sursele greceşti despre cimmerieni. Potrivit metodologei expuse mai sus, examinarea
datelor ar trebui începută cu cele care se referă direct la cimmerienii (kimmerioi) din Anatolia.
Singurul izvor sigur contemporan evenimentelor descrise aici este poetul elegiac Kallînos din
Efes, care scrie spre mijlocul sec. VII a.Chr., referindu-se la ocuparea Sardes-ului, capitala
regatului Lydiei, de către cimmerieni, ,,acum se porneşte a cimmerienilor brutali/puternici
armată" (Strabo, XIV, 1, 40) 49 • Indiferent cum traducem obrimoerg6s, sensul este mai de grabă
peiorativ: brutal, violent, care acţionează cu putere. Atitudinea lui Kallînos, neprietenoasă faţă
de cimmerieni, s-ar explica mai bine prin evenimentele care au urmat şi care au afectat oraşele
ionice în urma incursiunilor lui Lygdamis (Dugdame).
Se pune problema datării activităţii poetului. Strabo (loc. cit.) afirmă că Archilochos, poet
liric, este mai tânăr decât Kallînos, atunci când acesta din urmă relatează şi despre o devastare a
oraşului Magnesia de către treri care, potrivit lui Strabo erau "un neam cimmerian, care a avut
o lungă perioadă de înflorire", fapt pe care Archilochos de asemenea îl cântă. Tot Strabo (XIII,
4, 8), citând ca sursă pe Kallisthenes (istoric contemporan lui Alexandru cel Mare) scrie că
„Sardes a fost cucerit de două ori, mai întâi de cimmerieni, apoi de treri şi de lycieni, fapt
pomenit şi de poetul Kallînos.( ... ) care spune că atacul cimmerienilor asupra esionilor50 s-a
petrecut pe vremea când a fost cucerit Sardes" ....
Despre viaţa lui Archilochos se cunosc mai multe. A trăit în perioada 680-640 (în timpul
eclipsei totale de soare din aprilie 648 a. Chr.), iar Herodot (I, 12) afirmă că a trăit pe vremea
lui Gyges51 • Prin urmare cucerirea Sardes-ului evocată de Kallînos, s-ar pot1ivi destul de bine la
o dată înainte de 650 a. Chr., ce ar corespunde cu datarea generală a evenimentelor în sursele
aşjpen~. fărij însă a explica aşa-zisele dquă cuceriri ale Sardes-ului.
Acelaşi Strabo se mai referă la cimmerieni în cartea I a operei sale geografice (I, 3, 21 ),
când afirmă că „cimmerienii, care se numesc şi treri, sau poate numai o seminţie a lor, au făcut
de multe ori incursiuni în ţările din dreapta Pontului şi în cele din continuarea acestora (n. n.
jumătatea vestică a Anatoliei) atacând când pe paphlagoni, când pe frigieni, pe vremea când
Midas, bând, cum se spune, din sângele taurului, a murit. Lygdamis şi armata sa a pătruns în
Lydia şi în Ionia şi a cucerit Sardes, apoi a pierit în Cilicia". În continuare, Strabo scrie: ,,În
mai multe rânduri cimmerienii şi trerii au făcut astfel de atacuri (ephodoi). În cele din urmă se
spune că trcrii şi Cobos, regele lor, au fost izgoniţi de Mâdyos, regele sciţilor".
Traducerea respectivului pasaj în română (Strabo, Geografia, voi. III, ed. F.Vanţ Stef, Bucureşti,
1983) este greşită.
50
Etnonim neatestat, necunoscut. Etimologia lui Demetrios din Skepsis, esieoni-asioni este folclorică.
51 F. Jakoby. The Date of Archilochos, Classical Quarterly (Oxford) 35, 1941, p. 97 urm.
49
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la aceste citate mai adăugăm o relatare a aceluiaşi Strabo (XII, 3, 8), cu prilejul
descrierii Paphlagoniei şi pomenirii neamului eneţilor din vecinătatea Cappadociei, care ar fi
„luat parte, împreună cu cimmerienii, la o expediţie războinică" ... , atunci avem în faţă un
tablou complet al datelor despre cimmerienii din Asia Mică, aflate în opera geografică a lui
Strabo şi pe care el le-a obţinut în mare parte din surse diferite de Herodot.
Desemnarea trerilor, neam tracic, de către Strabo, ca fiind una cu cimmerienii a dat
naştere la multe discuţii. între altele şi a unui presupus „tracism" al cimmerienilor5 2 • De fapt
Strabo nu este foarte explicit: în acelaşi pasaj (I. 3. 21 ). citat mai sus, îi desemnează separat şi,
tot acolo, afirmă că „cimmerienii se numesc şi treri". Sursele lui Strabo par a fi. pe de o parte o
tradiţie pe care geograful din Amâseia o cunoştea ca fiind din partea locului. pe de alta poeţii
Kallînos şi Archilochos. Prin urmare apropierea între treri şi cimmerieni este foarte veche şi a
fost considerată ca atare de grecii din sec. VII a. Chr.
În ceea ce priveşte tracismul trerilor microasiatici. deşi nu poate fi cu certitudine afirmat,
omofonia cu etnonimul trerilor balcanici, citaţi şi de Tucidide (II, 96) ca situându-se la frontiera
de nord.vest a regatului odrys, pare a constitui un argument Jniavoarea sorgintei lor tracice.{_;
Aşadar trerii din Anatolia ar fi unul din popoarele tracice. împreună cu thynii, bithynii. chiar şi'
frigienii. care au migrat în prima jumătate a mii. I a. Chr. în Anatolia.
Acest argument nu este Însă foarte solid 53. În general, cum remarcă cercetătorii printre
care G. Schramm54, autorii antici nu erau prea interesaţi în a deosebi etnicul şi limba
populaţiilor barbare, nu posedau multe posibilităţi de verificare în această direcţie. Mi se pare
credibilă ideea că respectiva confuzie Între cele două etnii se datorează modului lor de luptă
prin incursiuni şi de imaginea pe care grecii din sec. VII a. Chr. şi-o făcuseră despre aceste
neamuri, în fond complet diferite.Trerii şi cimmerienii sunt pomeniţi laolaltă deoarece au
participat împreuni la unele incursiuni. Astfel, Kobos, numele regelui trerilor, nu poate fi pus
în relaţie cu cimmerienii, aşa cum rezultă de altfel din pasajul mai sus amintit din Strabo,
singurul izvor care-l menţionează. Acesta pare punctul de vedere cel mai plauzibil, chiar daci
nu şi singurul.
Identitatea lui Lygdamis cu Dugdame (transliterat şi Dugdami) din sursele asiriene este
fapt cert. Iniţial grecii vor fi scris Dygdamis (~ şi A se confundau adesea) şi, oricum, în sec.
VII l-ar fi pronunţat Dugdamis. Cu ajutorul lui Strabo (I, 3, 21) se poate completa istoria lui
Dugdame. Acesta conducea pe cimmerieni încă din vremea lui Gyges. El l-a înfrânt pe acesta
din urmă, a atacat apoi oraşele ionice. Hesychios, gramatic şi lexicograf din Alexandria (sec.
VNI p. Chr.), scrie, s.v. Lygdamis, că acesta a ars templul Artemidei clin Efes, iar Kallimachos
(sec. II a. Chr.), în imnul către Artemis (III, 251-258), îl descrie pe Lygdamis violent
(hybristes), ameninţând că va distruge vestitul templu al zeiţiei ( ... ,,O! rege nenorocit, cum
ţi-ai rătăcit minţile. Nu s-a mai întors în Sciţia, nici el, nici vreunul din cei ce conduceau carele
Aceste referinţe ale lui Strabo, nesupuse unei analize critice, au avut o puternică înrâurire asupra
arheologilor preistoricieni. P. Reinecke, într-o notă referitoare la tezaurul de la Văl~i-Trăn, din Bulgaria
(Germania, 9, 1925, p. 52 urm), a formulat, cred primul, conceptul de „antichităţi nordtraco-cimmeriene",
sintagmă utilizată de atunci încoace, până în prezent, de mulţi cercetători, I. Nestor, G. Childe, F. Holste,
J.Harmatta, K. Horedt, G. Kossack, H. Milller-Karpe, pe vremuri şi de cel ce semnează lucrarea de faţă,
alături de mulţi alţii, chiar dacă unii dintre cei citaţi aici au dorit să-şi exprime o anumită reţinere în
interpretarea istorică a materialului arheologic. Cf. un amplu istoric al problemei la Sauter, op. cit. (n. 1),
p. 19-56.
53
G. Wirth, Zum Volksstamm der Treren, Klio, 49, 1967, p. 47 urm.
54
G. Schramm, op. cit. (n. 20), p. 213.
52
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de luptă din preajma Jui, deoarece săgeţile sunt acolo, ca să păzească Efesul"). Lygdamis, scrie
Strabo (loc. cit.), a pierit în Cilicia.
Surse]e celor trei autori greci menţionaţi concordă bine cu textele asiriene. Doar moartea
lui Lygdamis/Dugdame este pusă pe seama răzbunării zeilor asirieni într-un caz, şi a zeiţei
Artemis, în celălalt, dar faptul istoric poate fi acceptat cu certitudine. Ne putem doar întreba
dacă aşa-zisa înnebunire a lui Lygdamis/Dugdame a fost preluată de greci dintr-o tradiţie
orientală sau este o coincidenţă în descrierea unui fapt real. Prin sursa greacă se poate aproxima
mai bine şi locul confruntărilor cu asirienii: în Cilicia (ţara Que în akkadiană).
Prezentarea cimmerienilor ca sciţi la Ka11fmachos (loc. cit. : ... ,,armata cimmerienilor,
hippomolgo(, numeroşi ca nisipul, locuitori ai ţinuturilor pe unde a trecut vaca, fiica lui Inachos
[i.e. Io, rătăcind în Bosphor = Crimeea] .. "), este desigur un ecou din Herodot sau al surselor
sale şi nu aduce nici un element în plus. Nu poate servi ca argument pentru „scitismul"
cimmerienilor.
Ar mai fi de comparat prezentarea cimmerienilor în cârdăşie cu alte popoare (treri, eneţi,
poate şi lycieni) cu expresia generică akkadiană umman-manda pentru armata lui Dugdame,
înfăţişat, în alt document ca rege Gutium (ar desemna pe cei ce vin din ţări muntoase, respectiv
din ţări al căror relief nu este şesul Mesopotamiei). În ambele viziuni - orientală sau greacă cimmerienii apar aici mai de grabă sub imaginea unei mixturi etnice, adunată din zonele
muntoase ale Anatoliei, decât ca o etnie bine definită.

Cimmerienii la Homer. Este o singură menţiune în cântul al Xi-lea din Odysseia (Nekya,
evocarea

morţilor)

în care apare numele cirnmerienilor (trad. de D.

Sluşanschi,

vers. 14-19):

,,Iar nava chiar la hotaru-i ajunse, Oceanului mare,
Unde se află cetatea şi obştea cu Cimmerienii
Învăluiţi în văzduh şi În neguri - iar lor niciodată
Soarele cu strălucirea-i de raze-al său chip nu-şi arată.
Nici când ar fi să se urce-nspre sus, către boltă, 'n tărie,
Nici când, din nou, spre pământ, s-ar întoarce-napoi din înalturi,
Ci numai noapte cumplită se-ntind cât au muritorii".
Fiind probabil cea mai veche menţionare a etnonimului aici în discuţie, ar fi important să
se ştie ce imagine şi-au făurit grecii despre cimmerieni încă de la început. Există deja o
voluminoasă literatură despre acest pasaj. Deşi se apreciază că poemele homerice erau finisate
spre sfârşitul sec. VIII a.Chr., s-au formulat păreri diferite asupra locului aici în discuţie, de
unde: 1. grecilor le era cunoscut numele cimrncrienilor încă din sec. VIII; 2. pasajul din cântul
5
XI a fost adăugat mai târziu, de presupus în a doua jumătate a sec. VI a. Chr. 5; 3. faptul că
poeţii greci din sec. VII a. Chr. cunoşteau pe cimmerieni, evocarea acestora din urmă în cântul
56
XI ar reprezenta chiar un tenninus post quem pentru redactarea finală a Odysseiei . S-au făcut
şi asemănări între imaginile despre Tartaros la Hesiod (Theog. 758-760) şi Nekya din Odysseia,
angajându-se astfel în discuţii şi permanenta problemă a raportului cronologic Homer/Hesiod.
55

În special R. Bohme, Der Lykomide. Tradition und Wandel zwischen Orpheus und Homer,
Bem/Stuttgart, 1991, p. 71; cf. şi Sauter, op. cit. (n. l ), p. 207 urm.
56 G. Scheibner, Ein Versuch. Entstelzungszeit und -ort der Endform der Odysee zu bestimmen,
Wissenschaftliche Zeitschrift der F. Schiller UnivcrsiUit Jena 14, 1965, p. 93 urm.
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Concluzia ce se desprinde din toată această pasionantă dispută este imposibilitatea de a o
rezolva în chip satisfăcător.
Mai interesante în cazul de faţă sunt comenta1iile la p_asajul din Odysseia făcute încă în
antichitate. Astfel, un scholiast la Broaştele lui Aristofan citează pe Sofocle că ar fi corectat,
într-o piesă între timp pierdută, numele Kimmerioi prin Kerberioi (de Ia Cerberul din infern).
La fel, Krates din Mallos, filosof stoic din sec. II a. Chr., conducătorul şcolii din Pergamon,
cunoscut prin încercările de a pune în concordanţă concepţiile geografice de sorginte stoică cu
poemele homerice, emendează de asemenea textul prin kerberioi, pe care credea a-i putea
localiza la polul sudic, potrivit concepţiei stoice despre sfericitatea pământului. Toate acestea
sunt o combinaţie de tradiţii populare cu deducţii savante de epocă alexandrină.
Tot din epocă elenistică se cunoaşte o propunere de înlocuire a termenului kimmerioi, prin
cheimirioi, de la cheîma (vreme urâtă, iarnă). Acest citat provine de la un anume Proteas din
Zeugma, citat în Etymlogicum Magnum, din sec. XII p. Chr., şi reprezintă evident o etimologie
folclorică57 . În acelaşi lexic bizantin mai găsim însă şi o referinţă a unui scholiast necunoscut,
aparent ciudată (s.v. Kimmerfous): ... "unii scriu Kemmerfon, căci denumesc ceaţa [om(chle]
«kemmeros»". Glosa respectivă apare şi în lexiconul lui Hesychios în forma kammeros.
58
Citatele erau, în lucrările mai vechi însoţite de un? . Nu se cunoaşte în greaca veche un astfel
de cuvânt. Faptul că kemmeros, respectiv kammeros ar putea fi analog termenului hitit
kammara, care înseamnă fum, nor59 , ar îngădui să se presupună existenţa unui termen în greaca
arhaică (de ex. kammeros) care să fi însemnat ceaţă. Prin urmare, în redactarea iniţială a
Odysseiei, în cântul XI, nekya, nici n-ar fi fost vorba de cimmerieni, ci de oameni ce trăiesc în
ceaţă şi întuneric. Cred că problema ar merita să fie mai atent studiată deoarece în acest caz am
avea un ecou dintr-o tradiţie veche anatoliană, iar asemănarea cu etnonimul Kimmerioi să nu fi
fost doar întâmplătoare.
Alte localizări ale cimmerienilor, citate în diverse surse antice: Ephoros, Pompeius Festus,
Pomponius Mela, Antonius Diogenes etc., pornesc tot de la încercări de a lega numele lor de
localizarea mitică a Hades-ului (în special Ephoros care situează nekya în peşterile de lângă
Cumae, lângă Napoli [apud Strabo V, 4, 4.51). Ele aparţin concepţiei după care cimmerienii
deveniseră o naţiune mitică şi-şi au, toate, originea în cântul al XI-iea din Odysseia.
Tot în poemele homerice îşi are, cred, în mare măsură originea imaginea cimmerienilor ca
popor de nomazi războinici, prin analogie cu imaginea grecilor despre sciţi. Acestora din urmă
li s-au aplicat denumiri precum „mulgători de iepe"(hippemolgot), mâncători de lapte
(galaktophagoi; la Homer, glaktophâgoi) sau abioi (mot a mot „fără vlagă", dar de înţeles „cei
înţelepţi'', după asocierea, la Homer, cu dikai6tatoi). Toate aceste apelative provin din primele
versuri ale cântului al XIII-iea al Iliadei (XIII, 4-7). Luând ad litteram textul homeric,
respectivele neamuri ar trebui să se situeze la nord (deasupra) de traci, iar în cercetarea
modernă predomină părerea că în versurile Iliadei se aveau în vedere sciţii propriuzişi 60 .
Oricum, respectivele atribute au devenit ulterior în literatura greacă stereotipe pentru a desemna
Cf. şi L.A. EI'nickij, Kimmerijcy i kimmerijskaja kul 'tura, în Vestnik drevnej istorii 3 (29), 1949
(recenzie I. Nes tor, SCIV, 2, 1951, 2, p. 239 urm).
58
De ex. Lehmann-Haupt, op. cit. (n.2), col. 426, care se întrebă cine erau acei „unii".
59
vezi Schramm, op. cit. (n. 20), p. 182, n. 476 despre etimologia hetită sau luvită a cuvântului
kammara. Cf. şi Sauter, op. cit. (n.l), p. 197, n. 412.
60
De ex. R. Rolle, Die Welt der Skythen. Stuteme/ker und Pferdebogner: Ein antikes Reitervolk in
neuer Sicht, Frankfurt a. M., 1980, p. 13.
57
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neamuri nomade, între care sciţi, sauromaţi, sarmaţi (cf. Strabo, XII, 3, 26, într-unul din
puţinele locuri în care-i dă dreptate lui Apollodoros din Athena, gramatic din sec. II a. Chr.,
critic al lui Homer).
Este dificil de precizat când s-a produs în imaginarul grec apropierea dintre sciţi şi
cimmerieni. Deşi sursele noastre sunt în general târzii (de ex. Argonautica orphică, scrisă în
sec. II p. Chr., cunoştea pe cimmerieni în preajma legendarilor munţi Rhipaei 61 ; tot aşa Plinius
[Nat. Hist., VI, 35], iar Pomponius Mela, I, 2, îi plasa deasupra hiperboreenilor), acest imaginar
are evident rădăcini foarte vechi, foarte probabil încă în sec. VII a. Chr., când poemele
homerice erau deja pretutindeni răspândite şi orizontul geografic grec se lărgise odată cu
colonizarea. Dacă sciţii reali deveniseră cunoscuţi în nordul Mării Negre, pare firesc ca şi
cimmerienii mitici (cei homerici) să fie, ca neam nordic ce trăia în negură, ceaţă, frig şi în
noapte perenă, în raport cu sciţii. Dintr-o astfel de viziune s-ar explica mitul cimmerienilor ca
fiind precursori ai sciţilor nord-pontici şi, tot aşa, modul lor de viaţă aidoma celui atribuit
sciţilor. De aici şi până a face o legătură între cimmerienii mitici şi cei reali din vestul Anatoliei
în sec. VII a. Chr., nu mai era decât un singur pas, pe care-l vedem în povestirile lui Herodot
deja închegat într-o succesiune aparent logică 62 •

*
*
Cimmerienii la Herodot. Am lăsat în mod intentionat la urmă analiza textului herodoteic
'
despre cimmerieni, pentru a putea separa ceea ce s-a spus în plus faţă de relatările părintelui
istoriei şi a scoate în evidenţă ceea ce alţii au preluat de la el sau de la sursa lui.
Citind „Istoriile", ai impresia că Herodot îşi făurise o imagine foarte clară despre
cimmerienii pe care îi evocă în cartea I-a, a IV-a şi a VII-a, într-un cadru perfect logic:
cimmerienii au fost izgoniţi de pe meleagurile nord-pontice de către sciţii veniţi din Asia
centrală, au ajuns în Media cu sciţii pe urmele lor, fiind fugăriţi de-a lungul coastei Mării
Caspice (nu e limpede dacă cimmerienii fugeau pe acelaşi drum sau de-a lungul coastelor Mării
Negre)6 3 şi, de acolo. au pătruns în Lydia, cucerind Sardes-ul. Prin urmare, cu excepţia
*

Munţii Rhipaei sunt zona mitică în care au fost „azvârlite" multe din neamurile ce avuseseră o faimă
în vechime şi care, odată cu lărgirea considerabilă a cunoştinţelor geografice în epocă elenistică şi romană,
nu se mai găseau, să zicem aşa, la locul lor originar, dar, în virtutea unei anumite inerţii specifice
61

concepţiei

istoriografice antice, nu se cuvenea a fi „şterse" din memorie (cf. şi A. Vulpe, Die Agathyrsen.
Eine zusammenfassende Darstellung, în voi. dedicat lui T. Sulimiski, 100 de ani de la naştere, Krak6w, sub
tipar) ..
62
Întrega problematică a cimmerienilor homerici şi ampla literatură aferentă este prezentată de Sauter,
op. cit. (n. 1), p. 182-211, într-o manieră mai complexă, dar diferită în multe privinţe de cele scrise de
mine. Se acordă o importanţă mare unor presupuse clemente orfico-pitagoreice ce ar exista în ultimul strat
de redactare al Odyseeiei (resp. în cântul XI), şi care n-ar putea fi mai vechi de a doua jumătatea a sec. al
VI-lea a. Chr., o epocă în care „cimmerienii erau un popor cunoscut în Asia Mică, tot aşa cum şi locuirea
scitică în nordul Mării Negre devenise, datorită colonizării, bine cunoscută". Fără să resping această idee,
deoarece nu mă consider competent să mă implic în discuţia apropierilor dintre orfism şi pitagoreism, socot
însă că şi un alt mod de a vedea aceste probleme este perfect plauzibil.
63 Este o evidentă contradicţie între Hdt. I, 103: ,,alungând pe cimmerieni .... şi, tot ţinându-se strâns pe
urma fugarilor (epispomenoi pheugousi) au ajuns în Media" ... şi capitolul imediat urnător (I, I 04: descrie
drumul de-a lungul coastei Mării Negre şi adaugă: ... ,,sciţii n-au năvălit !)fin această parte, ci au făcut un
ocol pe un drum mult mai lung[ ... ], având în dreapta Munţii Caucazului ... ), pentru ca apoi, în IV, 12, să
revină: ... cimmerienii fugari s-au ţinut într-una pe lângă coasta mării (care mare? ne întrebăm), iar sciţii
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cimmerienilor nord-pontici, relatările lui Herodot ar fi, în linii mari, corespunzătoare şi cu
sursele orientale, iar respectiva „istorie" ar putea fi credibilă.
Se cuvine însă de la început observat că această povestire, în care cimmerienii joacă un
rol marginal, este compusă din trei părţi independente, prin contextul lor: cimmerienii în cadrul
logos-ului scitic (IV, 11-13), al logos-ului medic (I, 103) şi al logos-ului lydian (I, 6, 16).
Pentru a înţelege „problema cimmeriană" în viziunea lui Herodot ar trebui îndeplinite
două condiţii: l. identificarea surselor lui separat în cele trei situaţii amintite şi 2. a cunoaşte
concepţia literară/istorică pe baza căreia şi-a scris opera cel pe care tradiţia de la Cicero (De
legibus, 5) încoace l-a denumit pater historiae.
Ambele condiţii sunt chestiuni care nu şi-au găsit şi nici nu-şi vor găsi rezolvarea, în
pofida marii cantităţi de cerneală consumată în numeroasele studii consacrate acestor teme.
În ceea ce priveşte informaţiile lui Herodot despre cimmerieni, se pot face câteva
presupuneri plauzibile. Din contextul IV, 11-13, rezultă două surse: l. De presupus din auzite
(IV, 11, este disputa între regii cimmerieni şi poporul lor, îngroparea regilor morţi în turnul ii de
lângă Tyras, fuga poporului şi abandonarea ţării în faţa invadatorilor sciţi, ajunşi aici sub
presiunea altor popoare), prezentată ca o poveste răspândită deopotrivă la eleni şi la barbari.
2. Citarea poetului epic Aristeas din Proconncsos, autorul poemului Arismaspeia, care (IV, 13),
cu o mică deosebire faţă de tabloul migraţiilor succesive din IV, 11, ne înfăţişează tot o suită de
migraţii ce culminează tot cu izgonirea de către sciţi a „cimmcrienilor ce locuiau la marea de
miazăzi" 64 • Pentru Herodot, Pontul Euxin, era însă „marea de miazănoapte" (IV, 37). Contradicţia evidentă între borefe (nordică) şi notie (sudică) thalassa ar putea fi un argument că aşa va
fi fost în versurile lui Aristeas care n-au ajuns până la noi. Ce va fi avut însă în vedere Aristeas
prin „marea de miazăzi" rămâne o întrebare deschisă oricărei speculaţii.
S-ar putea da o explicaţie în sensul că migraţiile succccsive, de la arimaspi şi issedoni până
Ia sciţi s-ar fi desfăşurat în direcţia nord-sud, potrivit concepţiei greceşti (helleno-centrice), nu
de la est spre vest în concordanţă cu dispoziţia respectivelor neamuri din Asia centrală până în
nordul Mării Negre. Dar nu e clar nici că în poemul lui Aristeas va fi fost vorba despre
cimmerieni, deşi faptul este plauzibil şi, în acest caz, ne putem întreba ce va fi înţeles Aristeas
prin „cimmerieni" şi dacă aceştia se situau, în poem, la nordul sau la sudul Mării Negre.
Pe de altă parte, datarea autorului poemului Arismaspeia este imposibil de precizat.
Aristeas însuşi este o persoană legendară, miraculuasă, iar naşterea (gegone care putea însemna
atât naştere cât şi culmea -akme-vieţii) lui este situată, după lexiconul Souda, fie în vremea
olimpiadei a 58-a, adică 548-545 a. Chr., după un manuscris, după altul, în olimpiada a 8-a
(748-745 a. Chr.). A vând în vedere că la sfârşitul sec. VII grecii cunoşteau deja pe issedoni (la
poetul Alkman, citat de Steph.Byz. s.v. /ssedfmes). neam citat la Aristeas, iar grifonii, de
asemenea pomeniţi în poem, apar în arta greacă în sec. VI a. Chr., ar rezulta o dată din cursul
sec. VII a. Chr., ca fiind cea mai probabilă pentru datarea Arismaspei-ei 65 •
i-au urmărit având mereu Caucazul în dreapta" ... Mi se pare evident că părintelui istoriei nu-i era clar sau, poate lipsit de importanţă-, pe unde au mers cimmerienii, deoarece neclar trebuie să fi fost şi surselor
sale. Rezultatul este doar necesitatea de a da o explicaţie credibilă, evitând detaliile, imaginii pe care şi-o
crease despre cimmerienii fugăriţi de sciţi.
64
Este plauzibil ca ambele variante ale migraţiilor succesive să aibă ca sursă pe Aristeas sau, poate, în
sens invers, varianta dată de Herodot ca orală să se fi reflectat în Arismaspeia.
65
K. Meu li, Hermes, 70, 1935, p. 121-176; J.D.P. Bolton, Aristeas of Proconesus, Oxford, 1962
(recenzie W.Burkert, Gnomon, 35, 3, 1963, p. 235 urm); A. Alemany I Vilmaj6, Els «Cants arismaspeus»
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Dacă

nu trebuie să ne îndoim că legenda despre cimmerienii nord-pontici exista deja Ia
greci înainte de sec. V a. Chr., când Herodot îşi scria Istoriile, nu există însă nici-un indiciu că
atunci când au colonizat coasta nordică a Mării Negre, grecii ar fi fost în contact cu un popor
numit cimmerian. Legenda putea rezulta dintr-o combinaţie între două tradiţii: una grecească, a
cimmerienilor homerici, alta locală, nord pontică, a prezentării sciţilor, respectiv a unei părţi a
lor, şi sub forma unei populaţii venite în acele regiuni şi aşezată peste etnii mai vechi. Din cele
patru versiuni alternative despre originea sciţilor prezentate la Herodot, două sugerează
originea locală a acestora (în special IV, 5-7), în care nici nu vine vorba de cimmerieni. Aceştia
apar doar în versiunile în care sciţii sunt consideraţi venetici în partea locului (IV, 11-13).
Prezentarea sciţilor ca popor migrator pare a fi verosimilă, deşi greu de demonstrat. Dacă va fi
fost aşa, atunci evenimentele trebuie să se fi produs anterior întemeierii oraşelor greceşti, dintre
care, unele, precum Olbia, existau încă de la mijlocul sec. al Vii-lea a. Chr. Acest fapt nu
înseamnă însă că sciţii ar fi găsit o ţară pustie, părăsită în grabă de presupuşii cimmerieni, nici
că i-ar fi urmărit pe aceştia până în Asia. Nu este exclus nici ca unul dintre popoarele autohtone
nord-pontice să fi purtat un nume a cărui rezonanţă să fi sugerat o apropiere de termenul
kimmerioi, deci să fie vorba de o paronimie.
Din logos-ul medic, prezentat de Herodot în cartea I-a, nu aflăm decât despre relaţiile
dintre sciţi şi asirieni (I. 103) şi despre aşazisa stăpânire vremelnică, timp de 28 de ani, a
sciţilor peste mezi (I, 106). Acestea sunt un ecou veridic al faptelor din vremea lui Assarhadon
şi a urmaşilor săi (v. mai sus). Trebuie remarcat însă, pe de o parte, că nu e deloc sigur, ba chiar
improbabil, ca sciţii lui Protothyes/Bartatua şi ai fiului acestuia, Madyes, să fie totuna cu sciţii
herodoteici nord-pontici, pe de alta, că cimmerienii nu joacă în acest context nici un rol, ci apar
doar cu prilejul istorisirii izgonirii lor din nordul Mării-Negre, ca motivaţie a prezenţei sciţilor
în ţara mezilor (I, 103). Totul lasă impresia unei încercări de a explica logic conexiunea dintre
episoade diferite: sciţii nord-pontici şi sciţii din Media. Este evident ca în vreuna din sursele lui
Herodot ce au servit la alcătuirea logos-ului medic să fi fost prezentate isprăvile iskuzailor lui
Bpaka şi Bartatua (Protothyes) într-o formă asemănătoare celor pe care le cunoaştem din
documentele lui Assarhaddon, iar identitatea i~kuzai-skythai să se datoreze scriitorului grec
consultat de părintele istoriei. Dacă tot aşa va fi fost şi cu identificarea gimmirai-kimmerioi nu
66
avem cum şti.
Şi în logos-ul lydian Herodot îi aminteşte doar marginal pe cimmerieni, dând mai curând
impresia că citează fapte general cunoscute la acea vreme. Sursele, nespecificate în opera sa, au
fost, în afara celor literare (în general necunoscute, dar operele unui Xanthos lydianul sau
Hekataios din Milet au fost cu siguranţă consultate) şi datele conţinute în tradiţia orală din
cetăţile greceşti microasiatice. Trebuie remarcat că Herodot nu dă mare importanţă impactului
provocat de cimmerieni asupra istoriei Lydiei şi a coloniilor ionice. În contextul caracterizării
regelui lydian Kroîsos ca fiind primul care a silit pe eleni să-i plătească tribut (I, 6), el scrie:
d'Aristeas de Procmmesus, i la caiguda dels Zhon occidentals, Faventia, 1999, p. 45-55. Numele kimerios
apare într-o scenă de pe vasul Fran~ois (krater), reprezentând un arcaş ce poartă o bonetă frigiană. Este
până acum cea mai veche reprezentare a unui cimmerian în închipuirea greacă bazată pe tradiţia homerică.
Vasul a fost datat pe la 570-560 a. Chr. (J. Boardman, Schwarefcgurige Vasen aus Athen, Mainz, 1977, p.
302, fig. 296).
66 Cf. şi P.R. Helm, Herodotus' Medikos Logos and Median History, Iran 19, 198 I, p. 85-90, care
crede că în sursele lui Herodot din acest logos au stat la bază legende populare iraniene şi propaganda
regală ahemenidă.
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„mai veche decât domnia ]ui Kroîsos a fost campania cimmerieni]or ajunşi în Ionia, care nu s-a
soldat prin supunerea cetăţilor greceşti, ci doar prin prădarea lor prin incursiuni". Aşadar,
istoria cimmerienilor nu era importantă pentru obiectul operei lui Herodot, acest popor apărând
aici doar ca fapt divers din istoria Lydiei şi a oraşelor ionice. Aşa trebuie înţeleasă şi scurta
menţiune din I, 15, unde se spune: ,,în vremea când Ardys domnea la Sardes, cimmerienii,
izgoniţi de pe meleagurile lor de sciţii nomazi, au ajuns în Asia şi au luat Sardes-ul, în afară de
fortăreaţă" pentru ca, în continuare (I, 16) să pomenească, sub fonna, tot a unui fapt divers, că
regele lydian Alyattes „izbuti să alunge pe cimmerieni din Asia".
Din această trecere în revistă a sumarelor date despre cimmerieni la Herodot rezultă, ca
fapt demn de luat serios în consideraţie, numai cele scrise în cadrul istoriei Lydiei şi care îşi
găsesc confirmarea în sursele lui Strabo şi sunt în concordanţă cu documentele asiriene. Dar şi
aici survin unele contradicţii. În analele lui Assurbanipal se spunea că gimirrai-i au atacat
Sardes-ul sub Gugu/Gyges, pe când la Herodot este vorba de fiul acestuia, Ardys. Istoricul lui
Alexandru cel Mare, Kallisthcnes, citează, ce-i drept, două cuceriri ale Sardes-ului de către
cimmerieni (vezi mai sus), fără a face însă referiri cronologice mai precise, iar din citatul
păstrat Ja Strabo nu rezultă clar sub ce formă erau implicaţi cimmerienii în a „doua" cucerire a
respectivu]ui oraş.
Contradicţia pare a se datora modu]ui prin care Herodot îşi socotea durata generaţiilor
şi-şi alcătuia astfel cadrul crono]ogic. În străduinţa sa de a construi o cronologie transelenă el
n-ar fi dat suficientă atenţie difcrite]or tradiţii de calcu]are a genealogiilor. În tradiţia veche
elenă o generaţie însemna În general 25 de ani, dar în unele cazuri 30 de ani. La aceasta se mai
adaugă şi dorinţa de simetric între succesiunea regilor din Lydia şi cei din Asiria şi Media,
ambii imaginaţi ca descinzând dintr-un legendar Ninus, pe două ramuri. Unificarea celor două
ramuri, care în concepţia lui Herodot trebuiau să fi evoluat paralel şi sincron, a fost realizată de
Cyrus, după cucerirea Babilonului. Deşi nu putem şti numele autorilor consultaţi de Herodot, se
pot presupune două surse diferite: una despre istoria Lydiei (probabil Xanthos lydianul), alta
despre istoria mezilor şi perşilor scrisă de un necunoscut (au existat mai multe Periska, se
cunoaşte numele unui Dionysios din Milet, care ar fi scris o operă în cinci cărţi, intitulată
astfel). Dintr-un eventual calcul bazat pe generaţia de 25 ani la regii lydieni şi de 30 de ani în
cazul mezilor ar fi rezultat, cum a remarcat A. Ivancik, 67 nepotrivirea cronologică şi în ceea ce
priveşte data cuceririi Sardes-ului de către cimmerieni. Este însă evident că asemenea ipoteze,
oricât de ingenioase, nu pot duce la un rezultat cert. Rămâne deci să acceptăm ca ipoteză
plauzibilă şi o cucerire a capitalei regatului lydian, aşa cum relatează Herodot, sub regele
Ardys. Cu alte cuvinte, conflictele lydienilor cu cimmerienii ar fi continuat şi după episodul
Gyges/ Lygdamis, iar abia Alyattes, al patrulea dinast mermnad după Gyges, i-ar fi izgonit
definitiv din zonă 68 .
Această din urmă informaţie este prezentată şi În „stratagemele" lui Polyainos (VII, 2, I)
sub forma ,,lydienii ]ui Alyattes au învins pe cimmerieni, deoarece au recurs la câini foarte
robuşti (alkim6tatoi k_vnes)". Din această referinţă s-a speculat că prin „câini" s-ar fi înţeles
67

Ivancik, op. cit. (n. 6), p. I 05 urm.
În acest context se cuvine menţionată şi o informaţie atribuită lui Aristotel (citată la Steph. Byz. 97,
16-21 ), potrivit căreia cimmerienii ar fi locuit I00 de ani la poalele sudice ale muntelui Ida, în Troada, unde
oraşul Antandros s-ar fi numit pe vremuri Kimmeris. Informatia nu este concludentă, deoarece în acelaşi citat,
se menţionează că Antandros a fost locuit de tracii edoni, ceea ce a dus la presupunerea că ar fi vorba tot de o
confuzie între cimmerieni şi treri (cf. H. Kalatsch, Zur lydischen Chronologie, Historia 7, 1958, p. 37).
68
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războinici

de neam indo-european, în cazu) de faţă sciţi, numele animalelor (lupi, câini) având
69
un caracter totemic ; (relaţia între lupi şi cimmerieni mai fusese propusă în literatura de
70
specialitate) . Pe de altă parte, Strabo (I, 3, 21, citat mai sus) scrie despre „trerii izgoniţi de
Mâdyos, care este prezentat, în acelaşi context (!), când ca rege al sciţilor, când ca al
cimmerienilor. Este desigur o confuzie survenită mai de grabă pe parcursul istoriei manuscriselor lui Strabo şi nu datorată autorului comentariilor geografice. Ivladyes este la Herodot
explicit regele sciţilor asiatici (I, 103).
Dacă scurta informaţie dată de Herodot că Alyattes i-a izgonit pe cimmerieni este clară,
iar data reală a evenimentului, deşi neprecizabilă, este obligatoriu anterioară datei eclipsei de
soare din 28.05. 585 a. Chr. (eclipsă prevăzută, se spune, [Hdt. I, 74] de Thales din Milet), dată
la care lydienii s-au confruntat cu mezii lui Cyaxares, relatările lui Strabo şi Polyainos (sursa
ambilor putea fi Xanthos lydianul), total diferite în conţinut, au favorizat speculaţiile pe
marginea acestui fapt. Câinii Ia Polyainos ar fi sciţii fugăriţi de 1nezii lui Cyaxares şi care s-au
refugiat la Alyattes (v. Herodot, I, 73.74) iar Madyes ar fi fost regele lor. Deşi această reconstrucţie a tabloului istoric pare verosimilă, analiza fiecărui element în parte ridică semne de
întrebare care şubrezesc această schemă ipotetică. Este cazul relaţiilor cimmerieni/treri, a
veridicităţii celor prezentate în logos-ul medic la Herodot şi, nu la urmă, a identităţii reale a
„sciţilor" din Media. Toate acestea le-am evocat şi mai sus, dar nu pot fi detaliate în lucrarea
de faţă.
Tot Herodot scrie (IV, 12) că cimmerienii ,,fugăriţi în Asia de sciţi s-au aşezat pe
promontoriul unde se află oraşul Sinope". În cazul de faţă avem o inserare a unei informaţii
care şi-ar fi găsit locul normal în logos-ul lydian, introdusă însă în logos-ul scitic. Este o
ilustrare a procedeului lui Herodot de a pune în conexiune datele despre cimmerieni din cei trei
Iogoi. Dacă acceptăm ad litteram relatarea lui Herodot, teritoriul respectiv ar fi Paphlagonia.
Nu ar fi însă total exclusă nici Cappadocia, în tradiţia armeană veche numită Gamirk, la Moses
din Choresm, autor din sec. V p. Chr., care însă se străduia să-l identifice pe Gomer din Biblie,
.
. .
nu pe c1mmene01.
Cum bine se ştie, s-au exprimat, de-a lungul vremii, numeroase concepţii despre
caracterul, scopul şi modul în care Herodot şi-a scris opera. De aici şi problema credibilităţii
informaţiilor conţinute în „Istorii". Nu intenţionez să dezvolt aici această temă. Ar fi desigur
important de stiut, pentru a cunoaşte concepţia lui Herodot ca istoric, dacă informaţia conţinută
în opera sa este rezultatul unei cercetări, bazate pe propria experienţă dobândită din lecturi şi
călătorii, sau dacă el a urmărit doar să scrie un poem în proză al confruntării dintre asiatici
(perşi) şi eleni, având ca subiect principal războaiele medice. În acest din urmă caz, restul ar fi
„umplutura" care urma să se adauge ca susţinere a subiectului principal şi, totodată, sa dea
farmecul necontestat de maestru al povestirii 71 . Nu cred însă ca Herodot să fi inventat fapte
istorice doar de dragul povestirii, ci doar să le fi prelucrat ca atare.
69

