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Paritate şi privilegiu în cetăţile Greciei arhaice
Zoe Petre

Înspre sfârşitul sec. VIII a.Chr. şi în prima
jumătate a celui următor, în lumea cetăţilor
arhaice se generalizează obişnuinţa scrierii
alfabetice, sistem abstract şi generalizator de
notare a sunetelor, contrastând cu deprinderile
anterioare ale culturii orale şi deosebind fundamental epoca arhaică greacă de cea care o
precedase după prăbuşirea civilizaţiei palaţiale
miceniene. Prejudecata conform căreia originea
scrierii afabetice ar ﬁ feniciană – şi, în consecinţă,
legată de nevoile unor activităţi comerciale tot
mai complexe – trebuie neapărat să ﬁe corectată:
scrierea feniciană nu este altceva decât o scriere
silabică simpliﬁcată la extrem şi care continuă să
noteze, stenograﬁc, exclusiv consoanele. Inovaţia
greacă constă în atribuirea câte unui semn –
împrumutat în principiu din scrierea moabitică
feniciană – ﬁecărui sunet, ﬁe el vocalic sau consonantic, şi constituirea, pe temeiul acestui principiu radical diferit de toate cele care îl precedaseră, a unui sistem de 23-27 de semne alfabetice
în sensul propriu al cuvântului1.
Spre deosebire de toate sistemele anterioare
de scriere, acest sistem se distinge prin accesibilitatea sa: până azi, când continuăm să scriem
în acelaşi alfabet inventat de greci în sec. VIII
a. Chr., scrisul şi cititul elementar pot ﬁ deprinse
de un copil de 6-7 ani în răstimpul câtorva luni.
Or, această particularitate a screrii alfabetice nu
poate ﬁ disjunsă de funcţia scrierii ca instrument
de comunicare, nici de funcţia sa ca instrument
de putere. În societăţile orientale, scrierea este un
privilegiu şi generează privilegii: scribul, preotul,
specialistul care ştie să desluşească înţelesul
semnelor sacre – hierogluphai – ca şi regele, în
numele şi în beneficiul căruia se gravează în
piatră sau se scriu pe foi de papirus sau pe tăbliţe
de lut aceste semne, sunt depozitarii exclusivi ai
unei cunoaşteri care le exprimă şi le confirmă

statutul şi puterea. Primele texte scrise în limba
greacă – tabletele miceniene în scrierea silabică
numită Lineară B – sunt liste şi inventare, documente administrative sau ordine de luptă: semne,
şi ele, ale dominaţiei exercitate de dinaşti asupra
oamenilor şi a lucrurilor2. Dimpotrivă, scrierea
alfabetică este, într-un grad superior tuturor formelor anterioare de notare a cuvintelor, un instrument de comunicare la îndemâna oricui. Primele
texte scrise din sec. VIII-VII sunt grafﬁtti, scurte
notaţii zgâriate pe vase din lut, atestând cu vivacitate apariţia unei lumi în care scrisul este o
tehnică accesibilă şi nu are, în sine, nimic oﬁcial,
tainic sau sacru. Multitudinea de variante în care
ﬁecare regiune, aproape ﬁecare cetate adaptează
modelul originar comun la sonorităţile propriului
dialect, făcând din apariţia scrisului în lumea
greacă un fenomen exploziv de difuzare a unei
pluralităţi de scrieri locale – aşa-numitele scrieri
epichorice – accentuează dimensiunea spontană
a fenomenului. Scrierea pare să se cristalizeze
prin contagiune rapidă, ca o sumă de invenţii
individuale pe care ﬁecare comunitate le asimilează, instituind propriile sale convenţii graﬁ ce
cărora le conferă stabilitate datorită unei practici
comune şi frecvente.
Cea mai veche notaţie în limba greacă parvenită până la noi pe peretele unei oinochoe atice
din sec. VIII a.Chr. perpetuează amintirea unui
premiu pentru cel mai graţios dansator3. Câteva
decenii mai târziu, pe o cupă descoperită în
mediul italiot citim chiar un exerciţiu de notare a
alfabetului. Difuzarea rapidă a scrisului alfabetic
nu poate ﬁ astfel despărţită de mediul aristocratic
al primelor banchete şi concursuri de dans, cânt
şi poezie (inclusiv de transformarea relaţiilor
homeoerotice, frecvent evocate de primii grafﬁtti,
într-o uzanţă iniţiatică proprie acestor medii). Sub
acest aspect, consemnarea în scris a marilor
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poeme eroice atribuite lui Homer apare ca efect
al aceloraşi procese, conferind o formă durabilă
me moriei comune a acestei aristocraţii născânde4.
Frecvenţa crescândă cu care inscripţiile arhaice comemorează public identitatea celor care
aduc ofrande tot mai somptuoase închinate zeilor
participă deasemeni la aﬁrmarea indirectă, dar de
o mare eﬁcacitate socială, a privilegiului. Înscriindu-şi numele în bronz sau piatră ca dedicatari
de agalmata, ofrande de preţ consacrate unor
divinităţi, sau ca beneficiari ai unor morminte
monumentale, nobilii îşi materializează voinţa de
a expune emfatic bogăţia, puterea şi rangul lor şi
al familiei lor. Pe de altă parte, tocmai emfaza
acestor expuneri publice pune în evidenţă faptul
că statutul familiilor de seamă este într-o măsură
tot mai redusă, pe măsură ce structurile cetăţilor
se maturizează, un fapt de la sine înţeles, şi
depinde tot mai mult de recunoaşterea lui publică,
de faima şi de imaginea constant pusă în scenă a
excelenţei nobiliare. Din taină a puterii, scrierea
se transformă în instrument mediat de consolidare
a statutului deţinătorilor de putere, câtă vreme
această putere nu există cu adevărat dacă nu este
recunoscută public.
Foarte repede, dealtminteri, prin răspândirea
rapidă a alfabetelor epichorice, funcţia dominantă
a scrierii se dedublează. Ea continuă să funcţioneze
ca instrument de publicitare a excelenţei aristocratice, dar devine prioritar instrumentul de
publicare, divulgare, comunicare a politicului,
inventat acum ca formă a unei puteri participative,
care transcede limitele unei elite aristocratice,
devenind un obiect de permanentă negociere între
această elită şi comunitatea cetăţenilor-proprietari.
Exigenţa de divulgare a normei comune, de
reglementare precisă şi stabilă a existenţei publice, face din scrierea alfabetică un instrument
tipic şi constant de exercitare a puterii în cetate
de către corpul civic în comun – adică de către
cetate în întregul ei. Apariţìa primelor legi scrise,
evocând în preambul voinţa comună a cetăţii,
conferă scrisului alfabetic o dublă vocaţie, cea de
instrument al gloriﬁcării publice a privilegiului,
şi, dimpotrivă, am zice, cea de instrument prin
excelenţă de aﬁrmare a parităţii tuturor membrilor
corpului civic.
În acest fel, scrisul se integrează procesului
dominant al perioadei de constituire a primelor

cetăţi, care pune în joc o relaţie originală – şi
dedublată – între privilegiul aristocratic şi paritatea
constitutivă a cetăţii: opuse, dar complementare,
paritatea şi privilegiul se asociază, se substituie
unul celuilalt, se confruntă şi se echilibrează
reciproc, conferind cetăţilor incipiente ale Greciei
o remarcabilă singularitate.
La o primă vedere, succesiunea etapelor de
constituire a cetăţii, polis, pare a se impune de la
sine în virtutea unei logici evoluţioniste tradiţionale: o etapă pre-politică, dominată de epopee,
e urmată de vremea începuturilor cetăţii, în care
aristocraţia – revendicându-se ca succesoare legitimă a elitelor războinice cântate de epopee –
domină necondiţionat comunităţile arhaice, şi
apoi de o etapă a reformelor, în care, progresiv,
cercul puterii se lărgeşte, până la a cuprinde,
măcar în câteva cetăţi, totalitatea cetăţenilor. Aşa
judeca Aristotel, aşa dau seamă de această istorie
– cu inerente nuanţe şi variante – cele mai multe
tratate, monograﬁi şi manuale.
Sincronia dintre apariţia acestei realităţi
politice a cetăţilor – poleis şi explozia „poemelor
monumentale” atribuite lui Homer nu poate fi
ocolită. Ambele poeme datează, sub aspectul
compoziţiei ca şi sub acela al difuziunii, exact din
perioada de constituire a primelor poleis. Mai
mult, atestările referitoare la răspândirea lor
provin, precumpănitor, tocmai din zonele unde
emergenţa cetăţii e mai rapidă şi mai clar aﬁrmată
de alte surse, mai ales arheologice, ceea ce ne
obligă să considerăm fenomenul „homeric” ca pe
o componentă constitutivă a însuşi procesului de
cristalizare a cetăţii.
Am formulat încă de multă vreme observaţia
că elementele din epopee care trimit la contemporaneitate fac parte de cele mai multe ori din
fundalul scenelor epice, în vreme ce în primplanul acţiunii se desfăşoară, într-o lumină
aproape orbitoare, isprăvi eroice, monomahii şi
aristeiai, gesturi ample ale unui trecut hiperbolizat5. Asemeni procedeului literar prin care
poetul evită să vorbească explicit de arme sau de
obiecte din ﬁer, dar foloseşte relativ frecvent în
metafore numele acestui metal devenit uzual cel
mai târziu către cca. 950 a. Chr., trimiterile la o
structurare, ﬁe şi incipientă, a cetăţii ca o colectivitate de proprietari de pământ rămân elemente
de fundal şi de subtext în ampla desfăşurare a
epos-ului, care evită să dezvăluie măsura în care
Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu“
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Paritate şi privilegiu în cetăţile Greciei arhaice
puterea basileilor se exercită condiţionat şi într-o
permanentă negociere cu colectivităţile de proprietari de stirpe mai puţin aleasă. Sfera puterii
este încă lipsită de o autonomie vizibilă, şi, în
şuvoiul de gesturi şi gânduri – rituri, sărbători,
expatrieri, războaie sau conﬂicte interne – care
dau substanţă istoriei în desfăşurare, descoperim
o multitudine de fapte şi împrejurări cel puţin
contradictorii, în măsura în care, într-o lume
dominată de o aristocraţie care deţine monopolul
de facto al funcţiilor războinice, religioase,
judiciare – şi, deci, „politice” – apariţia primelor
cetăţi este marcată de o dublă cristalizare în
planul reprezentărilor. În planul imaginarului
politic incipient, privilegiul aristocratic se aﬁrmă
concomitent şi corelativ cu extinderea reprezentărilor paritare care, în ultimă instanţă măcar, par
să o nege. Un număr crescând de reprezentări
paritare, elaborate mai întâi, cum o demonstrează
epopeea, în mediile aristocratice şi pentru uzul
exclusiv al acestora – se extinde înafara acestor
medii, asociind în termeni tot mai clari la diferitele
acte importante pentru comunitate pe toţi membrii
cu drepturi depline ai acesteia.
Pe de altă parte, încă din epopee, privilegiul
aristocratic nu (mai) este un dat perceput ca
natural şi subânţeles. El nu există în sine, ca
ideologie „de uz intern” a unei elite, ci mai ales
ca substrat al unor evenimente publice care se
adresează întregii colectivităţi şi duc faima eroilor
din trecut sau a urmaşilor lor în orice colţ al
Greciei. Expresie prin excelenţă a ierarhiei de
valori aristocratice eroizante, epos-ul, ca şi concursurile panelenice care încep să se organizeze
cel mai târziu către jumătatea sec. VIII a. Chr.,
sunt ﬁnanţate, susţinute şi valorizate de aristocraţia
cetăţilor inciăiente tocmai ca generatoare şi
purtătoare ale unui capital simbolic esenţial pentru
propria identitate şi putere.
În interpretarea modernă, coexistă mai multe
variante – relativ divergente – de interpretare a
acestor procese: unui evoluţionism, latent sau
patent, care vede în progresele cetăţii către formele legiferate de participare a tuturor cetăţenilor
la viaţa publică, i se adaugă – sau, după caz, i se
opune – teza de origine aristotelică a unei polis
exclusiv nobile, încă de la origine paritară în
sensul restrictiv al unei peer-polity, al unei
comunităţi exclusiviste de pairi de neam ales, şi
care ar ﬁ lărgit treptat nu atât cadrele instituţionale
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ale cetăţii, cât limitele grupului de pairi, extinse
până la a deveni, la finele epocii arhaice,
coextensive cu descendenţii legitimi ai tuturor
locuitorilor liberi şi statornici ai teritoriului
cetăţenesc. Or, acest dublu evoluţionism nu se
veriﬁcă pretutindeni: dacă, de pildă, la Istros –
cum ne spune explicit Aristotel 6 – o elită
privilegiată deţine monopolul funcţiilor publice,
la care abia în sec. V a.Chr. sfârşeşte prin a ﬁ
silită să permită accesul celor de rând, există
multe alte elemente documentare care sugerează,
în alte locuri, existenţa timpurie, în spaţiul public
comun, a unor categorii sociale diferite de elita
nobilă de neam ales. Chiar în Odiseea, adunarea
convocată de Telemah nu e un consiliu nobiliar,
şi existenţa, ﬁe şi latentă, a unor instituţii similare
în cetăţile incipiente din Grecia Mare şi Sicilia e
atestată măcar de rezervarea unui spaţiu relativ
amplu pentru agora ca loc de reuniune a tuturor
membrilor comunităţii civice.
În fapt, trebuie, în opinia mea, să presupunem
o mult mai mare diversitate de forme de
sociabilitate şi de solidaritate care pot ﬁ, în esenţa
lor, convergente, fără a se suprapune totuşi în
întregime, şi care interferează pentru a defini
implicit comunitatea primelor poleis. Sacriﬁciile,
sărbătorile şi procesiunile, participarea la diferitele
rituri de iniţiere sau la funerarii, pot pune în joc
configuraţii doar parţial coincidente, fără a
respecta, în aceste veacuri de început, clivajul
constant în cetatea matură dintre cetăţenii care au
toate drepturile şi non-cetăţenii care nu au
niciunul. Putem imagina, de pildă, că unii dintre
locuitorii liberi ai unei polis nu aveau dreptul
tradiţional de a participa la ospeţele comune ale
elitei războinice de hetairoi, dar că toţi participau,
în schimb, la ceremoniile consacrate zeilor
poliazi, în vreme ce, pe de-altă parte, unii dintre
apetairoi, dinafara hetairiilor, puteau lua parte, în
virtutea unor vechi legături clientelare, la cultele
eroice ale unor mari familii nobile, aşa cum se
întâmplă la Roma cu clienţii vechilor familii
patriciene. Spectrul difuz al statutelor sociale de
la Sparta sau din cetăţile cretane, cu diversitatea
de sub-statute aproximând calitatea de cetăţean,
pare mai aproape de fluiditatea raporturilor
speciﬁce cetăţilor emergente decât un model binar
în care hoi aristoi sunt singurii cetăţeni deplini,
iar ho demos este cu totul înafara cetăţii. Există
oricum însă un domeniu de drept deﬁnitoriu şi
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limitativ, cel al proprietăţii asupra pământului,
care e împărţit de la bun început între cei de neam
şi cei de rând, şi care va deveni tot mai clar
graniţa prin excelenţă dintre comunitatea
cetăţenilor şi străinii, xenoi, excluşi de la drepturile
de cetăţenie.
Un proces complex de fuziuni şi absorbţii –
atestat, de pildă, pentru Atica, mai întâi de constatarea arheologică a unei semniﬁcative lărgiri,
către 750 a.Chr., a necropolelor7, apoi de informaţia lui Philochoros despre includerea de thiasoi
– grupuri de iniţiaţi, închinători ai unor culte
revelate – în fratriile atice 8, în fine – de seisachtheia soloniană, care integrează în corpul
cetăţenesc categoria de drept diminuat a hectemorilor9 – remodelează de-a lungul a aproape trei
secole structurile de putere şi prestigiu ale cetăţii
ateniene înainte ca aceasta să se auto-deﬁnească
ca o comunitate de cetăţeni care îşi împart în mod
egal dreptul de proprietate asupra teritoriului
cetăţii şi dreptul de participare egală la exerciţiul
puterii politice.
Acest proces face din constituirea cetăţilor
incipiente, mai degrabă decât un triumf absolut al
elitelor nobile, rezultatul unei permanente
negocieri a imaginarului puterii şi a practicilor
nobiliare sau colective. Cetatea se instituie astfel
ca divulgare treptată a privilegiului aristocratic.
Premisele acestui mod de structurare şi de reprezentare cu totul originală a puterii se regăsesc,
cum am văzut, în epopee, în măsura în care
aceasta re-creează o imagine coerentă şi constantă
de deliberare publică şi de decizie legitimată prin
proclamarea ei în prezenţa întregii colectivităţi:
că e vorba de decizii referitoare la război, de
distribuţia prăzii, de premii la concursurile atletice
în Iliada, sau, în Odiseea, de adunarea comunităţii
din Itaca, pe care Telemac o informează despre
necazurile şi hotărârile lui, prezenţa colectivă ca
martor şi garant al exerciţiului legitim al puterii
este o constantă a universului epic.
O realitate premergătoare fără îndoială acestor
imagini epice este ritul sacrificiului – act fundamental al practicilor religioase ale comunităţilor
greceşti. Nu avem cum data începuturile acestor
practici în forma în care ne sunt ele cunoscute
pentru întreaga civilizaţie greacă. Putem doar
constata că, în epopee, sacriﬁciul este evocat în
termeni practic identici cu cei familiari din tradiţia
ulterioară. Pe de altă parte, constatăm că, încă din