Ivancik, op. cit. (n.6), I, p. 125
H. Kothe, op. cit. (n.3), p. 29 unn.
71 Oricum am judeca „istoricul" din Istoriile lui Herodot, este evident că cimmerienii nu joacă decât un
rol marginal în structura operei. Desigur, dacă acceptăm punctul de vedere al unor exegeţi ai operei lui
Herodot, care-l consideră doar un povestitor, un creator de pseudoistorie (H. Panofsky, Quaestiones de
historiae Herodotae fontibus, /, Diss.Berlin, 1885 şi, mai recent D. Fehling, Die Que/lenangaben bei
Herodot. Studien zur Erzăhlkunst Herodots, Berlin - New York, 1971 ), concepţii pe care nu le împărtăşesc
în radicalismul lor, atunci povestea cimmerienilor nordpontici, ca ficţiune literară (ficţiune a modului de
relatare a surselor), şi-ar găsi o bună explicaţie (critica lui W. Kendrick Pritchett, The Liar school of
70
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În cazul cimmerienilor totul a fost preluat din surse literare şi „din auzite". Cimmerienii
apar ca un popor în mişcare, nomad, pentru că la Herodot şi în Imaginarul surselor sale tot ceea
se petrecea în spaţii largi, fără limite, era văzut ca nomad (în opoziţie cu ceea ce era structurat
în poleis). Cimmerienii homerici erau plasaţi într-un astfel de spaţiu. Sciţii, la fel. Tot ce se afla
în aria nordului necunoscut arie ce începea cu sciţii reali, înfăţişaţi de Herodot, când localnici,
când nomazi, şi continua cu neamuri din ce în ce mai mitice, era nomad. De aici se explică de
ce cimmerienii microasiatici sunt văzuţi ca nomazi migratori, pentru că cei mitici erau situaţi
într-un spaţiu caracteristic popoarelor nomade.
Rezumând cele de mai sus, se conturează o ,,istorie" herodoteică a cimmerienilor construită unitar: începe în nordul Mării Negre şi se sfârşeşte în nordul Anatoliei. Pentru a face
legătura între episodul nord-pontic şi cel microasiatic, Herodot a recurs la povestea izgonirii şi
urmăririi cimmerienilor de către sciţi. Este un leitmotiv care revine aproape obsedant în opera
sa ori de câte ori vine vorba despre cimmerieni. (I, 15; I, I 03, I 04; IV, I; IV. I 1-13; VII, 20).
Fără să negăm cu totul credibilitatea acestei imagini ca reflectând o istorie reală, consider
mult mai probabil în cazul de faţă a vedea un procedeu utilizat de Herodot sau, poate, de sursa
lui, pentru a pune în conexiune logică trei evenimente separate şi a le prezenta sub forma unui
proces unitar. Herodot avea o viziune foarte clară a cadrului geografic în care s-au desfăşurat
faptele aici relatate. O găsim ilustrată în relatarea episodului despre solia sciţilor veniţi la
Sparta cu scopul de a-l convinge pe regele Cleomenes să pornească contra perşilor, debarcând
la Efes, în timp ce ei, sciţii, urmau să năvălească în Media prin Caucaz. Joncţiunea urma să se
facă în Media (VI, 84). Acest plan strategic, real sau mai de grabă ficţiune literară, reflectă însă
o viziune topografică care trebuie să fi fost comună vremii în care trăia Herodot.
*

*
Din cele prezentate mai sus referitor la cimmerienii în sursele greceşti se desprind câteva
concluzii:
1. Aparenta viziune unitară a lui Herodot despre cimmerieni, bazată pe surse literare şi
orale, nu a avut un impact atât de mare în antichitate pe cât l-a avut asupra istoricilor moderni.
2. Analiza textelor lui Strabo şi a altor scriitori antici îndeamnă mai degrabă la căutarea
unei alte surse, aceeaşi pe care a cunoscut-o şi Herodot. Din păcate, deşi presupunerea
existenţei acestei alte surse (nu neapărat una singură) este perfect justificată, identificarea ei
este numai în parte plauzibilă. Nume precum Hekataios, Akusilaos, Hellanikos, Charon din
Lampsakos sau Xanthos lydianul pot fi cu siguranţă invocate, dar puţin probabil să fi fost şi
singurele. În această presupusă sursă „colectivă" s-au adunat tradiţiile orale şi cele vehiculate în
*

Herodotus, Amsterdam 1993, la adresa denigratorilor istoricităţii operei herodoteice mi se pare totuşi prea
dură). Atrăgătoarea expunere a lui F. Hartog (Le mirroir d'Herodote. Essai sur la representation de
l'autre, Paris 1980) reuşeşte, prin strălucirea demonstraţiei, să pună încă o dată în evidenţă un lucru pe care
nimeni nu l-a negat: prezentarea „istmiei" şi etnografiei popoarelor negreceşti ca fiind oglinda modului în
care Herodot şi grecii în general puteau să-şi imagineze viaţa neamurilor respective. Hartog ne propune să
citim logosul scitic ca şi cum am considera etnonimul sciţi un fel de nume codificat, construit din ceea ce
grecii îşi închipuiau că sunt şi fac sciţii, raportat la mentalitatea şi cutumele hellenocentrice (cf. ibidem, p.
23 urm). Dar în spatele acestui tablou imaginar se ascund fapte reale, prelucrate desigur după o logică
proprie unui grec precum şi Herodot, fapte pe care arheologia nu o dată le-a pus în lumină. În cazul
cimmerienilor, după părerea mea, nu izvorul arheologic. ci sursele orient&le, constituie faptele reale, care
răzbesc la Herodot într-un cadru haotic, căruia părintele istmiei încearcă să-i confere o schemă logică.
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versurile poeţilor eleni din sec. VII a. Chr., şi, nu la urmă, a poemelor homerice. De aceea şi
alţi scriitori antici care menţionează pe cimmerienii nord-pontici nu-l copiază neapărat pe
Herodot. Este şi cazul lui Strabo, care, apărându-l pe Homer faţă de detractorii lui (în special
Eratosthenes), afirmă (I, 2, 9) că: ,,(Homer) ştiind că cimmerienii s-au statornicit lângă
Bosphorul Cimmerian, spre miază-noapte şi întunerec, i-a aşezat· corespunzător, lângă
Hades" ... şi (ibidem) ... " că Homer i-a cunoscut pe cimmerieni o afirmă chronographii (aici
Strabo are în vedere pe aşanumiţii logografi) care precizează invazia acestora, fie cu puţin
înainte de Homer, fie chiar pe vremea lui" (sau I, 1, 10): ... " (Homer) a cunoscut Bosphorul
Cimmerian, având ştiinţă de cimmerieni ( ... ) care pe vremea sa, ori cu puţin înainte, au parcurs
întreg teritoriul din Bosphor până în Ionia". Din aceste citate rezultă amestecul de informaţii
din surse diverse, mai vechi sau mai noi decât Herodot. De la acesta din urmă Strabo a preluat,
poate, numai povestea migraţiei cimmerienilor din Bosphor (Crimeea) până în Ionia (cf. şi
ibidem, XI, 2,5: ,,cimmerienii sunt cei care au invadat ţinuturile din dreapta Pontului [n.n.
Anatolia], până în Ionia. Din Bosphor i-au alungat sciţii, iar pe sciţi, elenii care au întemeiat
Pantikapaion şi alte oraşe din Bosphor" ... ; de remarcat aici că grecii au găsit, la venirea lor, pe
sciţi, nu pe legendarii cimmerieni).
Texte asemănătoare găsim în Geographia lui Ptolcmeu (III, 6, 6), la Pomponius Mela
( 1, 19), la Plinius (Nat. Hist. VI, 6, 6) şi la alţii mai târzii. Toţi puteau avea ca sursă pe Herodot,
dar şi o altă sursă contemporană sau mai veche, consultată direct sau prin intermediari (ca de
ex. prin Strabo). Identificarea cimmerienilor cu cimbrii germanici pleacă de la etimologia
folclorică citată de Poseidonios din Apamcia (apud Strabo, VII, 2, 2) sub forma
kimmerioi/kfmbroi şi nu are nici un temei real. Tot aşa menţiunile, aflate în special la
lexicografii bizantini, sau diverşi scholiaşti, prin care cimmerienii sunt priviţi ca sciţi (de ex.
Etym. Magnum, s.n. Kimmerioi; Tzctzes XII, 841; Scholiilc lui Eustathius la Odysseia sau la
Dionysios Periegetes sunt rezultatul unei confuzii cu etnonimul skythai, devenit termen cu
înţeles generic foarte larg, mai larg chiar decât în antichitatea clasică).
Semnificativ în sensul celor scrise mai sus este un lung pasaj din Plutarch (Marius, 11 ),
referitor la invazia cimbrilor germanici din ultimii ani ai sec. II a. Chr., din care spicuiesc:
... ,,germanii numesc cimbrii pe tâlharii care locuiesc prin părţile Oceanului de Nord( ... )se
spune că ţara celţilor se întinde de la Marea din afară spre răsărit până la Maiotis (Marea de
Azov) şi atinge Sciţia Pontică şi că cele două neamuri s-au amestecat aici ( ... ) autorii au dat
numele comun de celto-sciţi. Alţii spun că o parte din cimmerieni ( ... )izgoniţi de către sciţi în
urma unei răscoale, cimbrii, au trecut în Asia, pornind de la Maiotis, sub conducerea lui
Lygdamis, iar cea mai mare parte locuieşte - zic autorii .:... lângă Marea din afară, un ţinut
întunecos, păduros şi fără soare ( ... ) ceea ce i-a înlesnit lui Homer ideea mitului Nekya".
Plutarch nu ne spune cine erau autorii menţionaţi. Printre ei se va fi aflat cu siguranţă
Poseidonios, citat ibidem, 1, În legătură însă cu o altă temă.
Imaginea confuză de cimbri germanici, celţi, sciţi şi cimmerieni este rezultatul unei
preluări necritice, de către marele erudit care a fost Plutarch în sec. I p.Chr., a unor surse
72
diferite printre care l-am putea recunoaşte şi pe Eerodot, autor bine cunoscut lui Plutarch, dar
73
cu siguranţă şi alţii, desigur şi cei utilizaţi de Strabo .
72

Cf. Plutarch, De malignitate Herodoti.
Putem eventual recunoaşte din textul lui Plutarch,citat aici, şi o sursă folosită de Dionysius
Periegetes (Orbis descriptio, 679-684), în care cimmerienii sunt citaţi printre neamurile ce „se succed unul
după altul, în preajma fluviului Tanais'', din care ar rezulta că cimmerienii locuiau în nordul Caucazului.
Nu cred că infonnaţia are vreo valoare reală, nici că ar proveni dintr-o tradiţie locală.
73
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3. Toate încercările de identificare arheologică a resturilor materiale ale cimmerienilor au
plecat de la acceptarea ca veridică a istorisirilor lui Herodot despre situaţia din Nordul Mării
Negre. În lumina celor prezentate aici, se poate afirma că o raportare a descoperirilor din prima
epocă a fierului la un ethnos anume din această zonă este o pură iluzie. Imaginea despre
cimmerienii nord-pontici ca popor de călăreţi nomazi aparţine de-acum istoricului cercetării.
Denumirea de „antichităţi cimmeriene" are, ca şi cea de „antichităţi scitice", un sens convenţional, generic, sinonim celei de „cultură de epocă hallstattiană" din spaţiul ponto-caspic74 .
Aceeaşi soartă o au şi puţinele descoperiri aşa numite „de caracter stepic" sau „nomad", aflate
În cuprinsul ariei În care au fost menţionaţi cimmerienii microasiatici. Nici aceste descoperiri
nu pot fi atribuite unui ethnos anume. Este cazul descoperirilor de la Karmir Blur, Imirler,
Sardes, Ziwie şi altele, care îşi pot găsi multe alte explicaţii. Prezenţa unor nomazi în Asia
Mică nu trebuie să desemneze numaidecât pe cimmcrieni sau pe sciţi.
De asemenea, chiar dacă privim fenomenele arheologice din aria nord-pontică prin prisma
unor migraţii succesive care ar fi declanşat o adevărată reacţie în lanţ, observabilă în presupuse
restructurări culturale, fapt ce nu poate să fie a priori exclus, nimic nu îngăduie să le legăm de
tradiţia literară antică, decât cel mult într-un sens foarte general. Respectiv, formele
materialelor arheologice, atestate din Altai până în Europa Centrală ca fiind asemănătoare (nu
şi identice!), puteau fi şi ecoul unor mişcări de populaţii.
·
Astfel de mişcări succesive de populatii di,1 Asia Centrală spre Vest constituie un model
istoric bine conturat din epoca marilor migraţii până în plin Ev Mediu, încât este perfect
plauzibil să credem că vor fi existat şi în preistorie, dar demonstrarea lor cu ajutorul arheologiei
este deocamdată iluzorie.
Într-un cuvânt, problema cimmcriană nu mai poate fi abordată arheologic şi toate
Încercările, care continuă totuşi şi în prezent, nu rezistă criticii şi sunt sortite eşecului 75 .
*
*
*
lucrarea de faţă am urmărit în primul rând să ilustrez complexitatea ipotezelor
formulate În cadrul problemei cimmeriene. Fiecare ipoteză îşi are, teoretic, o parte de
credibilitate. Aş adăuga că diferitele ipoteze prezentate În lucrarea de faţă se referă mai ales la
mo1nentele mai importante din „istoria" cimmcrienilor. În realitate îndrăznesc să afirm că orice
ipoteză formulată în legătură cu cel mai mărunt fapt din tema de faţă şi-a găsit cel puţin o
contraipoteză. Este interesant de observat că documentaţia antică despre cimmerieni nu s-a
modificat substanţial de la consistentul articol din 1921. al lui Lehmann-Haupt, dispus pe 36 de
coloane în RE, până la recenta carte a lui Sautcr. însumând 307 de pagini. Sursele greceşti sunt
"In

74

Cf. G. Kossack, Neufunde aus dem Novoc~erkasskcr Formenkreis und i/rre Bedeutung fi.ir die
Geschichte steppenbezogener Reiten,o/ker der spăt('ll Bro11zezcit, H mar nero 1, 1944, p. 19-53: ,.konventionelle Sichtweise"; propunerea Carolei Metzner-Ncbelsick (Abschied ,•on den „ Thrako-Kimmerien "?Neue Aspekte der Interaktion zwischen karpatenlandischen Kulturgruppen der spăten Bronze- undfruhen
Eisenzeit mit der osteuropăischen Steppenkoine, PAS 12 [ Das Karpatenbecken und die osteuropilische
Steppe], I 998, p. 361-422, în special p. 411) de a înlocui termenul „traco-cimmerian" prin „pontocaucazian", ca un rezultat al sorgintei, influenţei şi relaţiilor între tipuri de descoperiri arheologice din
această vastă arie, mi se pare inutilă. Termenul „antichităţi cimmeriene" este, în sens strict convenţional, în
continuare potrivit.
75
De exemplu, A. lvan~ik, Das Problem der etlmisc/zen Zuordnung der Kimmerier und die
kimmerische archiiologische Kultur, PZ, 72, 1997, p. t 2-52.
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practic aceleaşi. Cele orientale s-au îmbogăţit, prin mai multe descoperiri, dar majoritatea lor
erau deja cunoscute pe la începutul anilor 20 ai secolului al XX-iea. În ciuda acestei situaţii,
literatura de specialitate a cunoscut o considerabilă dezvoltare, fără însă să ajungă la un rezultat
unanim acceptat. Ar fi practic imposibil şi, socot, şi inutil să fi citat nenumăratele controverse
din considerabila literatură consacrată acestei probleme.Aşadar, imaginea de ansamblu tinde să
ne prezinte istoria cimmeriană mai curând ca un mit al istoriei antice şi al arheologiei şi mai
puţin ca înlănţuirea unor evenimente reale. Dacă cimmerienii din centrul şi vestul Anatoliei au
fost un popor real, mai degrabă stabil decât migrator, tot restul istoriei acestui popor poate fi
pus sub semnul întrebării, fără î11să a putea da, nici în această direcţie un răspuns mai hotărât76 •

Am lăsat intenţionat la o parte discutarea problemei etnicului cimmerienilor, care, după părerea
mea, n-are nici o şansă să ducă la vreun rezultat cât de cât plauzibil. Pentru cei ce au admis relaţia
treri-cimmereni, aceştia din urmă ar fi fost traci. Pentm mulţi alţii, printre care şi Pârvan, nume ca Teuspa
sau Sandaksatru ar dovedi natura iraniană a cimmerienilor. Nu lipsesc nici ipoteze despre originea turcică,
toharică, protoarmeniană sau caucaziană. În sprijinul ipotezei care vede în cimmerieni un popor
microasiatic, ar sta supoziţiile întemeiate pe etimologia lui Sandakkurm, după care Sanda ar fi un component al unor antroponime din Asia Mică în antichitatea clasică (cf. lvancik, op. cit. [n. 6], I, p. 122 urm.);
am avea deci şi o origine luvită, hetită sau din Cilicia. Vezi încercările pline de erudiţie de a găsi o soluţie
originei etnice a cimmerienilor, chestiune fără nici o speranţă de rezolvare în stadiul prezent al
documentaţiei (în afară de Lehmann-Haupt, vezi discuţiile la Schramm, Djakonov şi Ivancik, în lucrările
citate în articolul de faţă).
76
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ln memoriam: C.S. Nicolăescu-Plopşor
aşa cum I-am cunoscut eu*
ALEXANDRU PĂUNESCU

L-am cunoscut în primăvara anului 1951, la Verbicioara. Era într-o după-amiază de sfârşit
de mai când descinsesem, după un drum lung şi n-aş spune comod, în camionul cu lăzi şi
materiale, la cartierul general unde se instalase şeful şantierului, prof. Dumitru Berciu. Plin de
praf şi obosit datorită drumului lung, aşteptam să fiu repartizat la o gazdă ca să mă odihnesc.
La un moment dat, văd că intră în curte un domn cu barba puţin căruntă. Vorbeşte ceva cu
stăpânul casei şi pe urmă se îndreaptă râzând spre mine.
- ,,Măi băietane, ce-i cu tine? De unde vii?"
- ,,Sunt student şi acum am sosit de la Bucureşti", spun eu cu timiditate.
- ,,Bine, bine, am bănuit că vii de la Bucureşti şi că eşti student la istorie dar spune-mi, de
unde eşti de fel? "
- ,,Nu sunt bucureştean, domnule, sunt de la ţară."
- ,,De unde? " insistă dumnealui.
- ,,Dintr-un sat de Bărăgan."
- ,,Da! Eram sigur că nu eşti oltean după felul cum vorbeşti. Ia spune-mi cinstit, ce vânt
te-a adus aici? Să câştigi un ban sau să Înveţi ceva din tainele pământului?"
Este drept că la această Întrebare am rămas descumpănit. Văzându-mă că tac, mi-o luă
înainte.
- ,,Măi băiatule! Să ştii de la Plopşor un lucru, dacă n-ai goangă, lasă-te păgubaş!"
Nu ştiu ce am îngăimat dar discuţia a continuat. M-a întrebat cu cine am învăţat la
facultate preistoria şi de la cine am Înţeles mai mult.
I-am răspuns că cele mai multe lucruri Ie-am prins de la profesorul Corneliu 1V1ateescu,
asistentul profesorului Nestor.
S-a uitat la mine şi bătându-mă pe umăr mi-a zis:
- ,,Ai avut noroc! Caută să te ţii de el!"
În acea vară am stat peste trei luni pe şantier. Am participat la săpăturile de la Verbiţa
efectuate cu multă acribie de profesorul Mateescu. La încheierea săpăturilor de aici
Nicolăescu-Plopşor m-a luat cu dânsul să facem unele sondaje în brazda lui Novac de la Ştiubei
şi În aşezarea neolitică de pe Dealu Fi era de la Cleanov.
• Mulţumim redacţiei pentru publicarea acestei evocări. care, din motive independente de noi apare,
din păcate, la doi ani de la sărbătorirea centenarului naşterii profesorului.
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La sfârşit de săptămână dânsul mergea la Craiova unde locuia cu doamna Măria şi cu fiul
său cel mic Ionel. Într-o zi, Ia sfârşit de iulie când a revenit din reşedinţa banilor, scoate din
nelipsitu-i rucsac mai multe extrase şi cărţi al căror autor era. Dintre acestea, pe unul apărut în
Dacia şi intitulat „Le Paleolitique en Roumanie", care era teza sa de doctorat, a scris o
dedicaţie. Nerăbdător am dat coperta şi am Încercat să citesc. În zadar! A fost aproape
imposibil să descifrez cele câteva rânduri scrise În colţul drept al primei pagini. Dânsul mă
urmărea cu atenţie. La un moment dat râde şi-mi spune -"Nu-i aşa că n-ai înţeles mai nimic? Ce
să-i faci! Aşa mi-i scrisul! De altfel să ştii că nu eşti primul care te chinui să-l descifrezi. Cu
scrisul ăsta al meu am devenit vestit încă de pc băncile şcolii. Îmi aduc aminte când împreună
cu prietenul meu Grigore A vakian am dat examen la Iorga. Ilustrul profesor avea obiceiul să ne
cheme la redacţia Neamului Românesc, unde, Într-o sală de bibliotecă ne da subiectele şi apoi
pleca. După câteva zile urma oralul. Eu l-am dat atunci În compartimentul rezervat al trenului
care-l ducea pe savant Ia Vălenii de Munte. Nici nu plecase trenul din gară şi profesorul scoate
din geantă tezele noastre şi le pune alături. Ia una din ele, o răsfoieşte (cred că erau peste 20 de
pagini), scoate o lupă mare şi se uită pe hârtia înnegrită de cerneală. Trece la a doua pagină şi
iar se uită. La a treia, Ia a cincea ... După aceea o pune pe canapea şi-mi zice cu r-ul său
inconfundabil:
- Dragul meu, de ani şi ani descifrez, e drept, cu greu, multe manuscrise, fie în slavă
veche, în chirilică, fie În latină sau greaca medievală. Dar acum nu reuşesc să Înţeleg nimic.
Pentru asta îţi dau nota maximă!"
Aşa

l-am cunoscut eu pe Plopşor, acel spirit iscoditor, dornic de cunoaştere, fire
dinamică, omul sociabil şi mai întotdeauna hinc dispus. Îi plăcea mult să povestească. Era
înzestrat cu un excepţional simţ al umorului. Ca om de ştiinţă a fost nu numai arheolog şi
istoric, descifrând multe documente medievale şi de istorie modernă, geograf şi geomorfolog
dar şi etnograf, folclorist şi literat, îndeosebi al provinciei sale natale. A fost mulţi ani
directorul Muzeului Olteniei, fiind considerat cel de-al doilea ctitor după fondatorul lui, Ştefan
Ciuceanu, al acestei prestigioase instituţii de cultură. În acelaşi timp înfiinţează Arhivele
Statului din Craiova, al cărei director a fost ani în şir. În 1933 întemeiază un Institut de
Arheologie Olteană care publică seria Memorii privind descoperirile arheologice întreprinse pe
teritoriul din dreapta Oltului. Ceva mai târziu, Înfiinţează un Institut de Istorie Naţională sub
egida căruia au fost editate 12 volume din publicaţia Oltenia. În cuprinsul a peste 2400 de
pagini s-au tipărit aici culegeri de documente referitoare la Pământul şi locuitorii Olteniei din
trecut şi de astăzi.
Ca arheolog Plopşor a adus importante contribuţii la cunoaşterea trecutului Îndepărtat sau
mai apropiat din istoria României, îmbogăţind atât patrimoniul Muzeului Olteniei cât şi al
Muzeului Naţional de Antichităţi din Bucureşti cu exponate de o certă valoare ştiinţifică şi de o
rară frumuseţe artistică. Avem în vedere vasele şi figurinele descoperite de el împreună cu
bunul său prieten profesorul Vladimir Dumitrescu Ia Cârna.
După 1948 încep vremuri de restrişte pentru Plopşor odată cu consolidarea regimului
totalitar care se instalase. Lupta de clasă se ascuţea din ce în ce mai mult. În acest climat de
teroare este nevoit să părăsească Craiova şi să cutreiere prin ţară. În 1951 intră in colectivul de
cercetări de Antropologie al Academiei, condus de profesorul Ştefan Mileu. Cu sprijinul
acestuia efectuează primele săpături în Peştera Muierii de Ia Baia de Fier. În primăvara anului
.1955 este colaborator şi al Muzeului Naţional de Antichităţi, devenit un an mai târziu actualul
Institut de Arheologie.
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Începând din anul 1956, în calitate de şef al Sectorului Paleolitic şi apoi ca şef al Secţiei
Paleolitice - realizată la insistenţele sale în 1963, anul alegerii sale ca membru corespondent al
Academiei, Plopşor creează un nucleu de cercetare formaţ din tineri arheologi, paleontologi şi
antropologi spre a studia cea mai lungă şi mai puţin cunoscută epocă din istoria omenirii. El
este considerat pe drept cuvânt creatorul şcolii paleolitice româneşti. Preocuparea sa de bază a
fost de a cuprinde întreg teritoriul ţării cu toată problematica atât de complexă şi tot atât de
dificilă pe care o impunea investigarea acestei epoci. A fost un adept al cercetărilor pluridisciplinare, plecând de la ideea că numai apelând la alte domenii ale cunoaşterii se va putea reda
cât mai fidel imaginea acestui îndepărtat trecut. Nu este cazul să enumerăm aici contribuţiile
sale concretizate atât prin săpături în peşteri sau în aşezări sub aer liber, cât şi prin numeroase
cercetări perieghetice executate în toate provinciile istorice.
În perioada 1955-1958, în dubla sa calitate de şef al Sectorului Paleolitic şi de coordonator al Grupului de Cercetări complexe Bicaz, a condus şi îndrumat întreaga activitate a
marelui colectiv format îndeosebi din studenţi veniţi din cele trei mari centre universitare:
Iaşi-Bucureşti-Cluj, efectuând săpături în multe aşezări paleolitice de pe cursu] mijlociu al
Bistriţei.

De asemenea, începând din toamna anului 1964 şi până la moartea sa survenită năprasnic
în mai 1968 - în cvadrupla sa calitate de şef al Secţiei Paleolitice, Director al Centrului de
Cercetări al Academiei de la Craiova, profesor al Universităţii Oltene şi îndeosebi de şef al
Grupului de Cercetări complexe Porţile de Fier I - coordonează activitatea unui mare colectiv
de arheologi, antropologi, etnografi, folclorişti veniţi în Clisura Dunării din întreaga ţară.
Ca şi prietenul său Nicolae N. Moroşan, răpus mişeleşte în februarie 1944 de către
N.K.G.B., autorul acelei sinteze de excepţie privind Pleistocenul şi Paleoliticul din nord-estul
României, reprezintă pentru noi preistoricieni i, doua figuri de seamă care au adus un aport
substanţial la descifrarea marei cronici ale căror slove - prin acestea înţelegând numeroasele
vestigii arheologice - au rămas înscrise în pulberea pământului depus în vremuri demult uitate.
Ca unul dintre cei mai vechi colaboratori ai săi, timp de aproape 15 ani, am petrecut
împreună multe, foarte multe întâmplări, bune şi mai puţin bune.
Cele mai puţin bune le-am dat uitării iar cele bune au rămas şi vor rămâne înfipte în
adâncul inimii mele.
Aş vrea să închei cu o întâmplare petrecută prin anii 65, dacă nu mă înşel, care-l
înfăţişează de astă dată pe povestitorul şi epigramistul Plopşor, cel căruia îi plăcea să facă
glume la adresa amicilor, dar care, în acelaşi timp, nu se supăra nici de cele făcute, cu voie sau
fără voie, de către alţii pe seama sa.
Era pare-mi-se într-o toamnă, când împreună verificam nişte puncte de prin părţile
Vasluiului semnalate cu câţiva ani în urmă de regretatul profesor ieşean Nicolae Zaharia.
Ne aflam în acea zi într-un sătuc îndepărtat de pe Valea Muşatei, nu departe de Prut.
Înainte de a povesti cele petrecute aş vrea să amintesc că, nu cu mult înainte îi apăruse lui
Plopşor o carte de poveşti intitulată Tivisoc şi Tivismoc (nenăscuţii.fii al lui Păcală), un fel de
variantă olteană dar originală şi amuzantă, a Isprăvilor lui Păcală, scrisă de maramureşeanul
Petre Dulfu.
Plopşor era foarte bucuros că amicii săi etnografi ce cutreierau ţara în lung şi în lat îi
spuseseră că această carte se epuizase complet, ea nemaigăsindu-se nici măcar la ţară.
Era către seară, când, destul de obosiţi după o zi de alergătură pe văi şi pe dealuri am
descins în sat. Ne îndreptam grăbiţi către magazin unde se afla şi birtul, spre a găsi ceva de-ale
gurii. Când am ajuns în faţa acestuia am rămas surprinşi de faptul că intrarea în magazin era
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de o căruţă. Un localnic se lupta din greu cu ultimele foi de tablă pe care căuta să le
stivuiască în căruţă, cu multă grijă peste celelalte.
Plopşor, care nerăbdător ca şi mine voia să intre, îl salută şi-i zise:
- ,,Ce faci nene? Văd că vrei să-ţi ridici casă nouă şi dacă este aşa să-ţi dea Domnul să ai
parte de ea."
- ,,Mulţumesc", îi răspunse cuviincios săteanul, surprins de străinul cu barbă.
- ,,Şi cum o luaşi?" îl întrebă Plopşor.
- ,,Vai de capul meu, cu produse multe domnule! Păi ... am dat lână, pielicele, fulgi de
gâscă şi altele. Aşa-i pe la noi sau poate o fi şi prin alte părţi, nu ştiu! Aici, dacă vrei să cumperi
ceva trebuie să dai ouă, pui, toate orătăniile din curte. Nu ştiu cum le socoteşte afurisitul ăsta de
vânzator, care-mi este şi cumătro, că, la sfârşit, îţi mai dă ca rest, vezi doamne, nişte cărţulii. La
ce o fi bune astea, numai el ştie!"
Nu încheie bine cele spuse că, un băieţel, de vreo zece ani, târa după el o desagă
burduşită. Tatăl său îi ridică desaga şi revoltat strigă să audă şi vânzătorul din fundul
magazinului:
- ,,În loc să ne dai altceva mai bun iar ne umpluşi săcoteiul cu aiurelile astea?"
Aruncând desaga pe tabla rigidă o parte din cărţi s-au împrăştiat.
Curioşi ne uitam amândoi la cărţuliile oferite, cu multă generozitate, săteanului de către
vânzător. Ce credeţi că erau? Printre altele şi Tivisocuri şi Tivismocuri. Plopşor începe să râdă
în hohote spre uimirea săteanului şi a fiului său.
La un moment dat îşi îndreaptă privirile către mine şi zice:
- ,,Ia te uită mă! Lua-i-ar naiba pe afurisiţii ăştia de etnografi ce se tot vântură prin ţară în
lung şi-n lat şi care se jurau cu mâna pe inimă că n-au mai văzut prin librăriile şi prăvăliile din
sate şi oraşe, nici o urmă de Tivisoc şi Tivismoc! Să-i mai crezi vreodată? la spune-mi cam câte
sate sunt în ţara asta?"
- ,,Păi ... vreo 13 OOO cred, dacă nu mă înşel", zic eu.
- ,,Dacă în toate satele şi cătunele o fi ca aici, unde Tivisocii şi Tivismocii mei sunt daţi
ca rest la cooperativă atunci însemnează că sunt valoroşi ca mahmudelele turceşti."
Şi aşa, bine dispus, făcând un gest larg îmi spuse:
- ,,Hai să intrăm! N-ar fi exclus ca vânzătorul ăsta după glagoria pe care o are să fie
oltean!"
Am căutat şi nu ştiu dacă am izbutit în această scurtă evocare să prezint cititorului
imaginea, am putea spune autentică, a aceluia ce a fost Constatin Nicolăescu, fiul mumii
Polina, cum obişnuia să-i spună, şi a respectabilului boier Stan, nepot al vestitului Dincă
Schileru, din Plopşorul Doljului.
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Fig. 1. Baia de Fier - Peştera Muierii, iulie 1952.
De la stânga la dreapta: antropologul Constantin Maximilian,
acad. Prof. Ştefan Mileu şi C.S. Nicolăescu Plopşor.
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Fig. 2. Valea Dârjovului, iunie 1962. De la stânga la dreapta: ·antropologul Dardu
Nicolăescu-Plopşor, Constantin S. Nicolăescu Plopşor, Al. Păunescu , Ion . N. M oroşan.
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Fig. 3. 28 octombrie-5 noi mbrie 1 65, vizita renumitului antrop log din Africa de Sud Raymond
Dart la Bucureşti. De la tânga I dr apta I.N.Moro an, Ra mond Dart C .. Nic lăe cu-Plopşor,
doamna Dart, Dardu Nic lăe u-Plop r şi Alexandra B l mey, tudiind re turil fo ile d la Tetoiu
(=Bugiuleşti) - Val a lui Grăun anu. ala de edinţ a In titutului d
rh ologie, tr. N.lorga, nr. 21.
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în corespondenţă (III)
EMIL PĂUNESCU

Oscrisoare către Ion Blanu
Scrisoarea care urmează este singura provenită de la Teohari Antonescu care se păstrează
În Fondul Ion Bianu I de la Cabinetul de manuscrise al Bibliotecii Academiei Române. Ea a
rămas până acum necunoscută, În condiţiile în care covârşitoarea majoritate a corespondenţei
primite de Bianu a fost editată de soţii Marieta şi Petre Croicu 2 . Nu ştim de ce a fost omisă de
editori, dar avem motive să credem că nu a fost unica epistolă adresată de arheologul ieşean
fostului său dascăl de la Bucureşti. Aşa cum lesne se poate observa, este vorba despre un
răspuns la o misivă a academicianului, o a doua sosind chiar în timpul redactării lui. Aceste
scrisori, care probabil s-au pierdut În urma dispariţiei premature a lui Antonescu şi a
avatarurilor familiei sale în vremurile tulburi ale conflagraţiilor în care a fost angrenată
România, ne-ar fi putut lămuri asupra încercărilor profesorului de la Iaşi de a intra în graţiile
Academiei.
Scumpe Domnule Bianu,
Am primit suplimentul ziarului german cu articolul lui Kawerau asupra săpăturilor de la
Didim 3 . Ceea ce spune el despre nelegiuirea care se face lăsându-se ruinile după dezgropare
•
în bătaia vântului şi a ploii, era binecunoscut de toţi. Numai singur dl. Tocilescu nu ştie
aceasta şi de aceea mi-am luat eu însărcinarea să i-o spun în faţa opiniei publice 4.
Dar să vedeţi alta mai boacănă!
Închipuiţi-vă că a spart trofeul pe o distanţă de 8 metri, numai ca să vază de nu este
cumva vreun mormânt dedesubt. E cazul unic în istoria arheologiei, când i-a venit în gând unui
învăţat să caute morminte sub trofee!?
Fireşte, ceea ce crede şi bănuieşte dl. Tocilescu ne este absolut indiferent. Nu ne este
indiferent Însă faptul că trofeul a fost masacrat şi clădirea aceasta uriaşă, care a stat în
picioare timp de două milenii aproape, acum este pe ducă. În articolele ce voi publica În
5
« Epoca» voi aduce şi cazul acesta la cunoştinţa lumii învăţate.
Încolo nimica nou, doar că mă înţelesesem mai acum o lună cu un editor să-mi publice
6
lucrarea asupra «Sarmizegetusei» reconstituită după Columna Traiană şi după ruinile rămase
la Grădişte. Pentru mine era un câştig de 500 lei, pe care nu-i mai scoteam din pungă. Dar s-a
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stricat treaba şi acum sunt in căutarea unui alt editor, care nu prea se grăbeşte să vie. Păcat,
fiindcă lucrasem mult la «Sarmizegetusa» mea şi,fără exagerare, lucrarea era bună. Dacă vă
interesează reconstituirea ei in gips, o puteţi vedea expusă in holul cel mare din « Palatul
artelor» la Expoziţie 7.
Acum imi număr banii şi mă lupt cu mine, să public cartea ori s-o las moartă.
Cu o strângere călduroasă de mână
rămân al Dv
fost elev
Teohari Antonescu
1906 iuniu 8 laşi
P.S. Acum primesc scrisoarea Dv cu inscripţia lui Traian 8• Mă voi interesa de dânsa, deşi
nu sunt epigrafist.
T. A.
26
B.A.R. Mss., S CDXCI , 4 p.,

fără

plic,

inedită.

Completlrl la o corespondenţă
9

Lotul de scrisori trimise de Teohari Antonescu lui Mihail Dragomirescu a fost editat de
Zigu Ornea, care a publicat 43 dintre cele 47 de piese documentare păstrate la Cabinetul de
manuscrise al Bibliotecii Academiei Române 10 • Dintre acestea 34 erau scrisori propriu-zise,
celelalte fiind o telegramă şi 8 cărţi poştale (una singură ilustrată). Cele mai multe au fost
expediate din Iaşi, dar există şi 3 epistole scrise de la Giurgiu ( oraşul natal al expeditorului),
precum şi 3 de la Rucăr (unde obişnuia să meargă în vacante). Cronologic înregistrăm 26 de
documente în perioada 1895-1899, 6 în anii 1901-1902 şi 11 în anii 1906-1907, acestora din
urmă adăugându-li-se cele 4 bilete rămase inedite şi pe care le publicăm în continuare.
[Bucureşti,

1905-1907?]

Iubite Mihalache,
Te-am căutat şi văd că eşti invizibil sau negăsibil. Ergo, fiindcă doresc să te văd, să-mi
faci plăcerea să vii mt1ine, seara la 7 sau 7½ sau când poţi, la masă. Te aştept.
La revedere,
Teohari Antonescu
16(42)
B.A.R. Mss., S IV B, I p.,

fără

plic, bilet, inedit.
[Bucureşti,

1905-1907?]

Teohari Antonescu
Te-a căutat astăzi de vreo două ori; dacă ai timp vino diseară la Oswald 11 sau mâine
dimineaţă În acelaşi loc.
I 6( 43)

B.A.R. Mss., S

IV

B, l p., fără plic, bilet, inedit.
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[Bucureşti,

1906]

Teohari Antonescu. Profesor la Universitatea din Iaşi.
12
Să ajungi mare profesor la Universitate şi să vie toate neamurile pământului la
cursurile tale şi să/aci ciraci mulţi, toţi unul şi unul; iar tu să tronezi ca Vodă în lobodă! M-ai
auzit?
16(44)

B.A.R. Mss., S

IV

B, 2 p., fără plic, carte de vizită, mesaj scris cu cerneală, inedită.

[Bucureşti,

1906]

Teohari Antonescu. Profesor la Universitate. laşi.
Dragă Mihalache, te-am vizitat şi n-ai fost; îmi pare rău că nu te-am găsit[,] aveam ceva
fmbucurător de spus pentru tine.
Iţi las articolul, freacă-te cu el pe cap şi dă-l apoi la gazetă. Eu mâine dimineaţă plec în
13
Dobrogea • La 3½ p.m. sunt la Expoziţie cu lstrati 14. Vino să-ţi spun un cuvânt. Al tău T. A.
16(47)

B.A.R. Mss., S

IV

B, 2 p.,

fără

plic, carte de

vizită,

mesaj scris cu creionul,

inedită.

Odatorie de conştllnţă
În completarea lotului de scrisori păstrat în fondul Dimitrie Onciul de Ia Biblioteca
Academiei Române, pe care l-am prezentat în numărul anterior al „Buletinului", supunem acum
atenţiei celor interesaţi de istoria începuturilor şcolii româneşti de istorie veche şi arheologie,
ca şi de biografia patronului nostru spiritual, încă 8 scrisori inedite, pe care istoricul de la
Universitatea din Bucureşti le-a primit de Ia soţia fostului lui coleg ieşean.
"'
In prima jumătate a anului 191 O, început atât de nefericit prin decesul lui Teohari
Antonescu (la 11 ianuarie), văduva acestuia îşi face un ţel de onoare de a duce Ia bun sfârşit
principala operă a soţului, monografia Columna Traiană.
Eugenia T. Antonescu 15 s-a adresat pentru ajutor, în vederea editării hărţii ce urma să fie
ataşată volumului, celui pe care l-a considerat prieten de nădejde al defunctului ei bărbat,
bucovineanul Onciul. Scrisorile relevă hotărârea de a rezolva problema publicării lucrării, dar
şi nerăbdarea de a îndeplini cât mai repede angajamentul asumat. Iată epistolele:
[Iaşi],

14 februarie 1910

Mult stimate Domnule Onciul,
Desigur că scrisoarea mea are să vă surprindă, mai ales că e vorba de o rugăminte.
16
Ştiţi şi D-voastră că Teohari începuse a publica lucrarea lui asupra Columnei Traiane ,
lucrare pe care aş vrea cu orice preţ s-o isprăvesc de publicat, mai ales că textul e complet
publicat; planşele de asemenea sunt date la Praga 17. Singurul lucru care a mai rămas ne.~fârşit
e o hartă a României cu indicaţiile cetăţilor dace şi a căilor romane"~. Această hartă aş dori
s-o tipăresc fn ţară, .fiindcă aş avea-o mai curând.
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De aceea m-am gândit la D-voastră, ca fiind singurul căruia aş putea-o încredinţa.
Deoarece această hartă, fiind explicarea întregii cărţi, aş vrea nu numai să nu se piardă, dar
mai ales să nu cadă în mâini străine.
Vă rog deci, dacă nu vă deranjează prea mult, să-mi răspundeţi dacă pot să v-o trimit
19
D-voastră, ca s-o duceţi la Gobl şi să vorbiţi să o tipărească pe hârtie bună în 50a2°
exemplare şi în culorile în care e făcută copia, adică în roşu, verde şi neg ni 1.
Mi-am luat această permisiune pe baza prieteniei ce aţi avut-o pentru regretatul meu soţ
şi cred că nu o veţi lua în nume de rău.
Aşteptând răspunsul D-voastră, vă rog să primiţi salutările mele cele mai distinse.
Eugenia Teohari Antonescu
6(1)

B.A.R. Mss., S XIX , 4 p.,

fără

plic,

inedită.

[laşi],

18februarie 1910

Mult stimate Domnule Onciul,
fn urma scrisorii D-voastră, în care cu atâta bunăvoinţă v-aţi oferit să îndepliniţi
rugămintea mea, v-am expediat harta şi mă grăbesc in acelaşi timp să vă dau şi amănuntele
privitoare la tipărirea ei.
Aş dori caformatul hărţii să fie acelaşi pe care-l are cea trimisă, hârtia să fie de calitate
bună, şi să se tipărească în 500 exemplare. f n ce priveşte corectura, aş dori să mi se trimită
mie 22, fiindcă n-aş vrea să abuzez prea mult de bunatatea şi mai ales de timpul D-voastră.
Dacă în afară de desluşirile date, mai e nevoie de altele, sunt la dispoziţia D-voastră să vi le
dau oricând.
Mulţumindu-vă pentru amabilitatea D-voastră, vă rog să primiţi salutările mele cele mai
alese.
Eugenia Teohari Antonescu

6(2)
B.A.R. Mss., S XIX , 3 p.,

ştampila poştei Iaşi,

3 martie st.n.,

inedită.

llaşij,

Mult stimate Domnule Onciul,
Mă grăbesc a vă răspunde la scrisoarea D-voastră, pentru a

vă

26februarie 1910

da desluşirile necesare în

privinţa hărţii.

Dintre cele două oferte trimise de D-voastră, cea mai avantajoasă desigur că e cea de la
23
Socec . fncât şi eu sunt tot de părerea D-voastră să o daţi lui să o execute, mai ales că, după
cum spuneţi, Socec are un bun desenator, care o va executa mai bine decât Găbl. Aşadar
rămâne pe deplin hotărât acest lucru.
fn acelaşi timp vă trimit în plic şi formatul cărţii, după care să se ia măsura.
Primiţi, stimate Domnule Onciul, salutările mele cele mai distinse.
Eugenia Teohari Antonescu

6(3)
B.A.R. Mss., S XIX , 2 p., ştampila poştei Iaşi, 11 martie st.n., inedită.
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[Iaşi],

23 aprilie 1910

Mult stimate Domnule Onciul,
Chiar ieri am primit planşele, pe care regretatul meu Teohari le comandase pentru carte
de la Praga. Nu a mai rămas decât harta să fie gata, pentru ca să pot scoate cartea.
De aceea vă rog foarte mult să cercetaţi D-voastră la Socec, dacă nu cumva harta e pe
cale de a fi isprăvită. f n acest caz aş fi foarte mulţumită, căci aş putea s-o dau la broşat.
Rugându-vă să nu vă supăraţi de necazul ce vi-l fac, vă rog, mult stimate Domnule
Onciul, să primiţi distinsele mele salutări.
Eugenia Teohari Antonescu
6(3bis)
B.A.R. Mss., S XIX , 2 p.,

ştampila poştei Iaşi,

6 mai st.n.,

inedită.

laşi,

JO mai 1910

Stimate Domnule Onciul,
Răspund cu întârziere la scrisoarea D-voastră, din cauză că, fiind dusă la ţară la
Doamna Xenopol 24 , nu am aflat de harta trimeasă, decât abia azi când m-am întors.
Harta am revăzut-o şi am corectat ceea ce am crezut eu de cuviinţă. lnsă aş fi mai
mulţumită dacă aţi revedea-o D-voastră.
ln acelaşi timp v-aş ruga să interveniţi pe lângă Socec să o tipărească cdt mai repede,
fiindcă numai singură harta mă împiedică de a scoate cartea.
Primiţi salutările mele cele mai alese.
Eugenia Teohari Antonescu

6(4)
B.A.R. Mss., S XIX , 2 p.,

fără

plic,

inedită.

[Iaşi],

30 mai 191 O

M uit stimate Domnule Onciul,
V-am trimis de vreo zece zile corectura hărţii şi împreună cu o scrisoare, în care vă
rugam să o daţi la tipar şi să interveniţi pe lângă Socec să mi-o trimită mai curând.
Până acuma însă n-am primit nici un răspuns de la Socec şi mi-e frică să nu se fi pierdut
la poştă.
Vă rog deci, dacă nu vă deranjează lucrul acesta, să-mi răspundeţi câteva cuvinte în
această privinţă, ca să ştiu că harta a căzut în mâinile D-voastră.
Primiţi, Stimate Domnule Onciul, cele mai distinse salutări.
Eugenia Teohari Antonescu

6(5)

B.A.R. Mss., S XIX , 2 p., ştampila poştei Iaşi, 13 iunie st.n., inedită.
[Iaşi],

15 iunie 1910

Mult stimate Domnule Onciul,
Vă închid aici în scrisoare harta făcută de fnsuşi Teohari şi de pe care s-a copiat cea
25

trimisă D-voastră. După cât am văzut eu, şi pe această hartă e tot Titişca . Se poate însă să.fie
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din vedere din partea lui Tl·ohari, încât dacă D-voastră socotiţi că trebuie
schimbată, ar putea să se radă sedila de la L- :.1 ce priveşte! în loc de l însă, eu cred că nu e o
greşeală aşa de mare, şi că ar putea trece ca o simplă nebăgare de seamă.
fn orice caz, aş dori ca această corectură să nu împiedice prea mult expedierea hărţii,
fiindcă broşatul cărţii e singurul lucru care mă mai reţine în laşi.
Vă rog să primiţi salutările mele cele mai distinse.
Eugenia Teohari Antonescu
aici o

scăpare

6(6)
B.A.R. Mss., S XIX , 3 p.,

ştampila poştei Iaşi,

28 iunie st.n.,

inedită.

laşi,

17 iunie 1910

Mult stimate Domnule Onciul,
Chiar azi am primit harta de la Socec şi am rămas foarte mulţumită de felul cum a
executat-o. Desigur că meritul vă revine şi D-voastră, care cu atâta bunăvoinţă v-aţi luat
însărcinarea să vă ocupaţi de publicarea ei.
De aceea îmi/ac o plăcută datorie să vă aduc mulţumirile mele cele mai călduroare; deşi
vă anunţ că gentileţea ce mi-aţi arătat-o imi dă curajul să mă adresez şi de aci fnainte tot
D-voastră, când fmprejurările mă vor sili.
Cu toate că îmi închipui că v-am plictisit de ajuns [de] data aceasta cu harta mea, pentru
ca să fiţi bucuroşi să reîncep din nou altă dată.
Mulţumindu-vă încă o dată pentru amabilitatea D-voastră, vă rog să primiţi salutările
mele cele mai distinse.
Eugenia Teohari Antonescu

6(7)
B.A.R. Mss., S XIX • 3 p.,

ştampila poştei Iaşi,

l iulie st.n ..

inedită.

MISCELLANEA
Colaborarea la Enciclopedia RomAnl
După

cum se cunoaşte, prima enciclopedie naţională a fost iniţiativa ASTREI şi a apărut
Ia Sibiu, Ia Editura W. Krafft, în bune condiţii grafice. Cele trei volume, însumând 37 .622 de
articole, au fost coordonate de Corneliu Diaconovici2 6 , fiind opera colectivă a unui
impresionant număr de intelectuali de toate calibrele, majoritatea aflaţi Ia Bucureşti, câţiva la
Iaşi, dar şi în alte oraşe din provincie (Brăila, Botoşani, Buşteni, Caracal, Constanţa, Craiova,
Ploieşti, Roman, Slatina, Târgovişte, Târgu Jiu).
Printre cei peste I 00 de colaboratori s-a numărat şi profesorul de arheologie de la
Universitatea din laşi, Teohari Antonescu. Dar nu de la început, căci la primul volum (apărut în
1898) nu a colaborat şi nici nu figurează ca personalitate. Articolul despre Cabiri (p. 654) este
redactat de academicianul Atanasie M. Marienescu 27, colaborator pentru probleme de
„mitologie .. , care citează lucrarea de licenţă a lui T. Antonescu despre Cultul cabirilor în
Dacia. Fie la recomandarea lui Titu Maiorescu sau a discipolilor acestuia (M. Dragomirescu,
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D. Evolceanu, I.S. Fioru, C. Litzica, P. Negulescu, D. Onciul, C. Rădulescu-Motru), fie la
sugestia ieşenilor de la „Art iva"(în frunte cu A.O. Xenopol), Antonescu este contactat şi invitat
să colaboreze la al doilea to111 al Enciclopediei.
Conditiile exacte le vom cunoaşte poate după cercetarea arhivei ASTREI 28 , dar avem
motive să credem că momentul este situat în timp în chiar vremea elaborării volumului (apărut
în 1900). T. Antonescu a semnat trei artic0le şi anume Herculaneum (p. 685), Hieroglyfe
(p. 700-702) şi Inscripţiuni (p. 834). Putem bănui că articolul nesemnat Egiptul arheologic
(p. 263-264) i s-ar fi cuvenit aceluiaşi autor şi avansăm ipoteza că adaosul masiv de „istorie" la
acelaşi artico~ din Addenda volumului (p. 945-947) aparţine profesorului de la Iaşi.
În corespondenta maiorescienilor29 întâlnim referiri la munca de redactare a acestor
articole ,,pentru Diaconovici" (M. Dragomirescu către I.A. Rădulescu-Pogoneanu, 23
decembrie 1899 şi D. Evolceanu către M. Dragomirescu, 21 februarie 1900).
În cel de-al treilea tom, apărut în 1904, T. Antonescu semnează 8 articole: Kurgane (p.
36), Megalitice (p. 236), Mommsen (p. 317-318), Mumie (p. 342), Ninive (p. 407-408),
Numismatica (p. 423-425), Pietroasa (p. 601-602) şi Sarcofagi (p. 886).
În concluzie, Enciclopedia Română publicată din însărcinarea şi sub auspiciile
Asociaţiunii [transilvane] pentru literatura română şi cultura poporului român reprezintă un
moment de cotitură în cariera arheologului de la Iaşi. Contactul cu ASTRA, realizat acum, îl
determină să-şi îndrepte preocupările de la istoria antichităţii clasice orientale şi mediteraneene
către monumentele „naţionale": Trofeul, Sarmizegetusa, Columna.

NOTE
I. ION BIANU (1856-1935), filolog, membru (corespondent din 1887, titular din 1902), secretar general,
vicepreşedinte şi preşedinte ( 1929-1932) al Academiei Române. Deşi a fost un apropiat al lui O.A.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
I O.

Sturdza şi a făcut politică liberală, prin civilitate şi integritate morală a fost deschis colaborării cu toţi
intelectualii patrioţi, indiferent de orientarea lor politică.
Ediţia, cuprinzând mii de epistole de la aproximativ 170 de emitenţi, a fost publicată la Editura Minerva,
între 1974-1980, fiind structurată în 5 volume. Numele lui Teohari Antonescu nu apare însă nici în
indicii de persoane citate de ceilalţi corespondenţi.
Este vorba de vestitul templu al lui Apollo Didymeionul, situat la 18 km sud de Milet, pe coasta ioniană a
Asiei Mici.
Vezi numărul anterior al „Buletinului", p. 340, nota 45.
În perioada elaborării acestui articol nu am putut consulta colecţia ziarului „Epoca" la Biblioteca
Academiei Române.
Vezi numărul anterior al „Buletinului", p. 339, nota 29.
A se vedea corespondenţa cu D. Onciul (ibidem, p. 328) şi M. Dragomirescu (pe care o comentăm mai
jos).
Nu ştim la care inscripţie se face referire, dar remarcăm prudenţa precizării „nu sunt epigrafist".
MIHAIL DRAGOMIRESCU ( 1868-1942), esteti.cian şi critic literar, fondatorul Institutului de literatură
din Bucureşti, membru de onoare al Academiei Române (ales în 1938).
Titu Maiore.îcu şi prima generaţie de maiorescieni. Corespondenţă, Ed. Minerva Bucureşti 1978,
p. 481-519. la B.A.R. se păstrează şi ciorna incompletă a unei scrisori a lui M. Drag~mirescu către
T. Antonescu (publicată de asemenea de Z. Ornea), în timp ce alte epistole ne-au fost semnalate în
colecţii particulare. Asupra întregului lot vom reveni într-un studiu viitor.
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11. Unul dintre localurile elitei bucureştene ...
12. Urarea datează acest bilet după votul Senatului Universităţii ieşene în favoarea titularizării lui
Dragomirescu la Universitatea din Bucureşti.
13. Precizarea unei călătorii necunoscute până acum, poate tot la Adamclisi.
14. Întâlnirea cu dr. C. Istrati avea loc la „Palatul Artelor" din cadrul Expoziţiei generale din 1906.
15. EUGENIA T. ANTONESCU (4 noiembrie 1881 - 2 ianuarie 1969), fiica profesorului universitar Ştefan
Vârgolici şi a Nataliei, născută Alcaz; recăsătorită în 1912 cu magistratul Cezar Vârgolici, rudă
îndepărtată.

16. Titlul complet: Columna Traiană, studiată din punct de vedere arc/reologic, geografic şi artistic, voi. I,
Iaşi, Tipografia H. Goldner, 19 IO.
17. Este vorba despre 11 file de semicarton lucios, pe care au fost reunite fotografii aranjate de autor în 25 de
planşe.

18. Harta, pliată în trei, reprezintă Planşa VII din carte.
19. CAROL GOBL (] 845-1916), tipograf renumit, de origine austriacă, urmându-i tatălui său la conducerea
tipografiei din Bucureşti, cu începere din 1883.
20. Prin această precizare am ajuns să cunoaştem tirajul lucrării.
21. Culorile, roşu (pentru fortificaţiile şi drumurile romane) şi verde (pentru cetăţile dace) au fost respectate.
22. Orfană de tată la 16 ani, Eugenia Vârgolici s-a măritat tânără şi nu a mai urmat o facultate. Avea însă
cultură istorică, datorită colaborării cu soţul ci (căruia îi slujea uneori de secretară, după mărturia fiiGei
Adriana T. Naum). În biblioteca cercetătorului ieşean Lucian Năstasă există un exemplar din cartea lui
A.O. Xenopol, Principiile fundamentale ale istorici, cu ex libris-ul autograf al Eugeniei T. Antonescu şi
cu un bilet de comentarii la prefaţă scris de aceeaşi!
23. IOAN I. V. SOCEC ( 1866-19 ... ) librar şi editor, din 189 I patronul tipografici înfiinţate de tatăl său la
Bucureşti.

24.

25.
26.
27.
28.
29.

Relaţiile

dintre familiile Antonescu şi Xenopol au fost apropiate. chiar dacă între cei doi profesori au
existat deosebiri de vederi. A.D. Xenopol a fost de acord să prefaţeze cartea postumă a mai tânărului său
coleg, iar soţia sa (Coralia) a păstrat bune raporturi cu tf111ăra văduvă.
Scrupulele legate de forma corectă a denumirii. evident Tilişca, nu-şi mai aveau obiect, căci (după cum
se observă din data scrisorii următoare) harta era deja tipărită.
CORNELIU DIACONOVICI ( 1859-1923), doctor în drept la Budapesta, ziarist şi militant naţionalist,
membru în conducerea ASTREI şi editorul primei enciclopedii din cultura română.
ATANASIE M. MARIENESCU (1830-1914). scriitor şi folclorist, membru (corespondent din 1877,
titular din 1881) al Academiei Române.
A se vedea scrisorile din anii 1905-1906 publicate de I. Drăgoescu (,,Buletinul", nr. 2-4, 1998, p. 174-176)
şi cele din 1906-1907, publicate de noi după „Tribuna" arădeană (Ibidem, nr. 5-6, 2000, p. 323-325).
Cf. volumul citat, îngrijit de Z. Ornea.

Buletinul Muzeului „Teoharie Antonescu", nr. 7-8/2001-2002
https://biblioteca-digitala.ro

Din istoria arheologiei româneşti. Documente din
arhiva istorică a Muzeului Naţional de Antichităţi
I. Anteproiect de lege pentru ocrotirea monumentelor şi obiectelor
antice pentru întemeierea Colegiului Arheologic şi a Comislunll
Arheologice a României
AL. PĂUNESCU

Pe lângă documentul referitor Ia înfiinţarea Colegiului Arheologic Român în anii
1937-1938, aşa cum reiese din punctul II al Moţiunii, adoptată de Adunarea generală a
Colegiului la 7 noiembrie 1936, şi care recomandă întocmirea unei legi speciale, se află şi cel
privind „Ocrotirea monumentelor şi obiectelor antice, pentru întemeierea Colegiului Arheologic şi a Comi ... iunii Arheologice a României şi pentru organizarea Muzeelor de Antichităţii".
Din păcate, în arhiva noastră nu se mai păstrează alte documente (procese verbale ale
şedinţelor, nore etc.), dar suntem convinşi că Anteproiectul în discuţie, în forma sa finală (fără
precizarea datei redactării) a necesitat, fără îndoială, îndelungi dezbateri.
Textul dactilografiat (28 pagini) al Anteproiectului cuprinde 86 de articole care sunt
grupate pe 13 subcapitole (de la A la M - nota noastră).
A. Generalităţi: art. 1-2;
B. Cercetări şi săpături: art. 3-7;
C. Lucrurile antice imobile: art. 8-15;
D. Lucrurile antice mobile: art. 16-25;
E. Descoperiri întâmplătoare: art. 26-29;
F. Alienări: art. 30-35;
G. Export de obiecte antîce: art. 36-40;
H. Inventarierea, supravegherea, respectarea lucrurilor antice: art. 41-46;
I. Penalităţi: art. 47-54;
J. Colegiul Arheologic: art. 55-61;
K. Comisiunea Arheologică a României: art. 62-73;
L. Muzee: art. 74-83;
M. Dispoziţii finale: art. 84-86.
Este important să subliniem că acest Anteproiect de lege se referă numai Ia obiectivele
(locurile sau punctele cu descoperiri) şi obiectele arheologice şi artistice, începând din cele
mai vechi timpuri (paleolitice) şi până la cele din epoca întemeierii Principatelor Române.
(sec. al XIV-iea). Aceasta reiese din textul art. I (subcapi'tolul Generalităti) care consemnează:
„Sunt supuse dispoziţiilor acestei legi lucrurile mobile şi imobile de interes arheologic şi
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artistic a căror dată se cuprinde între cele mai vechi timpuri preistorice şi epoca întemeierii
Principalelor Române. Lucrurile imobile şi mobile mai noi decât această epocă rămân sub
dispoziţii le decretului-lege pentru conservarea şi restaurarea monumentelor istorice din 28
iulie 1919".
Înainte de a trece la menţionarea unora dintre cele mai importante articole ale Anteproiectului este necesar să precizăm că, pe partea stângă a textului, sunt indicate sursele, mai exact
legile care au stat la baza redactării unor articole. Este vorba de legile Comisiunii Monumentelor Istorice, cu anul promulgării şi numărul articolului sau numerele articolelor respective. Se
fac trimiteri aici la legile din 1892, 1913, 1919, precum şi la Regulamentul din 1893 şi legea
italiană din 1928.
Primul articol al Anteproiectului (A - Generalităţi) defineşte locul (punctul de descoperire) cu vestigii preistorice, protoistorice, greco-romane şi medievale timpurii (cunoscută şi
sub denumirea de epoca năvălirilor barbare), ca de pildă, peşteri, silişti, cetăţui, măguri,
morminte, cetăţi, valuri, monumente funerare, drumuri, poduri, apeducte etc., precum şi tipul
de obiect care constă în resturi faunistice (fosilă sau actuală), schelete umane din morminte
izolate sau necropole, obiecte de podoabă, unelte, arme de piatră, os, corn, metal, figurine,
statui, piese arhitectonice, sculpturale, inscripţii, monede, vase şi fragmente ceramice, vase şi
obiecte de metal etc. Cel de al doilea articol precizează faptul că toate aceste obiective şi
obiecte sunt considerate de drept, bunuri naţioi1ale.
Subcapitolul B - Cercetări şi săpături se referă în art. 3 la dreptul de a face cercetări şi
săpături oficiale (realizate din iniţiativa statului) şi autorizate (înfăptuite pe cheltuiala unei
persoane particulare sau a unei instituţii private, dar numai pe baza unei delegaţii sau autorizaţii
a Comisiunii Arheologice a României).
În subcapitolele C şi D - Lucruri antice imobile (C) şi Lucruri antice mobile (D) se
subliniază că statul şi numai el are dreptul de a face cercetări arheologice în orice loc pe
teritoriul ţării dar sub controlul Comisiunii Arheologice în orice Ioc pe teritoriul ţării dar sub
controlul Comisiunii Arheologice, indiferent dacă sunt proprietate publică ori proprietate
pri vată (art. 16). De asemenea, se menţionează că, în cazul în care cercetările şi săpăturile se
fac pe o proprietate privată. Statul este obligat să despăgubească pe respectivii proprietari
pentru prejudiciul adus locului.
Un alt articol care ne reţine atenţia (22) prevede că funcţionarii de muzee, de instituţii
ştiinţifice de caracter arheologic şi istoric, de instituţii judiciare şi administrative, funcţionarii
poliţieneşti, precum şi orice salariaţi de stat chemaţi să execute prin autoritatea serviciului la
prevederile acestei legi, nu-şi pot alcătui colecţii private de obiecte antice.
În ceea ce priveşte Descoperirile întâmplătoare (subcapitolul E, art. 26) se precizează că
aceste descoperiri, făcute întâmplător, de lucruri antice mobile sau imobile, trebuie anunţate în
termen de cel mult trei zile autorităţilor administrative judiciare sau poliţieneşti.
Demne de menţionat sunt şi art. 30 (subcapitolul F - Alienări) şi 36 (subcapitolul G Export de obiecte antice). În primul se specifică că lucrurile antice mobile şi imobile care
aparţin Statului, judeţelor, comunelor sau instituţiilor subvenţionate de Stat sunt inalienabile iar
în cele de al doilea se subliniază că nici un obiect antic nu poate fi exportat, autorizaţia
Comisiunii Arheologice a României putând fi dată numai pentru obiectele de importanţă
secundară şi pentn1 copii de orice natură.
Un subcapitolul interesant, numerotat de noi H, care se referă la „Inventarierea,
supravegherea si respectarea lucrurilor antice" prevede Ia art. 45 ca „nici un lucru antic mobil
sau imobil nu poate căpăta vreo utilizare străină de semnificaţia sa istorică şi artistică"
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... autorităţile putând cere chiar „exproprierea unui imobil în construcţia căruia a intrat ca
simplu material de zidărie un obiect antic".
Printre numeroasele Penalităţi prevăzute în subcapitolul I două articole sunt, după noi, de
evidenţiat. Este vorba în primul rând de art. 51 referitor Ia exportul de obiecte antice fără
autorizaţie, constatată de vamă prin declaraţie falsă, ascundere etc., precum şi cel privitor la
obiectul exportat prin contrabandă care nu mai poate fi recuperat. În acest caz infractorul este
obligat să plătească în plus statului, o sumă egală cu valoarea obiectului exportat, sumă fixată
de către Comisiunea Arheologică a României. Cel de al doilea articol (nr. 54) are în vedere
furturile de obiecte antice, traficul cu aceste obiecte din partea funcţionarilor publici însărcinaţi
cu îngrijirea şi paza lor, înlocuirea de obiecte antice în muzee publice precum şi alte infracţiuni,
toate pedepsindu-se conform prevederilor codului penal.
În ceea ce priveşte înfiinţarea Colegiului Arheologic, art. 55 defineşte caracterul şi scopul
noii instituţii. Astfel, se menţionează faptul că acest Colegiu care se instituie sub controlul
Ministerului Cultelor şi Artelor, are un caracter ştiinţific, din el făcând parte cercetătorii cei mai
calificaţi prin titluri, funcţii şi activitatea lor în domeniul arheologiei.
Se subliniază că scopul Colegiului este "de a ajuta Comisiunea Arheologică a României
în toată activitatea ei de conservare, inventariere, supraveghere, cercetare, studiere şi publicare
a patrimoniului arheologic al ţării. De asemenea, Colegiul va convoca şi prezida Congresele
naţionale de arheologie şi istorie antică care vor avea loc din doi în doi ani.
Un subcapitol deosebit de important (K) al acestui Anteproiect în constituie Comisiunea
Arheologică a României (vezi art. 62-73 ). Înfiinţarea acestei comisii ca for suprem de
coordonare a întregii activităţi arheologice din ţară se impunea ca o necesitate, ţinând seama de
amploarea pe care o luaseră cercetările în acest domeniu. Ea trebuia să funcţioneze independent
de Comisiunea Monumentelor Istorice care avea menirea să conserve şi să restaureze
monumentele istorice confonn decretului-lege din 28 iulie 1919. Pentru a avea o imagine mai
clară asupra scopului, mai exact a obiectivelor ce trebuiau îndeplinite, ne vom referi succint la
unele articole ale Anteproiectului de faţă. Astfel, art. 62 prevede următoarele:
• Comisiunea Arheologică se va afla sub autoritatea Ministerului Cultelor şi Artelor,
fiind o institutie
deosebită de Comsiunea Monumentelor Istorice.
,
• Scopul Comisiunii Arheologice este de a veghea la executarea prevederilor legii de
faţă şi anume:
- să se preocupe de îngrijirea conservării, reparării, consolidării şi restaurării lucrurilor
antice din întreaga ţară;
- să conducă şi să supravegheze cercetările, săpăturile şi descoperirile întâmplătoare de
obiecte antice;
- să inventarieze lucrurile antice mobile şi imobile de pe teritoriul ţării;
- să controleze antichităţile din muzee şi din colecţiile publice şi private;
- să înlesnească şi să încurajeze înfiinţarea de muzee regionale, comunale, locale;
- să contribuie prin cercetări şi publicaţii la programul studiilor ştiinţifice asupra
antichităţilor naţionale.

În ceea ce priveşte competenţa Comisiunii, ai cărei membri sunt numiţi pe timp de cinci
ani, se menţionează că numărul lor este de nouă (vezi art. 63). Unii dintre aceştia trebuiau
desemnaţi iar alţii aleşi din rândul membrilor Colegiului Arheologic. Din cei desemnaţi făceau
parte trei membri: unul desemnat de Academia Română, al doilea în persoana Preşedintelui
Comisiunii Monumentelor Istorice iar al treilea în persoana directorului Muzeului Naţional de
Antichităţi din Bucureşti. Ceilalţi şase membri proveneau din rândul Colegiului Arheologic.
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În ceea ce priveşte publicaţiile arheologice (vezi art. 71) Comisiunea va prelua asupra sa
periodicul în limbi străine Dacia al Muzeului Naţional de Antichităţi, revistă înfiinţată de
Vasile Pârvan în 1924. De asemenea, Comisiunea va publica şi un Buletin (în limba română)
care va cuprinde, în sumar, atât dări de seamă asupra Comisiunii, cât şi rapoarte asupra
cercetărilor şi săpăturilor curente. Totodată, Comisiunea va putea publica monografii, studii,
inventarii, cataloage etc.
Ceea cc trebuie să reţinem în încheierea acestui subcapitol, aşa cum de altfel am subliniat
şi în prima parte a prezentării Anteproiectului, sunt preocupările Comisiunii referitoare la
investigaţiile şi studierea acelei lungi perioade a istoriei cuprinsă între paleolitic şi secolul al
XIV-iea (întemeierea Principatelor Române). Este necesar să amintim şi articolul 72 care
prevede că, la cererea Comisiunii Monumentelor Istorice, Comisiunea Arheologică va putea
ceda pentru îngrijire şi conservare monumente mai vechi dar care nu vor putea data decât după
secolul al VI-lea după Christos.
Penultimul subcapitol (L) asupra căruia vom zăbovi este cel care se referă la statutul
Muzeelor (vezi art. 74-83). Astfel, art. 74 şi 75 prevăd că toate muzeele de antichităţi din ţară
trebuie să se afle sub controlul Comisiunii Arheologice a României şi să posede autorizaţia
acesteia dacă au în patrimoniu obiecte antice.
Comisiunea Arheologică a României considcră)vezi art. 76) că „Singurul muzeu de stat
cu activitate pe întreg teritoriul României şi singurul care poate avea titlul de naţional este
Muzeul National de Antichităţi din Bucureşti".
În ceea ce priveşte Muzeele regionale de Stat (vezi art. 78), cu activitate limitată la
anumite regiuni istorice sau geografice, se prevede că în cazul în care ele au mai multe secţiuni,
secţiunea arheologică din cadrul lor va putea funcţiona ca un muzeu regional aparte.
De asemenea, se menţionează ca Muzee regionale următoarele:
- Muzeul Institutului de Studii clasice din Cluj
- Muzeul de Antichităţi al Universităţii din Iaşi
- Secţiunile similare ale muzeelor Craiova, Timişoara, Chişinău şi Cernăuţi
- Se subliniază că Muzeul Naţional de Antichităţi din Bucureşti va putea servi şi ca
Muzeu regional pentru Muntenia.
În afara acestor categorii de Muzee, Anteproiectul prevede la art. 79 că în oraşele capitale
de judeţ vor putea funcţiona muzee judeţene de antichităţi sau secţiuni arheologice, având drept
câmp de activitate cuprinsul judeţului respectiv. Directorii acestor muzee judeţene vor fi numiţi
de către Ministerul Cultelor şi Artelor. dar cu avizul Comisiunii Arheologice.
Municipiile şi comunele urbane pot înfiinţa pe cheltuiala lor muzee municipale şi
comunale precum şi secţiuni arheologice însă câmpul lor de activitate se va limita la teritoriul
respectivei localităţi şi al celor din jur. pe o rază de 15 km. Comunele rurale vor putea avea şi
ele muzee dar nu vor putea deţine antichităţi decât sub titlul de depozit provizoriu. Vor putea
exista şi muzee locale, dar acestea vor funcţiona numai în localităţile cu şantiere de săpături
oficiale, permanente şi sub directa conducere a instituţiei care întreprinde respectivele săpături.
De asemenea, Comisiunea Arheologică poate autoriza (vezi art. 80) înfiinţarea muzeelor
publice din ţară care vor avea un regulament de funcţionare aprobat de Comisiunea Arheologică a României, precum şi înfiinţarea unor Muzee private apai1inând, fie unei asociaţii, fie
unei instituţii cu caracter privat (vezi art. 81 ), dar care să posede obiecte antice.
Este important de reţinut că directorii Muzeelor regionale vor avea, pe lângă activitatea ce
le revine şi calitatea de inspectori regionali, misiunea lor fiind aceea de a ţine sub control
muzeele de antichităţi judeţene, comunale şi pe cele private. Inspectorii vor da seama de
activitatea lor Comisiunii Arheologice (vezi art. 82). În sfârşit, în ultimul articol (83) se
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menţionează

faptul că nici o numire în una din instituţiile amintite nu se va putea face fără
avizul Comisiunii Arheologice a României.
În încheierea acestei scurte prezentări putem spune că multe din cele prevăzute în
articolele Anteproiectului de lege sunt deosebit de actuale, altele, în schimb, sunt depăşite. Dar,
ce putem afirma cu certitudine este că, în fruntea acestor acţiuni de organizare muzeistică, de
organizare pe temeiuri ştiinţifice, modeme a arheologiei româneşti, s-a aflat Muzeul naţional de
Antichi tăti .

.

Generalităti
,

Art. I Sunt supuse dispoziţiilor acestei legi lucrurile mobile şi imobile de interes
arheologic şi artistic a căror dată se cuprinde între cele mai vechi timpuri preistorice şi epoca
întemeierii principatelor Române. Lucrurile imobile şi mobile mai noi decât această epocă
rămân sub dispoziţiile decretului-lege pentru conservarea şi restaurarea monumentelor
istorice din 29 iulie 1919.
Se socotesc astfel ca ţinând de legea de faţă:
a) Locurile cu resturi istorice şi protoistorice, ori greco-romane, ori din epoca năvă
lirilor barbare, precum: peşteri, stânci cu desene, cu inscripţii, cu sculpturi ori cu.firide, silişti,
grădişti, cetăţui, măguri, gorgane, necropole, monninte izolate, castre, cetăţi cu ziduri, turnuri,
valuri, şanţuri, vetre de oraşe, monumente funerare, triumfale, edilitare, temple, biserici
creştine din primele veacuri, drumuri, pavaje, poduri, apeducte, canale, cisterne. Fântâni,
cariere, mine, vetre de foc, cuptoare, ateliere, case izolate, câmpuri de bătălii şi locurile cu
orice resturi de lucrări în zid, fn stâncă sau fn pământ, care se referă sau pot .fi socotite ca
referindu-se la epocile menţionate;
b) Obiectele care datează sau ar puteafi datate fn aceleaşi epoci,fie că aufost găsite în
aşezări vechi, în morminte ori în unul din locurile menţionate în alineatul precedent, fie că au
fost găsite sub formă de depozite sau comori,fie fn chip răzleţ, şi anume: resturi de animale, de
specii dispărute, oseminte omeneşti, resturi de animale din specii actuale găsite printre resturi
de aşezări omeneşti vechi, unelte, arme şi podoabe făcute din piatră, din os, din corn, din
.fildeş, din scoici, din lemn, din metal, din lut ars, din sticlă, din pietre preţioase, din
chihlimbar, apoi obiecte de cult, pietre cu inscripţii, pietre cu ornamente şi figuri sculptate,
pictate, desenate ori gravate, statui, figurine de lut, de os, de piatră ori de metal, fragmente
arhitectonice ( coloane, capiteluri, baze, arhitrave, frontoane, frize, stucuri, case toane,
mozaicuri etc.), monede, vase de metal, vase ceramice, cioburi de orice fel, pietre cu urme
oricât de neînsemnate de prelucrare prin mâna omenească şi orice obiect constituit din orice
fel de substanţă care prezintă un indiciu oricât de mic de.folosire fn epocile antice menţionate.
Art. 2 Toate lucrurile mobile şi imobile din categoriile specificate fn art. 1 care
s-au descoperit fn trecut sau se vor descoperi fn viitor pe teritoriul României
sunt considerate de drept ca bunuri naţionale.
Legea
Indiferent de locul unde se qfiă şi indiferent de drepturile posesorilor de fapt,
C.M.I.
1913, art. I aceste lucruri sunt fără excepţie sub ocrotirea şi controlul statului, în scopul de
a fi păstrate fn starea în care au fost descoperite şi de a fi ţinute la dispoziţia
cercetărilor ştiinţţfice şi a cunoştinţei publice În general.
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Cercetări şi săpături

Art. 3 Dreptul de a face cercetări şi săpături pentru descoperirea monumentelor şi
obiectelor indicate fn art. 1 aparţine exclusiv Statului.
Nimeni nu poate executa asemenea lucrări, nici chiar pe proprietatea sa, decât pe baza
unei delegaţii sau autorizaţii a Comisiunii Arheologice a României.
Cercetările şi săpăturile sunt de două feluri:
a) Oficiale, când sunt făcute din iniţiativa Statului prin Comisiunea Arheologică a
României, şi
b) Autorizate, când sunt făcute din iniţiativa şi pe cheltuiala unei persoane particulare
sau a unei instituţii private, persoană morală, ori a unei instituţii publice nedepinzând de
Comisiunea Arheologică a României.
Art. 4 De asemenea, aparţine Statului dreptul de a repara, de a restaura şi de a consolida
un monument ori un obiect antic. Nimeni nu poate proceda la o lucrare de acest fel fără
autorizaţia Comisiunii Arheologice a României.
Nimeni sub nici un motiv nu poate proceda la distrugerea unui monument sau obiect din
cele indicate fn art. 1.
Art. 5 Cercetările şi săpăturile oficiale vor fi Încredinţate În principiu numai membrilor
Colegiului Arheologic, instituit prin legea de faţă.
În chip excepţional ele pot fi Încredinfate şi altor persoane care au o pregătire de
specialitate dovedită prin titlul de licenţiat fntr-o specialitate arheologică sau înrudită cu
arheologia ori prin titlul de/ost membru al şcolilor Române din Roma şi din Franţa, precum şi
prin studii publicate şi fntr-o activitate pe termen controlată de către un membru al Colegiului
Arheologic.
De asemenea, se pot fncredinţa exclusiv cercetări fără drept de săpături care să
depăşească 2 m cubi de teren, oricărei persoane care a dovedit interes şi pricepere pentru
lucrurile antice. Această dovadă trebuie făcută prin raportul unui membru al Colegiului
Arheologic.
Art. 6 Cercetările şi săpăturile autorizate nu pot fi executate decât în prezenţa unui
delegat al Comisiunii Arheologice a României, care poate dispune oprirea lucrărilor
respective dacă nu corespund prevederilor din legea de faţă sau prevederilor speciale ale
autorizaţiei.

Art. 7 Cercetările şi săpăturile autorizate se fac pe cheltuiala persoanei sau instituţiei
care a cerut autorizaţia. De către aceeaşi persoană sau de către aceeaşi instituţie sunt
suportate şi cheltuielile necesitate de deplasarea delegatului oficial însărcinat să asiste la
lucrări.

Statul, judeţele ori comunele nu pol acorda subvenţii pentru cercetări şi săpături
autorizate decât instituţiilor. Asemenea subven(ii, sub nici un cuvânt nu se pot da din fondurile
Comisiunii Arheologice a României.

Lucrurile antice imobile
Art. 8
statului.