documentele miceniene, cea mai mare parte a
divinităţilor constitutive ale panteonului grec
ulterior – poate cu excepţia importantă a zeului
Apollon şi a triadei Leto-Apollon- Artemis – sunt
deja menţionate, dar că, în epoca bronzului,
monumentul esenţial pentru sacrificiul de tip
clasic, altarul, bomos, nu pare să existe încă.
Însumate, aceste observaţii tind să probeze că, în
forma pe care Grecia clasică o va practica,
sacriﬁciul – şi în mod special sacriﬁciul animalului
domestic, implicând uciderea acestuia, împărţirea
între oameni şi zei a cărnurilor şi consumul pe loc
al cărnii sacrificiale – s-a cristalizat ca formă
generalizată de cult cândva după prăbuşirea
civilizaţiei miceniene şi înainte de elaborarea
marilor poeme epice. Deşi nu se poate contesta
faptul că acest rit esenţial pentru practicile greceşti de cult comportă elemente care trimit departe
în timp, la uzanţe ale primelor societăţi de
cultivatori neolitici, dacă nu cumva, pentru unele
elemente disparate, chiar mai devreme, la practici
legate de vânătoare ca mijloc esenţial de subzistenţă10, regruparea sistematică a acestor practici
ancestrale într-un rit coerent trebuie să ﬁe pusă în
legătură cu marea restructurare a ansamblului
credinţelor şi practicilor religioase din perioada
post-miceniană.
Sacriﬁciul cu vărsare de sânge comportă două
elemente constitutive, aparent lipsite de o legătură
intrinsecă: pe de-o parte, un act violent de ucidere
a animalului domestic – ipostază în care sacriﬁciul
antic a suscitat, cel puţin de la ﬁnele sec. XIX, o
abundentă literatură exegetică; pe de alta, o
dimensiune participativă şi chiar egalitară, asupra
căreia a zăbovit cu precădere cercetarea recentă
de antropologie a Greciei antice11. Prima secvenţă,
precedată de un prolog care comportă prezentarea
şi consacrarea victimei, are drept punct culminant
momentul în care sacrificatorul taie jugulara
animalului cu machaira, cuţitul sacriﬁcial, astfel
încât sângele să ţâşnească violent şi să se răspândească pe altar – moment de un intens dramatism,
marcat de strigătul ascuţit al femeilor, ololugmos;
a doua secvenţă are la rândul ei două componente,
mai întâi jupuirea animalului şi separarea părţii
zeilor – oasele mari şi osânza, dar şi bucăţi de
carne comestibilă – de partea muritorilor: măruntaiele, splanchna, care se frig la frigare şi sunt
mâncate imediat de preoţi şi sacriﬁcatori, şi restul
cărnii comestibile, care e tranşată în părţi riguros
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egale: multe reprezentări figurate plasează la
vedere o balanţă care serveşte măsurării egale a
porţiilor. Carnea astfel porţionată ﬁe că e ﬁartă
într-un ceaun imens şi distribuită fiecărui participant -membru al comunităţii, ﬁe e distribuită
ca atare, cetăţenii luând cu ei acasă porţiile ce le
revin; în fine, pielea animalului este partea
preotului care a prezidat sacriﬁciul.
Această adevărată înscenare a raporturilor de
putere care guvernează corpul social, reiterată cu
prilejul fiecărei ceremonii sacre, exprimă atât
relaţia specifică între universul uman, zei şi
animale, ﬁecare cu partea sa, moira, cât şi relaţiile
din interiorul colectivităţii umane care aduce
sacriﬁciul. Această colectivitate, prezentă efectiv
în cercul de participanţi din jurul altarului,
consacră în comun zeilor un bun de mare preţ,
animalul de povară, participă în comun la actul
violent care, singur, garantează supravieţuirea
prin hrana de preţ, carnea, şi consumă în părţi
riguros egale partea care le revine muritorilor din
sacriﬁciu. Distincţia rolurilor e marcată de detalii
– pielea jupuită, măruntaiele pe care sacriﬁcatorii
le consumă în prezenţa şi în numele comunităţii
– dar ceea ce domină este solidaritatea unei comunităţi legate de participare şi la violenţă, şi la
beneﬁciile acesteia. Până şi femeile – care nu au
acces direct la putere, dar reprezintă un auxiliar
indispensabil al acesteia – îşi au rolul lor de
crainici ai vărsării necesare de sânge.
Aceeiaşi dublă determinare, individualizantă
şi colectivă, reprezintă sintaxa constitutivă a
cultului eroilor, cea mai importantă inovaţie a
praticilor şi credinţelor greceşti din epoca premergătoare constituirii cetăţilor – poleis. Apariţia
acestei practici este atestată arheologic de apariţia
unor depuneri de ofrande,adesea în preajma unor
morminte monumentale datând din epoca miceniană, dar a căror identitate nu mai e cunoscută,
de vreme ce se întâlnesc adesea ofrande tipice
pentru defuncţi de sex masculin în preajma unor
morminte de femei. Sub acest aspect, apariţia
cultelor eroice este consubstanţială cu cristalizarea
eposului monumental, care narează isprăvi ale
acestor muritori de o factură aparte cărora li se
aduce acum un cult funerar de o factură aparte.
Alteori însă, mormântul din centrul unui cult eroic
dateză din veacurile „obscure”, marcând asumarea
treptată de către colectivitate a unui cult al strămoşului fondator al câte unei mari familii nobile.

13

La Eretria, un mormânt princiar aparţinând unui
războinic de stirpe nobilă din sec. VIII a. Chr. ,
devine, la începutul secolului următor, un herôon
al cetăţii, integrat în mod deliberat spaţiului
public prin modificarea traseului incintei, dar
păstrând caracteristicile nobiliare ale riturilor12.
Această valorizare a personajului aristocratic
în construcţia imaginară a comunităţii civice
atrage atenţia asupra unui nod de fenomene
similare, care, toate, indică acelaşi paradox al
instrumentalizării unor elemente ale ideologiei
nobiliare în procesul de constituire al imaginarului
civic. Nu mai e vorba, în aceste cazuri, de transferul reprezentărilor paritare de tradiţie aristocratică asupra corpului civic, ci, aproape
dimpotrivă, de absorbirea personajelor aristocratice, cu tot cu reprezentările lor de excelenţă
competitivă, în imaginarul solidarizant al comunităţii civice.
Cazul Eretriei exemplifică, într-adevăr, un
proces general de constituire a cultelor şi miturilor
eroice, în acelaşi timp ca piatră unghiulară a
ideologiei nobiliare13 şi ca element constitutiv al
religiei civice. Eroii reprezintă o categorie originală în sistemul de credinţe ale lumii antice,
care particularizează, în plan religios, lumea
greacă, tot aşa cum cetatea reprezintă o formă de
instituţionalizare a puterii fără precedent şi fără
termen de comparaţie în lumea mediteraneeană a
secolelor VIII şi VII a.Chr. Aristocraţia acestei
epoci îşi revendică deopotrivă ascendenţa şi
ierarhia valorilor de la trecutul eroic – mai
degrabă reconstruit în imaginar decât ﬁ ctiv cu
totul, aşa cum o sugerează mormântul eroic de la
Eretria sau „descoperirea”, în sec. IX-VII a. Chr.
a mormintelor miceniene şi cultul care li se
consacră. Această redescoperire a unui trecut
hiperbolizat este nu doar o particularitate culturală
generică a „Renaşterii” din sec. VIII, ci şi marca
semantică a cristalizării unei adevărate ideologii
aristocratice, menită să dea legitimitate unor
statute de excepţie în interiorul comunităţilor
civice pe cale să se constituie.
Pe de altă parte însă, funcţia civică a cultului
dedicat eroilor, ca şi a tradiţiilor orale care le
însoţesc, este absolut evidentă: sanctuarele închinate eroilor delimitează şi organizează spaţiul
politic comun al cetăţii, străjuindu-i porţile şi
graniţa, asigurându-i unitatea, legitimându-i
instituţiile. Adesea coextensiv cu însăşi identitatea
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comunităţii cetăţeneşti ca atare, acest cult
reprezintă pretutindeni în lumea greacă o componentă constitutivă a imaginarului civic 14 :
atenienii se deﬁnesc până în plină epocă romană
ca urmaşi ai lui Erechteus, Teba e „cetatea lui
Cadmos”, Troizena adăposteşte, în 480, populaţia
non-combatantă din Atica în amintirea lui
Tezeu, şi exemplele de acest fel pot continua la
nesfârşit15.
Indisolubila legătură a mitului eroic cu cetatea
e poate mai evidentă ca oriunde în mediul
colonial, silit în mai mare măsură de împrejurări
să-şi aﬁrme legitimitatea şi conştiinţa solidară: de
la personajul real al unui oikistes se ajunge repede
la categoria eroizată, adaptând deopotrivă fapte şi
născociri unui tipar constant al eroului şi deﬁ nindu-şi astfel o tradiţie proprie16. Tot aşa, predominarea temelor eroice în poezia arhaică a
cetăţilor italiote nu e, desigur, întâmplătoare, ea
reprezentând ﬁnalizarea poetică a unei îndelungi
elaborări prealabile a mitului, cadru ideal de
referinţă al prezenţei greceşti în vestul mediteraneean17. Remarcabila posteritate a poemelor cu
subiect eroic şi a temelor inaugurate de poemele
lui Stesichor 18, faptul că opera sa se recita în
cadrul unor ceremonii prin excelenţă civice 19,
dovedeşte că, dincolo de inventivitatea personală
a poetului, atare tradiţii aparţin unei ideologii
comune a cetăţii: damomata, tradiţii comune
întregului damos, aşa le numea Stesichor însuşi20,
subliniind astfel raportul constant între colectivitate şi miturile pe care aceasta le produce şi le
vehiculează.
Rezultă, aşadar, că acest element constitutiv
al imaginarului arhaic al Greciei care sunt cultele
eroice se află la originea a două discursuri de
legitimare, opuse şi complementare: unul, aristocratic, justiﬁcând statutul privilegiat de putere
şi de prestigiu al aristocraţiei primelor cetăţi prin
stirpea eroică din care nobilii descind; celălalt –
întemeind prin cultele eroilor locali solidaritatea
civică şi o generică înrudire a tuturor celor care
făceau parte dintr-o comunitate pe cale de a se
constitui ca polis.
Un atare raport este înainte de toate manifest
în relaţia cetăţii cu ansamblul cultelor civice.
Apariţia divinităţilor poliade şi sistematizarea
cultelor care le sunt închinate în comun marchează
transferul capacităţii de comunicare privilegiată
cu zeii, de la diferitele gene nobile asupra unor