Cercetările şi săpăturile

autorizate m, se potface pe terenurile care aparţin direct
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Pe terenurile aparţinând comunelor, judeţelor ori instituţiilor subvenţionate de Stat,
judeţe ori comune, asemenea cercetări şi săpături pot fi îngăduite numai instituţiilor.
Legea
1892, art. 8;
Legea italiană 1909 şi
Legea

Art. 9 Statul are dreptul de a.face cercetări şi săpături arheologice în orice
loc de pe teritoriul ţării, prin intennediul Comisiunii Arheologice a României,
indiferent dacă e vorba de o proprietate publică ori de o proprietate privată.
Locul respectiv poate fi ocupat de către organele oficiale, competente pe toată
întinderea necesară şi pe tot timpul necesar lucrărilor.

italiană

1928, art. 8
Art. JO În cazul că cercetările şi săpăturile se fac pe o proprietate privată,
Legea
Statul e obligat să despăgubească pe proprietar pentru stricăciunea adusă
1892, art. 8; rentabilităţii superficiale a locului.
Despăgubirea nu va putea întrece suma cheltuielilor ce ar fi necesare spre a
Legea
italiană
pune locul în situaţia anterioară lucrărilor de cercetări ori săpături. În caz de
1928, art. 20 neînţelegere directă cu proprietarul se va recurge lajustiţie,fără ca lucrările să
~ - - - - ~ fie întrerupte.
Legea
C.M.l.
1919, art. 3

Art. 11 Sunt interzise orice construcţii sau lucrări publice ori private care ar
dăuna siguranţei, stilului, caracterului şi aspectului estetic al unui monument
antic.
În localităţile cu monumente antice numeroase nici o construcţie sau
lucrare publică ori privată nu va putea fi aprobată fără avizul şi fără controlul
Comisiunii Arheologice a României. În cazuri de forţă majoră şi numai pentru
lucrări de utilitate publică se pot admite lucrări din cele interzise în alineatul
prim al prezentului articol, însă numai pe baza unei legi speciale şi luându-se
toate măsurile ca paguba adusă monumentului antic respectiv să fie cât mai
redusă.

Art. 12 O săpătură oficială sau autorizată întreprinsă în apropierea unei
clădiri sau construcţii, a cărei siguranţă e ameninţată, poate fi întreruptă la
cererea proprietarului sau a autorităţii comunale.
Comisiunea Arheologică poate însă face apel fmpotriva acestei cereri sau
poate cere exproprierea imobilului ameninţat.
Art. 13 Se poate expropria orice lucru imobil de interes arheologic,
precum şi locul dimprejur necesar pentru lucrările de exploatare, pentru căile
de acces, pentru asigurarea unui spaţiu de vizibilitate, pentru extragerea de
apă potabilă şi pentru tot ce e fn iegătură cu paza şi cu exploatarea ştiinţifică a
acestui lucru imobil. Exproprierea va fi făcută fn favoarea şi pe cheltuiala
comunei, când e vorba de locuri aflate în oraşele reşedinţe de judeţe şi în
favoarea şi pe cheltuiala judeţelor când e vorba de alte locuri. Paza şi
conservarea monumentelor expropriate cad în grija autorităţilor care au.făcut
exproprierea.
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Legea 1892,
art. 8,
Legea
C.M.l.
1919, art. 3,
Legea

Păunescu

Exproprierea poate fi cerută şi de proprietarul locului respectiv. De
asemenea, poate fi făcută şi de către comune şi judeţe cu avizul Comisiunii
Arheologice a României. Nici un monument expropriat nu poate trece în
pose.riunea unei persoane private sub nici un motiv. El poate fi însă cedat spre
îngrijire unei instituţii publice sau private, persoană morală.

italiană,

art. 9
Art. J4 Exproprierea se va efectua potrivit nonnelor obişnuite pentru cazurile de utilitate
publică însă cu precădere. La fixarea preţului exproprierii nu se va ţine seamă de valoarea
lucrurilor antice imobile sau imobile sau mobile de pe locul expropriat ci numai de
rentabilitatea obişnuită a suprafeţei celui loc.
Lucrările de exploatare pot continua pe locul supus exproprierii fără să se aştepte
sfârşitul formalităţilor de expropriere.
Art. 15 Monumentele antice care se află pe proprietăţile Statului, ale judeţelor ţin direct
de Comisiunea Arheologică a României. Când se află pe o proprietate privată, ele aparţin
proprietarului respectiv, însă sunt supuse dreptului de control al Comisiunii Arheologice _a
României, proprietarul fiind obligat să îngrijească pe propria cheltuială de paza şi buna lor
stare.

Lucrurile antice mobile
Art. 16 Lucrurile antice mobile se află ca şi cele imobile, sub controlul Comisiunii
Arheologice a României, indiferent dacă sunt proprietate publică ori proprietate privată.
Obiectele de acest fel aflate în posesiunea Muzeelor naţionale, regionale, judeţene,
comunale şi a oricărei Instituţii publice sunt proprietate directă a Statului, iar Comisiunea
Arheologică a României poate dispune de ele după cum va crede de cuviinţă în interesul unei
mai hune conservări şi al unei mai bune valor(ficări ştiinţifice.
Regulame
nt, 1893,
art. 8-9

Art. 17 Toate muzeele de orice fel, toate instituţiile publice sau private şi toate
persoanele care posedă colecţii de obiecte antice mobile sunt datoare să
prezinte Comisiunii Arheologice a României, în termen de doi ani de la data
promulgării prezentei legi, un inventar de obiecte pe care le conţin acele
colecţii.

Inventarul va.fi.făcut în trei exemplare a căror identitate vafi legalizată de o autoritate
judiciară. Un exemplar van.fi Înaintat Comisiunii Arheologice a României, unul se va păstra în
arhiva autorităţii care a procedat la legalizarea şi al treilea va rămâne persoanei sau
instituţiei care posedă obiectele.
Art. 18 Persoana sau instituţia respectivă va anunţa apoi prin declaraţie scrisă
Comisiunii Arheologice a României, În termen de 30 de zile, orice obiect care se va.fi adaos la
cele menţionate î11 inventar.
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Aceeaşi declaraţie

va trebui.făcută în acelaşi termen şi de persoana sau instituţia care va
începe a-şi alcătui în viitor o colecţie de obiecte antice precum şi de orice posesor al unuia sau
mai multor obiecte antice.
Art. 19 Toate obiectele antice aflate în posesiunea unei persoane sau instituţii din cele
specificate la art. 17 sunt în chip permanent sub controlul Comisiunii şi oricărui persoane
recomandate de către Comisiune. De asemenea, e obligat să permită reproducerea obiectului
şi chiar să-l împrumute Comisiunii pe timp limitat, în scop de studiu, garantându-i-se respectul
drepturilor eventuale de prioritate la publicare, în cazul că obiectul e inedit.

Art. 20 Nici un obiect antic aflat în posesiunea persoanelor şi instituţiilor
Legea 1892,
nu poate fi distrus ori deteriorat. Nici unul nu poate fi reparat ori restaurat
art.6
fără autorizaţia Comisiunii Arheologice a României.
Art. 21 Dacă persoana sau instituţia care posedă o colecţie de obiecte
Legea 1892,
antice nu respectă dispoziţiile legii de faţă privitoare la acele obiecte,
art. 6,
Comisiunea are dreptul să ceară exproprierea colecţiei în favoarea unui muzeu
Legea
public aparţinând Statului, judeţelor sau comunelor ori unei instituţii subvenitaliană
ţionate de Stat.
~-------'
În nici un caz o asemenea expropriere nu poate fi efectuată în favoarea
unei persoane private. De asemenea, se poate expropria un obiect de importanţă
ştiinţifică şi artistică excepţională. Exproprierea poate fi cerută şi de proprietarul colecţiei.
Fixarea preţului de expropriere se va face prin învoială iar în caz de
neînţelegere prin arbitraj recurgându-se la un comitet ad-hoc prezidat de
preşedintele tribunalului din judeţul în care se a_fiă colecţia şi compus din
-----~
patru experţi: doi propuşi de către Comisunea Arheologică a României şi
Legea
doi propuşi de către persoana sau instituţia care posedă colecţia supusă
italiană,
1928, art. 16 exproprierii. Cheltuielile necesitate de plata experţilor şi de lucrările acestui
comitet vor fi suportate în chip egal de către Comisiune şi de către posesorul
colecţiei. Încheierea comitetului poate fi atacată în recurs. În tot timpul
.___
__. litigiului colecţia va fi sigilată şi ţinută la dispoziţia tribunalului

____

Art. 22 Funcţionarii de muzee, de instituţii ştiinţifice cu caracter arheologic şi istoric, de
instituţii judiciare ori administrative, funcţionarii poliţieneşti, ofiţeri ori subofiţeri de poliţie
urbană sau rurală, precum şi orice salariaţi de Stat, judeţ ori comună chemaţi să execute prin
autoritatea serviciului lui prevederile legii de.faţă nu-şi pot alcătui colecţii private de obiecte
antice. Dacă în momentul promulgării acestei legi posedă asemenea colecţii sunt datori să
prezinte wz inventar în condiţiile specţficate la art. 17 fiindu-le interzis să achiziţioneze un alt
obiect antic peste acelea.
Aceloraşi prevederi sunt supuşi şi membrii Colegiului Arheologic, precum şi persoanele
din afara Colegiului cărora li se încredinţează cercetări şi săpături potrivit art. 5.
De la prevederile prezentului articol sunt exceptate obiectele răzleţe păstrate ca amintiri
personale, prin moştenitori prin donaţie dacă nu sunt mai mult de zece.
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Art. 23 Obiectele antice mobile provenind din cercetarz şz sapaturi
Legea 1892,
viitoare sunt supuse aceloraşi dispoziţii ca şi obiectele intrate în muzee şi în
art. 6
posesiuni private înainte de promulgarea acestei legi.
Obiectele de acest fel descoperite pe proprietăţile Statului, ale judeţelor şi
ale comunelor aparţin direct Statului şi vor fi distribuite muzeelor publice după
dispoziţiile Comisiunii Arheologice a României.
Obiectele descoperite pe o proprietate privată prin săpături oficiale
aparţin, de asemenea, în întregime Statului.
Art. 24 Obiectele antice mobile descoperite pe o proprietate privată prin
săpătl,ri autorizate aparţin jumătate Statului iar jumătate persoanei ori
instituţiei care a făcut săpăturile. Comisiunea Arheologică a României are
dreptul să-şi reţină şi această parte sau numai unele obiecte din ea, dând în
,--------,
Legea 1892, schimb contravaloarea În bani. Această contravaloare se stabileşte prin
Învoială sau prin procedura indicată la art. 21.
.__
art. 6
Obiectele care intră Într-un muzeu ori într-o colecţie publică sau privată
În urma unor săpături autoriz.ate sunt supuse condiţiilor specificate la
art. 16-21.
L...-------'

____

__,

Art. 25 Comisiunea Arheologică a României poate încredinţa o parte din materialul
descoperit prin săpături oficiale unui muzeu al unei instituţii culturale de caracter privat,
persoană morală dar cu condiţia ca muzeul sâ corespundă prevederilor legii. De asemenea,
poate fncredinţa material antic mobil ca depozit provizoriu, mu4.eelor şcolare. Toate aceste
cedări se pot Însă revoca dacă materialul 1111 e conservat după normele prevăzute de legea de
faţă.

Nici un obiect descoperit prin săpături oficiale nu poate fi cedat sub nici un cuvânt şi sub
nici o.formă unei colecţii aparţinând unei persoane private.

. Descoperiri

întâmplătoare

Legea
Art. 26 Descoperirile de lucruri antice, mobile ori imobile, făcute din
1892, art. 4 mtâmplare, cu prilejul unei săpături având alt scop decât acela de a căuta anti.________, chităţi, trebuie anun(alt' în tennen de cel mult trei zile autorităţii administrative,
judiciare sau poliţieneşti celei mai apropiate, fie de către descoperitor, fie de
către orice persoană care a.fost pusă În curent cu descoperirea sau căreia i s-a
cerut părerea asupra valorii obiectelor descoperite. fn acest timp lucrările
trebuie întrerupte În acel loc, iar monumentul descoperit trebuie conservat în
starea în care a/ost descoperit. Lucrurile mobile descoperite pot.fi transportate
în scopul de a.fi mai bine păstrate.
Autoritatea anunţată va lua în primire lucrurile mobile şi imobile descoperite, îngrijind
paza şi de integritatea lor şi va avertiza în timpul cel mai scurt Comisiunea Arheologică a
României sau pe delegatul ei regional cel mai apropiat. Lucrările care au dus la descoperirea
Întâmplătoare nu vor putea fi reluate decât după hotărârea Comisiunii, care poate cere şi
exproprierea locului respectiv.
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Art. 27 Lucrurile antice mobile şi imobile descoperite din întâmplare sunt supuse
dispoziţiilor din articolele precedente pentru lucrurile asemănătoare găsite prin cercetări şi
săpături.

Pentru integritatea lucrurilor mobile descoperite din întâmplare e responsabil
descoperitorul sau persoana căreia acesta i le va .fi încredinţat. Această responsabilitate
încetează din momentul predării acelor lucruri în grija autorităţilor.
Pentru siguranţa şi integritatea lucrurilor imobile descoperite din întâmplare e
responsabil posesorul locului, fie că e proprietar, fie că e chiriaş. Dacă locul e proprietate
publică sau se află sub tutelă judiciară, răspunderea o are persoana însărcinată cu
administrarea acelui loc.
Art. 28 Lucrurile antice mobile descoperite din întâmplare pe o proprieLegea 1892,
tate a Statului, a judeţelor, a comunelor sau a instituţiilor subvenţionate de
art. 6:
,,jumătate"; Stat, aparţin Statului şi vor fi trimise Comisiunii Arheologice a României sau
legea
Muzeelor regionale şi judeţene celor mai apropiate.
Lucrurile antice mobile descoperite din întâmplare pe o proprietate
italiană,
particulară se vor distribui astfel: un sfert va reveni proprietarului locului, iar
1928,
art. 24: ,. la trei sferturi Statului, după hotărârea Comisiunii Arheologice a României.
Sfertul cuvenit proprietarului poate fi reţinut de Comisiune în schimbul
quarta
parte"
contravalorii în bani, stabilită prin învoială ori prin procedura indicată la
art. 21.
Art. 29 descoperitorul din întâmplare al unui lucru antic mobil sau
Legea 1892,
imobil, dacă şi-a îndeplinit îndatoririle prevăzute la art. 26 şi 27 are dreptul să
art. 6:
primească un premiu fixat de Comisiunea Arheologică a României după
„după
importanţă" importanţa descoperirii. Premiul însă nu poate depăşi un sfert din valoarea
comercială a lucrului descoperit şi vafi scăzut sau chiar anulat dacă acel lucru
va fi suferit vreo stricăciune din vina descoperitorului.

~-----

În afară de premiu, descoperitorul are dreptul la despăgubiri din partea
Comisiunii pentru eventualele cheltuieli prilejuite de îndeplinirea îndatoririlor
italiană,
1928, art. 2 prevăzute la art. 26 şi 27. Aceleaşi despăgubiri pot fi cerute şi de către orice
altă persoană care În locul descoperitorului va fi îndeplinit acele îndatoriri.
Suma despăgubirilor va fi fixată pe bază de acte ori după învoială. În caz de
.._
__, neînţelegere se va recurge la justiţie .
Legea

____

Alienări

Art. 30 Lucrurile antice mobile sau imobile care aparţin Statului,
judeţelor, comunelor ori instituţiilor subvenţionate de Stat, sunt inalienabile.
italiană,
1928, art. 2 Ele nu pot fi cedate sub nici un motiv unei persoane private, iar unei instituţii
pot fi cedate numai sub titlu de depozit.
Excepţie de la acest articol fac numai acele obiecte imobile pe care
Comisiunea Arheologică a României le va dărui Muzeelor din străinătate în
schimb de obiecte analoage ori de publicaţii arheologice, ori numai în scop de
propagandă naţională în condi(iile prevăzute la art. 36.
~----Legea
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private care au colecţii şi muzee n-au dreptul să cedeze
antichităţile aflate în posesia lor unei persoane private .
.---------,
Legea 1892,
Art. 32 Persoanele private care posedă obiecte, fie izolate, fie în colecţii
art. 6;
au dreptul să transmită acele obiecte în altă proprietate în orice mod. Sunt însă
Regulament, obligate să anunţe această transmisiune Comisiunii Arheologice a României
1893, art. JO cerând şi ştergerea lor din inventarul alcătuit potrivit art. 17-18 şi înscrierea
lor în inventarul noului posesor.
Art. 31

Instituţiile

'------~

Art. 33 Statul, judeţele şi comunele au dreptul de preemţiune la orice
vânzare de lucruri antice, pe baza preţului fixat în contractul de vânzare.
iraliană,
1928, art. 2 Celelalte condiţii din contract nu leagă Statul. Dacă preţul din contract nu e
socotit convenabil sau dacă nu există nici un contract, Statul, judeţul sau
şi art. 6
comuna vor face cumpărarea prin învoială ori după procedura indicată la
art. 21.
Statul, judeţul sau comuna trebuie să-şi exercite dreptul de preemţiune în
timp de un an, În cursul căruia vânzarea nu se va putea efectua. După trecerea
acestui termen. Statul, judeţul ori comwza pot impune o prelungire de încă trei
luni, după care. dacă dreptul de preemţiune nu s-a exercitat, vânzarea eliberă.
Termenul se reduce lajumătate,fără prelungire, dacă vânzarea se face de
către o instituţie privată indreptâ/itâ a avea o colecţie sau un Muzeu public de
lucrări antice.
Orice vânzare efectuară împotriva prescripţiilor din prezentul articol e
nulă iar vechiul lor pnsesor e ţinut responsabil mai departe de tot ce priveşte
articolele vândute .
.--------,
Art. 34 Persoanele ori instituţiile care posedă obiectele antice mobile sunt
Regulament,
datoare să anunţe Comisiunea Arheologică a României ori de câte ori mută
1893,
acele obiecte, fie toatty, fie parte din ele, dintr-o localitate în alta sau dacă e
art. 11
vorba de aceeaşi localitate. dintr-un domiciliu într-altul ..
Legea

Art. 35 Lucrurile antice de sub prevederile legii de faţă pot fi confiscale prin lwtârâre judiciară, Însă nu pot fi scoase la licitaţie publică decât
numai dacă e vorba de acoperirea unei datorii faţă de o persoană, ori de o
instituţie privată şi numai după ce s-a exercitat dreptul de preemţiune
potrivit art. 33.
~-------J
Dacă e vorba de acoperirl'a unei datorii faţă de Stat.judeţ, comună sau
instituţie care depinde de bugetul public, lucrurile vor trece direct în posesiunea Statului, judeţelor, comunelor sau instituţiilor respective, care vor
dispune de ele cm~form avizului Comisiunii Arheologice a României iar
valoarea lor, stabilită, stabilită după normele prevăzute în art. 21 va fi
scăzută din datoria pentru care au fost confiscate. Dacă datoria e mai mică
decât valoarea lucrurilor co,~fiscate se va permite posesorului parte din
lucruri reprezentând dţferenţa, dar ţinându-se seama de preferinţa Comisiunii
Arheologice a României.
Regulament,
1893,
art. 13
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Export de obiecte antice
Legea 1892,
Art. 36 Nici un obiect antic nu poatefio exportat fără autorizaţia directă
art. 6-10;
a Comisiunii Arheologice a României. Autorităţile vamale sunt răspunzătoare
Regulament, de îndeplinirea acestei prescripţii.
1893,
Autorizaţia nu poate .fi dată decât pentru obiecte de importanţă
art. JO şi
secundară, care se află în Muzeele din ţară în exemplare numeroase şi a căror
32; Legea
ieşire din ţară nu poate aduce nici o pagubă istoriei arheologiei şi artei
1919, art. 4; naţionale.
legea
De asemenea, autorizaţia se poate da pentru copii de orice natură, după
italiană
orice fel de obiect şi pentru orice lucru care se poate constata în chip
1928,
indubitabil că e fals, menţionându-se însă acest lucru în autorizaţie.
art. 15-18.
Obiectele efectuate din metale nobile şi pietre preţioase afară de
monedele de argint de tipuri banale, precum şi orice obiect unic sau rar sunt cu
desăvârşire oprite de la export.
Art. 37 importule liber pentru orice obiect antic. Însă pentru ca posesorul
Regulament,
obiectelor să păstreze dreptul de a exporta obiectele importate va trebui să
1893,
înştiinţeze pe primar sau pe prefect în termen de 30 de zile de la data intrării
art. 14 şi
33-34
acelor obiecte în ţară, prezentând un inventar exact al obiectelor şi cerând un
certificat. Acelaşi certificat poate fi eliberat, la cerere şi de către autorităţile
Certificatul trebuie înnoit din cinci în cinci ani.
------ vamale.
Atât autorităţile administrative cât şi cele vamale vor trimite inventarul
Comisiunii Arheologice a României. Pentru obiectele importate, posesorul lor
va trebui să respecte toate prevederile acestei legi, ca şi pentru obiectele
indigene.
În caz de nerespectare a condiţiilor de mai sus, Comisiunea are dreptul să
considere obiectele respective ca indigene şi să le interzică exportul. De
asemenea, când va constat sau va avea motive temeinice să presupună că
printre obiectele importate se află unele care au fost cândva descoperite pe
teritoriul actual al României, are dreptul să interzică exportul acelor obiecte.
Obiectele antice importate care au rămas în ţară mai mult de cinci ani de
la obţinerea ultimului cert~ficat de import şi pentru care nu s-a făcut Comisiunii
cerere de reînnoire a certificatului, sunt permise la export numai în limitele
art. 36.
Art. 38 Decizia de interzicere a exportului de obiecte antice luată de către
Comisiunea Arheologică a României e fără apel.
Art. 39 Statul, judeţele sau comunele au dreptul să cumpere obiectele
prezentate la export în condiţii .fixate la art. 33. Fac excepţie obiectele
importate dacă posesorul lor a îndeplinit condiţiile cerute la art. 37.
Prohibirea unui obiect antic de la export nu implică datoria Statului,
judeţelor ori comunelor de a-l cumpăra.
Art. 40 Comisiunea Arheologică a României poate autoriza scoaterea
temporară din ţară a obiectelor antice pentru scopuri ştiinţifice ( expoziţii,
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congrese, studiu etc.) numai membrilor Colegiului Arheologic, cu condiţia ca
să le aducă într-un termen limitat şi în bună stare. Fac excepţie obiectele de o
valoare excepţională prin arta lor, prin însemnătatea lor arheologică sau prin
materia din care sunt făcute, precum şi obiectele deosebit de fragile.

Inventarierea, supravegherea, respectarea lucrurilor antice
Legea 1892,
art. 4 şi 6;
Reg. 1893,
art. 8-10 şi
37 prevăd
clasarea
p. mobile;
Reg. 1893,
art. 41 nu
prevede
p. imobile;
legea C.M./.
1919, art. 5

Art. 41 Lucrurile antice mobile şi imobile, fiind prin definiţie bunuri
naţionale, în orice condiţii s-ar afla, n-au nevoie de o clasare prealabilă spre a
intra sub prevederile legii de faţă. Distrugerea sau alterarea lor e pedepsită
indiferent dacă au fost cunoscute sau nu autorităţilor mai înainte.
Art. 42 pentru a uşura studierea şi conservarea lor, toate lucrurile antice
mobile şi imobile găsite pe teritoriul ţării vor fi înscrise de către Comisiunea
Arheologică a României într-un inventar. Partea din inventar privitoare la
lucrurile antice imobile va fi publicată fn

pedepseşte

distrugerea
indiferent
de clasare
Legea CMP,
Monitorul Oficial". Publicarea va trebui să
1982, art. 3 la promulgarea legii de faţă.

înceapă până

la al doi ani de

Inventarul va.fi completat anual şi revizuit din cinci În cinci ani. Completările anuale şi inventarul revizuit se vor publica în „ Monitorul Oficial".
Alcătuirea, completarea şi revizuirea inventarului de lucruri imobile se
vor face cu concursul autorităţilor administrative, şcolare şi bisericeşti din
localităţile În care se găsesc resturi antice.
Art. 43 Prefecturile, preturile, primăriile de municipii, de comune urbane,
suburbmze şi rurale, posturile de jandarmi, posturile de grăniceri, ocolurile
silvice, muzeele şi şcolile de orice fel sunt datoare să extragă din inventarul
publicat în „ Monitorul Oficial" lista monumentelor antice din regiunea care
cade sub autoritatea ori sub activitatea lor şi să afişeze în chip permanent în
localurile respective.
Legea
1892,
art. 9;
Regulament, 1893,

Art. 44 Funcţionarii administrativi, începând cu prefecţii, pretorii şi
primarii, o_fiţerii şi subofiţerii de jandarmi, ofiţerii şi subofiţerii de grăniceri
din posturile de frontieră, inspectorii şi revizorii şcolari, profesorii secundari,
institutorii şi învăţătorii, membrii clerului, arhitecţii şi inginerii de orice
specialitate ai Statului. judeţelor şi comunelor, funcţionarii silvici şi ceilalţi
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art. 39-40; funcţionari ai domeniilor publice şi ai domeniilor Coroanei, comandanţii de
Legea CM/ corpuri de trupă sau de detaşamente militare, sunt datori a anunţa de urgenţă
1913,
Comisiunii Arheologice a României orice abateri de la prevederile legii de
art. JO;
faţă şi orice descoperiri întâmplătoare de monumente şi de obiecte antice, şi
Legea CM/ să dea tot concursul lor, la cerere, delegaţilor Comisiunii Arheologice a
1919,
României şi cercetătorilor recomandaţi de ea. neglijarea acestor îndatoriri va
.__
fi socotită ca o contravenţie la propriul lor serviciu şi pedepsită ca atare.
art. 5
De asemenea, orice persoană care află de o abatere de la legea de faţă
care n-afost adusă la cunoştinţa autorităţilor, e datoare să înştiinţeze pe unul
din.funcţionarii publici enumeraţi mai sus.

______

Regul.
1893,
art. 41

____

.__

__,

~----Legea

italiană

1928,
art. 14

Art. 45 Nici un lucru antic mobil sau imobil nu poate capata vreo
utilizare străină de semnificaţia sa istorică şi artistică. Orice piatră antică şi
orice obiect antic, în general, care va.fi găsit ca utilizat într-un scop practic,
va putea fi ridicat de autorităţi pe loc, fără nici o despăgubire, şi trimis
Muzeului public cel mai apropiat .
Autorităţile pot cere exproprierea unui imobil în construcţia căruia a
intrat ca simplu material de zidărie un obiect antic.
Se exceptează de la prevederile acestui articol obiectele antice zidite în
construcţii clasate ca monumente şi ocrotite de către Comisiunea Monumentelor Istorice, potrivit decretului-lege din 28 iulie 1919 pentru conservarea şi
restaurarea monumentelor istorice.
Art. 46 Este oprită afişarea de reclame comerciale, de anunţuri private,
pe zidurile antice. Se exceptează anunţurile oficiale referitoare la prescripţiile
legii de faţă.
Sunt de asemenea interzise
zidurile antice.

inscripţiile şi

desenele pictate sau gravate pe

Penalităţi

Art. 47 Se pedepsesc cu amendă de la 1000 la 30000 lei persoanele şi instituţiile care se
vor fi făcut vinovate de unnătoarele abateri: a) cercetări şi săpături pentru căutarea de lucruri
antice fără autorizaţie, b) reparări, restaurări şi consolidări de lucruri antice mobile şi imobile
fără autorizaţie; c) nerespectarea învoielii de a îngriji de paza şi integritatea unui lucru imobil
aflat în proprietatea sa, fără a fi cerut În prealabil desărcinarea şi exproprierea; d) neprezentarea în tennen a inventarului şi a anunţului cerute prin art. 17 şi 18; e) opunerea de a
arăta şi de a pune la dispoziţia cercetătorilor autorizaţi obiectele antice din propria colecţie,
confonn art. 19; f) anunţarea de descoperiri din întâmplare, conform art. 26-27; g) neîngrijirea lucrurilor descoperite din întâmplare conform art. 26-27; h) nerespectarea de către
funcţionarii publici a dispoziţiilor din legea de faţă. Ultimul caz se înţelege fără prejudicii
asupra pedepselor obişnuite cuvenite pentru neexecutarea propriului serviciu.
Art. 48 Se pedepsesc cu amendă de la 2000 la 50000 lei următoarele abateri de la
prevederile legii de faţă: a) efectuarea de construcţii fără avizul Comisiunii Arheologice a
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României în localităţile cu subsol bogat în ruine antice, după ce aceste localităţi vor fi special
menţionate În regulamentul prezentei legi; b) prezentarea de inventar de obiecte mobile false şi
anunţate false cu voinţă a unui obiect antic nou intrat în posesia privată; c) nerespectarea
art. 22 privitor la obiectele antice aflate în posesia.funcţionarilor; d) ascunderea de obiecte
provenite din cercetări şi săpături oficiale şi autorizate, precum şi din descoperiri întâmplă
toare; e) alienarea de obiecte antice mobile sau imobile fără avertizarea Comisiei Arheologice
a României; f) nerespectarea dreptului de preemţiune al Statului potrivit art. 33; g) utilizarea
în scop practic a lucrurilor antice art. 45.
La alineatul g_ se poate dispune eventual şi dărâmarea construcţiilor ilegal efectuate. În
ce priveşte alienările pedepsite prin alineatele g_ şi.f. ele se socotesc în acelaşi timp nule de
drept şi pot fi urmărite chiar dacă sunt în posesia celui de-al treilea. Constatarea abaterii de
alineatul g atrage după sine şi confiscarea pe loc a lucrurilor antice respective.
Art. 49 Pentru distrugerea şi deteriorarea de monumente şi obiecte antice se vor aplica
dispoziţiile prevăzute în codul penal pentru distrugerea de lucruri publice, plus obligaţia de a
repune lucrul distrus în starea de mai înainte. Dacă aceasta reconstituire este imposibilă,
condamnatul va.fi obligat să plătească o sumă egală cu valoarea lucrului distrus, fixată prin
expertiză. Partea care vafi rămas eventual nedistrusă dintr-un obiect deteriorat se va confisca
în favoarea Statului.
·
Art. 50 Nerespectarea dispoziţiilor generale ale legii şi ale dispoziţiilor speciale ale
Comisiunii Arheologice a României de către o persoană sau o instituţie autorizată a face
cercetări şi săpături confonn art. 6-7 c pedepsită cu retragerea autorizaţiei şi eventual cu
pedepsele prevăzute pentru abaterile numite în art. precedente şi următoare. Statul nu e obligat
să retrocedeze nici o sumă pentru cheltuielile investite În săpături autorizate şi Întrerupte, apoi
din vinile prevăzute În prezenta lege. De asemc11t.•a cel condamnate obligat să plătească toate
cheltuielile delegatului oficial al Comisiunii Arheologice a României dacă nu le va plăti în
prealabil potrivit art. 7.
Art. 51 Exportul de obiecte antice fără autorizaţie, tentativa de a efectua un asemenea
export constatată la vamă prin declaraţie.falsă, ascundere etc., precum şi înlocuirea obiectelor
antice autorizate la export se pedepsesc cu confiscarea obiectelor respective în favoarea
Statului şi cu toate formalităţile prevăzute de legi pentru contrabandă.
Dacă obiectul exportat prin contrabandă nu mai poate fi readus în ţară, infractorul este
obligat fn plus sâ plătească Statului o sumâ egală cu valoarea obiectului exportat fixată prin
raportul Comisiunii Arheologice a României.
Art. 52 Se pedepsesc cu amendă de la /OOO la 10000 lei următoarele abateri:
a) neanunţarea de mutare a obiectelor antice conform art. 34; b) complicitatea prin
tăinuirea la abaterile pedepsite prin alineatele a şif din art. 47 şi prin alineatele b, d, e şi g din
art. 48 şi din art. 49 şi 51.
Art. 53 Pe lângă formalităţile prevăzute În a11icolele precedente se vor pedepsi cu
închisoare de la 8 zile la 3 luni: a) persoanele care vor fi distrus sau vor fi ajutat la
distrugerea unui monument antic; b) păzitorii de monumente sau de muzee care fără motiv
bine precizat vor fi lăsat să se distrugă sau să dispară monumente şi obiecte antice lăsate în
paza lor; c) descoperitorii de lucruri antice din întâmplare care vor fi tăinuit descoperirea lor
autorităţilor; d) persoanele care vor.fi exportat obierte antice prin contrabandă fără să le fi
putut readuce în ţară în termen de 2 luni.
Art. 54 Furturile de obiecte antice, traficul cu aceste obiecte din. partea funcţionari.lor
publici însărcinaţi cu îngrijirea şi paza lor, Înlocuirea de obiecte antice fn muzee publice
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precum şi orice infracţiune privitoare la lucruri antice mobile ori imobile nemenţionate în
legea de faţă se vor pedepsi conform prevederilor din codul penal pentru fapte analoge.

Colegiul arheologic
Art. 55 Se instituie sub controlul Ministerului Cultelor şi Artelor Colegiul Arheologic,
instituţie cu caracter ştiinţific cuprinzând pe cercetătorii cei mai calificaţi prin titlurile, prin
funcţiile şi prin activitatea lor în domeniul arheologiei.
Scopul Colegiului e de a ajuta Comisiunea Arheologică a României în toată activitatea ei
de conservare, de inventariere, de supraveghere, de cercetare, de studiere şi de publicare a
patrimoniului arheologic al ţării. De asemenea, Colegiul va convoca şi prezida Congresele
naţionale de arheologie şi istorie antică din doi în doi ani. Sediul Colegiului e în Bucureşti.
Art. 56 Colegiul Arheologic va.fi compus din:
a) toţi profesorii titulari ai cadrelor universitare de istorie antică, antichităţi grecoromane şi epigrafe, preistorie, arheologie sau ai catedrelor universitare de specialităţi derivate
din acestea care există sau care se vor înfiinţa în viitor;
b) directorii şcolilor Române din Roma şi din Franţa;
c) directorul, subdirectorul şi conservaton.d Muzeului Naţional de Antichităţi din Bucureşti;
d) directorul Cabinetului Numismatic al Academiei Române;
e) toţi arheologii, cetăţeni români care au doctoratul într-o specialitate indicată la
alineatul a ori de una înrudită, care au lucrări istorice şi arheologice publicate şi care au avut
o activitate practică de cercetări şi săpături pe proprie răspundere.
Art. 57 Lista membrilor Colegiului va fi alcătuită în sensul articolului precedent în
termen de 30 de zile după promulgarea acestei legi de către Ministerul Cultelor şi Artelor sub
preşedinţia căruia Colegiul se va constitui şi-şi va inaugura activitatea.
După constituire, orice nou membru va trebui să fie cooptat de către Colegiul în
condiţiile specificate în art. 56 şi numit de către Ministerul Cultelor şi Artelor. Numirea se va
publica în Monitorul Oficial.
Art. 58 Colegiul vafi condus de către un comitet ales anual şi compus din: un preşedinte,
doi vicepreşedinţi, un secretar şi trei membri aleşi în adunarea generală cu vot secret.
lnfiecare an se va avea loc o adunare generală a Colegiului,fie în Bucureşti,.fie în vreo
altă localitate, în cursul lunilor octombrie sau noiembrie. Comitetul poate convoca şi adunări
extraordinare.
Colegiul poate alege şi subcomitete regionale compuse din cel puţin trei membri.
Art. 59 Colegiul va mai alege din cinci în cinci ani, cu vot şi direct şase din membrii
Comisiunii Arheologice a României, într-o adunare generală care va avea loc în Bucureşti în
urma unei convocări speciale a Ministerului Cultelor şi Artelor.
Art. 60 Un regulament special va prevedea condiţiile amănunţite de funcţionare a
Colegiului Arheologic.
Art. 61 Nu vor putea fi numite în Colegiul Arheologic persoanele care vor fi suferit o
penalitate pentru contravenţii şi delicte împotriva prevederilor legii pentru ocrotirea
monumentelor şi obiectelor antice. Săvârşirea unor asemenea infracţiuni de către un membru
al Colegiului numit mai înainte atrage după sine excluderea din Colegiu.
Buletinul Muzeului „Teoharie Antonescu", nr. 7-8/2001-2002
https://biblioteca-digitala.ro

180

Al.

Comisiunea

arheologică

Păunescu

a României

Art. 62 Se instituie sub autoritatea Ministerului Cultelor şi Artelor Comisiunea Arheologică a României, deosebită de Comisiunea Monumentelor Istorice prevăzută în decretul-lege
pentru conservarea şi restaurarea monumentelor istorice din 28 iulie 1919.
Scopul Comi.riunii este de a veghea la executarea prevederilor din legea de/aţă, îngrijind
de conservarea, repararea, consolidarea şi restaurarea lucrurilor antice din toată ţara,
conducând, supraveghind cercetările şi săpăturile şi descoperirile întâmplătoare de obiecte
antice, inventariind lucrurile antice mobile şi imobile de pe tot teritoriul ţării, controlând
antichităţile din muzee şi din colecţii publice şi private, înlesnind şi încurajând înfiinţarea de
muzee regionale, comunale şi locale, contribuind prin cercetări şi publicaţii la programul
studiilor ştiinţifice asupra antichităţilor naţionale, răspândind în public interesul pentru
valoarea istorică şi artistică a resturilor materiale ale vechimii şi cultivând simţul respectului
pentru integritatea lor.
Art. 63 Comisiunea se compune din umzătorii membri numiţi pe timp de cinci ani:
a) un preşedinte desemnat de către Academia Română;
b) preşedintele Comisiunii Monumentelor Istorice;
c) directorul Muzeului Naţional de Antichităţi din Bucureşti;
d) şase membri aleşi de către Colegiul Arheologic potrivit art. 59 din prezenta lege.
Membrii Comi.riunii vor fi confirmaţi prin Decret Regal. Eventuala revocare se va/ace
tot prin Decret Regal.
Prima şedinţă a comisiunii vafi convocată din iniţiativa Ministerului Cultelor şi Artelor
în termen de o lună după constituirea Colegiului Arheologic.
Membrii ieşiţi din funcţie după 5 ani sunt reeligibili. fn caz de vacanţă, membrul
nou-numit în condiţiile alineatelor f şi d. vajimcţiona numai pe timpul cât avea să.funcţioneze
cel fnlocuit.
Art. 64 Comisiunea îşi alege din sânul ei w1 preşedinte şi un secretar general pentru
toată durata celor cinci ani. Preşedintele va con\'oca şedinţele Comisiunii. Comisiunea e
prezidată de Ministru când participă la şedinţe. Ea va putea lucra numai cu cel puţin cinci
membri, votul celui ce prezidează fiind decisiv În caz de paritate de voturi. În lipsa
preşedintelui va prezida cel mai în vârstă dintre membri.
Secretarul general e însărcinat cu ţinerea corespondenţei şi actelor, cu conducerea
birourilor Comisiunii şi cu direcţia publicaţiilor.
Art. 65 Comisiunea poate alege memhri corespondenţi În ţară cu atribuţii fixate în
spiritul legii de/aţă. Ea poate să creeze secţiuni regionali' cu aprobarea ministerului. Numărul
membrilor În .recţiunile regionale poate ,•aria, fiind Însă de cel puţin trei. Ei vor fi aleşi şi
numiţi din aceeaşi categorie şi În aceleaşi condiţii ca şi membrii Comisiunii.
Comi.riunea poate delega acestor secţiuni o parte din atribuţiile ei privitoare la regiunile
respective. Secţiunile vor funcţiona după un regulament special al.fiecăruia.
An. 66 Prin legea de faţă se înfiinţează secţiunea regională a Daciei Superioare având
ca teritoriu de activitate Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul, cu reşedinţa la Cluj
şi utilizând până la numirea unui personal special. personalul şi birourile Secţiunii pentru
Transilvania a comisiunii Monumentelor Istorice. Compoziţia noii secţiuni şi modul său de
funcţionare vor fi hotărlite printr-un regulament alcătuit de Comisiunea Arheologică a
României şi aprobat de minister.
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Art. 67 Până la alte dispoziţii Comisiunea vafuncţiona în localul Muzeului Naţional de
Antichităţi din Bucureşti, utilizând personalul şi birourile acestei instituţii. În plus va avea un
personal propriu compus dintr-un arhitect, un arhivar şi o dactilografă. Acest personal care va
funcţiona sub conducerea secretarului general a Comisiunii va putea fi completat în măsura
nevoilor. Arhitectul vafi numit dintre foştii membri ai Şcolii Române din Roma.
Personalul va.fi plătit la/el cu cel al Comisiunii Monumentelor Istorice.
Membrii Comisiunii Arheologice a României precum şi membrii săi corespondenţi sunt
onorifici. Li se vor plăti însă cheltuielile necesitate de deplasările lor în interese de serviciu.
Secretarul general va primi o indemnizaţie Lunară pe tot timpul misiunii sale.
Art. 68 Comisiunea se va întruni cel puţin o dată pe lună. În caz că nu se va fi făcut
convocarea pe timp de o lună, Comisiunea se va întruni din oficiu în prima joi a lunii
unnătoare.