comunităţi întregi. Cultul civic apare ca un
domeniu fundamental de exercitare a autorităţii şi
răspunderilor cetăţii ca entitate comună. Instituţiile
cetăţii incipiente afectează zone distincte din
spaţiul politic edificiilor sacre 21, iau iniţiativa
construirii sanctuarelor civice şi asigură în comun
efortul material de realizare a acestora22, deleagă
magistraţi pentru îndeplinirea cultului23. În acelaşi
timp, religia civică reprezintă o modalitate esenţială de deﬁnire a identităţii comune şi de aﬁrmare
solidară a cetăţii: sanctuarele poliade adăpostesc
tezaurul cetăţii şi listele de cetăţeni. Dincolo de
acestea, religia însăşi se ordonează într-un sistem
de integrare şi conﬁrmare a statutelor civice24.
Concomitent, trebuie să luăm în considerare
şi funcţia cultelor civice de delimitare şi consacrare
a teritoriului rural aparţinând diferitelor poleis.
Sanctuarele de la porţile cetăţilor întărite – am
amintit adineaori de heroonul de la poarta de vest
a Eretriei, dar acestui exemplu i se pot alătura
multe altele – materializează şi consacră relaţia
indisolubilă dintre astu, spaţiul (proto)urban al
cetăţii, şi chora, spaţiul rural, în care se proiectează
aceeiaşi alcătuire al cărei temei deﬁ nitoriu este
proprietatea civică asupra unui lot de pământ,
kleros. Teritoriul rural este parte integrantă a spaţiului politic: particularitatea fondatoare a comunităţilor greceşti (şi romane) este tocmai această
relaţie indisolubilă între urban şi rural, în asemenea măsură încât, la limită, o cetate poate
exista fără un centru urban unic şi fortiﬁcat – este,
celebru între toate, cazul Spartei – dar nu poate
exista fără un teritoriu rural care întemeiază
statutele civice prin stăpânirea asupra pământului.
Or, luarea în stăpânire a teritoriului rural al cetăţii
se traduce şi ea, în secolele VIII-VII a.Chr., prin
ediﬁcarea de sanctuare la hotarul extrem al chorei,
acolo unde aceasta se învecinează, cel puţin în
imaginarul comun dacă nu şi în realitate, cu spaţiul „sălbatic”, necultivat, numit eschatiè, spaţiul
necivilizat de dincolo de limitele oricărei polis25.
Cultele poliade derivă însă şi ele dintr-un
monopol al unor grupuri de familii aristocratice26.
Autoritatea religioasă a unor wa-na-kes, cândva
dominantă, se fragmentase probabil, în veacurile
„obscure” – asemeni puterii militare şi politice
– devenind privilegiul unor familii de vază care
îşi revendicau o specializare religioasă legată de
unul sau altul dintre culte: unele asemenea gene,
neamuri, apar ca deţinând la origine, un monopol
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asupra unei anumite capacităţi sacerdotale 27:
genos-ul Bouzygilor are monopolul unui cult
agrar, cel al Philaizilor e legat de sanctuarul
Artemidei Brauronia din nord-estul Aticii,
Eumolpidai şi Kerukes sunt două gene cu funcţii
esenţiale în iniţierile eleusine. La Milet, o veche
confrerie care deţine caliﬁcarea cânturilor sacre,
Molpoi, e specializată în cultul lui Apollon
Kitharedos, cântăreţul din citheră, controlând
însă şi străvechea magistratură eponimă a cetăţii,
colegiul de aisumnetai.
Modul în care familiile nobile deţinătoare ale
tainelor diferitelor culte ajung să insereze acest
monopol originar în structurile comunităţilor
politice ne e sugerat de sanctuarul de la Eretria
– unde, cum spuneam şi în paginile anterioare, un
mormânt nobiliar devine, cândva în sec. VII a.
Chr., parte integrantă a cultului civic comun – ca
şi de modelul atenian al sacerdoţilor care prezidează misteriile eleusine: în epoca cetăţii constituite, preoţii de la Eleusis sunt aleşi de cetate,
prin vot, ca orice magistrat, dar alegerea se face
exclusiv dintre reprezentanţii celor două străvechi
gene calificate să săvârşească ritualul eleusin,
Eumolpidai şi Kerukes.
Aceste mecanisme care integrează caliﬁcarea
religioasă particulară a unor familii de sacerdoţi
în însuşi centrul manifestărilor comunitare ale
grupului civic atrag atenţia asupra dublei determinări, ierarhice şi comunitare, de paritate şi de
priviliegiu, care conferă structurilor de putere ale
societăţilor greceşti o natură speciﬁcă şi determinantă.
Aceeaşi dualitate poate ﬁ constatată, dealtminteri, în ansamblul manifestărilor fenomenului
dominant al acestei perioade – marea roire a
cetăţilor greceşti în bazinul mediteraneean şi
pontic. Desigur, procesul efectiv al strămutării
implică în chip ﬁresc o mai limpede conştiinţă a
comunităţii şi o mai mare solidaritate a componenţilor ei. Înseşi gesturile concrete ale întemeierii:
preliminariile expediţiei, adoptarea unor norme
de participare, drumul pe mare şi aşezarea într-un
ţinut necunoscut, adesea vrăjmaş; apoi fondarea
templelor şi altarelor, împărţirea primelor loturi
şi ﬁxarea în spaţiu a viitoarei aşezări; statornicirea
unor reguli de existenţă a noii cetăţi – toate
accentuează solidaritatea întregului grup. Toate
pun în discuţie ﬁecare decizie a căpeteniilor, a
căror putere şi autoritate nu mai e, cum putea
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părea în metropolă, un fapt de la sine înţeles, ci o
realitate problematică, ce se conﬁrmă sau nu în
ﬁecare zi prin izbânda asupra adversităţilor şi prin
gradul în care ﬁecare dintre ei se face ascultat de
întregul grup. Confruntaţi cu riscurile aventurii
dincolo de mare, ﬁecare din participanţi îşi asumă
rolul cu o mai clară conştiinţă a acestuia, soarta
comună a viitoarei cetăţi devenind o instanţă
perpetuă de validare a deciziilor luate de căpetenii.
Prima fază a aşezărilor coloniale se deosebeşte
radical de orice formă spontană şi nestructurată
de locuire. Cazul Megarei Hyblaia este mai limpede, dar nu excepţional: elementele fundamentale
ale planului cetăţii sunt prezente încă din prima
fază de instalare, iar restructurarea urbanistică din
sec. VII-VI a. Chr. cristalizează, extinde şi explicitează forma iniţială a cetăţii. O situaţie similară
se regăseşte la Camarina, la Naxos sau Himera.
Se observă aşadar încă din primele faze de
locuire, în cazul unui număr destul de important
de colonii, de la Megara Hyblaia în Sicilia la
Olbia Pontică, o anume continuitate a axelor
urbane şi a subdiviziunii şi orientărilor, care nu se
modifică în esenţa lor în secolele următoare.
Atunci, cetăţile din Grecia Mare şi Sicilia vor
dezvolta o sistematizare uniformă, în „tablă de
şah”, a întregului lor spaţiu, înscriindu-şi astfel în
peisajul domesticit imaginea de colectivităţi
bazate pe perfecta similitudine şi egalitate a
cetăţenilor.
Faptul că, încă din momentul fondării, aceste
cetăţi se proiectează în spaţiu funcţie de un nucleu
de principii urbanistice pe care apoi doar le vor
dezvolta, fără a le altera radical, trimite la o
sintaxă originară a organizării spaţiului civic în
termeni paritari, instituiţi de o autoritate colectivă
superioară şi general acceptată, la o similitudine
originară şi constantă a statutelor civice. Absenţa
unor discriminări categorice între cartiere rezidenţiale şi cartiere de margine, o anume ritmicitate
a distribuţiei suprafeţelor de locuit, structura
generală a fortiﬁcaţiilor, schiţează de pe acum
premisele restructurării urbanistice per strigas din
secolul al VI-lea a. Chr., şi sunt coerente cu imaginea ideală a cetăţii ca o comunitate solidară şi
paritară, aşa cum se recompune ea pe temeiul
altor izvoare28.
Dacă această ritmicitate s-ar limita la teritoriul
urban, ea ar putea ﬁ eventual interpretată, măcar

2008, vol. 11, anul XIV, p. 9-20

https://biblioteca-digitala.ro

16

Zoe Petre

pentru început, ca o proiecţie în spaţiu a ideologiei
paritare a aristocraţiei tradiţionale: anticii presupuneau în genere, cel puţin pentru Atena arhaică,
echivalenţa termenilor astoi (locuitori ai oraşului)
şi aristoi (oameni de neam nobil, aristocraţi). Nu
ştim dacă această echivalenţă se veriﬁ ca pretutindeni; ştim, în schimb, că descoperirile arheologice atestă pretutindeni structura solidară a
organizării spaţiului civic, deopotrivă urban sau
rural. Aceleaşi axe, aceleaşi subdiviziuni şi module ritmează întregul teritoriu al cetăţii, materializând astfel isomorﬁsmul şi relaţia indisolubilă
dintre polis şi chora29.
Colonizarea e totuşi dominată de personaje şi
uzanţe nobiliare, ktistai purtând cu ei – uneori
întărind chiar – privilegii aristocratice tradiţionale
în metropolă. Cultul întemeietorilor, asimilat cu
cultele eroice, destinul excepţional al unora dintre
aceştia30, dăinuirea până târziu în colonii a unor
statute privilegiate ale descendenţilor îndepărtaţi
ai primilor fondatori 31 şi încă ar fi suficiente
pentru a dovedi că, în mediul colonial, deteriorarea
tradiţiilor nobiliare, inerentă unei strămutări, e,
măcar pentru o vreme, compensată de o seamă de
factori care reproduc structurile de dominaţie
oligarhică din metropolă. Poate le şi accentuează
pe alocuri, reânnoind stări de fapt mai atenuate în
cetăţile de baştină: ca orice emigraţie în grup,
colonizarea trebuie să ﬁ generat inadaptări ﬁreşti
în condiţii atât de nesigure, dar şi „hiperadaptări”.
Triumful unor indivizi sau grupuri, mai mult sau
mai puţin ţinut în frâu într-o comunitate statornicită, dar care devine ﬂagrant în condiţiile aparte
ale strămutării, sau succesul unor practici violente,
potrivite cu cucerirea unor pământuri noi 32 ,
trebuie să ﬁ contribuit, deopotrivă, la o accentuare
a structurilor reale şi imaginare de putere aristocratică deja existentă 33, ca şi la contestarea, în
perspectivă măcar, a acestora.
Aceste prime constatări ne obligă să tratăm
solidar, ca pe aversul şi reversul aceleiaşi medalii,
emergenţa aristocraţiei, care domină cetăţile
epocii arhaice cu autoritatea, prestigiul şi valorile
ei, şi difuziunea reprezentărilor paritare proprii
cetăţii ca primă formă de exercitare colectivă a
deciziei. Într-adevăr, câtă vreme cercetarea arheologică a celor mai vechi aşezări coloniale a dovedit caracterul structurat al primelor instalări
arhaice dincolo de mare, precum şi faptul că
acestea sunt riguros contemporane procesului

însuşi de cristalizare a comunităţilor civice
metropolitane – cum se observă, de pildă, la
Eretria, una dintre cele mai active metropole chiar
în timpul în care îşi deﬁnitiva propria structură
urbană – lectura „ân doi timpi” a începuturilor
cetăţii, unul, originar, dominat de aristocraţia care
se revendica de la valorile elitelor războinice ale
„epocii obscure”, celălalt, posterior, un timp
anume al „marii colonizări” şi al emergenţei
valorilor paritare incarnate de polis, a devenit
imposibilă. A devenit, dimpotrivă, evident faptul
că aristocraţia cetăţilor arhaice nu e o reminiscenţă
a stărilor şi raporturilor premergătoare cristalizării
de poleis, treptat neutralizată de dezvoltarea
acestora, ci principalul actor al acestei drame.
Oricât ar părea de paradoxal, trebuie să acceptăm
că privilegiul aristocratic şi reprezentările paritare
au o sorginte comună, şi că permanenta lor
simbioză şi tensiune generează structurile reale şi
imaginare de putere pe care le subsumăm categoriei de polis.
De bună seamă, observaţia potrivit căreia
practica statornică a scrisului şi cititului reprezintă
un exerciţiu permanent de mânuire a abstractului,
de generalizare, de aplicare a unui sistem riguros
de norme şi convenţii, e cât se poate de sugestivă,
adăugând un element întru totul coerent unei
epoci al cărei stil propriu ţine de abstragere şi
regle mentarea normată. A fortiori, scrierea
alfabetică presupune decontextualizarea nu doar
a cuvintelor, ci chiar a sunetelor, şi asigură, pe de
altă parte, un grad de difuziune a acestor practici
intelectuale fără termen de comparaţie în
societăţile orientale. Dincolo însă de această
relaţie, în care răspândirea scrisului poate constitui
o cauză a apariţiei şi generalizării unor noi forme
de gândire şi unor practici intelectuale novatoare,
se impune constatarea potrivit căreia practica
scrierii reprezintă până la urmă nu doar o cauză,
ci şi un efect. Într-adevăr, obişnuinţa de a înscrie
pe materiale durabile şi mai ale aceea de a expune
textele scrise – deci şi practicarea curentă a
lecturii – depind în primul rând de publicarea
unor texte de interes comun – legi sau tratate,
hotărâri ale magistraţilor, horoi şi dedicaţii.
Cadrul politic reprezintă astfel condiţia necesară
a deprinderii de a scrie şi, deopotrivă, a difuziunii
reprezentărilor legate de lectură şi de notarea
alfabetică. Faptul că acest instrument devine
esenţial pentru instituirea legislaţiei, ﬁxând norma
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şi smulgând legea din domeniul ambiguu şi mobil
al cutumei, subliniază în chip decisiv dependenţa
acestui fenomen cultural de domeniul raporturilor
de putere în cetate.
Memoria comună fusese multă vreme dependentă explicit de transmiterea orală de themistai
– norme ale cutumei, instituite într-un timp primordial de o entitate superioară transcendentă
(zeiţa Themis este deseori ﬁgurată ca paredră a
zeului suveranităţii, Zeus) – sau de poetul slujitor
al Muzelor, fiicele Mnemosunei, Memoria, al
căror har îi îngăduie să facă să reapară trecutul ca
o lume cât se poate de prezentă şi aproape palpabilă. Dar, odată cu generalizarea acestui nou şi
revoluţionar mijloc de păstrare şi de transmitere
a faptelor memorabile, cetatea îşi asumă acest nou
tip de memorie, instituind magistraţi răspunzători
de această funcţie de interes comun – mnamones,
memoratorii, phoinikographeis – cei ce scriu cu
litere purpurii (sau feniciene, de vreme ce phoinix
poate denota ambele variante), sau, mai târziu,
grammateis, cei ce scriu, secretari. Dacă în cazul
acelor phoinikographeis din Creta secolului al
VII-lea e vorba de scribi profesionişti, al căror
rang şi privilegii ereditare sunt garantate de cetate,
secretarii vor ﬁ cel mai adesea cetăţeni oarecare,
aleşi prin vot pentru o perioadă limitată în timp
pentru a răspunde de comunicarea cetăţii cu
propriii membri.
Fără îndoială, memoria orală şi creaţiile care
o constituie continuă să domine spaţii importante
ale vieţii private şi publice deopotrivă. Creaţia
literară e structurată de scheme orale până foarte
târziu, chiar şi atunci când adoptă un mod cu totul
nou de exprimare, care e proza literară, ca să nu
mai vorbim de poezie. Herodot e un formidabil
prozator care adaptează tehnicile oralităţii la
exigenţele naraţiunii istorice34, şi abia Tucidide
va exploata integral virtuţile scrisului în proză şi
ale descrierii exacte, sungraphe. Socrate nu scrie
nici măcar un rând, iar tragedia a putut ﬁ analizată
convingător ca moment inaugural al unei poetici
a operei scrise, capabile, tocmai de aceea, să
exploreze din ce în ce mai în adâncime sensurile
multiple ale discursului.
Absenţa unei categorii profesioniste care să
deţină taina scrisului – şi, pornind de aici, o
capacitate exegetică recunoscută şi exclusivă –
este însă şi ea decisivă pentru absenţa în lumea
greacă a Cărţii fondatoare şi a dogmei. Dincolo