Art. 69 Comisiunea va avea un buget propriu alcătuit anual, cu aprobarea Ministerului
Cultelor şi Artelor, din unnătoarele fonduri:
a) alocaţia specială ce se prevedea anual în bugetul public şi care va.fi deosebită de cea
acordată Comisiunii Monumentelor Istorice sau Muzeului Naţional de Antichităţi;
b) dintr-o subvenţie vărsată de către judeţe şi constând din 10% din fondul cultural al
fiecărui judeţ şi al tuturor municipiilor şi oraşelor capitale de jude.;
c) din veniturile sau donaţiile pe care Comisiunea va fi autorizată eventual să le
primească unnând afi administrate de către Ministerul Cultelor şi Artelor;
d) din amenzile încasate pentru infracţiuni la prevederile legii de faţă şi pe care
Ministerul de Finanţe le va vărsa Comisiunii.
Art. 70 Comisiunea Arheologică a României vafi reprezentată în afacerile judiciare prin
avocaţii Ministerului Cultelor şi Artelor.
Art. 71 Comisiunea Arheologică a României va prelua asupra sa periodicul „ Dacia
recherches et decouvertes archeologique en Roumanie ", continuând a-l publica, în condiţiile
ştiinţifice şi grafice în care a/ost înfiinţat şi în care a apărut până acum, dar ca organ oficial
cu fondurile necesare prevăzute în buget. Dintre membrii Comisiunii, direcţia acestui
periodic o va avea Directorul Muzeului naţional de Antichităţi. Celelalte publicaţii ale
Comisiunii vor intra în grija Secretarului General al Comisiunii. În acelaşi timp Comisiunea
va publica un Buletin în limba română conţinând o parte oficială referitoare la activitatea
Comisiunii şi o parte ştiinţifică în care se vor cuprinde rapoarte asupra cercetărilor şi
săpăturilor curente.
Comisiunea va putea publica, de asemenea monografii, studii, inventarii, cataloage etc.,
şi va căuta să încurajeze şi să ajute publicarea tuturor lucrurilor antice găsite în România.
Art. 72 Comisiunea Arheologică a României va colabora cu Comisiunea Monumentelor
Istorice în cazurile în care data unui lucru mobil sau i,nobil nu poate fi uşor determinată în
sensul art. 1 din prezenta lege.
Comisiunea Arheologică a României va putea ceda, la cerere, Comisiunii Monumentelor
istorice pentru îngrijire şi conservare, monumentele mai vechi decât epoca întemeierii
Principatelor dar care nu vor putea să dateze decât după sec. VI după Christos.
Art. 73 Un regulament special va arăta modul de funcţionare a Comisiunii Arheologice a României. În acel regulament se vor prevedea dsipoziţiuni pentru membrii săi de
orice categorie care vor lua parte la şedinţe sau nu vor lucra în sensul prescripţiilor legii de
faţă.
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Muzee
Art. 74 Toate muzeele de antichităţi şi toate secţiunile cu obiecte antice ale muzeelor de
conţinut variat, sunt sub controlul Comisiunii Arheologice a României.
Art. 75 Nici un muzeu nu poate conţine obiecte antice dacă nu posedă autorizaţia
Comisiunii.
Pentru a obţine această autorizaţie un muzeu trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:

a) să aibă un local al său;
b) să aibă garanţia unui fond minim de întreţinere:
c) dacă este muzeu privat să aibă in personalul său cel puţin un custode cu cultură
liceală sau similară, salariat în chip regulat şi sigur care să poată fi făcut personal responsabil
de obiectele antice din muzeu;
d) să aibă personal de pază În permanl'nţă;
e) să aibă un inventar.
Autorizaţia se poate revoca, iar obiectele antice pot fi confiscate în favoarea Muzeului
naţional de Antichităţi sau a unui Muzeu regional atunci când conducerea muzeului respectiv
încetează de a respecta una din aceste condiţii.
Art. 76 Singurul Muzeu de Stat cu activitate pe întreg teritoriul ţării şi singurul care
poate avea numele de naţional este Muzeul Naţional de Antichităţi di,z Bucureşti, dependent de
Ministerul /nstrucţiu,zii Publice şi de Ministerul Cultelor şi Artelor.
El are dreptul de prioritate la distribuţiile de obiecte antice făcute de către Comisiunea
Arheologică a României, conform lq:ii de faţă.
Art. 77 Personalul Muzeului Naţional de Antichităţi va fi asimilat în ceea ce priveşte
salariul şi gradaţiile cu personalul auxiliar al Facultăţilor de Litere: asistenţii Muzeului vor fi
consideraţi la fel cu asistenţii universitari, iar consen,atorii şi subdirectorul Muzeului la fel cu
şefii de lucrări. Anii serviţi la Muzeu cu titlul de licenţiat, chiar fn trecut, se vor considera ca
serviţi cu titlu provizoriu şi ca atare vor fi socotiţi la gradaţii conform legii învăţământului
superior. Şi într-un caz şi în altul recunoaşterea acestor drepturi nu se va face decât pe baza
unei activităţi ştiinţifice continue, atestate de către Directorul Muzeului.
Directorul Muzeului naţional de l\ntichităţi va trebui să aibă doctoratul într-o
specialitate referitoare la antichitate şi să _fie o personalitate ştiinţifică cunoscută prin
activitatea sa deosebită pe teren şi prin studiile publicate. Se vor prefera membrii Colegiului
Arheologic şi foştii membri ai Şcolii Române din Roma. El va avea situaţia şi salariul unui
profesor universitar definitiv, cu gradaţiile respective. Nu va putea ocupa vreun alt post în
învăţământ.

Art. 78 În al doilea rând vin Muz.eele regionale cu activitate limitată la anumite regiuni
istorice şi geografice. Acestea depind de Ministerul Cultelor şi Artelor şi au o organizaţie
similară aceleia a Muzeului Naţional de Antichităţi din Bucureşti. La, fondul prevăzut în
bugetul Ministerului pentru întreţinerea lor se vor adăuga contribuţiile judeţelor din regiunea
respectivă şi contribuţia municipiilor în care se află acele Muzee. Directorii Muzeelor
regionale vor.fi numiţi prin Decret-regal dintre membrii Cplegiului Arheologic. Ei vor fi numiţi
cu avizul Comisiunii Arheologice a României şi vor fi salariaţi la fel cu Directorul Muzeului
Naţional de Antichităţi interzicându-li-se cumul cu vreun post în învăţământ. Când muzeele
regionale au mai multe secţiuni, toate aceste prescripţii se înţeleg numai în ceea ce priveşte
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care va funcţiona ca un Muzeu regional aparte, chiar dacă va fi
adăpostit fn acelaşi local cu alte secţiuni. Vor .fi organizate ca Muzee regionale de Stat fn
condiţiile legii de.faţă: Muzeul Institutului de Studii Clasice din Cluj, Muzeul de Antichităţi al
Universităţii din laşi, Secţiunea arheologică a Muzeului regional al Dobrogei din Constanţa şi
secţiunile similare ale Muzeelor din Craiova, Timişoara, Chişinău şi Cernăuţi. Pentru
Muntenia va servi ca Muzeu regional Muzeul Naţional de Antichităţi din Bucureşti.
Art. 79 În oraşele capitale de judeţ vor puteafuncţiona Muzee judeţene de Antichităţi sau
secţiuni arheologice întreţinute de către judeţe şi având drept câmp de activitate cuprinsul
judeţului respectiv. Directorii lor vor trebui să.fie licenţiaţi în litere. Această condiţie nu se va
cere membrilor clerului. Directorul unui Muzeu judeţean e numit de către Ministerul Cultelor
şi Artelor, cu avizul Comisiunii Arheologice a României şi plătit de către judeţul respectiv.
Municipiile şi comunele urbane pot înfiinţa pe cheltuiala lor Muzee municipale sau
comunale şi secţiuni arheologice, al căror câmp de activitate este teritoriul localităţii
respective şi al localităţilor dimprejur pe o rază de 15 km. Directorii acestor Muzee vor fi
numiţi în aceleaşi condiţii ca şi directorii muzeelor judeţene. În comunele rurale muzeele nu
pot conţine antichităţi decât sub titlul de depozit provizoriu.
Muzeele locale vorfuncţiona în localităţile cu şantiere de săpături oficiale pennanente,
sub directa conducere a instituţiei de care depinde şantierul respectiv.
Art. 80 Toate Muzeele publice enumerate mai sus pot poseda şi obiecte răzleţe din alte
decât regiuni decât acelea care cad fn raza lor de activitate.
Fiecare din ace.ţie muzee va avea un regulament de funcţionare aprobat de Comisiunea
Arheologică a României.
Art. 81 Comisiunea poate autoriza Muzeele private, aparţinând unei asociaţii ori unei
instituţii de caracter privat, să posede obiecte antice, dar numai în condiţiile specificate la
art. 77.
Art. 82 Directorii regionale vor avea şi misiunea de inspectori regionali, ţinând sub
autoritatea lor muzeele de antichităţi judeţene, comunale şi muzeele instituţiile private. Ei vor
veghea la executarea dispoziţiilor din legea de.faţă în tot cuprinsul regiunii de sub autoritatea
lor şi vor da seama de activitatea lor Comisiunii Arheologice a României.
Art. 83 La orice numire într-o funcţie de conducere sau de specialitate arheologică
într-un Muzeu de antichităţi, de orice fel, în birourile Comisiunii Arheologice a României sau
în orice instituţie de caracter arheologic, se va da precădere membrilor Colegiului Arheologic
şi.foştilor membri ai Şcolii Române din Roma. Nici o numire fn una din instituţiile menţionate
nu se va putea face fără avizul Comisiunii Arheologice a României. Personalul În funcţie la
data promulgării prezentei legi şi păstrează drepturile câştigate.

Dispoziţii

finale

Art. 84 Legea pentru descoperirea Monumentelor şi obiectelor antice din 24 noiembrie
1892, precum şi Regulamentul ei din 28 ianuarie 1893 se abrogă şi se înlocuiesc cu legea de
faţă.

Art. 85 Un Regulament special va arăta modul de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi fn
articolele 1-53.
Art. 86 Toate legile, regulamentele şi orice alte dispoziţii contrare legii de faţă sunt şi
rămân de.~fiinţate.
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II. Colegiul Arheologic Român
Printre numeroase]e documente, unele de o valoare inestimabi]ă pentru istoria arheologiei
româneşti, aflate în arhiva istorică a Muzeului Naţional de Antichităţi (în prezent Institutu] de
Arheologie „Vasile Pârvan") se numără şi cel referitor la înfiinţarea Colegiului Arheologic
Român (C.A.R.).
În cele ce urmează, vom căuta să prezentăm, mai întâi statutu] colegiului, aşa cum a fost
el votat în adunarea de constituire, din data de 23 noiembrie 1935, iar apoi, vom expune,
aproape integral discuţiile şi hotărâri]e luate în cele două adunări generale ce au avut Ioc la 7
noiembrie 1936 şi respectiv la 20 martie 1938.
Din păcate, în arhiva istorică a Muzeului Naţional de Antichităţi nu mai există alte
documente, ca de pildă procese verbale ale şedinţelor adunărilor etc., care, să dovedească că
acest for important de coordonare a activităţii ştiinţifice a arheologilor şi-a mai continuat
activitatea după 1938, sau nu. După părerea noastră, evenimentele politice internaţionale
care au început să se precipite, ele culminând, pe plan intern, cu cele din 1940 şi 1941, au
constituit, se pare, cauzele ce au dus la inactivitatea Colegiului Arheologic sau la dizolvarea
lui.
În finalul acestei succinte introduceri, este important să menţionăm că, la punctul II al
Moţiunii, adoptată de adunarea generală din 7 noiembrie 1936, se sugerează întocmirea unei
legi speciale „Pentru ocrotirea monumentelor şi obiectelor antice, pentru întemeierea
Colegiului Arheologic şi a Comisiunii Arheologice a României şi pentru organizarea Muzeelor
de antichităţi ...
Cât priveşte acest document, intitulat în formă finală „Anteproiect de lege pentru

ocrotirea monumentelor şi obiectelor antice şi pentru Întemeierea Colegiului Arheologic şi
a Comisiunii Arheologice a României". în care articolele 55-6 I se referă la Colegiul
Arheologic. constituie obiectul celei de-a doua pă11i ale lucrării de faţă.
Adunarea de constituire a Colegiului Arheologic Român a avut loc la Bucureşti, în sala
Seminarului de Epigrafie Latină a Facultăţii de Litere şi Filosofie, în ziua de 23 noiembrie
1935. Din procesul verbal al acestei adunări, reiese că au participat 15 arheologi şi profesori iar
alţi trei şi-au exprimat adeziunile în scris. Aceştia sunt: C. Ambrojevici, Gr. A vakian, V.
Christescu, Grigore Florescu, H. Metaxa, N.N. Moroşan, I. Nestor, Paul Nicorescu, Dorin
Popescu, C.S. Nicolăescu-Plopşor, Ecaterina Vulpe, Radu Vulpe, Em. Panaitescu, Gh. Ştefan şi
Th. Săuciuc-Săveanu (ultimii trei prin adeziuni scrise).
La propunerea lui Vladimir Dumitrescu, adunarea a ales ca preşedinte pe prof. Paul
Nicorescu, iar ca vicepreşedinţi: Th. Săuciuc-Săveanu şi Constantin Daicoviciu. Ca membri ai Comitetului Colegiului sunt aleşi: Grigore Florescu, Radu Vulpe şi C.S. Nicolăescu
Plopşor, iar ca secretar general Vladimir Dumitrescu. Vom prezenta în continuare textul
integral al Statutului Colegiului Arheologic Român care a fost votat în unanimitate în
această şedinţă.

Art. 1. Se constituie în Bucureşti o asociaţie a arheologilor români, cu denumirea de
,,Colegiul Arheologic Român", cu sediul Ia Bucureşti.
Art. 2. Scopul Colegiului Arheologic Român este de a organiza pe baze ştiinţifice şi
coordona cercetările arheologice în legătură cu trecutul îndepărtat al pământului românesc.
Colegiul va interveni ori de câte ori va fi cazul pentru înlăturarea distrugătorilor şi pentru
conservarea şi studierea antichităţilor pe teren, în Muzee şi în colecţiunile particulare. Pentru
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îndeplinirea acestei misiuni, Colegiul va asista autorităţile legale competente, stăruind pentru a
fi recunoscut ca organ legal în această materie.
Colegiul va avea un organ de publicitate sau va sprijini una dintre publicaţiile ştiinţifice
de specialitate existente în ţară.
Art. 3. Membrii Colegiului Arheologic Român nu pot fi decât cetăţeni români. Ei sunt fie
membri de drept, fie membri prin cooptare.
alin. a. Membri de drept sunt: profesorii universitari de specialităţile Istorie antică,
Arheologie Preistorică şi Arheologie Clasică, precum şi toţi semnatarii procesului verbal de
constituire a Colegiului Arheologic Român.
alin. b. Prin cooptare pot fi: doctorii în specialităţile istorico-arheologică şi paleontologie
umană, cu practică pe teren şi cu lucrări de specialitate publicate, dacă sunt propuşi de doi
membri sau dacă fac cerere de înscriere şi sunt cooptaţi cu două treimi din totalul voturilor
membrilor Colegiului prezenţi la adunările generale.
Art. 4. Colegiul Arheologic Român este condus de un comitet compus din: preşedinte,
doi vicepreşedinţi, un secretar general şi trei membri.
Comitetul este ales în fiecare an de către Adunarea Generală ordinară a C.A.R. cu vot
secret - cu majoritate - sau prin aclamaţie. Comitetul lucrează în sensul statutelor şi
delegaţiilor speciale date în Adunările Generale, în numele Colegiului. Orice membru al
Colegiului poate participa la şedinţele comitetului, luând parte la deliberări, dar fără drept de
vot. Hotărârile comitetului se iau cu majoritate de voturi şi nu sunt valabile decât dacă iau parte
cel puţin patru din cei şapte membri.
Dacă din diferite motive, nu se poate convoca comitetul, preşedintele poate acţiona, în
cazuri de extremă urgenţă, în numele Colegiului, în spiritul statutelor.
Prima Adunare generală (de constitui re) a avut loc la 23 noiembrie 1935, ora 17, în sala
Seminarului de Epigrafie Latină a Facultăţii de Litere din Bucureşti. În fiecare an are loc o
adunare generală ordinară, fie într-un centru universitar, fie într-o localitate arheologică
importantă, în cursul lunilor octombrie sau noiembrie.
Adunarea generală anuală se poate întruni şi lua hotărâri valabile numai cu majoritatea
membrilor Colegiului, socotindu-se prezenţi toţi cei care trimit adeziuni scrise sau voturi
speciale. În caz că la prima convocare nu se prezintă numărul statutar de membri, se va face o a
doua convocare la interval de cel puţin o săptămână; la a doua convocare, adunarea generală se
va ţine cu orice număr de membri şi poate lua hotărâri valabile cu votul 1najorităţii membrilor
prezenţi. În cazuri speciale, comitetul poate convoca adunări generale extraordinare, în
Bucureşti, pentru chestiuni deosebit de urgente; adunările generale extraordinare pot fi
convocate şi printr-o cerere semnată de cel puţin zece membri.
Art. 5. Fiecare membru al C.A.R. plăteşte o cotizaţie anuală de 120 lei.
Art. 6. Prezentul statut nu se poate modifica decât cu majoritatea de 2/3 din totalul
membrilor Colegiului, cu condiţia ca modificarea să figureze pe ordinea de zi a adunării
generale.
*
La un an de zile, mai exact la 7 noiembrie 1936, are loc în Sala Seminarului de
preistorie a Facultăţii de Litere şi Filosofie - Bucureşti, prima adunare generală ordinară a
C.A.R. Au fost prezenţi 15 membri din totalul de 18: Hortensia Dumitrescu, Ecaterina
Vulpe, Gr. Avakian, V. Christescu, C. Daicoviciu, VI. Dumitrescu, Gr. Florescu, N.N.
Moroşan, I.Nestorşi C.S. Nicolăescu-Plopşor, iar prin adeziuni şi voturi (în plicuri sigilate):
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Ion Andrieşescu, C. Ambrojevici, H. Metaxa şi R. Vulpe. Preşedintele Colegiului, prof. Paul
Nicorescu dă citire raportului de activitate al comitetului pe primul an. Se solicită în acest
raport trecerea prin Parlament a anteproiectului de lege privitor la săpături şi la Muzeele de
Antichităţi.

Tot în această şedinţă au fost cooptaţi ca noi membri în C.A.R. potrivit art. 3 aliniat b. din
statut: Dumitru Tudor, Constantin Moisil şi L Botez.
În dubla sa calitate de secretar general al C.A.R. şi de director al Muzeului Naţional de
Antichităţi, prof. VI. Dumitrescu dă citire raportului său cu privire la fondurile şi delegaţiile
oficiale de săpături, arătând pe de o parte, insuficienţa fondurilor oficiale, iar pe de altă parte
eroarea pe care o fac serviciile Comisiunii Monumentelor Istorice dând delegaţie persoanelor
necalificate. Se propune să se ceară ministrului de resort precum şi preşedintelui Comisiunii ca
întreaga sumă oficială să fie distribuită pe baza raportului Direcţiunii Muzeului de Antichităţi,
ne mai eliberându-se nici o autorizaţie persoanelor necalificate.
De asemenea, se propune şi o intervenţie la toate prefecturile de judeţe pentru a se da
fonduri de săpături.
Un alt punct al ordinii de zi a fost acela prin care Adunarea aprovă să se facă o întâmpinare la locul de drept unde să se precizeze că „marea majoritate a specialiştilor arheologi
români grupaţi în C.A.R. nu sunt deloc recunoscători domnului Nicolae Iorga pentru ideea
înfiinţării unui Institut Arheologic Român în Albania şi pentru desemnarea domnului Berciu la
conducerea acestuia".
Cel de-al treilea punct al ordinii de zi se referă la modificările din statut propuse de
comitet (art. 3, aliniat a şi art. 4, aliniat 2) care sunt, de altfel. minore.
În finalul şedinţei se procedează la alegerea Comitetului pe anul 1936-1937 a cărei
structură a rămas aceeaşi.
Deosebit de importantă este Moţiunea cuprinzând hotărârile şi dezideratele formulate de
Adunarea generală din această şedinţă pe care o prezentăm integral.
I. Luându-se în discuţie chestiunea distribuirii fondurilor pentru săpăturile arheologice
alocate din hugetul Comisiunii Monumentelor Istorice şi chestiunea delegaţiilor şi autorizaţiilor
de săpături eliberate de aceeaşi instituţie, Colegiul Arheologic Român socoteşte că pe viitor
repartiţia fondurilor de săpături trebuie făcută ca şi în trecut, exclusiv conform tabloului propus
de Direcţiunea Muzeului Naţional de Antichităţi, care are posibilitatea să cunoască toate
şantierele pe care trebuie continuate săpăturile precum şi toate punctele unde trebuie întreprinse
cercetări noi. În ceea ce priveşte autorizaţiile şi delegaţiile de săpături, acestea n-ar trebui date
decât persoanelor strict competente - membri ai C.A.R. şi profesori universitari de specialitate
- iar nu unor persoane particulare fără nici o pregătire ştiinţifică şi fără răspundere. Numai în
acest fel se poate asigura normala desfăşurare a săpături lor şi cercetărilor arheologice şi
întrebuinţarea sumelor respective, şi aşa destul de reduse, în chipul cel mai potrivit. În afară de
fondurile puse la dispoziţie de Comisia Monumentelor istorice, Adunarea generală a C.A.R. îşi
exprimă dorinţa să se intervină la Ministerul de Interne spre a dispune ca, la întocmirea
bugetelor judeţene să se treacă - la rubrica fonduri culturale - şi o sumă pentru cercetări
arheologice în judeţul respectiv, care să fie vărsată delegatului C.A.R. pentru săpături în acel
judeţ.

II. Pentru a aşeza pe baze sistematice legale toate cercetările arheologice din ţară, C.A.R.
este de părere să se intervină la forurile competente spre a întocmi o lege specială „pentru

ocrotirea monumentelor şi obiectelor antice, pentru întemeierea Colegiului Arheologic şi
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curent cu toate dispoziţiile din legislaţiile moderne similare. În acest scop C.A.R. a întocmit un
anteproiect în care sunt trecute toate dispoziţiile menite să asigure conservarea importantelor
resturi antice şi dezvoltarea necesară cercetărilor arheologice din România.
III. Atâta vreme cât aceste condiţii nu sunt îndeplinite, Adunarea Generală a C.A.R.
socoteşte că este prematură înfiinţarea de institute de cercetări arheologice româneşti în
străinătate, cum ar fi cel din Albania, cu atât mai mult cu cât, arheologia românească are de
rezolvat nenumărate probleme de primă importanţă în ţară, pentru care îi lipsesc mijloacele
necesare. Pe de altă parte, Adunarea generală crede că nici persoana desemnată la
conducerea proiectatului institut din Albania, nu este indicată, neavând titlurile academice
superioare, necesare pentru ocuparea unui post de conducere ştiinţifică, mai ales în
străinătate.

IV. Adunarea Generală a C.A.R. constată cu regret că nici până acum nu s-a asigurat
continuarea publicării Anuarului oficial de săpături Dacia. Recherches et decouvertes
archeologiques en Roumanie întemeiat de Vasile Pârvan şi solicită cu stăruinţă pe dl.
Preşedinte al Consiliului de Miniştri, pe dl. Ministru al Educaţiei Naţionale şi pe dl. Ministru al
Cultelor şi Artelor să găsească modalitatea pentru ca această publicaţie, atât de mult apreciată şi
de insistent cerută de străinătate, să poată apărea regulat în fiecare an.
*

Ultima Adunare Generală a C.A.R. a avut loc la 20 martie 1938, ea ţinându-se în sala
bibliotecii Muzeului Naţional de Antichităţi din Bucureşti. Au fost prezenţi: Paul Nicorescu,
V. Christescu, C. Daicoviciu, VI. Dumitrescu, Hortensia Dumitrescu, Ecaterina Vulpe, Dorin
Popescu, Gh. Ştefan, Radu Vulpe, D. Tudor precum şi I. Andrieşescu, C. Ambrojevici şi N.N.
Moroşan (prin adeziuni). Preşedintele Colegiului, P. Nicorescu, propune editarea unei reviste a
Colegiului intitulată Revista Arheologică Română care să apară trimestrial în fascicole de
circa 100 pagini, cuprinzând articole, informaţii şi o bibliografie critică în limba română.
Pentru articole se admite şi publicarea unui rezumat într-una din limbile internaţionale, fiecare
articol să nu depăşească 8 pagini de tipar. Ca redactor a fost numit profesorul ieşean paul
Nicorescu.
În aceeaşi şedinţă, Adunarea generală raliindu-se propunerii Comitetului, hotărăşte ca pe
viitor Colegiul să organizeze Congrese Naţionale de Arheologie. Astfel, primul congres se va
ţine la Craiova între 15 octombrie şi 15 noiembrie, la care a fost desemnat ca secretar general
C.S. Nicolăescu-Plopşor.
De asemenea, se hotărăşte că la aceste congrese vor putea prezenta comunicări: membrii
Colegiului, savanţi străini, orice cercetător care prezintă în prealabil Comitetului comunicările
pe care intenţionează să le facă şi care vor fi admise de Comitet.
La penultimul punct al ordinii de zi, Adunarea a ales un nou membru al Colegiului, la
propunerile prof. D.M. Teodorescu şi C. Daicoviciu, în persoana arheologului Mihail Macrea
de ]a Institutul de Studii Clasice al Universităţii din Cluj.
Ultimul punct al ordinii de zi s-a referit la alegerea prin vot secret a Comitetului pe anul
1938-1939. De fapt a fost reales acelaşi Comitet.
La cele două asociaţii menţionate ar trebui să mai amintim şi o a treia, denumită Asociaţia
Academică „ Vasile Pârvan" a foştilor membri ai Scolii Române de la Roma, cu sediul la
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la 4 martie 1939, care de fapt, a funcţionat cu mult înainte de data
acordării personalităţii sale juridice (la 22 noiembrie 1939). Ea avea ca preşedinte pe prof.
Vladimir Dumitrescu, iar ca secretar pe Mac Constantinescu. Scopul acestei asociaţii era de a
păstra contactul cu activitatea prestigioasei şcoli şi de a întreţine activitatea ştiinţifică a
membrilor ei.

*

În ultimii ani, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" împreună cu celelalte institute de
profil din ţară şi cu muzeele, au înfiinţat Societatea Arheologică Română iar Institutul de
Arheologie „Vasile Pârvan", Asociaţia Arheologică „Vasile Pârvan", ambele cu sediul în
Bucureşti, la Institutul de Arheologie.
De fapt ele sunt urmaşele Colegiului Arheologic Român, de la naşterea căruia se împlinesc, în curând, 67 de ani.
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Institutul de Arheologie
V. De la Muzeul National de Antichităti
la
,
Institutul de Arheologie ( 1956-1984)
,

NICOLAE CONSTANTINESCU

Notă lămuritoare

Nu mai reţin cu exactitate împrejurările în care, cu aproape două decenii în urmă, colegul dr.
Alexandru Păunescu îmi transmitea din partea revistei SCIV A (în al cărei Comitet de redacţie se
afla) un semnal I undă verde referitor la întocmirea unui articol mai special - şi era vorba de finalul
serialului dedicat momentului aniversar - 1984, respectiv apariţiei şi apoi drumului parcurs de
Institutul de Arheologie începând cu anul 1956 până la zi. Demers asumat de subsemnatul, în pofida
unor dificultăţi neprevăzute - între altele, pe lângă aşa-zisele sarcini de plan, contractuale, unele sau ivit chiar în legătură cu proiectatul articol-documentar: aproape trei luni de zile, zi de zi, a
trebuit în prealabil să pun în ordine arhiva la care am avut acces, numerotând dosare şi file cu creion
albastru, ca apoi să procedez, pe baza fişelor, la elaborarea propriu-zisă. Am fost, oricum, un
privilegiat, căci luam cunoştinţă de lucruri, fapte şi împrejurări care nu erau atunci cunoscute de
oncme.
Ceea ce, de altfel, m-a şi determinat să urmez un fir director mai aparte şi anume,
urmărind nu doar simpla prezentare pe criterii cronologice a instituţiei de profil nou create, ci
încercând a da relief chiar fizionomiei sale lăuntrice, în plan organizatoric/ uman, cu scopul de
a sublinia cum, în ce fel şi prin cine s-a ilustrat Institutul de Arheologie, în perioada menţionată,
ca veritabilă uzină de carte ştiinţifică, unde şi prin cine a fost reprezentată Ţara în exterior.
Lesne de înţeles, toate acestea, - şi mai cu seamă exemplificările - purtau semnul
subiectivităţii, căi ele îmi aparţineau; aşa am crezut de cuviinţă, inclusiv referitor la economia
articolului (mai exact: punerea în pagină).
În chip neaşteptat, totuşi, s-a ivit o schimbare de compas: la lectura de rutină, în Comitetul de
redacţie SCIV A, materialului prezentat i s-au impus amputări serioase şi adaosuri politicoideologice (să nu uităm momentul!); a urmat o variantă, intrată în faza tehno-redacţională - dar până
la urmă a prevalat prudenţa: articolul încă era într-un fel „exploziv", a rămas până astăzi inedit/ sau,
ca să actualizez, a devenit literatură de sertar; în locu-i, mai adaug, a apărut un articol redactat în
grabă de dr. C. Preda/. Fireşte, din perspectiva timpului, cele petrecute în acei ani ai deceniului 9
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din veacul abia trecut ar justifica o eventuală reconsiderare, dacă nu chiar o reevaluare a faptelor de
după anul 1956 (an fatal, de pildă, pentru colectivul Şantierului Suceava, demontat efectiv la 26
septembrie- episod trecut cu vederea, în mod voit. de mine, pe lângă altele, la fel de semnificative,
care ar merita să fie cunoscute).
În rezumat, ca să parafrazez, au şi articolele soarta lor ...
Articolul de faţă reprezintă forma iniţială a celui definitivat în anul 1984- cu excepţia notelor:
în număr de peste l 00, acestea au fost din păcate rătăcite, astfel încât m-am văzut silit să folosesc
aici cele 35 de trimiteri destinate variantei 2; în sfârşit, să mai precizez, am renunţat la materialul
ilustrativ (fotografii, grafice).
Le mulţumesc şi pe această cale colegilor din jurul prestigioasei publicaţii a Muzeului
,,Teohari Antonescu" Giurgiu pentru adăpostirc3 necondiţionată a demersului înfăţişat aici.
Iulie, 2002,

Bucureşti

N. Constantinescu

*
*

*

Un eveniment important din existenţa M.N.A. se situează în unnă cu aproape trei decenii:
atunci, în pragul celui de-al doilea cincinal de dezvoltare economico-socială şi culturală a
României şi potrivit Directivelor Congresului al VII-iea al partidului - care trasase ştiinţei
istorice şi sarcina de a întocmi Tratatul de istoric a României - forul academic tutelar a
procedat la restructurarea vechii instituţii. Vom derula aici, mai întâi, principalele secvenţe care
definesc momentul organizatoric din anul 1956, identificând apoi şi analizând (pe criterii
selective desigur) etapele parcurse ulterior de M.N .A. pe de o parte, ca şi de nou-creatul Institut
de Arheologie, pe de alta. în forme şi direcţii specifice pentru fiecare. Ţinem seama aşadar de
1
criteriul cronologic, nescăpând din vedere şi genericul sub care înscriem contribuţia de faţă , tot
astfel cum în stabilirea etapelor la care am făcut aluzie ne orientăm şi în funcţie de un alt
criteriu - cel instituţional, căci din 1956 încoace forul nostru tutelar s-a schimbat deja de două
ori, implicaţiile desluşindu-le mai jos. De aceea ne vom referi în amănunţime mai ales la
perioada 1956-1970.
Preliminarii. În anii 1955-1956 M.N .A. depindea de Secţia a VIII-a a Academiei
(condusă de Mihail Sadoveanu), respectiv de Subsecţia de ştiinţe istorice (de care răspundea
Petre Constantinescu-laşi). Prin intermediul Subsecţiei se adresau Academiei, de regulă,
unităţile de profil subordonate şi tot Subsecţia amintită efectua controlul obişnuit al muncii, pe
baza rapoartelor şi a altor materiale primite de la conducerile institutelor. În cazul M.N.A., însă,
procedura de rutină pentru anul 1955 a fost alta - şi ea se explică tocmai prin măsurile
organizatorice preconizate atunci în legătură cu viitorul statut al M.N.A. Într-adevăr, în vederea
analizării activităţii M.N.A. pe anul 1955 (şi anteriori), conducerea Academiei a instituit o
Comisie alcătuită din: P. Constantinescu-laşi (preşedinte), Valeriu Novacu, secretar ştiinţific al
Academiei (delegatul Prezidiului), Emil Condurachi, Constantin Daicoviciu şi Mihail Roller
(membri) - v.n. 6.
- Începutul anului 1956. Personalul ştiinţific din M.N.A. (încadrat; se indică şi cadrele
didactice universitare): 1 director (prof. Gheorghe Ştefan, membru corespondent al Academiei,
½ normă); 1 director adjunct (Dorin Popescu); 2 şefi de secţie (prof. Ion Nestor, membru
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corespondent al Acedemiei, ½ normă; acad. Emil Condurachi, Y2 normă); 7 şefi sector
(Hortensia Dumitrescu, conf. Dumitru Berciu - Y2 normă, Radu Vulpe, prof. Dionisie M.
Pippidi - ½ normă, Ion Vlăduţiu, C. S. Nicolăescu-Plopşor - Y2 normă, Bucur Mitrea); 8
cercetători principali (Corneliu N. Matecscu, Grigore Florescu, conf. Iorgu Stoian - Y2
normă), Romulus Vuia, Ion Barnea, Vasile Canarache, Ecaterina Vuipe, Pamfil Polonic); 22
cercetători (Eugen Comşa, Sebastian Morintz, Eugenia Zaharia, Vlad Zirra, Alexandrina D.
Alexandrescu, Irina Franga, Exspectatus Bujor, Petre Alexandrescu, Victoria Eftimie, Emilian
Popescu, Radu Hîncu, Virgil Popescu, Vladimir Iliescu, Haralambie Mihăescu, Filip Horovitz,
Ana Matrosenco, Petre Diaconu, Trifu Martinovici, Nicolae Constantinescu, Constantin Preda,
Valeria Popescu, Ştefan Constantinescu); 2 preparatori (Dionisie Pecurariu, Georgeta
Pallade)2. De asemenea, funcţionau ca personal ştiinţific echivalat (fond nescriptic, în acord):
1 şef de secţie (Vladimir Dumitrescu); 4 cercetători principali (Gheorghe Cantacuzino, Dinu
V. Rosetti, Theofil Sauciuc-Săveanu, Suzana Dimitriu - Y2 normă); 3 preparatori (Gheorghe
Bichir, Gloria Macovei, Maria Coja)3. Consiliul ştiinţific al M.N.A. (decembrie 1955): Gh.
Ştefan (preşedinte); Constantin Moisil, Constantin Balmuş, Emil Condurachi, Constantin
Daicoviciu; I. Nestor, Victor Cheresteşiu, D. Popescu, I. Vlăduţiu, I. Bamea, R. Vulpe,
Ecaterina Vulpe, B. Mitrea, D. Berciu, Hortensia Dumitrescu, Gr. Florescu, D.M. Pippidi, I.
Mircea Petrescu Dâmboviţa, S. Morintz, E. Comşa, Dumitru Tudor, C. S. Nicolăescu Plopşor,
VI. Dumitrescu, R. Vuia4 •
Comisia se întruneşte într-o şedinţă lărgită (cu participarea Consiliului ştiinţific) la
M.N.A. (17 decembrie 1955), luând în discuţie un raport întocmit de director - în rest
Comisia activând separat, în zilele de 21, 22, 30 decembrie 1955, precum şi în zilele de 4-5
ianuarie 1956; au loc procedurile de rigoare (,,cercetări", potrivit Raportului întocmit în
final), care - trebuie spus - luaseră pe alocuri şi o turnură de veritabilă anchetă. Acest

Raport asupra analizei activităţii Muzeului Naţi,onal de Antichităţi din Bucureşti al
Academiei Republicii Populare Române - cum era intitulat documentul (precizând aici că
adaptăm

citatele din epocă la ortografia actuală) - însumează doar 7 pagini dactilografiate,
densitatea conţinutului fiind deci una din caracteristici; o a doua este aceea că încerca să fie
bine intenţionat.
Într-adevăr, structurat pe două secţiuni (I. Constatări şi II. Propuneri), cu aprecieri de
fond în general corecte şi cu propuneri care nu prejudiciau decât interesele particulare, care vor
ieşi în evidenţă ulterior, Raportul evidenţiază dintre realizări:

„O caracteristică principală a muncii la muzeu este aceea că el a făcut funcţie şi de
institut de cercetări arheologice, e drept în dauna muzeisticii propriu-zise"; se sublinia
îmbunătăţirea planului de cercetări, apoi faptul că publicaţiilor de sub egida M.N.A. li se
recunoscuseră în străinătate valoarea ştiinţifică (se cita în sprijin aprecierea din VDI,
3/1955, p.165). ,,Aceste cercetări orientate spre înlăturarea unor lacune privind populaţia
băştinaşă, ca şi spre crearea unei arheologii feudale, prin cercetări asupra secolelor
IV-XVI, contribuie Ia lămurirea unor capitole din proiectatul tratat de istorie a R.P.R."
(identificăm aici, cu certitudine, gândirea lui M. Roller, căci el reprezenta centrul de
greutate în sânul Comisiei).
Mai departe, firesc, se înşiruie lipsurile semnalate - şi printre acestea figurau:
dezechilibru între munca de teren şi ritmul de valorificare a materialelor arheologice ultimul fiind socotit nesatisfăcător; în privinţa dezvoltării cadrelor tinere, se puncta
limpede: climatul în jurul acestora nu prea era favorabil; se constataseră serioase
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carenţe

în buna folosire a spaţiilor de lucru, expoziţie şi depozitare, ca şi mijloacele
insuficiente de documentare ştiinţifică ş.a. În consecinţă, Comisia făcea câteva propuneri
(7 la număr):
„1. Profilul Muzeului. Muzeul Naţional de Antichităţi să fie transformat în Institut
arheologic" - indicându-se chiar structura şi responsabilităţile: a) Sectorul paleolitic (C.S.
Nicolăescu-Plopşor); b) Secţia comunei primitive (I. Nestor), cu 1. sectorul neolitic (D.
Berciu) şi 2. sectorul metale (S. Morintz), c) Secţia orânduirii sclavagiste (R. Vulpe), cu I.
sectorul dacic (Hortensia Dumitrescu), 2. sectorul greco-roman (Gr. Florescu) şi 3. sectorul
epigrafie şi texte (D. Pippidi); d) Secţia feudală (Gh. Ştefan), cu 1. sectorul prefeudal (Maria
Comşa) 5 şi 2. sectorul feudal (I. Barnea), c) Sectorul etnografic (R. Vuia - cu precizarea:
„ajutat de I. Vlăduţiu"); f) Sectorul numismatic (C. Moisil - cu precizarea: ,,ajutat de Bucur
Mitrea / .. ./. Sectorul numismatic urmează să se lărgească prin contopirea actualului sector
numismatic al Muzeului de Antichităţi cu cabinetul numismatic de la Biblioteca Academiei
R.P.R."). ,,În ce priveşte actualul sector (sic) muzeistic - continua Raportul - trebuie puternic
întărit şi lărgit, căpătând caracterul unei secţii cu două sectoare: 1) sectorul organizării
ştiinţifice şi 2) sectorul cultural-educativ, constituind astfel o unitate bine definită în cadrul
institutului. Secţia muzeistică va avea sarcina importantă de a pune în valoare materialele
existente în muzeu. Conducerea acestei secţii propunem să fie încredinţată tov. Vladimir
Dumitrescu. Sectorul organizării ştiinţifice sf1 aibă ca responsabil pe tov. Ecaterina Vulpe, iar
sectorul cultural-educativ pe tov. Eugen Comşa. În ce priveşte problema inventarului la muzeu,
ridicată în cursul analizei, ea se va rezolva prin ajutorul dat secţiei muzeistice de toate celelalte
secţii".

Celelalte propuneri consemnate în Raport vizau: reducerea şantierelor arheologice - Ia 9
(inclusiv cel etnografic), valorificarea materialelor rezultate din săpături - ,,ca primă sarcină a
Institutului de arheologie" - prin monografii, rapoarte preliminare, cu accent pe vechile
săpături (problemă spinoasă, valabilă şi azi, n.ns.); întocmirea Repertoriului arheologic (mai
exact: grăbirea acestuia, potrivit Raportului), redactor responsabil fiind propus R. Vulpe;
publicaţiile - inclusiv a unei reviste de felul „Daciei", în limbi de largă circulaţie; baza
materială (organizarea Lapidariului, laboratoarelor ş.a.); în sfârşit:
,,7. Conducerea Muzeului. Faţă de insistenta cerere a tov. Gh. Ştefan de a fi eliberat,
comisia propune să se primească demisia actualului director, iar postul de director să fie
încredinţat tov. acad. Em. Condurachi, ajutat de actualul director adjunct, tov. Dorin Popescu".
6
În încheiere, sunt indicate sarcinile pentru noua conducere propusă.
Supus dezbaterii în Subsecţia Academiei (6 ianuarie 1956), Raportul - ca şi un
co-Raport întocmit special de director - stârneşte, nici nu se putea altfel, controverse între
membrii acestui for, cum rezultă din adresa către Prezidiu, care era informat despre dezbateri
şi lua totodată cunoştinţă de conţinutul materialului redactat de Comisie. De pildă, în
Subsecţie nu a fost adoptată propunerea de unificare a Cabinetului numismatic amintit cu
sectorul de profil din M.N.A. (deşi a pledat în continuare C. Moisil: ,,părere care a rămas
personală"); de asemenea, au fost respinse observaţiile critice făcute de I. Nestor cu privire
la organizarea propusă pentru Secţia de comună primitivă, căreia îi lipsea şi compartimentul
dacic, dar mai ales în legătură cu existenţa unui sector independent - Paleoliticul (să
menţionăm că regretatul savant a considerat întotdeauna că acest domeniu de cercetare era
de competenţa Secţiei pe care o conducea) 7 . O observaţie făcută de acad. Andrei Oţetea nu
era lipsită de temei: ,,era mai bine să se lase conducerii viitoare a muzeului să facă recoBuletinul Muzeului „Teoharie Antonescu", nr. 7-8/2001-2002
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În posturile reieşite după noua profilare" - părere însuşită în Subsecţie; în sfârşit,
circumstanţele impuneau ca M. Roller să aprecieze pozitiv activitatea depusă până atunci de
Gh. Ştefan. Oricum, fără nici o modificare, Raportul a fost Înaintat conducerii Academiei,
care urma să decidă 8 •
Dar acest lucru nu s-a întâmplat imediat, de pildă, cu prilejul Sesiunii generale (20-21
9
februarie 1956) ; mai mult, formal, M.N.A. încă nu avea cunoştinţă (4 aprilie 1956) de
constatările şi propunerile Comisiei 10• Totuşi, o primă măsură era deja luată (Decizia 64/1956)
şi ea privea autonomia bugetară a M.N.A. (începând de la 1 aprilie 1956) 11 , pentru ca la 30
martie 1956 Biroul Prezidiului Academiei să-şi dea „acordul de principiu în ceea ce priveşte
transformarea Muzeului Naţional de Antichităţi în institut arheologic", aprobând de asemenea:
completarea schemei cu cinci posturi - normă întreagă (VI. Dumitrescu, C.S. Nicolăescu
Plopşor, Gh. Cantacuzino, Dhim Rosetti, I. Nestor) şi cu altele pentru personalul tehnic; ,,fixarea numărului de şantiere să se facă la propunerea Consiliului ştiinţific al Muzeului naţional de
Antichităţi", editarea unei reviste în limbi străine (nu se aproba în schimb propunerea ca revista
Materiale şi cercetări arheologice să devină periodic, datorită „lipsei de spaţiu poligrafic" 12 );
în sfârşit, ,,Biroul Prezidiului aprobă, de asemenea, propunerea
Subsecţiei

privind eliberarea din funcţia de director a tov. prof. Gh. Ştefan şi numirea în
această funcţie a tov. acad. Em. Condurachi" 13 .
- 1 aprilie 1956: este încadrată Maria Comşa, cercetător principal; 12 aprilie 1956:
demersuri pentru suplimentări de posturi 14 (26. inclusiv două ½ normă) pentru personalul
ştiinţific, precum şi 13 posturi pentru personalul tehnic şi ajutător), 19 aprilie 1956: propuneri
pentru Comitetul de redacţie al revistelor SCIV şi Materiale (acad. Em. Condurachi - redactor
responsabil; E. Comşa - secretar de redacţie; C. Daicoviciu, VI. Dumitrescu - redactor
principal, I. Nestor, M. Petrescu-Dâmboviţa, D.M. Pippidi, D. Popescu, Gh. Ştefan, R. Vulpe.
20 aprilie 1956: propuneri pentru restructurarea Consiliului ştiinţific (faţă de componenţa
indicată în n. 4, nu mai figurau C. Moisil, C. Balmuş, V. Cheresteşiu, S. Morintz şi R. Vuia fiind însă menţionaţi: A. Oţetea, Barbu T. Câmpina şi prof. arh. Grigore Ionescu); 28 aprilie
1956: plenara M.N.A. se stabilesc colectivele şantierelor arheologice; şantiere noi: Dridu,
Bucov, Târgşor, Galiţa (recte: Păcuiul lui Soare); 29 aprilie 1956: referat al şefului Secţiei
muzeistice, privind starea precară a Lapidariului, inclusiv a metopelor de la Adamclisi; 15 mai
1956: la cererea Secţiei muzeistice (conform sugestiilor Comisiei amintite - n. ns.), noul
director, acad. Em. Condurachi, stabileşte printr-o notă de serviciu: 23 de cercetători ştiinţifici
din Institut sunt obligaţi să presteze 1/3 din normă pentru prelucrarea muzeistiî.ă (inclusiv
catalogare) a materialelor din colecţiile vechi M.N.A.; 17-19 mai 1956: sunt reiterate
demersurile pentru postul şefului Secţiei muzeistice şi pentru completarea normelor de
cumularzi (în general, însă, ultimele fiind respinse acum de forul tutelar, conform HCM
2000/1955); 20 mai 1956: se fac propuneri pentru exponatele M.N.A. care urmau să fie
împrumutate pavilionului R.P.R. de la Expoziţia mondială (Bruxelles, 1958); 1 iunie 1956: este
promovat Al. Păunescu, cercetător-ajutor.
Între timp, îşi urmează cursul demersurile Academiei pe lângă forurile de partid şi
de stat în vederea restructurării M.N.A. Întrucât Academia depindea, conform statutului,
de Consiliul de Miniştri - actul normativ este acela pe care îl reproducem:
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HOTĂRÂREA nr. 1048

Pentru înfiinţarea Institutului de Arheologie
al Academiei Republicii Populare Române
Colecţia

ale Consiliului de Miniştri al R.P.R.
Nr. 30 din l iulie 1956
Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Române, hotărăşte:
de

hotărâri şi Dispoziţii

1. În vederea dezvoltării studiilor şi cercetărilor în domeniul arheologiei în ţara
noastră, se aprobă transformarea Muzeului Naţional de Antichităţi al Academiei
Republicii Populare Române În Institut de Arheologie".
(Ministerul justiţiei. Colecţia de Legi, Decrete, Hotărâri şi Dispoziţii, 1956, 1 iulie 31 august, Ed. Ştiinţifică, 1956, p. 37).
Prin urmare, nu pot fi luate în considerare datele calendaristice înfăţişate uneori (chiar în
publicaţiile noastre) privind existenţa legală a Institutului de Arheologie din Bucureşti;
potrivit legilor ţării, data exactă coincide cu aceea a publicării actului normativ, deci a HCM
1048: 1 iulie 1956, aceasta este data de înfiinţare a Institutului de Arheologie.

PERIOADA 1956-1969
a) De la 1 iulie 1956 la 15 februarie 1965.

Altminteri, nici din conţinutul actului normativ amintit şi nici din altele nu rezultă că
M.N.A. a fost desfiinţat în 1956, sau mai târziu; o nouă identitate apăruse - Institutul de
Arheologie, cu o Secţie muzeistică (existentă şi anterior); dar Muzeul ca atare a dăinuit
(denumit ulterior: Muzeul Naţional de Antichităţi al Institutului de Arheologie), cum indica
- ani în şir - şi tăbliţa de pe imobilul din str. I.C. Frimu (azi Henri Coandă, N.C.) nr. 11. În
anul 1960, de pildă, se comanda un pliant „Muzeul Naţional de Antichităţi" (5000 ex.), iar la
24 octombrie 1961 se cerea aprobarea Subsecţiei şi anume, ca o expoziţie volantă - .,cu mici
panouri de fotografii şi texte explicative. privind Muzeul Naţional de Antichităţi" - să fie
instalată, pe rând, la cluburile marilor întreprinderi din Capitală. Nu insistăm în această privinţă
(se apropia şi Centenarul instituţiei - v. mai jos). dar nu putem omite faptul că, în acea etapă de
tranziţie a anilor' 56-57, noua structură nu era prea bine cunoscută în afară (instituţiile-partener
se adresau mai ales M.N.A., câteodată chiar şi forul academic tutelar; de altfel, o vreme, antetul
de pe hârtiile oficiale suna: Institutul de Arheologie (Muzeul Naţional de Antichităţi) sau
mvers.
Fapt este, totuşi, ci noua structură organizatorică a determinat situarea pe primul
plan a institutului de cercetare, oficializat în 1956 - mai mult, aceasta polariza (ca şi
M.N.A. până atunci) întreaga cercetare arheologică de pe cuprinsul ţării, dar la
parametri superiori.
- Iunie 1956. La ordinea zilei se găsea portofoliul „Revistei de Istorie şi Arheologie" în
limbi străine; de asemenea problema localului din str. N. Iorga, nr. 21 - cedat de Academie (dar
ocupat în bună parte de Trustul de Utilaj Greu, precum şi de mai multe familii evacuate din
zona actuală Ştirbei-Luterană - situaţie moştenită întrucâtva şi astăzi. n. ns.); 20-23 iunie 1956:
Sesiunea ştiinţifică a Academiei, la care participă cu comunicări: C.S. Nicolăescu-Plopşor şi
Al. Păunescu, VI. Dumitrescu, D. Berciu, Th. Sauciuc-Săveanu, F. Horovitz, B. Mitrea, C.
Preda şi Maria Comşa; articol-bilanţ: C.S. Nicolăescu-Plopşor, Rezultatele principale ale
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paleolitice în ultimii patru ani în R.P.R. - SCIV, VI (1956), 1-2, p. 7-39; 14
iulie 1956: Subsecţia constată întârzieri în ce priveşte organizarea muncii la Tratat. În cinstea
zilei de 23 August, la Muzeul de Artă al R.P.R. este organizată „Expoziţia tezaurului restituit
de U.R.S.S. "; 29 septembrie 1956: sunt eliberaţi din posturi, în vederea pensionării, Romulus
Vuia şi Dionisie Pecurariu (ambii angajaţi în continuare, în acord); 5 octombrie 1956:
Institutul de Arheologie trimite Subsecţiei materiale în legătură cu Tratatul: Colectivul
redacţional, buget, sumar provizoriu; 9 noiembrie 1956: din nou, intervenţie pentru postul VI.
Dumitrescu, şeful Secţiei muzeistice (,,pe care o conduce pe baza contractului de muncă în
acord din Juna aprilie a.c."); este angajat, cu½ normă, arh. Virgil Bilciurescu; 10 noiembrie
1956: prin Hotărârea Biroului Prezidiului, din 1 noiembrie 1956, Subsectia comunică
'
Institutului componenţa „Comitetului de redacţie al revistei de istorie veche şi arheologie în
limbi străine": acad. Em. Condurachi, acad. C. Daicoviciu - redactori responsabili; M.
Petrescu-Dâmboviţa, I. Nestor, Gh. Ştefan, D. Berciu, Kurt Horedt, D. Macrea (sic), D.M.
Pippidi, R. Vulpe - membri; 14 noiembrie 1956 este încadrat (prin transfer) Radu Florescu; 1
decembrie 1956: în vederea organizării Muzeului Dobrogei (Constanţa), Vasile Canarache este
detaşat pe şase luni (ulterior a fost numit director al Muzeului Constanţa - n. ns.); 13
decembrie 1956: Referat Irina Casan-Franga, din care rezultă că Biblioteca M.N.A. număra la
acea dată: 4239 cărţi, 1400 periodice, 280 traduceri (volume fizice); 14 decembrie 1956:
propuneri pentru organizarea bimilenarului - Ovidiu (Constanţa, 20 martie 1957); Manifestări
ştiinţifice externe. 1956 (toamna): la întrunirea CP-UISPP (Lund, Suedia) participă Ion Nestor
şi Radu Vulpe (membri CP).
Un an rodnic şi plin de semnificaţii se încheia; din mers, M.N.A. devenise Institut de
Arheologie, exista în continuare Muzeul, s-a pus în ordine schema personalului (raportul
cercetare I personal auxiliar era de 4: 1), activitatea de teren - prin şantiere - a fost bogată (două
tezaure fuseseră găsite la Suceava), 20 de comunicări au fost prezentate în Secţii, 1Oconferinţe
la SRSC, 7 articole în presa cenu·ală (majoritatea în legătură cu noua structură organizatorică
legalizată), împliniri aşadar, deopotrivă şi lipsuri şi mai ales doleanţe în legătură cu spaţiul,
dotarea ş.a. - toate acestea figurau în Raportul conducerii înaintat Subsecţiei. Dar sfârşitul
anului 1956 a fost marcat şi de Consfătuirea arheologilor (27-29 decembrie) - asupra căreia
trebuie să insistăm, căci a direcţionat oarecum activitatea ulterioară în domeniu.
Era, într-un fel, o conferinţă pe ţară- premergătoare Conferinţelor naţiona!e de astăzi la care însă tematica principală privea valorificarea materialelor arheologice. În aula Academiei
au prezentat rapoarte directorii institutelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi (în ultimul centru
academic exista atunci Muzeul de Antichităţi), precum şi şefii de secţii. ,,Aşa cum se va vedea
îndată - arăta acad. Em. Condurachi în Cuvântul de deschidere - problema aceasta (a
valorificării, n. ns.), spre a cărei rezolvare trebuie să tindem cu toţii, prezintă numeroase
aspecte de ordin ştiinţific şi organizatoric care, toate, trebuie luate în considerare dacă nu vrem
să ne achităm formal de această sarcină, dacă - aşa cume desigur în mintea noastră a tuturora dorim ca rezolvarea ei să ducă Ia rezultate valabile pentru toată ştiinţa românească în capitolul
său cel mai important şi cel mai lung totodată". Erau puncte de vedere - generalităţi - unani111
acceptate, nu fără nuanţări totuşi, căci prof. Gh. Ştefan, de pildă, preconiza „încetinirea"
ritmului de activitate pe teren, dacă nu chiar sistarea vremelnică a acesteia - tocmai cu scopul
de a câştiga timp cu valorificarea loturilor arheologice vechi (el însuşi era presat în această
privinţă, deoarece încă nu valorificase descoperirile de la Băeşti-Aldeni), spre deosebire de
prof. I. Nestor (şi el cu „arierate", precum Sărata-Monteoru), care pleda cu hotărâre: ,,Nu
trebuie puse în contrast săpăturile arheologice cu activitatea de muncă de valorificare a
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materialelor. Nu trebuie să se facă o opoziţie între două lucruri, ca şi cum una atârnă mai greu
într-o balanţă, celălalt talger să se ridice, ci trebuie puse de acord, trebuie să se organizeze
munca în aşa fel încât să nu-şi facă vreo concurenţă săpăturile cu valorificarea materialelor. .. "
(întrerupt însă de Mihail Roller: ,,Dar decalajul?") - I.N. a continuat: ,,După părerea mea,
decalajul acesta nu există în măsura în care, cel puţin, îl vedeţi Dvs. Socot că arheologii noştri
au valorificat, în măsura posibilităţilor existente în generaţia în care trăim, materialul scos din
săpături", adăugând în final (să precizăm că toate acestea privesc discuţiile pe marginea
rapoartelor prezentate): ,,Dar nu este vorba - şi nici eu în raportul meu n-am vorbit despre o
lipsă de orientare în planurile de săpături de la 1948 încoace, dimpotrivă m-am referit la
împrejurarea - şi cred că la acelaşi lucru s-a referit şi tov. Condurachi - la împrejurarea că, la
un moment dat, au existat prea multe orientări / .. ./ în dezvoltarea planurilor de săpături,
orientarea a variat de câteva ori, adică nu s-a menţinut tot mereu o linie consecventă".
Neîndoielnic, cel vizat aici era M. Roller.
În orice caz, această problemă a valorificărilor va stărui constant în planurile anuale de
după 1957 ale Institutului de Arheologie (nu întâmplător, de altfel, colecţia „Biblioteca de
Arheologie" va debuta în 1957 - v. mai jos), cum se accentua şi în materialul informativ
destinat conducerii Academiei, pentru Sesiunea generală din 17-19 ianuarie 1957, structurat
tocmai pe două puncte: Activitatea de teren, Valorificări(pe 1956). La această sesiune I. Nestor
a prezentat comunicarea: ,,Cele mai vechi urme arheologice slave pe teritoriul RPR", cu
referire specială chiar la cimitirul de la Sărata-Monteoru.
Venind în întâmpinarea cererilor insistente ale prof. Gh. Ştefan, conducerea Institutului a
trimis circulare Secţiilor (de comună primitivă şi orânduire sclavagistă), obligând pe
cercetătorii care activau în obiective privind orânduirea feudală să prezinte rapoarte şi Secţiei
feudale (măsură care nu a fost permanent respectată). De asemenea, s-a lărgit componenţa
Consiliului ştiinţific (care număra 24 membri în 1957, prin cooptarea arh. V. Bilciurescu - pe
atunci secretar al BOB şi a Mariei Comşa, preşedinte al Comitetului sindical). Se proiecta o
conferinţă naţională de arheologie, cu participare externă - prilejuită de aniversarea a 75 de ani
de la naşterea lui Vasile Pârvan (respectiv 30 de ani de la moartea sa), dar care s-a desfăşurat în
cadru intern, între altele şi din cauză că revista în limbi străine, menită să-l omagieze de la
primul număr pe savant, a apărut cu întârziere. Spre a nu reveni în această privinţă, să amintim
că titlul revistei încă nu era definitivat în l 957, adrese din 23 aprilie către centrele din Cluj şi
Iaşi aveau în vedere „Revue roumaine d' archeologie et d' histoire ancienne", abia la 3 ianuarie
1958, Biroul Prezidiului a aprobat .,Titlul revistei de arheologie şi istorie veche în limbi străine
va fi «Dacia» cu subtitlul .,Revue d' Archeologie et d'Histoire ancienne - nouvelle serie"
O vreme, în 1957, s-au ivit speranţe că un nou local va adăposti atât Institutul cât şi
Muzeut în Consiliul ştiinţific din 11 martie, potrivit avizului Direcţiei Treburilor de la
Consiliul de Miniştri, se discută, pro şi contra. variantele (cinci la număr)- una din ele vizând
chiar impunătoarea construcţie care adăposteşte astăzi Consiliul Popular al Capitalei; mai
potrivită, însă, a fost considerată varianta instalării M.N .A. în aripa - Creţulescu a Palatului
Republicii, rămânând astfel Institutului imobilele amintite. Demarează în schimb, efectiv,
munca la Tratat - adică repartizarea autorilor pe părţi şi capitole privind primul volum.
- 26 februarie 1957: Maria Comşa este numită şef de sector; 1 mai 1957: Gh. Diaconu
este încadrat (prin transfer) cercetător principal; 10 iulie 1957: Contract de colaborare cu
Ministerul Cultelor, CSAS-ICSOR (ulterior D.M I.) - care a impulsionat, ani în şir, cercetarea
arheologică a numeroase monumente din ţară; 1957: este descoperit complexul rupestru (feudal
timpuriu) de la Basarabi-Murfatlar; 28 octombrie 1957: Aurelian Petre şi Dumitru Vâlceanu
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sunt încadraţi cercetători - stagiari; 1 noiembrie 1957: Gh. Bichir este încadrat cercetător
ajutor; 15 noiembrie 1957: Maria Bitiri este încadrată cercetător-stagiar; 1957: SCN (I); Radu
Vulpe, Izvoare. Săpăturile din 1936-1948, 397 p. (Bibi. Arh., I); 1957: Vasile Canarache,
Importul amforelor ştampilate la Istria, Ed. Academiei, 446 p. (Bibl. Ist., I); 1957:
Biblioteca M.N.A. - Institutul de Arheologie numără 6500 volume fizice. În afară de cei menţionaţi mai sus, în 1957 activau (în acord): Gabriela Bordenache, Florea Mogoşanu, Alexandru
Vulpe, Alexandra Paul-Bolomey, Petre Roman.
În sfârşit, înainte de a stărui în chip special în legătură cu problemele ivite în
activitatea Muzeului Naţional de Antichităţi, trebuie să consemnăm aici şi faptul că anul
1957 a fost şi primul din seria celor care, pentru ştiinţa arheologică românească, au marcat pe planuri multiple participarea noastră mai intensă la viaţa ştiinţifică internaţională.
Aşadar,

- Manifestări ştiinţifice externe: martie 1957 (Moscova), Congresul unional de
arheologie: invitat (oficial) acad. Emil Condurachi, participând însă alături de Gh. Ştefan, R.
Vulpe şi S. Morintz; 8 august - 15 septembrie 1957: Echipa condusă de R. Vulpe (H.
Dumitrescu, M. Comşa, E. Comşa) participă la săpături în R.S.S. Moldovenească; 1957: pe
parcursul anului, sunt invitaţi să participe: Gh. Ştefan - la Seminarul de arheologie slavă
(Cracovia); I.Nestorşi D.M. Pippidi - la serbarea Centenarului Muzeului din Poznan; D.M.
Pippidi - de Institutul de studii clasice din Berlin (R.D.G.), pe linia colaborării la CIL vol. III;
idem - la Conferinţa istoricilor din U.R.S.S. şi ţările de democraţie populară (Praga), fiind ales
în Comitet- calitate în care reprezintă Academia la festivităţile bimilenarului morţii lui Cicero
(Varşovia); I. Nestor - de Secţia pre- şi protoistorie a Academiei de ştiinţe a R.D.G.

Un eveniment marcant: Centenarul M.N.A. (1964)
Am punctat deja câteva probleme în legătură cu Secţia muzeistică a Institutului de
Arheologie, dar unele precizări se impun şi ele privesc, deocamdată, organizarea acestei
subunităţi. Astfel, reţine atenţia faptul că nu au fost însuşite propunerile de odinioară ale
Comisiei amintite în ce priveşte structura Secţiei; de pildă, în 1957 aceasta - condusă în
continuare de VI. Dumitrescu - era alcătuită din: 1) Sectorul Muzeu (condus de Ecaterina
Vulpe), 2) Sectorul Depozite (fără conducere, dar răspunderea o avea Alexandrina D.
Alexandrescu - transferată de la Secţia orânduirii comunei primitive); 3) Sectorul Tehnic (fără
conducere), incluzând Biroul de desen (condus de Pamfil P. Polonic), Laboratorul ceramic
(condus de Georgeta Pallade) şi Laboratorul fotografic (să-i menţionăm aici pe regretaţii
Gheorghe Dumitru şi Nicolae Scarlat, ultimul fiind încadrat în 1957). În schema Secţiei
muzeistice mai figura şi arhitectul amintit (transferat apoi la D.M.I.), postul rămânând totuşi,
fiind încadrat mai târziu arh. Dinu Theodorescu (15 mai 1959). Aceeaşi structură este
înregistrată şi în anul 1958, pentru ca în anul 1959 să capete configuraţia: Sectorul Expoziţie
(Ecaterina Vulpe), Sectorul Depozite (fără conducere), Laboratnrul Arheologic (condus de
Gabriela Bordenache, încadrată şef la laborator Ia l mai 1959), având în subordine, teoretic cel
puţin, celelalte compartimente tehnice de profil. Era, desigur, o schemă labilă - căci Secţia
muzeistică, pe lângă paznici şi alt personal cu munca în acord, mai adăpostea în schemă şi
posturi ale celorlalte sectoare de activitate din Institut (de pildă, la Sectorul expoziţie figura în
1959 şi Gh. Bichir, care activa de fapt la Sectorul prefeudal, precum şi Calomira Calomiris,
care îndeplinea în realitate funcţia de secretară a Institutului). Sunt de înţeles, aşadar cererile
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repetate ale şefului Secţiei muzeistice de a se pune ordine în schema acesteia, ceea ce - atunci nu a fost posibil, căci tocmai aveau loc operaţiile de verificare a întregului personal.
- 3 august 1958: eliberarea din post a lui Ştefan Constantinescu, de la Sectorul Expoziţie
(măsură care a stârnit vii reacţii în sânul Institutului de Arheologie); 1958: în colaborare cu
Muzeul de artă al RPR, se organizează (pentru c. 2 ani) expoziţia „Arta feudală în Ţara
Românească şi Moldova" - M.N.A. contribuind cu 20 categorii de exponate (cele mai multe
provenind de la Dinogetia, Capidava, Zimnicea, Păcuiul lui Soare, Suceava, Putna ş.a.);
1958-1959: în condiţiile unor spaţii de expoziţie neadecvate scopului cultural major, cu
personal de specialitate redus ca număr - M.N.A. este totuşi frecventat de numeroşi vizitatori
(intrarea era gratuită); în medie, pentru anii amintiţi sunt înregistraţi în jur de 6000 vizitatori
anual; 1959: un colectiv (D. Popescu, VI. Dumitrescu, M. Comşa, AL Alexandrescu şi P.P.
Polonic) întocmeşte tematica unui stand M.N.A. care, cu concursul centrelor din Cluj şi Iaşi,
era prevăzut pentru Expoziţia Economiei Naţionale ( 1960).
În anii I 960- I 961, încă nu se <lefi nitivaseră formele de repartiţie a tezaurului istoric
restituit de U.R.S.S. (deşi inventarul acestuia era încheiat - v. mai jos); oricum, la sfârşitul
anului 1961, patrimoniul muzeal al M.N.A. era reevaluat (conform legislaţiei în vigoare) şi
cuprindea următoarele categorii:
nr.

-

piese-exponate în muzeu
5.580
95.562
piese păstrate în depozite
piese-exponate sau păstrate în Lapidariu* 1.690
piese de aur
643
piese de argint 1.061
TOTAL
I 04.636 piese
*

Fără

metopele de la Adamclisi

Acest patrimoniu ar fi trebuit să fie îmbogăţit cu lotul alocat din tezaurul istoric restituit
de U .R.S.S. - dar problema trena în 1961, căci erau interesate diferite instituţii; în ce priveşte
Institutul de Arheologie şi M.N.A. ea se afla la ordinea zilei şi peste doi ani.
- 7 iulie 1961: Mihai Sâmpetru este încadrat (prin concurs) îndrumător-muzeu.
Este şi vremea în care, concomitent cu activitatea obişnuită a Secţiei muzeistice
(inventarieri şi catalogări, reamenajări ale expoziţiei permanente), M.N.A. răspunde
solicitărilor din afară (executarea de mulaje, fotocopii, împrumuturi de piese sau loturi întregi
etc.) - au loc chiar filmări în localul Muzeului (considerat potrivit pentru a reda atmosfera de
epocă, implicând însă de regulă sistarea fluxului vizitatorilor, ceea ce nu era în interesul
instituţiei). Se ivesc şi dispute - cazul tezaurului dacic de la Coada Malului, împrumutat încă
din 1954 de Biblioteca Academiei (colectia Orghidan) şi cerut apoi, cu insistenţă, în 1963, de
către directorul general al Bibliotecii, acad. Tudor Vianu.
În perspectiva apropiată se afla însă centenarul Muzeului Naţional de Antichităţi,
pregătirile - cum am menţionat - înregistrându-se de timpuriu, dar ele s-au conturat ca atare în
anii 1962-1963. Desigur, se preconizau manifestări de anvergură, pe măsura importanţei
evenimentului şi a semnificaţiei M.N.A. în viaţa ştiinţifică şi culturală a ţării; mai mult, în acei
ani mai ales se puneau mari speranţe în rezolvarea problemei spinoase a localului - temă care
figura pe locul întâi în toate demersurile făcute atunci, care necesitau - de ce să nu o spunem şi o doză de diplomaţie, căci factorii de decizie trebuiau să fie sensibilizaţi anume (sau
„captaţi", cum se zice astăzi). Reţine atenţia, în această ordine de idei, memoriul întocmit de
Buletinul Muzeului „Teoharie Antonescu", nr. 7-8/2001-2002
https://biblioteca-digitala.ro

150 de ani de la

înfiinţarea

Muzeului de Istorie

Naturală şi Antichităţi

din

Bucureşti

199

director la l noiembrie 1963, destinat forurilor superioare: ,,suntem singura ţară din lagărul
socialist care nu a primit un local pentru cel mai vechi muzeu" - se accentua în acest memoriu;
de asemenea, întrucât se punea în discuţie soarta unor colecţii ale M.N.A., continua: ,,În nici un
caz nu putem admite părerea că bogatele colecţii ale Muzeului Naţional de Antichităţi să fie
risipite, repartizându-se la diferite muzee din ţară. Indiferent de problema realizării unui mare
muzeu de istorie a României, în care perioada străveche şi veche nu ar putea reprezenta decât o
mică parte, pentru care Institutui nostru ar putea pune la dispoziţie unele piese semnificative,
bogăţia calitativă şi cantitativă a Colecţiilor Muzeului şi Institutului nostru ar permite funcţio
narea şi mai departe a unui mare Muzeu Naţional de Antichităţi, care să fie o imagine vie şi
mereu actuală a întregii activităţi arheologice româneşti, aşa de înfloritoare în ultimii
cincisprezece ani datorită justei îndrumări ideologice şi marelui sprijin material acordat de
forurile conducătoare/ .. ./ Dimpotrivă, reorganizarea acestui mare Muzeu într-un local nou, în
care să funcţioneze în cadrul Institutului de Arheologie, ar fi în măsură să dea un nou impuls
arheologiei româneşti şi ne-ar da posibilitatea să sărbătorim centenarul Muzeului în condiţii
demne de marile realizări ale regimului nostru de democraţie populară".
În anul 1964 au loc pregătiri intense pentru sărbătorirea Centenarului M.N.A. - se
cunoşteau fondurile alocate şi acestea urmau să fie folosite: pentru invitarea specialiştilor din
ţară, baterea medaliei comemorative, tipărirea programului, ridicarea soclului pentru bustul lui
Vasile Pârvan (opera sculptorului Oscar Han) în curtea imobilului din str. N. Iorga 21, diverse
cheltuieli; de asemenea, se trimit circulare către Muzeele din ţară- intervenind însă încurcături
neprevăzute, căci data anunţată pentru festivităţi era 17-19 noiembrie 1964, coincizând cu o
Sesiune a Muzeelor, ceea ce nu ştia nici Consiliul ştiinţific, care stabilea detaliile la 3
octombrie 1964 (autorii comunicărilor, expoziţia de la sala „Dalles" - o reuşită, la organizarea
acesteia, de care răspundeau D. Popescu şi VI. Dumitrescu, contribuind şi centrele academice
din ţară, alte muzee etc.).
Potrivit programului (doar dactilografiat şi multiplicat la rotaprint - dar cu o splendidă
copertă realizată de cabinetul condus de P. Polonic, pe faţă fiind aplicată reproducerea foto a
medaliei comemorative), lucrările Sesiunii festive debutează în aula Academiei, luni, 21
decembrie 1964, restul şedinţelor din 22-23 decembrie desfăşurându-se în sala Institutului de
istorie „Nicolae Iorga". Au luat parte numeroşi invitaţi, mulţi dintre aceştia neprimind medalia
amintită (distribuindu-se doar 120 exemplare, inclusiv unor oaspeţi străini - ca Draga
Garasanin, de la Belgrad şi Chris to Danov, de la Sofia).
În şedinţa inaugurală au vorbit: acad. Ilie Murgulescu, preşedintele Academiei (Cuvânt de
deschidere), acad. Emil Condu rac hi (Problen1ele arheologiei româneşti de ia înfiinţarea
M.N.A. până azi), VI. Dumitrescu (Muzeul Naţional de Antichităţi), C.S. Nicolăescu
Plopşor (Cercetările paleolitice în România). S-ar fi cuvenit, de bună seamă, ca în aceeaşi
şedinţă să ia cuvântul şi prof. Gh. Ştefan - ca fost director a] M.N.A. dar mai ales ca şef al
Secţiei feudale, domeniu de cercetare care se leagă organic numai de etapa de după 1948 a
M.N.A., dar şi timpul şi protocolul au precumpănit atunci. Altminteri, în cele două zile
următoare au prezentat comunicări: D. Popescu, Eugenia Zaharia şi S. Morintz, R. Vulpe, M.
Petrescu-Dâmboviţa, Suzana Dimitriu, I. Barnea (22 decembrie) şi D. Tudor, M. Macrea, Em.
Popescu, B. Mitrea, Judita Winkler, Gh. Diaconu, M. Matei, Al. Andronic (23 decembrie).
Un singur lucru era mai puţin cunoscut atunci, în acel moment festiv, şi anume: în a
doua parte a lunii august 1964, Biroul Prezidiului Academiei aprobase restructurarea
Institutului de Arheologie, în schema acestuia nemaifigurând Secţia muzeistică. Ne
întoarcem, aşadar, reluând firul expunerii de faţă de la limita anilor 1957/1958.
Buletinul Muzeului „Teoharie Antonescu", nr. 7-8/2001-2002
https://biblioteca-digitala.ro