17

de tiparul comun al credinţelor în zei şi eroi,
ﬁecare narator, poet sau sophos este legitimat să
propună propria sa variantă de teogonie sau de
filosofie. Nu civilizaţia greacă, inventatoare a
celei mai accesibile forme de scriere, va deveni
vreodată o civilizaţie a Cărţii ca unică sursă şi
depozitar al memoriei comune; aproape dimpotrivă. Accesibilitatea notaţiei alfabetice este în
acelaşi timp efect şi cauză adjuvantă a absenţei
categoriilor specializate în scrierea şi descifrarea
textelor în civilizaţia Greciei antice, ceea ce are
drept consecinţă absenţa priviliegiului sistematic
deţinut şi transmis pe căi speciﬁce de depozitarii
tainelor scrierii.
Dacă acceptăm – cum o facem aici – ipoteza
care pune în legătură apariţia şi primele forme de
difuzare a scrisului cu cristalizarea unui ansamblu
de reprezentări proprii aristocraţiei cetăţilor construindu-şi o identitate culturală – şi deci politică
– în primele veacuri ale emergenţei cetăţilor, nu
putem să nu remarcăm şi faptul că folosirea
scrisului este un alt caz de divulgare a privilegiului
aristocratic în beneficiul întregii polis. Fără
îndoială, şi în cetăţile Greciei scrisul este o materializare a formelor de putere. Asemeni privilegiului religios sau specializării războinice, cu
toate consecinţele ei în plan politic, uzanţa scrierii
alfabetice face parte din tehnicile de exercitare a
puterii care aparţin la origine unei elite restrânse,
dar sunt destul de repede destăinuite înafara
acestei elite, unei comunităţi de pairi care, şi pe
această cale, se deﬁneşte tot mai clar ca o comunitate de cetăţeni.
Cercetarea problemelor legate de categoria
mentală de polis în epoca arhaică nu poate porni
aşadar de la o disjuncţie originară şi constantă
între reprezentările comunitare şi realitatea dominaţiei politico-religioase a unui grup nobiliar
restrâns. Ea trebuie să pornească, dimpotrivă, de
la faptul incontestabil că aceste două componente,
în aparenţă incompatibile, se instituie concomitent
şi într-o inextricabilă coerenţă. Nu e suﬁcient, pe
de altă parte, să contrapunem cetatea reală, care
se întemeiază pe ierarhii de prestigiu şi putere,
cetăţii ideale, care se constituie pornind de la
paritatea şi similitudinea componenţilor ei: nu e,
adică, suficient să considerăm că puterea aristocratică aparţine realităţii, în vreme ce fraternitatea simbolică a membrilor comunităţii civice
ar aparţine doar imaginarului. Fiecare dintre
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aceste componente are partea sa de practici şi de
instituţii, cum are şi partea sa de reprezentare şi
de imaginar. Între acropole şi agora, cetatea

concretă şi cetatea ideală se deﬁnesc deopotrivă
în termenii unei tensiuni constante între privilegiu
şi paritate.
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Texte egiptene antice traduse şi comentate (I)
Miron Cihó

Prin intermediul prezentului articol continuăm
demersul nostru de traducere a textelor egiptene
antice1, care vor ﬁ însoţite de comentarii adecvate
şi, pe cât posibil, cu o bibliograﬁe adusă la zi.
Pentru prima dată în literatura românească de
specialitate, textele traduse vor ﬁ redate prin indicarea precisă a rândurilor, permiţând astfel tuturor
celor care vor dori să utilizeze ulterior documentele
în discuţie să efectueze citări exacte.
Prezentul articol face parte dintr-un proiect
de anvergură, care sperăm să se va ﬁnalizeze prin
publicarea unei vaste culegeri de texte faraonice
comentate. Volumul în discuţie se va adresa
înainte de toate studenţilor Facultăţii de Istorie a

Universităţii din Bucureşti, în special celor care
frecventează modulul „Civilizaţia Egiptului
faraonic“, precum şi cursurile de limbă şi paleograﬁe egipteană antică, a celor care vor ﬁ prezenţi la cursuri şi seminarii speciale şi opţionale
de profil egiptologic, şi, nu în ultimă instanţă,
masteranzilor de la secţia istorie a facultăţii
noastre.
Criteriul de selectare al textelor se va baza pe
tipologia obiectelor cunoscute şi confecţionate de
către egiptenii antici. Vom demara traducerile prin
analiza mai multor tipuri de scarabei, dintre
acestea mai ales acele piese care conţin informaţii
cu caracter istoric.

Scarabeii comemorativi ai lui Amenhotep al III-lea*
Noţiuni introductive
Egiptenii antici au creat obiecte tipice, foarte
greu de confundat, cu o evoluţie iconograﬁcă bine
deﬁnită. Printre aceste categorii de piese se încadrează şi scarabeul care imita insecta din ordinul
coleopterelor scarabeus sacer, ﬁind reprezentat
stând pe o bază eliptică pe care au fost gravate
scene hierogliﬁce şi/sau ornamente (Fig. 1).
Obiectul astfel confecţionat a fost perforat
longitudinal, prin urmare scarabeul era utilizat de
către egiptenii antici atât ca amuletă, cât şi ca
pecete. Dacă avem în vedere faptul că obiectul în
cauză a fost confecţionat în continuu în intervalul
Epoca Regatului Vechi - Epoca Ptolemaică, se
poate admite faptul că scarabeul făcea parte din
categoria celor mai răspândite amulete din Egiptul
antic. În general, au fost executate din steatit, un
material mai uşor de lucrat, apoi i se aplica un
strat de glazură verde, albastră sau maronie.
Întâlnim şi scarabei executaţi din piatră semipreţioasă şi chiar de aur 2.

Numele scarabeului era kheperer în egipteană antică, iar insecta a fost asimilată de către
mentalitatea egipteană cu manifestarea matinală
a zeului soare. Termenul de mai sus desemna
atât animalul în sine, cât şi amuleta în formă de
scarabeu 3.
Începând cu domnia reginei Hatshepsut 4 la
baza scarabeilor au fost scrise şi texte scurte
reprezentând ori aluzii la evenimente istorice mai
importante din timpul unui suveran, ori elogii la
adresa lui. Însă, majoritatea scarabeilor erau de
dimensiuni reduse, cu o tematică scrisă şi iconograﬁcă variată: nume şi epitete regale, numele
particularilor, ﬁguri umane şi divinităţi, ornamente
ﬂorale şi geometrice 5.
În categoria scarabeilor „obişnuiţi“ se înscriu şi cele aparţinând unor faraoni, cum ar ﬁ
Thuthmes al III-lea6 sau Amenhotep al III-lea.
Aceste obiecte purtau de obicei numele de domnie
ale suveranilor, urmate de epitete, erau confecţionate în număr mare şi, un aspect deloc lipsit de
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importanţă, nu întotdeauna erau contemporani cu
faraonii ai căror nume îl purtau.
Din acest ultim punct de vedere o excepţie
este şi un scarabeu aﬂat în fosta colecţie al lui F.
Binder din Sibiu 7 (Fig. 2).
Obiectul oval(lungime: 3,6 cm; lăţime: 2, 7
cm şi grosime: 1,8 cm) este aproape întreg, lipsind
numai o porţiune din partea de stânga-jos a
elytrei. Textul este după cum urmează: „NebMaat-Re, heqa Maat“, adică : „«Stăpânul adevărului, un Re», suveranul Maat-ului“. Dacă comparăm scarabeul de faţă cu altele, se impun
următoarele observaţii: aranjamentul semnelor
care alcătuiesc numele de domnie al lui Amenhotep
al III-lea este diferit de cele cunoscute 8. Epitetul
heqa Maat a este comun multor scarabei regali
ai dinastiei al XVIII-lea, iar pentru faraonul în
discuţie cunoaştem numai patru cazuri 9. Scarabeul
este mai mult ca sigur contemporan cu Amenhotep
al III-lea 10.
Notă:
a) Ţinând cont de faptul că divnitatea solară
Re a fost cel care l-a instalat pe rege pe pământ,
cu scopul de a înfăptui maat-ul, prezenţa acestei
nouţiuni într-un epitet regal nu este întâmplătoare.
După cum a aﬁrmat J. Assmann (Maât. L’Égypte
pharaonique et l’idée de justice sociale, Paris,
1989, p. 118: „Maat-ul…în calitate de energie
cosmogonică şi forţă sociogonică «determină »
ordinea socială“. Ca atare, relaţia Re – faraon–
Maat–ordinea socială justiﬁcă prezenţa epitetului
în discuţie în cartuşul regal.

Scarabeii comemorativi
De numele faraonului Amenhotep al III-lea
(1390-1352 î. Hr.)11 se leagă şi apariţia unei noi
categorii: scarabeul comemorativ. Specialiştii
încă n-au stabilit cu exactitate dacă acest tip de
obiect este o creaţie din timpul domniei lui
Thuthmes al III-lea sau nu. Piesa în discuţie,
păstrată la British Museum (Nr. Inv. EA 65800),
dacă o acceptăm a ﬁ autentică, ar ﬁ interesantă
din mai multe motive: ar fi „primul“ scarabeu
comemorativ; divinitatea Aton ar ﬁ fost invocată
pentru prima dată într-un context internaţional şi
nu în ultimul rând, textul ar furniza informaţii în
legătură cu receptarea unui tribut din Mitani şi
implicit sosirea unei prinţese din acea ţară la
curtea faraonului 12.

Scarabeii comemorativi ai lui Amenhotep al
III-lea se remarcă printr-o serie de particularităţi:
din punct de vedere numeric sunt cei mai numeroşi
confecţionaţi vreodată în timpul domniei unui
faraon, au o arie de răspândire largă(Egipt- SiriaSudan), sunt exemplare relativ mari(de la 4,7 la
11 cm) executate mai ales din steatit glazurat 13.
Remarcăm faprtul că există o relaţie strânsă
între cuvântul tjehenet (derivând din verbul
tjehen „a orbi prin strălucire“), ceea ce denotă un
produs prin intermediul căruia se obţinea o
glazură strălucitoare, şi unul din epitetele preferate
ale lui Amenhotep al III-lea, iten tjehen „Discul
solar orbitor“ 14.
Scarabeii comemorativi ai lui Amenhotep al
III-lea se pot împărţii în mai multe categorii:

Scarabeii „căsătoriei“
Se pare că denumirea greşită de „scarabeu al
căsătoriei“, atribuit acestui grup de peste 50 de
scarabei comemorativi ai lui Amenhotep al IIIlea, se datorează unuia dintre pionierii egiptologiei
moderne, I. Rosellini. Savantul italian a derivat
glosa egipteană antică, redată prin intermediul
consoanelor hp (citeşte: hep, care are semniﬁcaţia
de bază „lege“) din titulatura regală(adică : Cele
două Stăpâne: „Cel care stabileşte legile…“), din
cuvântul hop din limba coptă, cu sensul de
„căsătorie“ 15.
Din cauza conţinutului, această categorie a
scarabeilor comemorativi ai lui Amenhotep al IIIlea ar trebui denumită „scarabeii reginei Teye“16.
Cu toate acestea, apelativul a devenit atât de tradiţional încât unii egiptologi folosesc termenul, dar
pentru a respecta adevărul istoric, între ghilimele,
iar alţii pur şi simplu rămân la vechiul sens al
categoriei 17.
În cele ce urmează prezentăm traducerea
textului 18:
(r. 1) „Horus cel viu: «Taurul cel puternic,
cel care apare prin adevăr»; (r. 2) Cele două
Stăpâne: «Cel care stabileşte legile, (r. 3), cel
care paciﬁcă cele Două Ţări»; Horus de Aur:
«Mare prin forţă, cel care nimiceşte asiaticii»;
(r. 4) Regele Egiptului de Sus şi de Jos, stăpânul
celor Două Ţări: «Stăpânul adevărului, un Re»;
Fiul lui Re: «Amenhotep, conducătorul Thebei»
a (r. 5), înzestrat cu viaţă şi marea soţie regală
Teye,( ca ea să trăiască!) Numele tatălui ei este
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(r. 6) Yuya. Numele mamei ei este Tuya b. (r. 7)
Ea este soţia unui rege puternic (r. 8) ale cărui
graniţă sudică «se întinde» până la Karoy c
(r. 9), iar cea nordică până la Naharina d“.
Note:
a) Textul cuprins între rândurile 1-4 reprezintă
titulatura regală. Pentru cele cinci nume ale lui
Amenhotep al III-lea v. J. von Beckerath, Handbuch der ägyptischen Königsnamen, München,
1984, pp. 85-86, 229-230; M. Cihó, op. cit.,
pp. 56-57.
b) Apariţia într-un text faraonic a numelor
părinţilor soţiei scoate în evidenţă locul şi rolul
deţinut de regina Teye mai de grabă în anturajul
faraonului, decât în cadrul regatului egiptean.
Yuya era originar din Akhmim, posedând domenii
largi, ﬁind un preot al divinităţii Min, dar avea şi
responsabilităţi militare importante în cadrul
regatului, v. M. Rice, Who’ who in Ancient Egypt,
New York, 2002, pp. 223.
c) Karoy era o regiune situată între Cataractele
a IV-a şi a V-a a Nilului, unde se aﬂau mine de
aur (la Est de localitatea Abu Hamed) (Fig. 3).
Mai mult ca sigur, încă din timpul domniei
lui Thuthmes al III-lea, Egiptul şi-a extins
controlul şi asupra zonei riverane dintre cele două
cataracte în discuţie, teritoriu denumit Karoy. Se
pare că a fost nelocuită, ﬁind o frontieră naturală
între Egipt şi teritoriile controlate de către şeﬁ i
locali din zonă, v. harta şi L. Török, The Kingdom
of Kush: Handbook of the Napatan-Meroitic
Civilization, Leiden, 1997, p. 94.
d) Naharina era denumirea Regatului Mitani.
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momentul în care au fost confecţionaţi aceşti
scarabei. Evident, nimicirea taurilor sălbatici
simboliza şi distrugerea inamicilor Egiptului, dar
în acelaşi timp, în calitatea sa de zeitate pe
pământ, şi triumful lui Amenhotep al III-lea
asupra elementelor dezordinii universale.
Dintre suveranii Imperiului, Amenhotep al
II-lea a fost principalul campion al unei activităţi
ca atare. Tinereţea noului suveran, petrecută la
Memphis, a fost marcată de o serie de activităţi
„sportive“: exerciţii cu caii şi carele de luptă,
tragerea cu arcul şi vânătoarea. Acei ani au fost
reamintiţi şi prin intermediul unei stele, numită a
Sﬁnx-lui. Potrivit documentului „el era unul care
cunoaşte fiecare acţiune a lui Monthu (=zeul
războiului), fără egal pe câmpul de luptă. Era unul
care cunoştea caii, unul care nu avea egal în…
armata numeroasă“. Stela a fost ridicată în templul
consacrat zeului Re-Harakhti, divinitate identiﬁcată cu marele Sﬁnx 20.
Traducere 21:

(r. 1) „Anul 2 sub Maiestatea Sa(r. 2) Horus:
«Taurul cel puternic, cel care apare prin adevăr»; Cele două Stăpâne: «Cel care stabileşte
legile, (r. 3), cel care paciﬁcă cele Două Ţări»;
Horus de Aur: «Mare prin forţă, cel care
nimiceşte asiaticii»;Regele Egiptului de Sus şi
de Jos: «Stăpânul ade-vărului, un Re»; (r. 4)
Fiul lui Re: «Amenhotep, conducătorul Thebei»,
înzestrat cu viaţă, şi marea soţie regală Teye, (ca
ea să trăiască!) O minune care i s-a întâmplat
(r. 5) Maiestăţii Sale. Unii au venit să relateze
Maiestăţii Sale: «Există tauri sălbatici pe
dealurile(r. 6 )districtului Shetep a». Maiestatea
Scarabeii privind vânarea taurilor Sa a navigat spre nord în barca (numită) «cel
sălbatici
care apare prin adevăr» (r. 7 ) în timpul serii,
Această categorie din seria scarabeilor come- începând călătoria (în condiţii) bune, ajungând
morativi ai lui Amenho-tep al III-lea este în siguranţă în districtul Shetep (r. 8) în timpul
cunoscută prin intermediul unui număr redus de dimineţii. Maiestatea Sa a apărut pe un car de
exemplare, cinci la număr. Faţă de celelalte luptă, în timp ce întreaga sa armată era în urma
categorii, cea de faţă posedă piese de dimen-siuni sa. (r. 9) Oﬁcialii şi soldaţii întregii expediţii, în
mari, ceea ce explică şi lungimea neobişnuită a totalitatea ei, şi copiii (r. 10) din kap b au fost
textului(Fig. 4).
instruiţi să vegheze asupra acestor tauri sălbatici.
Apoi, exemplarul din Muzeul de Arte din Maiestatea Sa a poruncit (r. 11) ca aceşti tauri
Cleveland (No. 84.36)19 se remarcă prin faptul că sălbatici să ﬁe mânaţi într-o zonă încercuită cu
partea de sus n-a fost modelată să aibă forma un şanţ. Apoi, a ordonat (r. 12) Maiestatea Sa să
scarabeului, ci al unui con alungit.
ﬁe atacaţi aceşti tauri sălbatici, numărul lor total
Textul se referă la activitatea „sportivă“ a ﬁind de 170 de tauri. (r. 13) Numărul prins de
faraonului, care era încă destul de tânăr în către Maiestatea Sa din vânătoare în această zi
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a fost de 56 de tauri. Maiestatea Sa a aşteptat
patru zile (r. 14), deoarece caii săi nu s-au
odihnit încă. Apoi Maiestatea Sa a apărut pe un
car de luptă (r.15) şi numărul acestor tauri aduşi
de el din vânătoare era de 40 de tauri, (r. 16)
(însumând un )total de 96 de tauri“.

scarabei comemorativi ai lui Amenhotep al III-lea
scoate în evidenţă existenţa unui suveran puternic,
capabil să înfrângă orice duşman al Egiptului.
Vânarea leilor este atestată încă din perioada
predinastică a Egiptului, iar odată cu Epoca
Imperiului a devenit un privilegiu faraonic. (v. în
general C. de Wit, Le rôle et le sens du lion dans
Note:
l’Égypte ancienne, Leiden, 1951). Legătura dintre
a) Districtul Shetep a fost localizat de către suveran şi leu, adică puterea şi autoritatea sa, sunt
R. K. Ritner (The Site of the Wild Bull Hunt of exprimate şi prin intermediul unei perechi de
Amenophis III, în: JEA 72/ 1986/, pp. 193- 194) statui de granit roşu al faraonului instalat la
în oaza Wadi el-Natrum, situat la vest de Delta templul său din Soleb-Nubia. Pe soclul uneia din
Nilului, ﬁind principalul loc de acces spre această aceste piese apare gravat şi un epitet al Amenhotep
zonă dinspre Libia (S. Aufrère, L’universe minéral al III-lea: „leu cel mare prin forţă“. Ulterior,
dans le pensée égyptienne, I, Le Caire, 1991, sculpturile în cauză au fost uzurpate de mai mulţi
p. 132 şi vol. II, 606-636).
faraoni: Tut-ankhamon, Ay, iar în sec. III î. Hr.,
b) Expresia kheredu n(u) kap „copiii din conducătorul meroitic Amanislo le-a transportat
kap“ (pentru ultimul termen v. R. O. Faulkner, A la Gebel Barkal (Sudan). În 1828, în urma unei
Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, călătorii intre-prinse în Sudan, Lordul Prudhoe
Reprinted 1988, p. 284: „royal nursery“) îi le-a adus în Marea Britanie, mai târziu, în 1835,
desemna pe acei copii care au fost crescuţi la le-a prezentat British Museum-lui (T. G. H.
curtea regală alături de prinţi, ţinând companie James, The British Muse-um and Ancient Egypt,
acestora. Deseori erau copii conducătorilor BMP, 1981, pp. 15-16).
străini( v. B. M. Bryan, The Reign of Thutmose
IV, Balti-more-London, 1991, pp. 261-263).
Scarabeii Gilukhepa
Categoria în cauză, cunoscând un număr
Scarabeii privind vânarea leilor
redus de exemplare, este o expresie a politicii
Această categorie reprezintă cele mai nume- externe a faraonului Amenhotep al III-lea, mai
roase exemplare din totalul scarabeilor come- exact a ceea ce se poate numi „căsătorie diplomorativi ai lui Amenhotep al III-lea, adică cel matică“. Acestea erau încheiate între suveranii
puţin 144 de exemplare 22.
unor state din Orientul Antic cu scopul de a întării
Traducere23:
anumite tratate politice, de a forma alianţe şi nu
în ultimul rând cu scopul de a neutraliza anumiţi
(r. 1) „Horus cel viu: «Taurul cel puternic, rivali ai unor conducători 24.
cel care apare prin adevăr»; (r. 2) Cele două
Traducere 25:
Stăpâne: «Cel care stabileşte legile, cel care
paciﬁcă cele Două Ţări»; (r. 3)Horus de Aur:
„(r. 1) Anul 10 sub Maiestatea «Sa» (r. 2)
«Mare prin forţă, cel care nimiceşte asiaticii»; „Horus: «Taurul cel puternic, cel care apare
Regele Egiptului de Sus şi de Jos: (r. 4) prin adevăr»; Cele două Stăpâne: «Cel care
«Stăpânul adevărului, un Re»; Fiul lui Re: stabileşte (r. 3) legile, cel care paciﬁcă cele Două
«Amenhotep, conducătorul Thebei», înzestrat cu Ţări»; Horus de Aur: «Mare prin forţă, (r. 4) cel
viaţă (r. 5) şi marea soţie regală Teye, (ca ea să care nimiceşte asiaticii»; Regele Egiptului de
trăiască!) Numărul leilor (r. 6) aduşi de Maies- Sus şi de Jos, stăpânul acţiunii: «Stăpânul adetatea Sa prin propriile-i trageri (r.7) din anul 1 vărului, un Re», alesul lui Re; (r. 5) Fiul lui Re:
până în anul 10 de domnie: lei(r. 8) fioroşi «Amenhotep, conducătorul Thebei, înzestrat cu
102 a“.
viaţă şi marea soţie regală Teye, (r. 6) (ca ea să
trăiască!) Numele tatălui ei este Yuya. (r. 7)
Notă
Numele mamei ei este Tuya. O minune a fost
a) Alte variante speciﬁcă 110 de lei ucişi de adusă (r. 8) Maiestăţii Sale, ca el să trăiască, să
către faraon. De altfel, şi această categorie de fie prosper şi sănătos: fiica celui mare din
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Naharina (r. 9), Satirna a,(prinţesa) Gilukhepa
(r. 10). Persoane în haremul ei: 317 femei“.
Notă
a) Numele este o variantă egipteanizantă
pentru Šuttarna II, acesta din urmă ﬁind regele
Mitani-lui. Trebuie menţionat faptul că suveranul
egiptean a încheiat mai multe căsătorii în scop
diplomatic: cu regii babilonieni, conducătorul din
Arzawa şi evident Mitani. Documentul în cauză
este o mărturie egipteană al acestui eveniment,
când prinţesa Gilukhepa, însoţită de 317 femei din
antirajul ei, a intrat în haremul faraonic. Evenimentul este înregistrat şi de documente cuneiforme. Gilukhepa n-a fost singura prinţesă venită
din Mitani în Egipt. Urmaşul şi ﬁul lui Šuttarna
II, Tušratta a trimis-o pe Tadukhepa la curtea
faraonului Amenhotep al III-lea. Trebuie remarcat
faptul că aceste evenimente au fost menţionate şi
în corespondenţa diplomatică de la El-Amarna (v.
A. R. Schulman, Diplomatic Marriage in the
Egyptian New Kingdom, în: JNES 38/ 1979/,
pp. 177- 193).

25

stabileşte legile, cel care pacifică cele Două
Ţări»; Horus de Aur: «Mare prin forţă, (r. 4) cel
care nimiceşte asiaticii»;Regele Egiptului de Sus
şi de Jos: «Stăpânul adevărului, un Re»; Fiul
lui Re: (r. 5) «Amenhotep, conducătorul
Thebei», înzestrat cu viaţă şi marea soţie regală
Teye, (r. 6) (ca ea să trăiască! ) a Maiestatea Sa
a ordonat crearea unui lac pentru marea soţie
regală (r. 7) Teye, (ca ea să trăiască!), în oraşul
ei Djarukha b(r. 8), având lungimea de 3700 coţi
şi lăţimea de (r. 9) 600. Maiestatea Sa a celebrat
sărbătoarea inaugurării lacului (r. 10) în luna a
3-a a sezonului inundaţiei, ziua a 16-a, când
Maiestatea Sa vâslea (r. 11) în barca sa (numită)
«discul solar orbitor»“.
Note
a) Exemplarul de la Metropolitan Museum
of Arts este singurul care mai include în textul de
bază şi numele părinţilor reginei Teye 28.
b) Localitatea menţionată este mai mult ca
sigur că se aﬂa lângă aşezarea modernă Sohag, v.
J. Yoyotte, Le bassin de Djâroukha, în: Kêmi
15(1959), pp. 23-33.

Scarabeii „lacului“
Reprezintă un număr restrâns de piese de
acest gen, variantele cunoscute abia depăşesc
cifra zece. După categoria scarabeilor comemorativi care se referă la vânarea taurilor sălbatici,
cea de faţă este cea mai mare, ceea ce rezultă şi
din numărul rândurilor gravate pe spate: 11. În
privinţa textului se poate vorbi de existenţa unor
variante, totuşi modiﬁcările nu schimbă în esenţă
semniﬁcaţia de bază a textului 26. Piesa este încă
o mărturie a rolului jucat de regina Teye nu numai
în viaţa lui Amenhotep al III-lea, dar şi în cea a
Imperiului egiptean. Desigur, pe lângă templul de
la Sedeinga(în Sudanul nordic) dedicată ei de
către faraon, scarabeul în discuţie este neînsemnat.
Traducere 27:
„(r. 1) Anul 11, luna a 3-a a anotimpului
inundaţiei, ziua 1, sub (Maiestatea Sa) (r. 2) )
„Horus: «Taurul cel puternic, cel care apare
prin adevăr»; Cele două Stăpâne (r. 3) «Cel care

În cele din urmă se impune o precizarea
importantă în legătură cu data confecţionării celor
5 categorii de scarabei comemorativi. După noile
investigaţii se presupune că ele au fost puse în
circulaţie, concomitent, în anul al 11-lea al domniei lui Amenhotep al III-lea 29. Evident, nu toţi
dintre egiptologi împărtăşesc această opinie. J.
Baines, spre exemplu, afirmă că dacă ar fi să
aleagă între varianta lui Berman şi data menţionată
pe ﬁecare categorie a scarabeilor, atunci ar înclina
spre ultima ipoteză 30. În orice caz, trebuie să
recunoaştem faptul că Baines consideră că există
asemănări între analele regale şi textele scarabeilor.
Apoi, acelaşi egiptolog britanic a presupus faptul
că numărul mare al scarabeilor comemorativi ai
lui Amenhotep al III-lea ar însemna că ele aveau
menirea de a fi dăruite oficialilor interni şi
străini31. În ambele cazuri putem vorbi de ipoteze
plauzibile, dar în nici un caz nu de certitudini
probate prin intermediul unor dovezi sigure.
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Note
* Lucrarea cercetătoarei A. Cabrol, Amenhotep III, le
magniphique, Monaco, 2000, deosebit de documentată, a ajuns prea târziu în posesia noastră
pentru a ne folosi de rezultatele investigaţiilor ei.
1 V. ultima dată Miron Cihó, Studii privind magia
egipteană antică, Bucureşti, 2007, pp. 42-140.
2 Pentru diversitatea lor, precum şi analiza scarabeilor
v. mai nou J. Sarr, Gayer-Andreson Scarab
Collection in the Portland Art Museum, Portalan,
Oregon, Oregon, 2004 şi E. Teeter, Scarabs,
Scaraboids, Seals, and Seal Impressions from
Medinet Habu, Chicago, 2003.
3 V. R. O. Faulkner, A Concise Dictionary of Middle
Egyptian, Oxford, Reprinted 1988, p. 189; cf. şi
P. Wilson, A Ptolemaic Lexikon, Leuven, 1997,
p. 721; interesant de remarcat este faptul că pentru
R. S. Bianchi, Scarabs, în: D. B. Redford, (ed.), The
Oxford En-cyclopedia of Ancient Egypt, III, Oxford,
2001, p. 179 cuvântul egiptean pentru scarabeu este
kheper /sic!/; pentru divinitatea Khepri v. şi G.
Hart, Dicţionarul zeilor şi zeiţelor Egiptului antic,
tr. rom. Ed. Artemis, Bucureşti, 2004, pp. 79-80.
4 Cf. S. Ratié, La reine Hatchepsout. Sources et
problèmes, Leiden, 1979, pp. 299-301.
5 V. E. Hornung, E. Staehelin, Skarabäen und andere
Siegelamulette aus Basler Sam-mlungen, Mainz am
Rhein, 1976.
6 V. exhaustiva sinteză a lui B. Jaeger, Essai de
classiﬁcation et datation des scarabées Menkhéperrê, Fribourg, 1982.
7 V. M. Cihó, Two Unpublished XVIIIth Dynasty
Objects from Romania, în: GM 69(1983), p. 19,
nota 10.
8 E. Hornung, E. Staehelin, op. cit., p. 65, Abb. 10
şi 261, comentariul la Nr. 348.
9 M. Cihó, loc. cit., p. 20, notele 13 şi 14.
10 E. Hornung, E. Staehelin, op. cit., p. 64 sqq.
11 M. Cihó, Faraonii Egiptului, Cluj-Napoca, 2003,
pp. 56-66.
12 V. B. M. Bryan, The Reign of Thutmose IV,
Baltimore-London, 1991, pp. 354-356 şi N. C.
Reeves, Akhenaten. Egypt’s False Prophet, London,
2001, pp. 49-50; remarca lui C. N. Reeves
referitoare la această piesă pare interesantă: „…
there seems little doubt that it is an ancient piece,
with no evidence of recutting“(loc. cit., p. 50); v.
şi B. Jaeger, în: GM 74(1984), p. 43.
13 L. M. Berman, op. cit., p.67; p. 69, nota 2.
14 Cf. S. Aufrère, L’universe minéral dans le pensée
égyptienne, II, Le Caire, 1991, pp. 521-523 şi M.
Cihó, op. cit., p. 57.
15 W. Vycichl, Dictionnaire étymologique de la
langue copte, Leuven, 1983, p. 307: în dialectele
sahidică şi bohairică a limbii copte hop înseamnă