200

Nicolae Constantinescu

Etapa de tranziţie amintită se Încheia- Institutul de Arheologie parcurgând una de
consolidare pe planul organizării vieţii ştiinţifice; este drept, În canevasul acesteia nu se
integra În nici un fel domeniul de cercetare etnografic (sectorul de profil fusese
transformat în Secţie prin Decizia Academiei nr. 244/1957), astfel Încât s-a dovedit cu
totul justificată şi Decizia nr. 17/1961, potrivit căreia Secţia de etnografie a· fost
transferată temporar la Institutul de istoria artei.
În notă generală, anii 1958-1960 se caracterizează prin efortul multilateral al Institutului de Arheologie şi al celorlalte unităţi academice din ţară, Îndreptat către finalizarea
primului volum al Tratatului. În acest scop, se constată o relativă stabilitate a planurilor
de cercetare, sunt adoptate măsuri mai riguroase În privinţa controlului muncii,
urmărindu-se eficienţa acesteia. De altfel, nu este de prisos a menţiona şi iniţiativa lui
Grigore Florescu şi anume, de a analiza pe rând activitatea subunităţilor din Institut,
urmărindu-se şi Îmbunătăţirea climatului de cercetare (astfel de şedinţe au avut loc, de
pildă, la 1Omartie 1958 - Secţia feudală, 7 aprilie 1958 - Secţia de comună primitivă etc.).
- 1 ianuarie 1958: este încadrat (prin transfer) Mircea Matei, cercetător principal; 13
martie 1958: este eliberat din post în vederea pensionării Grigore Florescu (angajat în
continuare, în acord); 12 mai 1958: la cererea Secretariatului Academiei, se fac propuneri,
pentru conducătorii ştiinţifici din sistemul aspiranturii (Em. Condurachi, I. Nestor, Gh. Ştefan,
D.M. Pippidi), inclusiv pentru aspirantura fără frecvenţă (aceiaşi, precum şi: C.S. Nicolăescu
Plopşor, VI. Dumitrescu, D. Berciu. D. Popescu, R. Vulpe, Gr. Florescu, B. Mitrea, I. Bamea);
21 iunie 1958: se stinge din viaţă Mihail Roller; 1958 (campania de vară): sunt semnalate
vestigiile de la Bratei, în apropiere de Mediaş; 1958: se înfiinţează Secţia de istorie a
Academiei (condusă de acad. C. Daicoviciu); 15 iulie - 15 august 1958: echipa condusă de R.
Vulpe (Kurt Horedt, Dinu Marin, Tr. Martinovici, N. Constantinescu) participă la săpături
arheologice în R.S. Moldovenească: articol-bilanţ:
Probleme şi sarcini noi în domeniul
istoriei antice - SCIV, IX, 1958, 2, p. 259-263; 20 octombrie 1958: se stinge din viaţă acad.
Const. Moisil (cf. B. Mitrea, în SCN, II, 1958, p. 17-21 ); 1958: Gr. Florescu, R. Florescu, P.
Diaconu, Capidava I. Monografie arheologică, 286 p. (Bibi. Arh., II).
- Manifestări ştiinţifice: 6-13 noiembrie 1958: CIAC, VII (Roma-Napoli). Participă
acad. Em. Condurachi; 29 septembrie-4 octombrie 1958: FIEC (Budapesta). Participă D.M.
Pippidi; 25-31 decembrie 1958 (Bucureşti): Seminarul româno-sovietic (oaspeţi: G.B.
Teodorov, N.I. Merpert şi G.D. Smirnov).
Lucrările la Tratat intră în linie dreaptă - ca să spunem aşa - pe parcursul anului 1959 (se
tipărise şi macheta volumului I, supusă unei largi discuţii). Existau, desigur, Întârzieri şi în
consecinţă au fost luate măsuri drastice În cc priveşte activitatea de teren a Institutului: sunt
scoase din plan (amânându-se) 11 şantiere arheologice (Ciumbrud, Buftea, Porolissum,
Potaissa, Alba Iulia, Răhău-Năsăud, Verbiţa, Sărata Monteoru, Verbicioara. Castrele Traiane,
Mediaş), chiar dacă unele dintre acestea erau considerate „permanente", alături de cetăţile
dacice (Munţii Orăştici), Histria şi Suceava, care se menţin - pe când altele devin prioritare
(termen încetăţenit de atunci Încoace. pe alocuri În mod arbitrar, n.ns.) şi în această categorie se
aflau obiectivele de la Bucov, Sultana, Capidava, Galiţa (Păcuiul lui Soare), Garvăn-Dinogetia,
Şendreni, Soporul de Câmpie, Sucidava (Celei), Oinac, Bratei, Porumbenii Mici, Gâmbaş,
Dăneşti, Spinoasa, Satul Nou şi Dridu; în sfârşit, erau considerate „absolut necesare" şantierele
Popeşti, Nandru, Vărăşti (Boian), Vădastra, Truşeşti şi Traian, ca şi săpăturile de salvare de la
Mangalia. Cernavodă, Ţifeşti, Smeeni şi Costeşti-Slatina. ,.Plecarea pe teren a arheologilor era informată (4 aprilie 1959) Secţia de istorie a Academiei - va avea loc numai după ce
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lucrările

de redactare şi de definitivare a textului se vor fi încheiat. Se propune ca direcţia
Institutului să fie autorizată a nu mai îngădui plecarea pe şantier a nici unuia dintre specialiştii
angajaţi în munca de Tratat, înainte de executarea obligaţiilor la Tratat". Fireşte, orice câmp de
restricţii prezintă obligaţiile şi excepţii, dovadă neaşteptata descoperirea înregistrată atunci la
Mangalia - şi era vorba de un turnul funerar, în interiorul căruia se găsise (în mâna celui
înhumat) un papirus: senzaţie amplificată şi datorită interpretării de moment, că ar putea fi
vorba de mormântul celebrului geograf Demetrios din Callatis (sec. IV î.e.n.) - astfel încât
mulţi dintre cei angajaţi la tratat se prezintă la faţa locului, iar o parte din cercetătorii
institutului au fost obligaţi să supravegheze, cu schimbul, zona descoperirii, unde începuseră
construcţii edilitare (ulterior sistate).
- 6 aprilie 1959: ca urmare a descentralizării Bibliotecii Academiei (hotărârea Biroului
Prezidiului din 3 septembrie 1958), fondul de publicaţii existent la Institutul de Arheologie a
fost transferat acestuia; existau în total 8.828 volume (1958), din care 1750 proveneau prin
schimbul cu străinătatea şi 9.928 volume (1959), din care 1.100 proveneau prin acelaşi schimb;
1 decembrie 1959: este eliberat (la cerere) R. Florescu.
- Manifestări ştiinţifice externe. 6-16 iunie 1959 (Amsterdam) UAI; participă acad.
Em. Condurachi, care anunţă cu acest prilej începerea publicării primelor fascicole româneşti
din CVA.
Planul editorial pe anul 1960 era, din unghiul Editurii Academiei, angajat îndeosebi
pentru tipărirea Tratatului - implicând un volum apreciabil de lucrări, cheltuieli în ultimă
privire, cu atât mai mult cu cât începuseră atunci şi elaborările celorlalte trei volume care au
urmat. Cu toate acestea, pentru perioada 1960-1965, i s-a cerut Institutului de Arheologie un
plan de lucrări, iar acesta a şi fost întocmit imediat, fiind prevăzute numeroase volume - 54
(inclusiv 16 de etnografie), alături de alte 12 lucrări în afara planului. Era vorba, de pildă, de
Repertoriul arheologic (50 coli, peste 300 ii.), prevăzut pentru predare la 1 aprilie 1960, de
monografiile Aldeni ( 1962), Satul Nou ( 1962), Dinogetia ( 1961 ), Ferigile ( 1964 ), PăcuiuR lui
Soare (1964) şi multe altele - anticipate, dar rămase ulterior în stadiul bunelor intenţii (unele
din cele menţionate se află şi astăzi), căci fluxul desfăşurărilor a fost cu totul diferit, cum
probează menţiunile pe care Ie înregistrăm în aceste pagini.
Oricum. momentul principal al anului 1960 l-a constituit apariţia voi. I al istoriei
României - masiv (889 p. cu numeroase ilustraţii), tipărit în excelente condiţii grafice,
comparativ cu celelalte publicaţii de specialitate care au văzut lumina tiparului în perioada
postbelică. Comitetul de redacţie al volumului: acad. C. Daicoviciu - red. resp., acad. Em.
Condurachi, I. Nestor, Gh. Ştefan - red. adjuncţi, secretar de redacţie fiind M. Matei~ autori: C.
Daicoviciu. acad. Emil Petrovici, I. Nestor, Gh. Ştefan, D.M. Pippidi, D. Berciu, VI.
Dumitrescu, M. Petrescu-Dâmboviţa, R. Vulpe, D. Popescu, M. Macrea, O. Tudor, Em.
Condurachi, I. Barnea, K. Horedt, M. Comşa. Această operă de referinţă a istoriografiei
româneşti contemporane a fost prezentată de acad. C. Daicoviciu la Congresul al VIII-lea al
partidului - a şi fost evocată, aluziv, de Gh. Gheorghiu-Dej. Într-un material intitulat „Memoriu
de sinteză asupra activităţilor tehnico-ştiinţifice pe anul 1960", destinat forurilor superioare de
partid, conducerea Institutului de Arheologie sublinia: ,,A face analiza completă a unei lucrări
atât de vaste şi de complexe ar depăşi cadrul prezentului memoriu. Ne mărginim să spunem că
este pentru prima oară în istoriografia română că s-au pus bazele unui tratat de istorie, conceput
după un plan atât de vast şi redactat în spirit marxist-leninist. Volumul I al acestei opere, la care
a colaborat un mare număr al arheologilor noştri, cuprinde perioada de la prima apariţie a
omului pe teritoriul ţării noastre până în secolul X e.n. Tot pentru prima oară s-au pus şi s-au
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rezolvat probleme care în trecut abia a fost posibil datorită cercetărilor arheologice intense din
ultimii ani". Cercetări care, trebuie precizat, începând cu anul 1960 au fost în parte canalizate
pe linia colaborării tot mai strânse cu ţările din jur, dovadă acordurile perfectate de Institutul de
Arheologie şi aprobate de forul tutelar în ce priveşte temele şi problemele: ,,Explorarea
arheologică a malurilor Dunării în raza construcţiilor barajului de la Porţile de Fier" - cu
Iugoslavia; ,,Istoria regiunii cursului inferior al Dunării în legătură cu istoria litoralului de nord
al Mării Negre" - cu U.R.S.S.; ,,Istoria Limes-ului Dunării mijlocii şi inferioare în epoca
romană" - cu Ungaria; ,,Cultura slavă în bazinul Dunării de jos" - cu Bulgaria; ,,Problema
culturii mediteraneene", înlocuită ulterior cu „Problema exploatării cuprului şi sării" - cu
Polonia; câteva dintre şantierele arheologice ale Institutului de arheologie au fost ancorate, în
următorii ani, de astfel de teme şi probleme.
- 1960: intră în circulaţia ştiinţifică des::operirilc de pe Valea Dîrjovului, lângă Slatina
(,,cultura de prund", pebble culturc): încep cercetările arheologice de la Coconi; Ion Nestor,
Principalele realizări româneşti În anii regin1ului democrat popular - SCIV, XI, 1960, 1,
p. 7-23; Gh. Diaconu şi N. Constantinescu, Cetatea Scheia. Monografie arheologică, 171 p.
(Bibi. Arh., III); 19 iulie 1960: se stinge din viaţă (pe şantier, la Drobeta T. Severin) Grigore
Florescu.
- ManifestAri ştiinţifice. 22-23 iulie 1960 (Praga); C.P.-UISPP; participă R. Vulpe, I.
Nestorşi Maria Comşa (aleasă în CP); 20-28 august 1960 (Stockolm): XI-CISH; din delegaţia
română ( 17 membri) fac parte acad. Em. Condurachi, I. Ncstor (ambii cu Raport), D.M.
Pippidi; 18-21 septembrie 1960 (Constanţa): al V-lea Congres de studii clasice din ţările
socialiste; participă (rapoarte şi comunicări) acad. Em. Condurachi, B. Mitrea, I. Stoian, D.M.
Pippidi, D. Tudor, Gh. Cantacuzino, G. Bordenache, R. Vulpe şi alţi cercetători din Institut,
inclusiv 30 participanţi din străinătate.
- 1 ianuarie 1961: Mircea Matei trece în postul (nou creat) de secretar ştiinţific.
Un necesar bilant asupra activităţii Institutului de Arheologie are loc către mijlocul
anului, la Conferinţa naţională de arheologie (Bucureşti, 15-2 I mai 1961 ), organizată în
cinstea aniversării a 40 de ani de la crearea P.C.R. Pe lângă institutele din Cluj şi Iaşi, la
Conferinţă au participat şi delegaţi de la alte institutii şi Muzee din ţară - cunoscuţi specialişti,
parteneri constanţi ai institutului În dificila şi nobila, totodată, operă de restituire a trecutului
poporului nostru. Economia ne obligă, din nefericire, să omitem titlurile comunicărilor de
atunci, dar avem datoria să-i amintim aici pe participanţi, cu atât mai mult cu cât, între timp,
unii dintre aceştia au trecut deja În lumea umbrelor. Astfel, în şedinţa inaugurală (aula
Academiei, 15 mai) au luat cuvântul: acad. C. Daicoviciu, acad. Em. Condurachi. C.S.
Nicolăescu-Plopşor, I. Nestor, R. Vulpe, D. Pippidi, iar în şedinţa de încheiere (acelaşi cadru,
21 mai): Gh. Ştefan, B. Mitrea, V. Canarache şi C. Daicoviciu. În rest, pe parcursul Conferintei, au prezentat comunicări cercetători diverşi, inclusiv de la Muzeele din Alba Iulia, Arad,
Bacău, Călăraşi, Constanţa, Deva, Galaţi, Lugoj, Oradea, Ploieşti, Sibiu, Suceava şi Timişoara
·- respectiv: ( 17-20 mai, Muzeul Municipal Bucureşti, orânduirea comunei primitive)- Victor
Teodorescu, E. Comşa, C.N. Matcescu, N. Chidioşanu, N. Vlassa, M. Dinu, Marilena Florescu,
Niţă Anghelcscu, I. Stratan, D. Berciu, D. Popescu, K. Horedt, A. Florescu, Olga Necrasov şi
Maria Cristescu, M. Moga, M. Petrescu-Dâmboviţa, l. Berciu şi I. Pop, St. Ferenczi, Al. Vulpe;
( 16-19 mai, Institutul de istorie „N. Iorga", orânduirea sclavagistă) - S. Dimitriu, M. Coja, C.
Preda, P. Alexandrescu, Exsp. Bujor, H. Daicoviciu, I.H. Crişan, N. Lupu, O. Floca, Ion Russu,
colectivul Constanţa, D. Tudor, C. Daicoviciu şi D. Protase, I. Mitrofan, I. Winkler, N. Gostar;
în sfârşit, ( 16-20 mai, Muzeul de artă al RPR, or,înduirea feudală) -1. Antonescu, Gr. Foit, Gh.
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VI. Zirra, M. Russu, E Dărner,

Gh. Cazimir, S. Szekely, P. Diaconu, M. Comşa, I. Barnea, E. Zaharia, D. Teodor, D. V.
Rosetti, M. Matei, Al. Andronic şi Eugenia Neamţu, N. Constantinescu, Gh. Cantacuzino.
- 1 mai 1961: sunt Încadraţi (prin concurs) Smaranda Comănescu, Mariana Chiţescu şi H.
Hamparţumian, documentarişti pr.; 14 iunie 1961: intră în vigoare „Regulamentul pentru
organizarea şi funcţionarea comitetelor de redactare ale publicaţiilor Academiei RPR"; 7. iulie
1961: sunt Încadraţi (prin concurs) Al. Vulpe, FI. Mogoşanu, ·.Jaraschiva Bîlcu (= Silvia
Marinescu Bîlcu) şi Emilia Doruţiu-Boilă), arheolog; 15 iulie 1961: este încadrată (prin
transfer) Elena Busuioc, arheolog; 1 noiembrie 1961: este pensionată Ecaterina Vulpe. 1961:
Încep cercetările arheologice de la Tîrpeşti (neolitic), Poiana Dulceşti (cultura carpică), cetatea
de pământ de la Bârlad (sec. XV), se reiau cercetările de la Curtea domnească din Târgovişte.
În acest an stârnesc senzaţie descoperirile de la Ripiceni (complex osteo-ivorian musterian) şi
Cemica (cimitir neolitic).
- Manifestări ştiinţifice. 1-18 septembrie 1961 (Varşovia): FIEC; participă D.M.
Pippidi; 7-15 septembrie 1961 (Roma): Congresul internaţional de numismatică; participă B.
Mitrea; 10-16 septembrie 1961 (Ochrid, Iugoslavia): XII-CIEB: participă acad. Em.
Condurachi şi D.M. Pippidi. 1961: Vladimir Dumitrescu, Necropola de incineraţie din epoca
bronzului de la Cîrna, 386 p. şi ii. (Bibi. Arh., IV); Dumitru Berciu, Contribuţii la
problemele neoliticului În România În lun1ina ultimelor cercetări 569 p. (Bibl. Arh., V).
In anii 1962 şi 1963, planurile de activitate ştiinţifică ale Institutului de Arheologie
prezintă asemănări chiar dacă formulările diferă de la un an la altul (pe alocuri),
numărul problemelor aflate În studiu este acelaşi - 9 - iar al temelor defalea te ia fel - 39 fiind vorba de lucrări (studii, monografii etc.) de proporţii diferite şi având termene de
finalizare pe parcursul întregului cincinal. Sunt ani de intensă cercetare arheologică, fapt
oglindit de altfel de diagramele pe care le oferim aici, deopotrivă caracterizaţi prin larga
participare la viaţa ştiinţifică internaţională a specialiştilor din institut, dar - trebuie spus
- şi prin mutaţiile care intervin în sânul cadrelor ştiinţifice ale acestuia.
5 ianuarie 1962: este eliberat din post R. Hîncu; 1 mai 1962: Hortensia Dumitrescu (şef
de sector) este pensionată; de asemenea, în aceiaşi zi - dar împotriva voinţei sale, Radu Vulpe
(şeful Secţiei sclavagiste) este pensionat la cererea conducerii Institutului; l august 1962: Al.
Păunescu şi Gh. Bichir sunt promovaţi (prin concurs) cercetători; 24 noiembrie 1962: este
eliberat din post (]a cerere) Trifu Martinovici; 1 martie 1963: Radu Popa este încadrat (prin
transfer), cercetător; 1 mai 1963: este încadrat Gh. Cantacuzino, documentarist ~t. I; 1 septembrie 1963: sunt promovaţi (prin concurs) Maria Bitiri, A. Petre şi D. Yîlceanu, cercetători; I
noiembrie 1963: Vladimir Iliescu este eliberat (transfer) din postul de cercetător; 9 noiembrie
1963: este reîncadrat (după un scurt transfer la Muzeul Municipal) Vlad Zirra, cercetător.
- 1962: Iorgu Stoian, Tomitana. Contribuţii epigrafice la istoria cetăţii Tomis, 379 p.
(Bibi. Arh., VI); 1963: C. Daicoviciu, E. Petrovici, Gh. Ştefan, La formation du peuple
roumain et de sa langue, 67 p. (BHR, I); 1963: Mircea Matei, Contribuţii arheologice la
istoria oraşului Suceava, 184 p. (Bibi. Arh. VII); 1963: Emil Condurachi, L' Archeologie
roumaine au XXe siecle, 104 p. (BHR, 3).
- Manifestări ştiinţifice. 24-29 aprilie 1962 (Plovdiv): a VI-a Conferinţă internaţională
de studii clasice din ţările socialiste; participă acad. Em. Condurachi şi D.M. Pippidi (oficial),
ca şi alţi 20 de specialişti din institut; 9-14 august 1962 (Sinaia): Colocviul UNESCO pe tema
„Civilizaţiile balcanice": participă acad„ Em. Condurachi; 29 august - 3 septembrie 1962
(Roma): VI - UISPP; participă Maria Comşa; 11-13 octombrie 1962 (Bucureşti): Seminarul
A
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româno-sovietic (pe teme de comuna primitivă); participă P.I. Boriskovski, A. I. Meliukova şi
Tatiana Passek (U.R.S.S.); I. Nistor, O. Popescu, C.S. Nicolăescu-Plopşor, VI. Dumitrescu, E.
Comşa, S. Morintz, Al. Vulpe; 10-12 noiembrie 1962 (Mtinchen): Congresul internaţional
pentru problemele sud-estului european; pa1ticipă acad. Em Condurachi; 12-15 noiembrie
1962. (Bucureşti - Constanţa): Seminarul româno-bulgar pe temele (controversate- n.ns.). ,,1.
Pătrunderea şi aşezarea slavilor în teritoriul carpato-balcanic" şi „2. Problema originii, evoluţiei
şi atribuirii etnice a culturii balcano-dunărene în sec. IX-X". Câte 2 referate au prezentat partea
română (I. Nestor, Maria Comşa) şi cea bulgară (Jivka Vîjarova, Stancio Stancev), alături de
alte 20 comunicări ale specialiştilor din cele două ţări - cf. M. Comşa, în SCIV, XIV ( 1963), 1,
p. 235-237;
- 28 mai - 7 iunie 1963 (laşi-Suceava): sesiunea ştiinţifică de arheologie medievală pe
tema „sat, oraş, fortificaţii" - cu participare internaţională (acad. Kr. Mijatev - Bulgaria,
Witold Hensel - Polonia, L. Gerevich - Ungaria, Paul Grimm - R.D. Germană, Kvetâ
Reichertova - Cehoslovacia): La Iaşi au fost prezentate comunicări de către R. Popa,
N. Constantinescu şi Gh. Cantacuzino, iar la Suceava - Virgil Vătăşianu şi M. Matei, I. Bamea,
El. Busuioc ca şi altele; 13-18 iunie 1963 (Viena): UAI; participă acad. Em Condurachi şi
O.M. Pippidi; 2-11 septembrie 1963 (Moscova): Simpozion pe tema „Stratigrafia şi
periodizarea Paleoliticului"; participă C.S. Nicolăescu-Plopşor; 3-13 septembrie 1963. (Paris):
VIII-CIAC; participă acad. Em. Condurachi, D.M. Pippidi şi Petre Alexandrescu; 22-28
octombrie 1963 (Berlin, ROG): al VI-lea Seminar internaţional de arheologie slavă; participă
Gh. Ştefan, I. Nestor şi Maria Comşa; 31 octo1nbrie - 7 noiembrie 1963 (Berlin, ROG):
Centenarul CIL; participă O.M. Pippidi, Iorgu Stoian şi Em. Popescu.
În anul 1963, la Orşova - Herculane şi Tekja (Iugoslavia), are loc ( 14 noiembrie) şedinţa
de lucru a comisiei româno-iugoslave (delegaţia română condusă de acad. Emil Condurachi,
fiind alcătuită din Gh. Ştefan, O. Tudor, S. Morintz - cea iugoslavă fiind condusă de prof. arh.
Ojurdje Bo~kovic, directorul Institutului de Arheologie din Belgrad); au mai luat parte şi alţi
specialişti - inclusiv semnatarul de faţă; au fost abordate atunci liniile mari ale conlucrării în
zona viitorului lac de acumulare Porţile de Fier. Altminteri. la ordinea zilei se aflau şi
problemele colaborării Institutului cu muzeele din ţară - litigii, ba chiar serioase controverse
ivindu-se atunci în legătură cu proiectul de restaurare a monumentului triumfal (Tropaeum
Traiani) de la Adamclisi, proiect viu criticat.
Se remarcă, în anii 1963-1964 şi următorii, preocuparea cercetătorilor din Institutul de
Arheologie în direcţia calificării superioare. prin aspirantură (doctorat). Să amintim aici, că
titlurile vechi de dr. şi dr. doc. - fuseseră pc parcurs recunoscute de către forurile de resort.
Astfel. ca urmare a Ordinului nr. 935/6 noiembrie 1962 al Ministerului Învăţământului, care
acorda dreptul de conducători ştiinţifici pentru specialitatea „Istorie greco-romană" (acad. Em
Condurachi) şi specialitatea „Istoria romană-bizantină", ulterior „Arheologia feudală" (Gh.
Ştefan) erau înscrişi la doctorat: C. Preda, P. Alexandrescu. M. Coja, A. Petre, Em. Popescu, R.
Popa, E. Comşa, S. Morintz, Eug. Zaharia. Al. Vulpe, urmaţi apoi de totalitatea cadrelor de
cercetare de vârstă tânără şi mijlocie.
- 1 aprilie 1964: se desfiinţează postul de secretar ştiinţific (M. Matei trece curând în
postul de şef sector: 5 iunie 1964); 1 iunie 1964: sunt încadraţi (prin concurs) Al. Suceveanu,
Suzana Ferche, Mariana Chiţcscu. doc. şt. III; I noicn1hrie 1964: Mircea Bebeş este încadrat
cercetător-stagiac Vasile Boroneanţ este încadrat funcţ.doc.
- 1964: Biblioteca Institutului de Arheologie numără c. 24.000 vo1.
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- 1964 VI. Iliescu, Virgil Popescu, Gh. Ştefan (Corn. red.), Izvoare privind istoria
României/ Fonte Sad Historiam Dacoromaniae Pertinentes /, 791 p.; *** Din realizările
arheologiei româneşti în cei 20 de ani de la eliberare - SCIV, XV, 1964, 3, p. 301-305;
Dorin Popescu, Centenarul Muzeului Naţional de Antichităţi - St. CI., VI, 1964, p. 205-232;
D. Popescu, Le Centenaire du Musee National des Antiquites - Dacia, N.S., VIII (1964),
p. 39-45.
Manifestări ştiinţifice. (Pentru serbarea Centenarului M.N.A.-supra); 15 iunie -4 iulie
1964 (Bruxelles); UAI, şedinta anuală; participă acad. Em. Condurachi (prezintă voi. I CV A);
3-10 august 1964 (Moscova): VII - Ul SAE; participă (oficial) C.S. Nicolăescu-Plopşor, D.
Berciu şi Maria Comşa; de asemenea, Gh. Cantacuzino, C.N. Mattescu, E. Comşa, Exsp. Bujor;
24 august -3 septembrie 1964 (Philadelphia, SUA): IV-CIAC. Participă D.M. Pippidi; 11-15
septembrie 1964 (Roma): Sesiunea CP-UISPP; participă I. Nistor, M. Comşa; 23 octombrie 3 noiembrie 1964 (Roma): UAI, Tabula Imperii Romani; participă acad. Em., Condurachi.
Aşa cum am menţionat mai sus, în toiul pregătirilor pentru festivităţile Centenarului
M.N.A. conducerea Academiei a iniţiat operaţia de restructurare a Institutului de
Arheologie (de fapt, a tuturor unităţilor care depindeau de secţia de ştiinţe istorice- ceea
ce trebuie reţinut). Încă de la începutul anului 1964, după Sesiunea generală (22-24
ianuarie 1964), ni s-au cerut propuneri în acest sens pentru a se respecta - aparent cel
puţin - democratismul, ceea ce Institutul o şi face (11 martie 1964): transformarea
Sectorului Paleolitic în Secţie, înfiinţarea Sectorului de arheologie romano-bizantină,
aprobate de forul tutelar. Dar câteva luni mai târziu, la 25 august 1964, Secţia de ştiinţe
istorice ficea cunoscută decizia Prezidiului Academiei: structura organizatorică
(provizorie) a Institutului de Arheologie - fără Secţia muzeistică.
La 7 ianuarie 1965, Biroul Prezidiului Academiei îşi menţine hotărârea aprobată de
Sesiunea generală (1-4 februarie 1965) - Secţia de ştiinţe istorice comunicând această
hotărâre (15 februarie 1965): ,,Muzeul / Naţional de Antichităţi / să rămână anexă a
Institutului de Arheologie al Academiei R.P.R.", fără personal ştiinţific. Un capitol din
existenţa seculară a Muzeului Naţional de Antichităţi se Încheia astfel, pe cale
administrativi, la 15 februarie 1965.
b) De la 15 februarie 1965 la 31 decembrie 1966.
Fireşte, În faţa faptului împlinit, prima măsură a conducerii Institutului a fost aceea de a
repartiza la alte secţii personalul încadrat În schema fostei secţii muzeistice, astfel, Gabriela
Bordenache trece la Secţia sclavagistă Ia fel şi Silvia Bîlcu. Alexandrina Alexandrescu trecând
la secţia de comună primitivă (o revenire la matcă, potrivit preocupărilor sale ştiinţifice), iar
15
D. Vîlceanu - la Secţia feudală, de asemenea cu preocupări În domeniu . Oricum, amintita
restructurare nu a fost acceptată tale-quale, chiar dacă şedinţa de analiză a munc~i (7 aprilie
1965, aula Academiei - în prezenţa preşedintelui, acad. Ilie Murgulescu) ,,alunecase" într-un
fel peste ea, căci problemele presante erau atunci săpăturile din campania de vară ce se
apropia, fondurile şi, mereu de-acum încolo, colaborarea cu muzeele, faţetele văzute şi
nevăzute (mai ales) ale acestei colaborări. ,,În general, se poate spune - accentua anume
Raportul prezentat cu prilejul şedinţei - că pfmă acum colaborarea cu aceste muzee a decurs în
condiţii satisfăcătoare. Au existat totuşi unele aspecte ale acestei colaborări care nu au fost
rezolvate în cele mai bune condiţii. Remarcăm că, chiar de la început fondurile indicate nu au
corespuns întotdeauna cu existentul în bugetul muzeelor. Afară de aceasta, asistăm în ultimul
timp Ia ceea ce am putea numi o tendinţă progresivă a muzeelor spre o emancipare din ce În ce
mai mare de sub controlul Institutelor Academiei, în ceea ce priveşte activitatea lor de
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cercetare arheologică. Se întâmplă adeseori că scopul şi interesele muzeelor nu corespund cu
cele ale Institutului, În sensul că muzeele consideră problema săpăturilor În primul rând din
punct de vedere muzeistic, criteriul ştiinţific rămânând pe planul al doilea" 16 • Desigur, timpul
a mai cernut ceva din conţinutul celor afirmate atunci - dar - din aceeaşi perspectivă a
timpului, nu este de prisos să precizăm că unele din problemele relevate cu două decenii în
urmă sunt şi astăzi de actualitate.
- 1 aprilie 1965 VI. Dumitrescu trece În postul de şef al secţiei sclavagiste; C.S.
Nicolăescu-Plopşor este numit şeful Secţiei Paleolitice; D.M. Pippidi trece În postul de şef al
Secţiei de epigrafie şi numismatică; 1 iunie 1965: sunt promovaţi (prin concurs) Vlad Zirra,
cercetător pr., Silvia BÎlcu, Mihai Sâmpetru, Florea Mogoşanu, Alexandru vulpe, Emilia
Doruţiu - cercetători, Mariana Chiţescu, Elena Busuioc, Suzana Ferche - cercetători-stagiari; 1
iulie 1965: D. Berciu trece În postul de şef al Sectorului dacic ( 1/2 normă); 1 septembrie 1965:
este încadrat (prin concurs) Petre Roman, doc. şt. II - Al. Suceveanu este promovat (prin
concurs) cercetător-stagiar, iar Gh. Cantacuzino este promovat (prin concurs) cercetător pr.; 9
septembrie 1965: Alexandra Ştefan este Încadrată cercetător-stagiar; 1 octombrie 1965:
Ersilia Tudor este promovată În postul de doc. şt. II; 15 noiembrie 1965: este Încadrat (prin
transfer) Gh. Poenaru-Bordea, cercetător; sunt promovaţi (prin concurs): C. Preda, Em.
Popescu, P. Diaconu, N. Constantinescu, P. Alexandrescu, S. Dimitriu, Al. Alexandresci, Exp.
Bujor - cercetători pr.
- 1965: Biblioteca Institutului de Arheologic numără 34.635 volume /respectiv 12.875
cărţi, 21.760 periodice).
De altfel, ca să revenim la problemele menţionate mai sus, Îndată după şedinţa de analiză
a muncii, pe ordinea de zi a Consiliului ştiinţific (9 aprilie 1965) se lua în discuţie problema
conducerii Muzeului Naţional de Antichităţi. ca anexă a Institutului (a fost propus, în
continuare, VI. Dumitrescu, în calitate de fost şef al Secţiei muzeistice - dar d-sa condiţiona
acceptarea acestei funcţii onorifice, de răspundere totuşi, de crearea unui colectiv ştiinţific
propriu -ceea ce forul tutelar nu mai Îngăduie În nici un chip) 17 . De asemenea, Consiliul lua în
dezbatere problema colectivului redacţional al revistei Dacia 18 , dar mai ales aceea a colaborării
cu muzeele - un material fiind prezentat atunci de către I. Nestor 19 , cu idei preluate apoi şi formulate într-un document oficial, prea lesne uitat ulterior şi anume, În „Instrucţiunile pentru
reglementarea activităţii de pe şantierele arheologice ale muzeelor .. , întocmite la 7 mai 1965 pe
baza H.M. 661/1955, de către Comitetul de stat pentru Cultură şi Artă şi Institutul de
Arheologie; document aprobat de Consiliul ştiinţific (10 iunie 1965) 20 . În sfârşit, stăruind în
aceeaşi direcţie, să mai precizăm şi faptul, că În şedinţa Consiliului ştiinţific din 26 mai 1965
au fost luate În discuţie, aprobându-se, propune-rile Secretariatului Academiei privind organizarea celor 13 colective ale Grupului de cercetări Complexe Porţile de Fier, al cărui responsabil-adj. a fost numit C.S. Nicolăescu-Plopşor 21 - lucrările în zonă Începând În acel an.
Dar liniile directoare ale activităţii ştiinţifice a Institutului de Arheologie, ale ţării Întregi,
se definesc pentru cincinalul 1966-1970 o dată cu Congresul al IX-iea al partidului (iulie
22
1965) • când este ales secretar general tov. Nicolae Ceauşescu. În scm1ă vreme se creează şi
organul având sarcina de a se asigura înfăptuirea politicii partidului şi statului în domeniul
ştiinţei - Consiliul Naţional al Cercetării ştiinţifice (CNES); astăzi CNST.
1965: I. Nistor, Cu privire la dezvoltarea cercetării istoriei comunei primitive În
România, - SCIV, I 6 (1965), 3, p. 421-430; 1965: Gh. Diaconu, Tirgşor. Necropola din
secolele III-IV e.n., 332 p. (Bibi. Arh., VIII): 1965: D.M. Pippidi, D. Berciu, Din istoria
Dobrogei, I, Geţi şi greci la Dunărea de jos din cele mai vechi timpuri până la cucerirea
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334 p. (BHR, II); 1965: P. Alexandrescu, S. Dimitriu, Corpus Vasorum Antiquorum,
I, 54 p.+il. (= Roumanie 1, Bucarest 1).
Manifestările ştiinţifice. 21-23 aprilie 1965 (Berlin, R.D.G.): Sesiunea ştiinţifică
dedicată aniversării a 150 de ani de epigrafie greacă la Academia din Berlin; participă D.M.
Pippidi; 2 august
1965 (Cambridge): Sesiunea trienală a Societăţii de studii clasice britanice; participă
D.M. Pippidi; 23 august - 5 septembrie 1965 (Viena): al XII-iea Congres internaţional al
istoricilor; participă acad. Em. Condurachi, I. Nistor; 13-16 septembrie 1965 (Copenhaga):
Adunarea generală CIPSH; participă acad. Em. Condurachi; 15 septembrie - 22 octombrie
1965 (Varşovia): Congresul de arheologie slavă; participă I. Nistor, K. Horedt, Gh. Diaconu,
M. Matei; 28 octombrie - 10 noiembrie 1965 (Budapesta): Congresul internaţional de studii
clasice; participă (neoficial) R. Vulpe, VI. Dumitrescu, Al. Vulpe.
Într-adevăr, dacă planul de activitate pe anul 1966 (aprobat la 27 decembrie 1965: 14
probleme, 52 teme) se mai ghida după reperele normative anterioare(expresia din Dările de
seamă „planul pe anul în curs este o continuare a celui precedent" devenise un laitmotiv) - în
schimb, odată cu anul 1967, normele elaborate de CNCS 23 se oglindesc ca atare în tematica
Institutului de Arheologie deja structurată pe probleme: prioritare (incluse de regulă în planul
de stat), departamentale - cele mai numeroase alături de temele care figurau în aşa-zisele
„planuri interne", o gradare deci care angaja în mai mare măsură eforturile cercetătorilor către
calitate şi eficienţă 24 •
1 ianuarie 1966: C.S. Nicolăescu-Plopşor (numit director al Centrului de istorie, filologie
şi etnografie Craiova al Academiei R.S. România) este eliberat din funcţia de şef al Secţiei
paleolitice (rămâne în post onorific); 7 martie 1966: Petre Roman este promovat (prin concurs)
cercetător; 1 septembrie 1966: este încadrat Emil Moscalu, cercetător stagiar; 1 octombrie
1966: este eliberat (transfer) Virgil Popescu; este pensionat Pamfil P. Polonic; este promovat
cartograf principal Eusebiu Mironescu; 1966: Ion Nestor este ales membru titular al lui
Deutsches Archaologisches Institut-Berlin. 1 ianuarie 1967: D.M. Pippidi este eliberat din
funcţia de şef de secţie (1/2 normă), rămânând în post onorific; 1 septembrie 1967: Alexandru
Rădulescu şi Ioana Bogdan-Cătăniciu sunt încadraţi cercetători-stagiari; 1 decembrie 1967: Al.
Vulpe este promovat (prin concurs) cercetător pr.
- 1966: Biblioteca institutului de Arheologie numără 36.968 volume.
- Manifestări ştiinţifice: 9-11 mai 1966: sesiunea ştiinţifică dedicată aniversării a 45 de
ani de la crearea P.C.R. (sala Inst. ,,Nicolae Iorga" - comunicări: C.S. Nicolăescu-Plopşor; D.
Berciu, I. Nestor, E. Comşa, D.M. Pippidi, Em. Condurachi, R. Vulpe, Maria Comşa; Gh.
Ştefan, N. Constantinescu, M. Matei); 24-27 noiembrie 1966: sesiune ştiinţifică dedicată
Centenarului Academiei (aulă; comunicări: Gh. Ştefan, D. Berciu, Al. Vulpe) şi participarea
M.N.A. Ia expoziţia organizată cu acest prilej (Centuro anni Academiae Rei Publicae
Socialistae Romaniae); 13-19 iunie 1966 (Bruxelles): UAI, Tabula Imperii Romani;
participă acad. Em Condurachi şi D.M. Pippidi; 21-28 august 1966 (Praga): VII-UISPP;
delegaţi oficiali: I. Nestor, D. Berciu, C.S. Nicolăescu-Plopşor (membru corespondent al
Academiei R.S. România - 1966). D. Popescu, VI. Dumitrescu, M. Comşa; mai participă: E.
Comşa, S. Morintz, Al. Vulpe, VI. Zirra, C.N. Mateescu, Gh. Cantacuzino, Exp. Bujor, Gh.
Bichir; 28. VIII - 3.IX.1966 (Sofia): Congresul internaţional de studii sud-est europene;
participă: Acad. Em Condurachi, VI. Dumitrescu, I. Barnea, P. Alexandrescu, M. Coja, Em.
Popescu, R. Popa, P. Diaconu; 4-9 septembrie 1966 (Oxford): XIII - CIEB; participă acad.
Em. Condurachi (Raport, în colab. cu I. Barnea, P. Diaconu); 2-16 aprilie 1967 (Tel-Aviv): al
Buletinul Muzeului „Teoharie Antonescu", nr. 7-8/2001-2002
https://biblioteca-digitala.ro

208

Nicolae Constantinescu

Vii-lea Congres Internaţional de studii ale Li1nes-ului; participă acad. Em. Condurachi; 24-27
mai 1967 (Halle-RDG): Colocviul internaţional pe tema „Africa şi Roma"; participă Em.
Popescu; 3-5 iunie 1967 (Roma): adunarea g-rală CIPSH; participă acad. Em Condurachi;
15-23 iulie 1967, Châlon-sur-Marne); 28 august - 2 septen1brie 1967 (Copenhaga): Congres
internaţional de numismatică; participă B. Mitrea: 3-10 septembrie 1967 (Salzburg): al Ii-lea
Congres internaţional de istorie slavă; participă I. Nestor; 11-12 septembrie 1967 (Bucureşti):
Colocviul CIPSH pe tema „Tradiţie şi inovaţie în cultura popoarelor din sud-estul Europei";
participă acad. Em Condurachi; 18-23 septembrie 1967 (Cambridge): al VI-lea Congres
internaţional de epigrafie greacă şi latină; participă D.M. Pippidi; 8-13 octombrie 1967
(Toronto): al 7-lea Congres de studii „Magna Grecia"; participă acad. Em. Condurachi, S.
Dimitriu, M. Coja; 18-21 decembrie 1967 (Iaşi): Conferinţa naţională de arheologie (III) referenţi: I. Nestor, E. Zaharia (Problema perioadei de trecere de la neolitic la epoca
bronzului), acad Em. Condurachi, D. Tudor (co-referent: N. Gostar) Unele probleme ale
originii şi dezvoltării oraşului sclavagist pe teritoriul Românei), Gh. Ştefan (co-referenţi:
Gh. Diaconu, M. Comşa) (Problema continuităţii În lumina ultimelor cercetări) şi, solicitat
anume, C.S. Nicolăescu-Plopşor şi colab. (Raport asupra cercetărilor din zona Porţilor de

Fier. 1965-1967)25 .
- 1966: Emil Condurachi şi colab., Histria II, 541 p.; 1966: Dorin Popescu, AL
Alexandrescu, Inventaria Archaeologica, 1-11; 1966: D. Tudor, Tabula Imperii Romani, I;
1966: Bucur Mitrea, Const. Preda, Necropole din sec. IV e.n. În Muntenia, 404 p. (Bibi. Arh.
X); 1966: D. Berciu, Cultura Hamangia. Noi contribuţii, I, 323 p.; 1967: AI. Vulpe,
Necropola hallstattiană de la Ferigile. Monografie arheologică, 208 p. (Bibi. Arh. XI);
1966: R. Popa, Cuhea. Un centru voievodal din veacul al XIII-iea, Baia Mare, 58 p.; 1967:

de la Dridu. Contribuţie la arheologia şi istoria perioadei de
formare a poporului român, 271 p. (Bibi. Arh. XII); 1967; Gh. Ştefan, I. Bamea, Maria
Comşa, E. Comşa, Dinogetia I. Aşezarea feudală timpurie de la Bisericuţa-Garvăn, 411 p.
(Bibi. Arh. XIII).
Eugenia Zaharia,

Săpăturile

Încă din 1967 se întrezăresc deja mai limpezi chestiunile în legătură cu soarta colecţiilor
M.N.A., căci la 2 august din acel an Institutul de Arheologie (avizat la timp despre proiectele
de înfiinţare a Muzeului de istorie a României - în continuare: MIRSR), se adresa Academiei:
„nu avem observaţii de făcut, fiind de acord cu principiile proiectului HCM care ne-a fost
înaintat în copie. În ce priveşte situaţia pe viitor a actualului Muzeu de Antichităţi, suntem
convinşi că nu i se va aduce prejudicii, întrucât acest Muzeu - cel mai vechi Muzeu de
26
arheologie al ţării - şi-a câştigat un prestigiu binemeritat în lunga sa perioadă de existenţă" .
De altfel, etapa anilor 1968-1970 (prelungită de fapt până în 1975- v. mai jos.) va fi marcată
de problemele transferului acestor colecţii - probleme încărcate uneori, în chip nedorit, de
tensiune.
- 1 aprilie 1968: Al. Păunescu şi R. popa sunt promovaţi (prin concurs) cercetători pr.;
1 n1ai 1968: Gh. Bichir (idem); M. Babeş şi Alex. Suceveanu sunt promovaţi cercetători;
- 30 mai 1968: se stinge din viaţă C.S. Nicolăescu-Plopşor - (v. VI. Dumitrescu, în
Dacia, N.S., XII, p. 5-15.);
- 15 iulie 1968: Alexandru Barnea este încadrat (transfer, concurs) cercetător-stagiar;
1 august 1968: Catrinei Domăneanţu este încadrată (transfer, concurs) cercetător-stagiar; VI.
Dumitrescu trece în postul de şef de secţie (Paleolitic); 1 septembrie 1968: Radu Harhoiu este
încadrat cercetător-stagiar; 20 septembrie 1968: Academia desfiinţează (potrivit legii) normele
cumulate (I. Nestor, Gh. Ştefan, Iorgu Stoian, D. Berciu - decizia 745/68); în consecinţă, acad.
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Emil Condurachi este eliberat din funcţia de director ( 1/2 normă) şi numit cercetător ştiinţific
onorific, îndeplinind funcţia de director (Decizia 687/1968)2 7 ;
- 1968: 11 categorii de obiecte din colecţiile M.N.A. sunt trimise la expoziţia de la
Neuchâtel (Elveţia)2 8 •
- Manifestări ştiinţifice. 5-15 ianuarie 1968 (Berlin): reuniunea Academiilor din ţările
socialiste; participă acad. Em. Condurachi; 24-25 ianuarie 1968 (Paris): UAI; participă acad.
Em. Condurachi; 1-10 aprilie 1968 (Londra): Conferinţa de primăvară a British Prehistoric
Society; participă VI. Dumitrescu; 21-27 aprilie 1968 (Palermo): Conferinţa privind istoria
Siciliei; participă acad. Em Condurachi, S. Dimitriu, P. Alexandrescu, M. Coja; 22-23 mai
1968 (Veliko-Tîrnovo): Simpozion organizat de Şcoala superioară „Ciril şi Metodiu"; participă
N. Constantinescu; 3-10 septembrie 1968 (Tokyo): VIII - (SAE; participă (neoficial) C.N.
Mateescu, E. Comşa; 10-26 septembrie 1968 (Flagstaff-Arizona, SUA): Simpozion
internaţional pe tema „Metodologie şi teorie în interpretarea arheologică"; participă VI.
Dumitrescu; 5-15 octombrie 1968 (Toronto): Congresul internaţional „Magna Graecia";
participă acad. Em Condurachi, I. Barnea, Gh. Poenaru-Bordea, Al. Suceveanu, Simion Ştefan;
15-18 octombrie 1968 (Meissen, ROG): Simpozion al Uniunii internaţionale de arheologie
slavă; participă Maria Comşa; 16-20 octombrie 1968 (Roma): UAI, Tabula Imperii Romani;
participă acad. Emil Condurachi; 20-27 octombrie 1968 (Mostar, Iugoslavia): Simpozionul
internaţional „Slavii în Balcani"; participă Ion Nestor; 27 octombrie - 2 noiembrie 1968
(Hivar, Iugoslavia): Conferinţa internaţională de arheologie preistorică şi clasică în Adriatica;
participă acad. Em. Condurachi, I. Nestor.
- 1968: VI. Dumitrescu, Arta neolitică În România, 100 p.+il. (şi versiunea în lb. franc.
120p.+il); idem, Muzeul Naţional de Antichităţi, 103 p. (ghid); 1968: (Colectiv), Tabula
Imperii Romani, II; 1968: Radu Vulpe, Ion Barnea, Din istoria Dobrogei II Romanii la
Dunărea de Jos, 591 p. (BHR, IV); Vlad Zirra, Un cimitir celtic În nord-vestul României,
136 p.+il.
- 1969: se stinge din viaţă Pamfil P. Polonic (v. C.N. Mateescu, SCIA, A.P. 16, 2, p.
341); 4 august 1969: se stinge din viaţă Vasile Canarache (v. B. Mitrea, SCN, V, 1971, p.
425-426); 1 septembrie 1969: este încadrat Lucian Herşcovici, cercetător-stagiar; 1 iulie 1969:
Em. Doruţiu-Boilă este promovată cercetător pr.
- Manifestări ştiinţifice. 16-17 ianuarie 1969 (New York): UAI, şedinţa Biroului;
participă acad. Em. Condurachi (vicepreşedinte); 26 martie - 6 aprilie 1969 (Plovdiv):
Colocviul internaţional AIESEE; participă acad. Em. Condurachi şi VI. Dumitrescu, 28 martie
- 5 aprilie 1969 (Bad Kreuzbach, RFG): Conferinţă pe temele Paleoliticului; participă Maria
Bitiri; 28 martie - 6 aprilie 1969 (Moscova): şedinţa Biroului AIESEE; participă acad. Em.
Condurachi; 9-15 aprilie 1969 (Heracleea Policoro, Italia): Congresul internaţional de istorie şi
arheologie clasică; participă acad. Em. Condurachi, Victoria Andronescu-Eftimie şi Alexandra
Ştefan; 18-21 aprilie 1969 (Roma): UAI, Tabula Imperii Romani; participă acad. Em.
Condurachi; 13-16 iulie 1969 (Budapesta): CP-UISPP; participă I. Nestor, VI. Dumitrescu, M.
Comşa; 23-25 august 1969 (Salonic): Congresul de studii bizantine; participă acad. Em.
Condurachi, I. Barnea, 1-7 septembrie 1969 (Bonn): FTEC; participă Gabriela Bordenache;
17-22 septembrie 1969 (Rayaumont, Franţa); Colocviul de istorie antică; participă D.M.
Pippidi şi P. Alexandrescu; 28 septembrie - 3 octombrie 1969 (Belgrad): Congresul
arheologilor iugoslavi; participă VI. Dumitrescu; 12-14 noiembrie 1969 (Szeged): al VI-lea
Simpozion „Cultura Alfold"; participă E. Comşa; 8-11 decembrie 1969 (Nitra, Cehoslovacia):
Simpozion .,Cultura Baden"; participă Petre Roman; 17-20 decembrie 1969 (Craiova): a VI-a
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de arheologie; teme: I. Originea şi dezvoltarea civilizaţiei dacice şi 2.
Cercetările în domeniul arheologiei prestatale; se prezintă 31 de comunicări; 1969: pe parcursul
anului, cercetătorii din Institut participă la sesiunile ştiinţifice ale Muzeelor din Tulcea, Brăila,
Constanţa - precum şi la sesiuni organizate de centrele academice din Cluj (tema „Din istoria
agriculturii în România", 24-25 octombrie 1969) şi Iaşi (tema ,.Noi descoperiri arheologice din
perioada formării poporului român", 27-29 decembrie 1969)
- 1 februarie 1969 (Koln): Expoziţia „Romanii în România", cu numeroase exponate
aparţinând colecţiilor M.N.A.
- 1969: O. Berciu, Arta traco-dacică, 234 p. (Bibi. Arh. XIV); 1969: Gabriella
Bordenache, Sculture greche e romane del Museo Nazionale di antichita di Bucarest, I,
Statue c rilievi di culto, 144 p.+il.; 1969: D.M. Pippidi, Studii de istorie a religiilor antice,
320 p.; 1969: R. Popa, Cnezatul Marei, Baia Mare, 79 p.