atât „sărbătoare“, cât şi „căsătorie, cameră nupţială“;
v. şi L. M. Berman, Overview of Amenhotep III and
his Reign, în: D O’Connor, E. H. Cline (eds.),
Amenhotep III. Perspective on his Reign, Ann
Arbor, 1998, p. 14, nota 68.
16 V. L. M. Berman, loc. cit., p. 14, nota 70.
17 V. mai recent P. Vernus, J. Yoyotte, The Book of the
Pharaohs, New York, 2003, p. 17 etc.
18 După C. Blankenberg- van Delden, The Large
Commemorative Scarabs of Amenhotep III, Leiden,
1969, p. 16, pl. XXXII(categoria A).
19 A. P. Kozloff, B. M. Bryan, Egypt’s Dazziling Sun.
Amenhotep III and his World, Cle-veland, 1992,
No. 1, pp.70-71.
20 M. Cihó, Faraonii Egiptului, Cluj- Napoca, 2003,
p. 53 şi C. Vandersleyen, L’Égypte et la Vallée du
Nil, II, Paris, 1995, p. 322 şi nota 1 cu bibliograﬁe.
21 După C. Blankenberg- van Delden, The Large
Commemorative Scarabs of Amenhotep III, Leiden,
1969, pp.16-17, pl. X( categoria B). A se vedea şi
L. M. Berman, Overview of Amenhotep III and his
Reign, în: D O’Connor, E. H. Cline (eds.),
Amenhotep III. Pers-pective on his Reign, Ann
Arbor, 1998, p. 13, nota 62.
22 A se vedea J. Sarr, în: A. K. Eyma, C. J. Bennett,
A Delta-man in Yebu. Occasional Volume of
Egyptologists’ Electronic Forum No. 1, 2003, p. 73
şi nota 22.
23 După C. Blankenberg- van Delden, The Large
Commemorative Scarabs of Amenhotep III, Leiden,
1969, pp.17-18, pl. XV( categoria C).
24 V. W. Rölling, Politische Heiraten im alten Orient,
în: Seculum 25(1974), pp. 11-23; D. B. Redford,
Egypt, Canaan, and Israel in Ancient times, Cairo,
1993, pp. 166, 168 sq.
25 După C. Blankenberg- van Delden, The Large
Commemorative Scarabs of Amenhotep III, Leiden,
1969, p.18, pl. XXXIV( categoria D).
26 A. P. Kozloff, B. M. Bryan, Egypt’s Dazziling Sun.
Amenhotep III and his World, Cle-veland, 1992,
No. 2, p. 72.
27 După C. Blankenberg- van Delden, The Large
Commemorative Scarabs of Amenhotep III, Leiden,
1969, p.18, pl. XXX ( categoria E) şi A. De Buck,
Egyptian Readingbook, Leiden, 1948, p. 67.
28 A. P. Kozloff, B. M. Bryan, loc. cit.
29 M. Cihó, Faraonii Egiptului, Cluj- Napoca, 2003,
p. 58.
30 On the Genre and Purpose of the „Large Commemorative Scarabs” of Amenhotep III, în: N. Grimal, A.
Kamel, C. May-Sheikholeslami (eds.), Hommages
à Fayza Haikal, Le Caire, 2003, p. 31.
31 Loc. cit., p. 42.
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Un prim pas către analiza spaţială
a necropolei Hamangia de la Cernavoda
Alexandru S. Morintz* şi Raluca Kogălniceanu**

Abstract: The purpose of this paper is to show how a Neolithic Cemetery, excavated over
half a century ago, with few publications, can be brought to the public. It is a reality for many
countries that excavation reports do not get published, therefore making complete recovery of data
almost impossible for current researchers. However, it is necessary to show the results we have
without forgetting to show where and how results and conclusions were reached. The approach is
one that combines 3D representations of the area and archaeological data. What we are presenting
now is only a ﬁrst step in the process of bringing back to the attention of the archaeologists an old
unpublished excavation using modern technology. We also want to bring forward methodological
issues concerning both the suitable approach of an old excavation with the problems that arise, and
the use of modern technologies in archaeology.
Key words: 3D, Neolithic, cemetery, Romania

1. Despre importanţa analizelor spaţiale în cercetarea arheologică
În cercetarea arheologică un element ce nu
trebuie niciodată neglijat îl constituie determinarea
spaţială a descoperirilor. O analiză pertinentă a
acestora nu poate ﬁ făcută fără cunoaşterea a trei
elemente spaţiale: macro sau extern (poziţia faţă
de alte descoperiri contemporane din zonă); micro
sau intern (dimensiunile şi structura descoperirii);
condiţiile de mediu ale zonei (relief, climă, surse
de apă şi resurse). Prin urmare, utilizarea hărţilor
în cercetarea arheologică a jucat întotdeauna un
rol de extremă importanţă. La nivel macro, determinarea arealului de răspândire a unui anumit tip
de descoperire a permis identiﬁ carea de areale
culturale şi rute comerciale (Hodder, Orton 1976:
1). La nivel micro, înregistrarea elementelor spaţiale ale unui sit permit reconstituirea acestuia.
Cea mai timpurie înregistrare tri-dimensională
a poziţiei tuturor structurilor şi artefactelor
unui sit datează de la sfârşitul secolului al
XIX-lea şi aparţine lui A. Pitt-Rivers (Wheatley,

Gillings 2002: 3).
Corelarea elementelor spaţiale macro şi
micro pot oferi informaţii de natură cronologică,
prin stabilirea succesiunii în timp a siturilor.
Poziţionarea pe hartă permite evidenţierea unor
suprapuneri culturale atât macro, pe regiuni, cât
şi micro, atunci când pe acelaşi amplasament au
existat manifestări umane distincte, succesive în
timp.
Acumulările tehnice ale ultimilor decenii au
permis introducerea şi în cercetarea arheologică
a unor modalităţi extrem de performante de
înregistrare, gestionare, prelucrare şi analiză a
datelor şi ne referim în primul rând la Geographic
Information Systems (GIS). Utilizarea GIS-ului
în arheologie face obiectului unui număr, mereu
în creştere, de studii generale (Allen et alii 1990;
Lock, Stancic 1995; Westcott, Brandon 2000;
Wheatley, Gillings 2002; Conolly, Lake 2006).

1
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2. Ce ne propunem cu acest studiu
Lucrarea noastră îşi propune realizarea unei
analize spaţiale asupra unui sit investigat acum
cinci decenii. Este vorba de necropola aparţinând
culturii Hamangia de la Cernavoda (ﬁg. 1), pentru
care un succint istoric al cercetărilor va ﬁ prezentat
la sub-punctul 4.1. Subiectul propus de noi constituie o provocare din mai multe motive.
În primul rând, situl pe care vom încerca să
îl analizăm din punct de vedere spaţial este, în
momentul de faţă, distrus în întregime ca urmare
a eroziunii Dunării şi a acţiunilor antropice
(Morintz A. 2007: 111). Astfel, este imposibilă
efectuarea de noi cercetări de teren în vederea
obţinerii de noi date şi informaţii spaţiale şi trebuie să ne limităm doar la observaţiile consemnate
în momentul cercetărilor.
În al doilea rând, documentaţia referitoare la
sit ridică o serie de probleme. Ea poate ﬁ împărţită
în două categorii: publicată şi nepublicată. Informaţiile publicate (a se vedea sub-punctul 4.1.),
imposibil de evaluat procentual, reprezintă, totuşi,
doar o mică parte din rezultatele cercetării necropolei şi constau doar în rapoarte preliminare,
realizarea unei monografii de sit rămânând şi
astăzi un deziderat. Informaţiile nepublicate pot
ﬁ împărţite, la rândul lor în informaţii descriptive
(jurnalele de şantier ale campaniilor anuale de

săpături), informaţii graﬁce (planurile cu secţiunile
săpate, la scara 1:20) şi materialul arheologic
propriu-zis (artefacte şi resturi osteologice umane
şi animale). Corelarea informaţiei descriptive cu
cea graﬁcă în vederea localizării ﬁecărei descoperiri, ar ﬁ fost esenţială în înţelegerea dinamicii
spaţiale a necropolei. Din păcate, din motive
asupra cărora nu ne vom referi aici, o parte din
documentaţia şantierului s-a pierdut. Astfel, avem
patru situaţii. Prima situaţie, fericită, este aceea
în care, pentru anumite porţiuni din sit, dispunem
atât de plan cât şi de jurnalul de şantier aferent.
Urmează situaţiile în care ﬁ e avem jurnalul de
şantier, dar nu şi planul, ﬁe invers. În sfârşit, a
patra situaţie este reprezentată de acele zone din
sit pentru care nu dispunem de nici un fel de
informaţie.
În al treilea rând, faptul ca situl este distrus
integral a constituit un serios handicap în reconstituirea structurii sale spaţiale. Pentru surprinderea
conﬁguraţiei topograﬁce a zonei am apelat la hărţi
realizate înaintea amplelor modiﬁcări antropice
demarate la sfârşitul secolului al XIX-lea (Morintz
A. 2007: 111). Corelarea acestora cu planurile
săpăturilor a întâmpinat o serie de dificultăţi,
asupra cărora ne vom referi la punctul 4.

3. Cum poate ﬁ realizat modelul 3D al unui sit arheologic?
În această secţiune ne vom referi la o serie de
noţiuni şi metode pe care le vom utiliza în continuare. Dat ﬁind dimensiunile şi structura studiului nostru, ne vom limita la deﬁniri succinte,
însoţite de trimiteri la lucrări de bază.
Pentru realizarea modelului 3D al unei
regiuni, sit arheologic sau artefact avem nevoie
de o bază de date care să conţină date spaţiale.

3.1. Ce este o dată spaţială?
„Orice informaţie care conţine descrierea unei
localizări pe sau în apropierea suprafeţei
Pământului” (McDonnell, Kemp 1995: 41, 81);
„date care permit localizarea într-un spaţiu
geografic, cel mai adesea pe o hartă” (Clarke
1999: 328). Diferenţa fundamentală dintre o
informaţie spaţială şi una non-spaţială (Clarke

1999: 2; Wheatley, Gillings 2002: 23) constă în
faptul că doar primei îi poate ﬁ localizată poziţia,
prin coordonate, în funcţie de un sistem de referinţă. Prin urmare, informaţiile referitoare la un
anume tip de descoperire arheologică pot avea o
componentă spaţială numai dacă conţin şi date
despre locul descoperirii, arealul de răspândire
etc.
Determinarea unui punct de pe suprafaţa
Pământului poate fi făcută prin coordonate
geograﬁce sau carteziene. Coordonatele geograﬁce
utilizează latitudinea şi longitudinea pentru
specificarea poziţiei pe suprafaţa Pământului
(Conolly, Lake 2006: 293); acestea sunt utilizate,
în general, pentru suprafeţe mari de teren, când
trebuie luată în calcul curbura Pământului. Pentru
suprafeţe mici de teren, curbura Pământului poate
ﬁ neglijată şi pot ﬁ utilizate coordonatele carteBuletinul Muzeului „Teohari Antonescu“
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ziene (Conolly, Lake 2006: 290, 292, 296), care
sunt cel mai adesea utilizate în arheologie.
Sistemul de coordonate carteziene utilizează un
sistem de axe, x şi y, dispuse perpendicular una
pe cealaltă. Punctul de intersecţie al celor două
axe reprezintă originea sistemului (0, 0), în care
atât x, cât şi y au valoarea zero. Coordonatele
carteziene ale unui punct sunt sub forma a unei
perechi valori, corespunzătoare lui x (distanţa de
la origine pe axa x) şi y (distanţa de la origine pe
axa y). Sistemul de coordonate poate fi bidimensional (x, y) sau tridimensional (x, y, z), prin
adăugarea axei z, perpendiculară pe axele x şi y.
Există două modalităţi de reprezentare spaţială
a unui sit arheologic: bidimensional şi tridimensional. În cazul reprezentării bidimensionale, situl
este poziţionat planimetric (prin coordonatele x şi
y), iar dimensiunea altimetrică (prin coordonata
z) este redată prin metode convenţionale, cea mai
uzuală şi mai precisă ﬁind metoda curbelor de
nivel (Wheatley, Gillings 2002: 108). În cazul
reprezentării tridimensionale, produsul rezultat
este un model la scară redusă al zonei, în care
elementele componente sunt redate prin forma lor
reală. Modelul 3D elimină efortul mental de
apreciere a configuraţiei terenului. El poate fi
manipulat prin intermediul a diverse programe de
tip CAD (Computer Aided Design), ca de exemplu
AutoCAD-ul, program pe care îl vom utiliza în
continuare în studiul nostru. În cazul publicării,
un model 3D poate ﬁ transformat într-o imagine
2.5D. Aceasta este o reprezentare în care a treia
dimensiune este doar sugerată, prin valenţe
volumetrice (McDonnell, Kemp 1995: 5; Conolly,
Lake 2006: 289) şi care se obţine prin redarea
unor instantanee ale modelului 3D din punctele
de observaţie dorite.
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deosebire de ultimele două metode, care oferă mai
degrabă date preliminare (fotogrammetria) şi
indicii (metodele geoﬁzice), cea mai precisă, dar
şi cea mai costisitoare ca timp şi bani, este ridicarea topograﬁcă cu staţia totală (Bettess 1998)
însoţită de GPS (Geographic positioning System)
(Jones, Mc Laren 2003).
În cercetarea arheologică a unui sit, ideală ar
ﬁ următoarea succesiune de etape premergătoare
săpăturii propriu-zise. În primul rând, pe baza
identificării fotogrammetrice a sitului, să fie
efectuată o ridicare topograﬁcă a zonei. În acest
fel, va putea ﬁ înregistrată conﬁguraţia spaţială a
zonei, configuraţie ce urmează a fi modificată
ireversibil prin efectuarea săpăturilor. În continuare, ar urma efectuarea unor studii geoﬁzice în
zona sitului. Identiﬁcarea complexelor pe această
cale permite stabilirea poziţiilor optime pentru
trasarea secţiunilor ce urmează a fi săpate şi
evaluarea duratei de investigare a sitului.
Scopul unei ridicări topografice constă în
colectarea de informaţii spaţiale (coordonatele x,
y, z) pentru entităţile analizate. Pe scurt, în cazul
ridicării topograﬁce a unui sit arheologic informaţiile spaţiale urmăresc: delimitarea zonei de
interes, evidenţierea configuraţiei terenului, şi
localizarea complexelor arheologice. Modalitatea
cea mai expeditivă şi mai precisă de colectare a
acestor date este utilizarea staţiei totale (Bettess
1998).