PERIOADA 1970-1974
Anul 1970 a fost marcat de desfăşurări pe mai multe planuri şi poate fi considerat
un punct de cotitură În viaţa Institutului de Arheologie, şi anume: prin hotărârea
conducerii de partid şi de stat, activitatea în domeniul ştiinţelor sociale trece în sarcina
Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice - astfel Încât Institutul de arheologie este
subordonat direct numai acestei instituţii, de asemenea, în acelaşi an se stabilesc deja
condiţiile şi modalităţile de transfer ale principalelor colecţii ale M.N.A. către MIRS; în
sfârşit, tot atunci se schimbă şi conducerea Institutului de Arheologie.
- 12 ianuarie 1970: în plenara Institutului de arheologie se discută şi se aprobă proiectul
de statut al Academici de Ştiinţe Sociale şi Politice; de asemenea se aleg delegaţii la adunarea
de constituire a noului for academic: acad. Emil Condurachi, D. M. Pippidi, S. Morintz, Gh.
29
Ştefan, Gh. Diaconu, M. Matei şi I. Nestor .
- 19-20 februarie 1970: are loc adunarea de constituire a Academiei de Ştiinţe Sociale şi
Politice; ulterior. Institutul de Arheologie depinde de Secţia de istorie-arheologie (condusă de
prof. dr. Ştefan Ştefănescu).
- 2 martie 1970: Consiliul ştiinţific stabileşte Comisia însărcinată cu „alegerea de
material pentru înzestrarea Muzeului de istorie a României .. - D. Popescu, VI. Dumitrescu, D.
Berciu, B. Mitrea, G. Bordenache, Al. Alexandrescu, C. Preda, I. Barnea, M. Coja, M. Bitiri 30 .
- iunie 1970: acad. Emil Condurachi demisionează din funcţia de director al Institutului
de Arheologie.
- 8 VII. 1970: Consiliul ştiinţific ia În discuţie problema şantierului Histria 31 .
- 10 iulie 1970: Consiliul ştiinţific (în prezenţa prof. dr. doc. Ladislau Banyai,
vicepreşedintele al ASSP, prof. dr. Ştefan Ştefănescu şi dr. Traian Lungu) ia În discuţie
propunerile pentru funcţia de director (propuneri venite din sânul Consiliului - trebuie
precizat); din lista de 5 candidaţi - Dionisie M. Pippidi, Gh. Diaconu, S. Morintz, E. Comşa şi
D. Berciu, pc baza voturilor .grimite, primii trei sunt propuşi pentru funcţia de director,
urmând ca ASSP să decidă· 2 .
- 14 noiembrie 1970: Sebastian Morintz preia funcţia de director-adjunct.
- 7 ianuarie 1971: numit în postul de director (onorific) al Institutului de Arheologie al
Academiei de Ştiinţe Sociale şi politice, prof. dr. doc. Dionisie M. Pippidi, membru
corespondent al Academiei R.S. România este instalat în această zi, în cadrul unei adunări
plenare.
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Spaţiul

nu ne îngăduie să stăruim în amănunte asupra realizărilor din perioada pe care o
avem în vedere aici (şi în care, până în toamna anului 1972, o contribuţie oarecare a încercat să
aducă şi semnatarul de faţă, în virtutea sarcinei cu care a fost investit). Oricum, în acei ani
ideea de participare la treburrle obştei din Institut a prins teren solid; altminteri, să menţionăm
structurarea colectivelor redacţionale ale publicaţiilor Institutului (cu excepţia prestigioasei
Materiale şi cercetări arheologice, dispărută de mult - aceste colective fiinţează şi azi)33;
numirea în posturi (onorifice) a locţiitorilor şefilor de Secţii (în ordinea domeniilor: Eugen
Comşa, Petre Alexandrescu, Mircea Matei, Constantin Preda - primii trei funcţionând şi azi);
îmbunătăţirea serviciului-bibliotecă, pe criterii biblioteconomice moderne, datorită specialistei
în materie Florica Nicolescu ( 1971-1975); accederea în Institut a unor cadre tehnico-auxiliare
valoroase - cu studii superioare (Epure Argeş, Dinu Constantiniu - desenatori artistici) ş.a.,
inclusiv cadre tinere care s-,,au format de atunci încoace, aşa cum este Iuliana (lablonsicki)
Bamea etc. De asemenea, o menţiune specială se cuvine în legătură cu Desenoteca - iniţiativă
datorată lui Alexandru Păunescu, fiind vorba de recuperarea materialului ilustrativ din
publicaţiile apărute sub egida Institutului, cu scopul de a fi oricând refolosit, ceea ce a însemnat
înainte de toate o economie de ordinul sutelor de mii de lei. În sfârşit, nu trebuie să omitem şi
faptul că în perioada de care ne ocupăm, mai mulţi cercetători, inclusiv tineri, au fost sprijiniţi
să-şi desăvârşească pregătirea profesională, prin sistemul burselor acordate de partenerii din
străinătate (,,Deutscher Akademischer Austauschdienst", ,,Fundaţia Humboldt" ş.a.), cum sunt
Mircea Babeş, Petre Roman, S. Dimitriu, P. Alexandrescu, C. Preda, Gh. Diaconu, Em
Popescu, Radu Hahoiu, S. Morintz ş.a.
- 1970: Biblioteca Institutului de Arheologie numără 32.000 volume (de strictă
specialitate, un lot numeros de cărţi, din domenii străine de activitatea Institutului, au fost
transferate).
- 26 iulie 1971: a decedat Theofil Sauciuc-Săveanu (v. R. Vulpe, Dacia, XVIII, p.
299-302);
- 2 noiembrie 1972: Silvia Baraschi este încadrată (transfer+ concurs) arheolog.
- 27 mai 1973: a decedat acad. Constantin Daicoviciu (v. N. Lascu, Dacia, XVIII, p.
303-306; SCIV, 24, 4, p. 693-695).
- 1 decembrie 1973. Monica Mărgineanu-Cârstoiu este încadrată arhitect.
- 29 noiembrie 1974: a decedat Ion Nestor (v. M. Babeş, SCIV, 26, I, p. 3-8).
- Manifestlri ştiinţifice. 20-28 aprilie 1970 (Sofia): Simpozion de arheologie slavă;
participă I. Nestor, P. Diaconu; 7-13 mai 1970 (Atena); II-AIESEE; participă acad. Em.
Condurachi, VI. Dumitrescu, D. Berciu, Gh. Cantacuzino, S. Dimitriu, Em. Popescu, P.
Alexandrescu,. R. Popa, M. Coja; 16-23 august 1970 (Moscova); XIII-CISH; participă acad.
Em Condurachi, Gh. Ştefan, I. Nestor, D. Berciu, B. Mitrea; 10-17 septembrie 1970
(Stochkolm): Simpozion româno-suedez; participă acad. Em. Condurachi, B. Mitrea, Gh.
Diaconu; 4-11 octombrie 1970 (Toronto): Congresul de studii „Magna Graecia"; participă E,
Popescu, Emilia Doruţiu-Boilă; 6-12 septembrie 1971 (Bucureşti): XIV-CIEB; participă acad.
Em. Condurachi, I. Barnea, Gh. Cantacuzino, M. Comşa, Gh. Poenaru Bordea; 9-15
septembrie 1971 (Belgrad): VIII-UISPP; participă (oficial) E. Comşa, S. Morintz, Gh.
Cantacuzino; ~-8 martie 1972 (Sofia): I. Congres internaţional de tracologie; participă R.
Vulpe, D. Berciu, S. Morintz, al. Alexandrescu, M. Comja; 7-13 septen1brie 1972 (Mamaia):
IX Congres internaţional al Limes-ului; participă D.M. Pippidi (preşedintele Comitetului de
org.), acad. Em. Condurachi, Gh. Ştefan, D. Tudor, I. Barnea, Em. Doruţiu, Gh. Poenaru
Bordea, Joana Cătăniciu ş.a.
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- 1970: Al. Păunescu, Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră cioplită pe teritoriul
României, 359 p. (Bibi. Arh. XV); 1970: D. Berciu, Lumea celţilor, 238 p.; 1970: Gh.
Diaconu, Mogoşeşti. Necropola din sec. IV e.n., 70 p.; 1970: P. Diaconu, Les Petchenegues
au Bas-Danube, 158 p. (BHR, 27); 1970: M. Matei, Studii de istorie orăşenească medievală
(Moldova sec. XIV-XVI), 204 p.; 1970: Al. Vulpe, Die Ăxte und Beile in Rumănien,
Mtinchen, 118 p.; 1971: I. Bamea, Şt. Ştefănescu, Din Istoria Dogrogei, III, Bizantini, români
şi bulgari la Dunărea de Jos, 440 p. (BHR, IX); 1972: N. Constantinescu, Coconi. Un sat din
Câmpia Română în epoca lui Mircea cel Bătrân. Studiu arheologic şi istoric, 311 p. (Bibi.
Arh., XVII); P. Diaconu, D. Vîlceanu, Păcuiul lui Soare. Cetatea bizantină, I, 279 p. (Bibi.
Arh., XVIII); 1972: Maria Bitiri, Paleoliticul din Ţara Oaşului (studiu arheologic), 196 p.
(Bibi. Arh., Seria complementară l); 1972: VI. Dumitrescu, L 'arte preistorica in Romania
tine all'inizio del' eta del fero, Firenze, 206 p.; 1972: Em. Condurachi, VI. Dumitrescu, M.
Matei, Carte archeologique de Roumanie, 86 p.; 1973: C. Preda, Monedele geto-dacice, 564
p. (Bibi. Arh., XIX); 1973: Gh. Bichir, Cultura carpică, 412 p. (Bibi. Arh., XX); 1973: Ligia
Bârzu, Continuitatea elementului autohton În Transilvania (Cimitirul 1 de la Bratei), 308
p. (Bibi. Arh., XXI); 1973:C. Preda, N. Hamparţumian, Histria III. Descoperirile monetare
1914-1970, 259 p.; 1974 Silvia Marinescu-Bîlcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul
României, 272 p. (Bibi. Arh. XXII); 1974 E. Comşa, Istoria comunităţilor culturii Boian
269 p. (Bibi. Arh., XXIII); 1974: Suzana Dolinescu-Ferche, Aşezări din secolele III şi VI e.n.
În sud-estul României. Cercetările de la Dulceanca, 157 p. (Bibi. Arh., XXIV); 1974: Mihai
Brudiu, Paleoliticul superior şi epipaleoliticul din Moldova, 279 p. (Bibi. Arh., Serie
complementară, 2); 1974: Mircea Babeş, Das Griiberfeld von Les Jogasses, Searbrticken, 74
p.; 1974: (***) Realizările arheologiei româneşti În ultimele trei decenii, SCIV A, 25. 3, p.;
1974: D.M. Pippidi, Le Cinquantieme anniversaire de Dacia, Dacia, N.S .. XVIII, p. 5-7.
1974: Gh. Diaconu îndeplineşte (prin delegaţie) Documentele Congresului al Xi-lea al
partidului, sarcina de dir. adj. (noiembrie 1974) şi îndeosebi „Programul P.C.R. de făurire a
societăţii

socialiste multilateral dezvoltate şi Înaintare a României spre comunism" şi
„Directivele" pentru cincinalele următoare - reprezintă liniile directoare ale activităţii
Institutului pe plan ştiinţific în perioada de după 1964. de altfel, să amintim aici că în
„program" sunt formulate explicit principalele teze fundamentale privitoare la istoria poporului
nostru, din trecutul îndepărtat până astăzi, în concordanţă deplină cu izvoarele - inclusiv cele
arheologice.

PERIOADA 1975-1984
Decurgând tocmai din documentele evocate mai sus, apare firească hotărârea conducerii
de partid şi de stat (decretul nr. 35/aprilie 1975) ca unităţile de profil din domeniul ştiinţelor
sociale, inclusiv aşadar Institutul de Arheologie, să fie integrate în sistemul învăţământului
superior. Drept urmare, actul normativ menţionat stabilea un nou for tutelar - Ministerul
Învăţământului, respectiv Universitatea din Bucureşti, Facultatea de istorie (ulterior: istoriefilozofie/4. De fapt, începând cu vara anului 1975 este vorba de o dublă subordonare:
administrativă, ca atare, Institutul de Arheologie aparţinând Universităţii din Bucureşti, şi
ştiinţifică (pl?nificarea pe sistem contractual - începând cu anul 1976) - Institutul depinzând,
în continuare, de Academia de Ştiinţe Sociale şi politice. Această nouă fonnă organizatorică, pe
care o parcurge şi în prezent instituţia noastră, comportă desigur îmbunătăţiri, potrivit principiilor integrării depline a învăţământului cu cercetarea şi producţia - aspect, să recunoaştem,
departe de a fi îndeplinit.
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- 1975: au loc ultimele transferuri de patrimoniu muzeal către MIRSR 35.
- 1975: ca urmare a restructurării Institutului, o parte din personalul ştiinţific şi auxiliar
este transferat: la MISR - Exsp. Bujor, Victoria Andronescu-Eftimie, Emil Moscalu, Alexandra
Paul-Bolomey, arh. Monica Mărgineanu-Cârstoiu, Marin Cârciumaru, la D.M.I. - Simion
Ştefan, Alexandru Rădulescu; la Muzeul de istorie a Municipiului Bucureşti - Vasile
Boronsanţ, Radu Ciuceanu.
- 1 decembrie 1975: Alexandrina Alexandrescu este pensionată (la cerere); 1 iunie 1976:
este încadrat (transfer) Marin Cârciumaru, cercetător; 1 iulie 1976: este încadrat (transfer)
Ştefan Olteanu, cercetător pr.; 4 martie 1977: seismul din seara acelei zile provoacă daune
serioase clădirilor Institutului; cu sprijinul Rectoratului, personalul Institutului participă - cu
abnegaţie - la lucrările de refacere (timp de patru luni); 18 septembrie 1977: a decedat
Gheorghe Cantacuzino (v. E. Comşa, SCIVA, 29, 2, p. 303-305); 28 octombrie 1978: a
decedat Nicolae Gostar (v. Silviu Sanie, SCIV A, 30, l, p. 111-113 ); 1 aprilie 1979: este
Încadrată (transfer) Mihaela Udrescu, secretară de redacţie SCIV A.
Un eveniment de seamă În viaţa ştiinţifică a ţării are loc În anul 1979 crearea Institutului
de Tracologie al universităţii din Bucureşti (Decretul nr. 256/6 iulie 1979); ca director al noii
unităţi de cercetare ştiinţifică a fost numit prof. dr. doc. Dumitru Berciu.
- 1 mai 1979: sunt încadraţi (transfer) Ton Chicideanu şi Nicolae Conovici, arheologi
(lnst. de Tracologie); 1 octombrie 1979: este încadrată Ann-Dodd-Opriţescu, arheolog (lnst. de
Tracologie); 1 noiembrie 1979: este Încadrat (transfer) Constantin Petolescu, cercetător; 1 mai
1980: este Încadrată (transfer) Constanţa Popescu, bibliotecară.
- 29 februarie 1980: a decedat prof. Gheorghe Ştefan (v. P. Diaconu, SCIVA, 31, 3,
p.479-481); 9 mai 1980: a decedat Vasile Culică (v. N. Conovici, SCIVA, 32, 1, p. 153-154); 2
iulie 1980: a decedat Barbu Ionescu (v. S. Morintz, SCIV A, 32, l, p. 165-166); 13 iulie 1980: a
decedat Eugenia Neamţu (v. Stela Cheptea, SCIV A), 32, 3, p. 463-465);
În anul 1981 (vara), prof. dr. doc. Dionisie M. Pippidi îşi prezintă demisia din postul de
director al Institutului de arheologie. Drept urmare, forul tutelar de învăţământ superior îl
numeşte pe dr. Constantin Preda - la propunerea Consiliului ştiinţific - director (onorific) al
Institutului de Arheologie din Bucureşti, instalat în post la 1 octombrie 1981.
- 22 ianuarie 1981: a decedat Petre Aurelian (v. M. Coja, SCIVA, 33, 2, p. 248-249); 30
ianuarie 1982: a decedat prof. Dumitru Tudor (v. Gh. Poenaru Bordea, SCIV A, 33, 3, p.
348-350); 19 aprilie 1982: a decedat Hortensia Dumitrescu (v. Silvia Marinescu-Bîlcu,
SCIVA, 33, 3, p. 342-347); 26 iunie 1982: a decedat Mariana Chiţescu (v. Gh. Poenaru
Bordea, SCIVA, 33, 4, p. 438-441); 26 noiembrie 1982: a decedat prof. Radu Vlupe (v. M.
Pctrescu-Dîmmbovita, SCIV A, 34, 2, p. 175-179).
- 1 februarie 1983: este încadrat (transfer, concurs) Eugen Nicolae, arheolog; 1
noiembrie 1983: este încadrat Alexandru Avram, arheolog; 5 aprilie 1984: este Încadrat Mihai
Şimon (transfer. concurs), arheolog.
Această ultimă perioadă pc care o avem în vedere a fost bogată în manifestări
ştiinţifice, publicaţii etc. Suntem siliţi să omitem înşirarea celor dintâi, care ne-ar ocupa
un spaţiu considerabil - menţionând totuşi: Conferinţele naţionale (Oradea - 1979;
Tulcea -1980, Braşov - 1981, Vaslui -1982, Ploieşti - 1983 şi ultima - a XVIII-a - Alba
Iulia - 1984); Colocviile tematice organizate de colectivul Secţiei de comună primitivă
(moderator: E. Co1nşa) - 12 la număr, începând din 1972, precurr1 şi cele ale colectivului
Secţiei orânduirii sclavagiste (moderator: P. Alexandrescu - alăituri de alte asemenea
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manifestări

la care au participat n1ajoritatea cercetătorilor din Institutul de Arheologie,
inclusiv la cele organizate de Muzeele din ţară. Altminteri:
- Între 1975 şi 1984 şi-au susţinut tezele de doctoral la Institut sau la facultatea de
istorie-filosofie: Lucian Chiţescu, Florea Mogoşanu, Alexandru Păunesc~1, Gh. I.
Cantacuzino, Maria Alexandrescu-Vianu, Silvia Baraschi, l\1ircea Babeş, . ,~heorghe
Popilian, Petre Roman, Radu Harhoiu, Gheorghe Bichir, Silvia Marinescu-Bâ, :u, Emilia
Doruţiu-Boilă, Mihai Brudiu, Emilian Popescu, Sebastian Morintz ş.a. Semestrul de faţă
şi-a susţinut teza În doctorat la Universitatea „Babeş-Dolyai", Cluj, iunie 1970.
- 1975: El. Busuioc, Ceramica de uz comun nesmălţuită din Moldova, 90 p. (Bibi.
Arh. XXV): 1975: D.M. Pippidi, Scythica Minora; Bucureşti-Amsterdam, 314 p.; 1975: B.
Mitrea, Bibliografia numismaticii româneşti, (IV), SCN, VI, p. 263-278 (v. I.-SCN, III. p.
603-620, 11-SCN, IV, p. 467-487, 111-SCN, V, p. 399-421 ); 1976: P. Roman, Cultura
Coţofeni, 2 I 6 p. (Bibi. Arh. XXVI); 1976: Al. Păunescu, Paul Şadurschi, Vasile Chirica,
Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani. 2 voi.. 395 p. (ASSP-Comisia Arheologică,
Repertoriul arheologic al Româniai, I); Emilian Popescu, Inscripţiile greceşti şi latine din
secolele IV-XIII descoperite În România, 451 p.: 1976: Radu Vulpe, Studia thracologica,
336 p.; 1976-1977: E. Comşa, Bibliografia neoliticului de pe teritoriul României, 173 p. (I),
151 p. (li); 1977: Al Suceveanu. Viaţa econon1ică În Dobrogea romană. Secolele 1-111 e.~ ..
177 p. (Bihl). Arh .. XXVIII): 1976: Dicţionar de istorie veche a României (red. Resp. D.M.
Pippidi, 25 autori din Institut), 627 p.: 1977: Petre Diaconu, Silvia Baraschi, Păcuiul lui Soare.
Aşezarea medievală (secolele XIII-XV). li, 214 p. (Bihl. Arh., XXIX); 1977: D. Berciu,
Daco-Ron1ânia, Geneva, 192 p.: 1977: D.M. Pippidi, Em Popescu (suh red.), Epigraphica.
Travaux dedies au V Ir Congres d'epigraphie grecque et latine, Constantza, 9-15 IX 1977,
Bucarcst, 287 p.; 1977: Eugenia Zaharia, Populaţia românească din Transilvania În secolele
VII-VIII. Cimitirul nr. 2 de la Bratei, 137 p.; 1978: ~ebastian Morintz. Contribuţii
arheologice la istoria tracilor timpurii, I, Epoca bronzului în spaţiul carpato-halcanic, 216 p.
(Bilh. Arh., XXX); 1978: Petre Roman. Ioan Ncmcti, Cultura Baden În Ro1nânia, 159 p.
(Bibi. Arh .. XXXI): 1978: Florea Mogoşanu, Paleoliticul din Banat. 152 p. (Bibi. Arh.,
XXXII); 1978: Maria Comşa, Cultura materială veche românească (Aşezările din secolele
VIII-IX de la Bucov-Ploieşti), 183 p. (Bibi. Arh., XXXIII); 1978: Petre Alexandrescu, Histria
IV, 145 p.; 1978: P. Diaconu. Les Coun1ans au Bas-Danube aux xr et X Ir siecles, 158 p.
(BHR. 56); 1978: E. Comşa. Bibliografia Paleoliticului şi Mezoliticului de pe teritoriul
României. 127 p.; 1979: Alexandru Barnca, Ion Barnca (coordonator). Tropaeum Traiani, I,
Cetatea, 259 p. (Bibi. Arh., XXXV); 1979: Radu Popa, Monica Mărgineanu-Cîrstoiu. Mărturii
de civilizaţie medievală ron1ânească, 163 p. (Bibi. Arh., XXXVI); 1979: Maria Coja, Pierre
Dupont, Histria V. 168 p.; N. Constantinescu. Vladislav I 1364-1377, Ed. Militară, 164 p.;
1980: C. Preda. Callatis. Necropola româno-bizantină. 225 p. (Bibi. Arh., XXXVIII): 1980:
Marin Cîrciumaru, Mediul geografic În pleistocenul superior şi culturile paleolitice În
România, 268 p.; 1980: Emilia Doruţiu-Boilă, Inscri()ţiile din Scynthia Minor, I, 351 p.;
1981: D. Bcrciu, Buridava dacică, 287, (Bibi. Arh., XL); 1981: N. Constantinescu, Mircea cel
Bătrân, Ed. Militară, 174 p.; 1982: M. Matei, Emil I. Emandi, Habitatul medieval rural din
Valea Moldovei şi din bazinul Şon1uzului Mare (secolele XI-XVII), 195 p. (Bibi. Arh.,
XLI); 1982: Al. Suceveanu, Histria VI, 236 p. 1983: Ştefan Olteanu, Societatea românească
la cumpănă de milenii (secolele VIII-XI), 230 p.; 1983: D.M. Pippidi, Inscripţiile din
Scyntia Minor greceşti şi latine, I, Histria şi împrejurimile, 544 p.; 1984: Gh. Bichir,
Geto-dacii din Muntenia În epoca ron1ană, 193 p. (Bibi. Arh., XLIII); 1984: N.
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Constantinescu, Curtea de Argeş 1200-1400. Asupra Începuturilor Ţării Româneşti, 170 p.
(Bibi. Arh., XLIV); 1984: Mihai Sâmpetru, Tropaeum Traiani, II. Monumentele romane, 200
p. (Bibi. Arh., XL V).

*
*

*

Un arc de timp ne desparte de generaţia care acum 150 de ani, în inima Bucureştilor, a
pus bazele micului aşezământ muzeal devenit ulterior, sub Cuza Vodă, Muzeul de Antichităţi,
iar apoi Muzeul Naţional de Andch1tăţi - strămoşii pe linie ştiinţifică, ai Institutului de
Arheologie de astăzi. Am încercat, cât a fost posibil, să redăm o parte din cele petrecute în
ultimele trei decenii - cu luminile şi umbrele, mai mult sau mai puţin întunecate, pe care le
consemnează materialul documentar folosit aici. Un fapt se cuvine subliniat: indiferent de
împrejurări, instituţia noastră din trecut şi de astăzi şi-a aduc din plin obolul la dezvoltarea
ştiinţei arheologice româneşti, mai cu seamă datorită condiţiilor prielnice din anii de construcţie
socialistă. Prin producţia de c;.rte - înfăţişată pe alocuri în detalii - şi deopotrivă prin valorile
de patrimoniu cultural-muzeal scoase la lumină prin săpăturile arheologice sistematice - care
îmbogăţesc în vremea noastră Muzeele ţării - Institutul de Arheologie şi-a făcut o datorie de
onoare, patriotică. Acesta este sentimentul care ne încearcă în momentul festiv - 1984.

NOTE
l. În afară de abrevierile uzuale dm , ceastă revistă, folosim aici şi cele următoare: AIEB - Association
Intemationale des Etudes Byza11ti11es; AIESEE - Association lntemationale des Etudes du Sud-Est
europeen; BHR - Bihliotheca Historia Romaniae; Bibi. Arh. - Biblioteca de Arheologie; CIAC Congres lntemational d'Archeologie Classique; CIEB- Congres lntemational des Etudes Bzyantines;
CIPSH - Conseil lntemational ele la Philosophie et des sciences humaines; CISH - Comite lntemational

des Sciences Historiques; CP - Comite Pennanent; CV A - Corpus Vasorum Antiquorum; FIEC (Assemblee generale de la) Federation intematiorwle des associations d'Etudes classiques; Arh. IA Arhiva Institutului de Arheologie; VAI - Union Academique lntemationale; UISAE - Union
/ntemationale des Sciences Anthropologique et Ethnologiques; UISPP - Union /ntemationale des
Sciences prehistoriques.
2. Arh. IA, Dosar 1-1956, f. 224-225. Dintre cei menţionaţi - munca lor reală se exercita astfel: secretară
(inclusiv la redacţie) - Ana Matrosenco; bibliotecară- Irina Casan-Franga; cartograf - Pamfil Polonic;
desenator- D. Pecurariu; ceramistă-Georgeta Pallade. Pentru personalul auxiliar şi administrativ, Dosar
2-1956, f. 83.
3. Arh. IA, Dosar 1-1956, f. 207-209.
4. Adresa Subsecţiei nr. 34.831/29 decembrie 1955. Arh. IA, Dosar 2/1956, f. 32.
5. Se anticipa aici numirea Mariei Comşa, care îşi definitiva atunci stagiul de aspirantură (U.R.S.S.) - v.
mat JOS.

6.Arh. IA, Dosar 1/1956, f. 127-133 (v. mai jos, n. 13)
7. Cf. Arh. IA, Dosar 1-1956, f. 187 (apostila lui I.N. pe un referat întocmit de C.S. Nicolăescu-Plopşor, la
14 februarie 1956: .,De acord, 14 februarie 1956, Ion Ncstor", fiind vorba de cererea ca Al. Păunescu să
fie încadrat permanent la Sectorul Paleolitic).
8. Arh. IA, Dosar I -1956, f. 134.
9. Arh. IA, Dosar 2-1956, f. 189-194 (Hotărârile Sesiunii generale).
l O. Ibidem, f. 161 (adresa Institutului către Subsecţia de ştiinte istorice).
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11. Arh. IA, Dosar 1-1956, f. 165 (Decizie trimisă de Cancelarie la 30 februarie 1956, f. 164).
12. Totuşi, statutul de periodic al revistei a fost aprobat anterior-v. Dosar 6/1956, f. 123 (adresa Subsecţiei,
nr. 32.071/12 ianuarie 1956).
13. Arh. IA, Dosar 1-1956, f. 126 - cu Anexă, f. 127-133 (= ,.Raport etc."), respectiv, adresa Subsecţiei nr.
11.734/11 aprilie 1956. În acest context, să mai menţionăm că fostul director, prof. Gh. Ştefan, a
considerat ofensatoriu ultimul alineat; într-o scrisoare către Subsecţia de ştiinţe istorice ( 13 aprilie 1956),
se arată: ,,Formulată în acest fel / .. ./ aprobarea Biroului Prezidiului apare ca o sancţiune aplicată
subsemnatului. În realitate - şi acest lucru aş dori să se restabilească - eliberarea subsemnatului a fost
recomandată de comisia de analiza muncii în urma cererilor insistente ale subsemnatului, deci nu ca o
sancţiune. Îmi permit a cere această rectificare din partea unui for istoric, în interesul adevărului istoric"
- Dosar 1-1956, f. 162.
14. Ibidem, f. 152- I 53. Întrucât informaţiile şi datele pe care le prezentăm în continuare - chiar dacă sunt
citate ca atare, în litera şi spiritul lor - sunt numeroase şi încarcă, prin repetare, aparatul critic,
considerăm (şi din economie de spaţiu) că este mai nimerit să indicăm aici sursele şi anume, global, până
la secţiunea (b), după cum urmează: Dosar 111956, f. 7, 23, 41, 98, 120-124, 137,144,226; Dosar
2/1956, f. 49-53, 59, 75-78, 81, 92, 106-113, 124-125, 157; Dosar 6/1956, f. 55, 82, 132, 135; Dosar
10/1956, f. 30, 61-63; Dosar 11/1956, f. 21-28; Dosar 14/1956, f. 197-201; Dosar 26/1956, f. 2-21
(Raport pe anul 1956), 56, 100-103; Dosar 111957, f. 92; Dosar 2-1957, f. 240 bis-252, 273, 276-277,
292-305; Dosar 5-1957, f. 55-56, 61, 67, 77-80; Dosar 9-1957, f. 5-8; Dosar 10-1957, f. 69, 76, 108;
Dosar I /-1957, f. 46; Dosar 3-1958, f. 11 şi urm., 56-63; Dosar 9-1958, f. 36; Dosar 10-1958, f. 132-137,
246, 248-249; Dosar 1-1959, f. 187-189; Dosar 2-1959, f. 8-12, 18, 67, 79; Dosar 5-1959, f. 91; Dosar
7-1959, f. 121-130; Dosar 33-1960, f. 30; Dosar 1-1961, f. 313; Dosar 2-1961, f. 6, 45; Dosar4-1961, f.
8; Dosar 20-1961, f. 1-6, 27-40; Dosar 22-1962, f. 24. 44-45; Dosar 19-1963, f. 115; Dosar 20-1963, f.
4-5, 16-17, 28-29; Dosar 28-1963, f. 52-53; Dosar 2-1964, f. 33-34, 46-47; Dosar 5-1964, f. 148; Dosar
12-1964, f. 26, 30, 34; Dosar 21-1964, f. I (Program), 30, 33, 43, 61, 71, 73-75, 90 (=Centenarul
M.N.A.); Dosar 26-1964, f. 7; Dosar 27-1964, f. 15-16; Dosar 2-1965, f. 119; Dosar 12-1965, f. 99;
Dosar 15-1965, f. 49-53, 85.
15. Arh, IA, Dosar 1-1965, f. 148, v. adresa Secţiei de ştiinţe istorice, din 18 mai 1965 (ss. acad. A. Oţetea)ibidem, f. 135.
16. Arh. IA, Dosar 12-1965, f. 94.
17. Arh. IA, Dosar 23/1965, f. 56-57; v. şi Dosar 2/1965, f. 25 (referat VI. Dumitrescu, 29 ianuarie 1965).
18. Arh. IA, Dosar 23/ 1965, f. 47. Prin adresa nr. 71/10.519 din 29 aprilie 1965, Secţia de ştiinţe istorice (ss.
Mihai Berza) comunica Institutului noul Comitet de redacţie aprobat: acad. C. Daicoviciu - red. resp.;
acad. Em. Condurachi - red. resp. adj.; D. Berciu, VI. Dumitrescu - secretar de red.; M. Macrea, I.
Nestor, M. Petrescu-Dâmboviţa, D.M. Pippidi, D. Popescu, Gh. Ştefan, C.S. Nicolăescu-Plopşor.
19./bidem, f. 55; v. şi Dosar 15-1965, f. 106-108 (referat I. Nestor).
20. Arh. IA, Dosar 15-1965, f. 87-89, v. şi Dosar 23/ 1965. f. 8, 34-35.
21. Arh. IA, Dosar 23-1965, f. 38-40.
22. Arh. IA, Dosar 1-1965, f. 42-43, 54; de altfel, încă la sfârşitul anului (4 decembrie 1965) sunt comunicate
Secţiei de ştiinţe istorice propune1ile cu privire la personalul de cercetare pentru cincinalele 1966-1970 şi
1971-1975-ibidem, f. 39, 45-49, inclusiv pentru cel puţin cinci posturi în schema M.N.A. (începânJ cu
anul 1966) - ibidem, f. 30.
23. Comunicate în şedinţa Consiliului ştiinţific din 14 octombrie 1966-Arh. IA, Dosar 16/ 1966, f. 6; v. şif.
110-111.
24. Vezi mai jos, perioada 1970-1974 (şi utm.).
25. Arh. IA, Dosar 20-1967, f. 22-23.
26. Arh. IA, Dosar 3/ 1967, f. 21-22, 23-27, 28-30 (toate în legătură cu proiectul HCM).
27.Arh. IA, Dosar 311968, f. 22-23.
28. Arh. IA, Dosar 14/1967, f. 32 (Proces-verbal, 19 iunie 1968).
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29. Arh. IA, Dosar 20/1970, f. 39.
30. Arh. IA. Dosar 19/1970, f. 139 (desemnarea Comisiei de transfer, aprobată de Consiliul ştiinţific,
2 martie 1970).
31. Ibidem, f. 57-63, 68; v. şi Dosar 18/ 1970, f. 2.
32. Arh. IA, Dosar 19/1970, f. 54, Proces-verbal al şedinţei Consiliului ştiinţific.
33. Arh. IA, Dosar l l/1971, f. I, 31, 121.
34. Arh. IA, Dosar l/ I 975, f. 139-140.
35. În legătură cu adresele ultimative ale MIRSR şi cu Decizia 97/1975 a ASSP- v. Dosar 3/1975, f. 14 şi
mai ales Memoriul (foarte documentat) din 18 iunie 1975, întocmit de prof. D.M. Pippidi, f. 16-19 şi
Anexele, f. 40-44.
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