3.3. Modalităţi de construire a unui
model 3D

Pentru construirea unui model 3D este
necesară existenţa unei baze de date spaţiale. Cu
privire la aceasta ne vom referi în continuare şi
vom exempliﬁca două maniere de realizare a unei
3.2. Modalităţi de obţinere a datelor baze de date spaţiale în funcţie de situaţiile
concrete avute la dispoziţie.
spaţiale
Realizarea modelului 3D al unui sit arheologic
În prezent, colectarea datelor spaţiale pentru prin ridicare topografică cu staţia totală este
un sit, sau pentru o zonă cu situri arheologice, modalitatea ideală, asigurând un înalt grad de
poate ﬁ realizată prin mai multe metode. Succint, precizie. Un lucru deosebit de important îl
menţionăm cele trei modalităţi principale: de la constituie modul de selectare a punctelor cărora
sol – prin ridicare topografică (Morintz A., le vor ﬁ atribuite coordonate x, y şi z. Numărul
Schuster 2004; Medri 2005); de deasupra solului acestora depinde de suprafaţa zonei dar, mai ales,
– fotogrammetric (Piccarreta, Ceraudo 2000; de caracteristicile acesteia. Astfel, daca terenul
Gerster 2005; Musson et alii 2005); de sub sol – este aproape plan, densitatea punctelor poate ﬁ
prin metode geoﬁzice (Gaffeny, Gater 2003). Spre mai mică. Dimpotrivă, în cazurile în care avem
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de-a face cu un teren accidentat, numărul de
puncte trebuie să ﬁe mai mare, pentru surprinderea
modiﬁcărilor de pantă.
Primul nostru exemplu prezintă ridicarea
topografică cu staţia totală a unei porţiuni din
terasa înaltă a unui râu, zonă bogată în situri
arheologice. Se staţionează cu aparatul într-un
punct care să permită vizibilitate asupra întregii
zone de interes. La ﬁnalul lucrului se obţine o
lista de puncte cu coordonate (tab. 1), listă care a
fost salvată sub formă de ﬁşier Excel, BD.xls. Se
deschide apoi un program de modelare suprafeţe
(Surfer), se selectează din meniu comanda Grid,
iar din opţiunile listate se bifează Data. Apoi se
selectează şi se deschide ﬁşierul nostru, BD.xls.
Programul va crea automat un ﬁşier BD.grd. Ne
întoarcem la meniul iniţial unde selectăm Map,
iar din opţiunile listate, comanda New Contur
Map şi deschidem fişierul BD.grd. În acest
moment avem aﬁşat planul cu curbe de nivel al
zonei pentru care am efectuat ridicarea topograﬁcă
(ﬁg. 2). Pentru a obţine modelul 3D, deschidem
din nou Map, selectăm Surface şi selectăm încă
o data ﬁşierul BD.grd (ﬁg. 3).
Atât pe planul topograﬁc (ﬁg. 2), cât şi pe
modelul 3D, pot ﬁ poziţionate descoperirile arheologice ulterioare. Mai mult, programul Surfer
oferă şi posibilitatea salvării planului topograﬁc
cu curbe de nivel (ﬁg. 2) în format .dxf (drawing
exchange format), în vederea exportării şi prelucrării în AutoCAD.
Există însă şi situaţii în care ridicarea topografică nu mai poate fi efectuată din diverse
motive: distrugerea zonei sitului, noi construcţii
pe acelaşi amplasament etc. În acest caz se
apelează la digitizarea (McDonnell, Kemp 1995:
31; Conolly, Lake 2006: 291) unor hărţi ale zonei,
care prezintă conﬁguraţia terenului într-un moment anterior distrugerilor. În general, aceste hărţi
mai vechi se găsesc în formă clasică, pe hârtie.

Ele trebuie scanate şi salvate ca ﬁşiere .tiff, .bmp,
sau .jpg. Se deschide apoi programul Surfer şi se
accesează din bara de meniu Map, iar din listă
Base Map şi se selectează harta scanata (ﬁg. 4).
Se accesează comanda Digitize. Operaţia constă
în parcurgerea cu mouse-ul a ﬁecărei curbe de
nivel şi punctarea din loc în loc de-a lungul
acesteia. La ﬁecare punctare, coordonatele x, şi y
ale ﬁecărui punct sunt înregistrate automat într-un
ﬁşier Excel. În a treia coloană se introduc manual
valorile corespunzătoare ﬁecărei curbe de nivel.
Cu cât punctele sunt mai numeroase pentru ﬁecare
curbă, cu atât acurateţea de redare a acesteia este
mai mare. În ﬁnal este obţinut un ﬁşier de aceeaşi
structură ca în primul caz, operaţiile de prelucrare
pentru obţinerea a modelului 3D ﬁind identice
(ﬁg. 5).
Comparând cele două modalităţi propuse de
noi, prin ridicare topograﬁcă şi prin digitizare, se
poate observa ca prima variantă prezintă mai
multe avantaje. Astfel, dacă în primul caz se pot
stabili limitele modelului 3D, în al doilea caz
suntem tributari exclusiv informaţiilor pe care le
conţine harta. Mai mult, gradul de precizie şi
eventualele erori existente pe hărţi vor ﬁ preluate
în analiza spaţială ulterioară.
Cu toate acestea, în numeroase situaţii, singura posibilitate de analiză spaţială o constituie a
doua modalitate. Pentru studiul de caz propus de
noi, posibilităţile de colectare de date spaţiale au
fost restrânse, situl ﬁind distrus în întregime aşa
cum am menţionat mai sus. Ca o ironie a sorţii,
planul topograﬁc întocmit în momentul săpăturilor
de acum cinci decenii s-a pierdut. În aceste condiţii, aproape extreme, am încercat să corelăm
planurile reprezentând secţiunile săpate cu hărţi
mai vechi ale zonei. Asupra preciziei de poziţionare a sitului, precum şi a altor probleme
întâmpinate, ne vom referi la punctul următor.

4. Studiu de caz: necropola neolitică de la Cernavoda
4.1. Scurt istoric al cercetărilor
Necropola de la Cernavoda, aparţinând culturii Hamangia, a fost descoperită în 1953, cu
ocazia unor lucrări edilitare. Săpăturile, având un
caracter de salvare, au început, însă, din primăvara

anului 1954. Cu ocazia primei campanii au fost
identiﬁcate mai multe puncte în partea de nord a
oraşului Cernavoda (ﬁg. 6), în zona „Columbia”.
Acestea au fost marcate cu literele A, B, C şi D. În
punctele A, B şi C au fost identiﬁcate urme de locuire dintr-o etapă mai târzie a culturii Hamangia,
Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu“
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contemporană cu faza Giuleşti a culturii Boian
(Morintz S. et alii 1955: 151-154, 159). Deşi se
precizează că aceste urme de locuire se constituie
într-un singur strat de cultură, nu este clar dacă
autorii descoperirii au considerat cele trei puncte
ca aparţinând unei singure sau mai multor aşezări
diferite, contemporane. Dat ﬁind faptul că distanţa
dintre punctul A şi punctul C pare să ﬁe, conform
planului, de aproximativ 220 m, este greu de
crezut că aceste puncte constituie resturile a două
sau trei aşezări diferite, contemporane. De aceea,
tindem să considerăm aceste puncte ca aparţinând
unei singure aşezări, cu atât mai mult cu cât se
subliniază de mai multe ori faptul că ceramica
descoperită în punctele A şi C este de aceeaşi
factură (Morintz S. et alii 1955: 152, 159).
În punctul Columbia D, la 120 m nord-est de
punctul Columbia C, peste o viroagă, a fost descoperit un cimitir aparţinând purtătorilor culturii
Hamangia. Descoperirile din acel prim an constau
în oase şi cranii omeneşti dezarticulate, gropi
rituale, dar şi schelete omeneşti aşezate într-o
ordine bine stabilită, pe spate, cu capul spre sudest şi cu inventar funerar şi ofrande de carne
(Morintz S. et alii 1955: 154-158).
La aproximativ 80 m spre nord de cimitir s-au
descoperit alte urme de locuire, din aceeaşi etapă
de evoluţie a culturii Hamangia ca şi necropola
(Morintz S. et alii 1955: 157-158). Acest punct
nu a fost denumit de către descoperitori în vreun
fel. Conform desenului de la ﬁg. 6, noi am notat
acest punct cu litera E (?).
La aproximativ 250 m nord de Columbia D,
la punctul numit de localnici „Coada Zăvoiului”,
s-au descoperit, în acelaşi an, cu prilejul unor
lucrări „de interes general”, alte urme de locuire
aparţinând culturii Hamangia, urme care constau
într-o locuinţă de suprafaţă. Nu se precizează
cărei faze din evoluţia culturii Hamangia îi aparţin
aceste urme de locuire. În apropiere de acest loc,
cât şi la o distanţă mai mare, spre nord, au fost
găsite depuneri rituale de cranii omeneşti, care
formau într-un singur caz o grupare coerentă, de
cinci cranii, restul fiind izolate. La un loc cu
craniile au fost descoperite şi fragmente din
scheletul postcranian (oase lungi) de la unul sau
mai mulţi indivizi, ca şi cranii de bou, de capră şi
maxilare de porc (Morintz S. et alii 1955: 158).
Un alt punct în care au fost identiﬁcate urme
de locuire ale purtătorilor culturii Hamangia se
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află pe latura de nord-vest a înălţimii Sofia
(Morintz S. et alii 1955: 159).
Săpăturile în zona Cernavoda au continuat şi
pe parcursul următorilor ani (Berciu, Morintz S.
1957; Berciu, Morintz S., 1959; Berciu et alii
1959), campania din 1958 ﬁind ultima de amploare
în cadrul investigării cimitirului (zona Columbia
D). În raportul de săpătură pentru anul respectiv
se precizează că, în cadrul campaniilor din
perioada 1954-1957, au fost descoperite aproximativ 300 de morminte, dintre care multe deranjate sau reprezentate doar prin câteva oase
omeneşti (Berciu et alii 1961: 49-51).
Cercetarea în zona cimitirului a continuat
sporadic şi în anii 1960 şi 1962. Informaţia
privind aceste campanii este minimă, deoarece ele
nu au mai fost urmate de publicarea unor rapoarte
anuale de săpătură. Ştim doar că ele au avut loc,
ﬁind menţionate în unele sinteze anuale privind
săpăturile arheologice din România (Popescu
1961: 568; Popescu 1963: 570-571) şi pe baza
materialului existent în depozite şi în arhive.
Aprecieri privind structura internă a complexului de la Cernavoda, punctul Columbia D au
fost făcute până acum numai la modul general. Se
ştie că în acest loc a fost descoperită o necropolă
Hamangia în care s-au observat două zone
distincte, denumite de autorii săpăturilor „cimitirul
de sus” şi „cimitirul de jos” (Berciu, Morintz S.
1957: 87-89; Berciu, Morintz S. 1959: 99-104).
De asemenea, au mai fost cercetate două gropialveolări, considerate ca ﬁind plasate în exteriorul
cimitirului, însă în vecinătatea acestuia (Morintz
S. et alii 1955: 154-158; Berciu, Morintz S. 1957:
84-87). În sfârşit, în zona prăbuşită, dinspre vest,
au mai fost descoperite câteva resturi funerare
(Berciu, Morintz S. 1959: 105; Berciu et alii
1959: 97-98). Până în prezent, nu a fost publicat
un plan al descoperirilor, acesta urmând să facă
parte din monografia necropolei, pe care S.
Morintz nu a mai reuşit să o realizeze. Singurul
plan publicat este unul general, al săpăturii,
conţinând şanţurile şi secţiunile, cu marcajul lor
numeric sau literal şi anul în care au fost săpate
(Berciu et alii 1961: ﬁg. 1). Acest plan, însă, fără
indicarea pe el a descoperirilor, nu este suﬁcient
pentru a face aprecieri corecte privind structura
internă a complexului funerar. Folosindu-ne,
totuşi, de planul menţionat mai sus şi de celelalte
informaţii publicate în cele cinci rapoarte de
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săpătură, am reuşit să realizăm o schemă a structurii interne a descoperirilor din punctul Columbia
D (ﬁg. 7). Trebuie să mai precizăm că limitele
stabilite de noi pentru ﬁecare entitate în parte sunt
aproximative, datorită informaţiilor segmentare
pe care le-am avut în ceea ce le priveşte.
Necropola de la Cernavoda s-a bucurat de un
interes deosebit din partea antropologilor. Primele
studii publicate de către aceştia sunt din anul 1959
şi se referă exclusiv la analiza lotului de schelete
descoperite în campania din 1956 (Necrasov et
alii 1959b: 106-110; Necrasov et alii 1959c:
21-45).
Numai un singur alt studiu de sinteză cu
privire exclusivă asupra materialului din necropola
de la Cernavoda a fost publicat , în cadrul acestuia
ﬁind precizat şi numărul de 556 de indivizi de la
care proveneau resturile osoase analizate.
(Necrasov et alii 1982: 11-24). Date antropologice
privitoare la această necropolă au mai fost
publicate în diverse sinteze mai largi privind
populaţiile de pe teritoriul României (Necrasov,
Cristescu 1965a: 67-71; Necrasov 1973: 3-19;
Necrasov, Cristescu, 1979: 97-112; Necrasov et
alii 1990: 173-205), dar şi în studii de comparaţie
cu necropola contemporană de la Cernica
(Necrasov, Cristescu 1965b: 295-298).
Un alt aspect care s-a bucurat de atenţia
specialiştilor a fost cel al materialului faunistic
descoperit la Cernavoda. Din păcate, acesta a fost
analizat ca un tot aproape unitar, o analiză pe
morminte neﬁind disponibilă (Necrasov et alii
1959d: 7-20; Necrasov et alii 1959a: 110-112).
Sondaje geologice au fost efectuate în zona
cimitirului şi au pus în evidenţă o serie de
alunecări de pământ (Coteţ 2007).
În ultimii ani a fost reluată analiza complexului
funerar, de această dată sub forma unei încercări
de a prelucra materialul păstrat şi cu dorinţa de a
valoriﬁca această descoperire importantă folosind
atât metode de lucru tradiţionale, cât şi moderne.
În prezent, materialele provenite din cimitirul în
discuţie sunt dispersate în câteva oraşe şi în mai
multe instituţii (fig. 8). Principalul grup de
materiale se găseşte la Bucureşti, la Institutul de
Arheologie. Acolo am identiﬁcat câteva planuri
de săpătură detaliate, jurnale de şantier, cea mai
mare parte a materialului ceramic, plastic şi litic,
piese din os şi scoică, oase umane şi animale
(foarte puţine, care au fost în trecut amestecate cu

pachetele cu ceramică). Muzeul Naţional de
Istorie a României găzduieşte, de asemenea, o
parte din artefacte. Tot la Bucureşti, însă la
Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti, am
localizat două din cele cinci statuete de lut care
apar pe inventarul Seminarului de Arheologie. O
altă locaţie pentru materialul provenit din cimitirul
de la Cernavoda este Muzeul Naţional de Istorie
şi Arheologie Constanţa, unde se găseşte o colecţie compusă din ceramică, statuete şi podoabe. În
anul 2006 a fost inaugurat, la Cernavoda, Muzeul
„Axiopolis” şi o parte din materialul provenit din
cimitirul neolitic face parte în prezent din colecţia
acestui muzeu. În sfârşit, materialul osteologic
uman (aproximativ 95% din totalul descoperit) se
găseşte la Iaşi, făcând parte din colecţiile Facultăţii
de Biologie a Universităţii „Al. I. Cuza”. Analiza
detaliată, inedită, a acestui material se găseşte la
Centrul de Antropologie al Academiei Române Filiala Iaşi. Din nefericire, materialul osteologic
animal, care a fost analizat tot în cadrul Facultăţii
de Biologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi,
nu mai este disponibil pentru o re-analizare.

4.2. Aplicarea metodei propuse
Analiza spaţială a necropolei Hamangia a
impus parcurgerea succesivă a mai multor etape.
O primă etapă a constituit-o determinarea
poziţiei macro a sitului. Lipsa planului topograﬁc
efectuat în timpul cercetărilor a constituit un
serios handicap. Singurele informaţii, cu un grad
de detaliere foarte sumar, le-am putut prelua de
pe un plan ce prezintă toate siturile cercetate în
zonă (ﬁg. 6). Sectorul Columbia D este ﬁgurat în
partea de nord, la est de o viroagă. Prăbuşirile şi
alunecările de teren din zonă au făcut şi ele
obiectul unor cercetări geologice, care evidenţiază
o serie de prăbuşiri şi alunecări în trepte ale
malului drept al Dunării (Coteţ 2007: ﬁg. 1-3).
Pe baza combinării informaţiilor de pe o hartă
de ansamblu a zonei Cernavoda (ﬁg. 4) cu cele
din fig. 6 am reuşit sa poziţionăm macro zona
sitului (fig. 9), prin suprapunerea unor detalii
referitoare la conﬁguraţia terenului, identiﬁcate
pe ambele planuri. Zona noastră de interes,
sectorul Columbia D, este situată în extremitatea
nord-estică a modelului 3D. În acest fel, relaţia
dintre aşezare şi cimitir apare mult mai clară.
Aceste două complexe, destinate unor scopuri
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diferite (unul pentru vii şi altul pentru morţi), erau
separate de o viroagă. Ulterior, aşezarea s-a mutat
mai la sud (pe locul unde în prezent se aﬂă oraşul
Cernavoda), accentuând şi mai mult separarea
dintre cele două lumi. Cercetările arheologice de
acum cinci decenii au consemnat aceste raporturi
(Morintz S. et alii 1955), însă vizualizarea
conﬁguraţiei terenului prin intermediul modelului
3D facilitează o mai bună înţelegere a relaţiilor
dintre părţile componente ale unui sit arheologic
de mari dimensiuni.
Următoarea etapă a constat în poziţionarea
micro a sitului. Ne referim aici la suprapunerea
planului de ansamblu a săpăturilor (fig. 7) cu
secţiunile excavate, pe harta zonei şi pe modelul
3D. Singurul element de suprapunere l-a constituit
viroaga menţionată mai sus, existentă atât în ﬁg.
6 cât şi în ﬁg. 7. Menţionăm că această suprapunere
are o marjă de eroare. Lipsa mai multor elemente
care să existe pe ambele planuri ne-a împiedicat
să putem face un control riguros. Prin suprapunerea
menţionată mai sus, am reuşit să transpunem de
pe harta zonei pe planul de ansamblu al săpăturilor
curbele de nivel (ﬁg. 10). Echidistanţa dintre două
curbe succesive este 1 m. Atribuirea valorilor
coordonatei z pentru ﬁecare secţiune (ﬁg. 11a) se
realizează prin interpolare (McDonnell, Kemp
1995: 50; Conolly, Lake 2006: 294). Din punctele
de intersecţie ale laturilor secţiunilor cu curbele
de nivel şi din colţurile secţiunilor se ridică
perpendiculare. În cazul punctelor de intersecţie,
lungimea perpendicularei va corespunde valorii
curbei de nivel respective. În cazul colţurilor
secţiunilor, lungimea perpendicularei se va calcula
în funcţie de poziţia punctului între două curbe de
nivel succesive (ﬁg. 11b).
Am aplicat procedura descrisă mai sus asupra
planului din fig. 10 (fig. 12). Diferenţele sunt
semnificative. Imaginea, aparent plană, este
înlocuită de o conﬁguraţie dinamică, iar secţiunile
ondulează de-a lungul curbelor de nivel. Se poate
observa cum terenul coboară de la est la vest. În
partea nord-vestică se aﬂă o albiere în două trepte,
care se prelungeşte spre nord. Partea vestică a fost
puternic afectată de prăbuşiri, care au dus la
formarea unor versanţi abrupţi. Modelul 3D astfel
obţinut este prelucrat apoi în programul AutoCAD.
Aplicând succesiv o serie de comenzi (Draw Surfaces – 3D Surfaces – Mesh), va rezulta
imaginea din fig. 13. Ulterior, prin comanda
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Render se va obţine o imagine realistă a zonei
(ﬁg. 14).
Trebuie să precizăm faptul că modelul din ﬁg.
14 conţine o serie de neajunsuri. În primul rând
este vorba despre curbele de nivel, care au fost
aplicate pe planul general al săpăturilor (ﬁg. 10)
prin preluarea de pe o hartă de ansamblu a zonei
Cernavoda (ﬁg. 4). Fiind vorba de o zonă foarte
mare, gradul de detaliere a fost destul de redus şi,
foarte posibil, unele caracteristici ale conﬁguraţiei
terenului nu au fost menţionate. În al doilea rând,
ne-a fost imposibil să redăm pe modelul 3D zona
care delimitează situl la vest. Liniile care marchează prăbuşirile de teren sugerează clar o
conﬁguraţie foarte accidentată, cu versanţi abrupţi
(ﬁg. 7), dar nu oferă valori numerice concrete. De
asemenea, poziţionarea pe model a secţiunilor
săpate a întâmpinat diﬁcultăţi. Dacă orientarea şi
lăţimea acestora au putut fi determinate cu
precizie, adâncimea acestora, variabilă, nu a fost
cunoscută în toate cazurile. Deşi aceste neajunsuri
sunt evidente, considerăm totuşi ca modelul 3D
realizat de către noi redă cu ﬁdelitate conﬁguraţia
majora, de ansamblu, a zonei. Mai mult, având în
vedere că situl este în prezent distrus în totalitate,
acest model reprezintă unicul punct de plecare în
direcţia realizării unor analize spaţiale în zonă.
Modelul 3D poate ﬁ vizualizat în programul
AutoCAD din orice punct de observaţie, prin
comanda 3D Orbit, iar prin comanda Zoom
Realtime pot ﬁ mărite zonele de interes. Pentru
exempliﬁcare, prezentăm o zonă a sitului, denumită de către autorii săpăturilor de acum cinci
decenii „Suprafaţa R” (ﬁg. 15).
Configuraţia terenului trebuie să fi impus
adoptarea unor metode de săpătură adecvate: în
trepte, în plan orizontal sau în plan paralel cu
panta terenului (ﬁg. 16a-c). Pe baza datelor de
care dispunem şi ţinând cont şi de caracteristicile
sitului, considerăm că ultima metodă a fost cea
adoptată.
Următorul pas va consta în transpunerea
secţiunilor excavate de pe planul arheologic pe
modelul 3D (fig. 17). Complexele vor fi
poziţionate planimetric (x, y), în funcţie de poziţia
acestora în carourile ﬁecărei secţiuni şi altimetric
(z), în funcţie de adâncimile consemnate pe
planurile arheologice şi în carnetele de şantier de
către autorii cercetărilor. Această etapă, deosebit
de laborioasă, va face obiectul unui proiect de
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viitor. Studiul de faţă reprezintă un prim pas, şi
anume prezentarea unei modalităţi de realizare a

unei baze de date spaţiale şi crearea unui model
3D al unei zone arheolgice.

5. Concluzii
Demersul nostru a întâmpinat numeroase
diﬁcultăţi. În mai multe rânduri abordarea teoretică, prezentată în prima parte, nu a putut fi
aplicată ca urmare a lacunelor de informaţie. În
alte cazuri, concluziile noastre sunt mai degrabă
la nivel de probabilitate. Efectuarea unor noi
observaţii de teren, menite a clarifica anumite
situaţii a fost imposibilă, situl ﬁind în momentul
de faţă distrus în întregime. Lipsa planului
topograﬁc realizat în timpul cercetărilor de acum

cinci decenii, corespunzătoare planurilor arheologice a fost principalul impediment. Astfel, am
fost nevoiţi să corelăm planurile arheologice cu
alte hărţi ale zonei. Suntem perfect conştienţi că
poziţionările prin suprapunere au impus o serie
de aproximări, în termen tehnic, erori. Considerăm,
totuşi, că modelul 3D realizat de către noi prezintă,
chiar şi cu anumite rezerve, conﬁ guraţia topograﬁcă a cimitirului preistoric.
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x
-46.48
-57.31
-50.99
-42.71
-34.52
-24.85
-14.37
-10.52
-10.52
-0.77
13.59
23.2
30.09
35.97
42.53
43.41
50.65
53.91
48.31
45.12
37.02
41.44
51.2
54.22
58.7
65.78
70.69
72.93
76.84
81.25
90.18
96.04
99.87
107.69
117.79
132.31
136.05
126.59
121.48
117.02
114.33
106.46
97.14
88.22
79.31
73
61.88
50.18
46.82
39.82

y
242.24
248.63
247.76
243.19
241.66
241.93
238.99
235.6
235.6
227.61
216.1
203.21
188.79
183.46
169.35
149.86
93.97
60.55
54.34
35.4
21.5
16.44
10.73
2.97
-11.12
-8.82
-12.25
-21.39
-24.06
-22.45
-52.47
-57.53
-78.66
-83.64
-90.73
-93.09
-210.19
-222.19
-242.24
-258.95
-281.7
-300.09
-323.38
-341.24
-354.01
-367.5
-379.69
-389.53
-392.29
-401.09

z
17.53
20.7
20.96
21.91
25.14
29
35.77
37.27
37.27
36.84
36.14
34.88
33.59
32.93
32.2
31.89
20.67
9.42
4.92
0.95
-0.56
1.5
2.39
4.71
5.96
9.32
12.57
13.69
15.77
18.9
17.2
19.5
20.93
24.06
29.74
38.54
38.44
37.33
37.28
36.54
35.91
34.97
33.63
32.25
30.69
30.41
27.73
23.35
21.11
13.64

Nr. punct
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

x
37.98
33.85
36.98
43.85
44.74
44.78
47.44
75.01
77.99
78.99
64.86
88.62
91.75
99.06
99.83
97.66
105.71
100.35
102.18
101.8
100.67
105.9
105.85
109.84
108.03
101.55
101.86
99.86
-55.82
-49.74
-46.66
-39.22
-30.36
-21.56
-14.33
-6.17
2.89
8.22
14.07
20.77
24.73
30.14
33.75
-55.02
-49.56
-57.18
-59.28
-61.37
-63.03
-64.47

y
-374.4
-359.91
-337.54
-330.35
-320.64
-310.59
-295.49
-302.49
-312.4
-326.62
-336.5
-317.19
-298.43
-293.29
-284.27
-272.99
-268.18
-251.18
-236.94
-226.01
-209.56
-203.32
-185.95
-172.89
-162.88
-154.53
-142.77
-116.95
246.08
243.47
240.93
239.56
240.03
232.2
233.67
227.1
222.51
214.23
209.84
200.87
190.88
186.61
180.99
223.49
210.98
204.72
201.63
199.29
197.04
196.25
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z
12.06
11.95
11.01
11.75
10.22
8.52
8.15
14.63
16.59
21.06
17.15
22.53
20.94
24.56
23.94
21.57
25.45
21.51
21.55
19.56
20.79
22.86
19.66
20.11
20.97
18.72
19.24
20.83
16.87
17.4
15.82
18.52
22.91
23.43
24.95
28.22
27.81
26.72
26.24
26.98
26.01
26.78
25.65
3.95
4.07
4.49
5.94
7.17
5.8
4.43

Tab. 1 – Lista cu coordonatele punctelor (x, y şi z), obţinute în urma măsurătorilor topograﬁce.
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Fig. 1 – Poziţia sitului de la Cernavodă pe harta României (în medalion) şi localizarea exactă a acestuia
în sud-estul României, pe malul drept al Dunării (harta principală).
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Fig. 2 – Planul topograﬁc al unei porţiuni din terasa înaltă a unui râu.

Fig. 3 – Modelul 3D realizat pe baza planului topograﬁc din ﬁg. 2.
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Fig. 4 – Zona Cernavodă, situaţia anterioară amplelor intervenţii antropice,
iniţiate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
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Fig. 5 – Modelul 3D realizat pe baza hărţii topograﬁce din ﬁg. 4, vedere dinspre sud-vest (dinspre Dunăre).
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Fig. 6 – Un plan al zonei Cernavodă realizat în timpul cercetărilor arheologice din urmă cu cinci decenii. Pe
plan sunt marcate, de-a lungul malului drept al Dunării, zonele în care au fost efectuate săpături arheologice.
Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu“
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Fig. 7 – Planul de ansamblu al necropolei de la Cernavodă cu secţiunile excavate.
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Fig. 8 – Localităţile unde se aﬂă în prezent materialele şi documentaţia de şantier
a necropolei de la Cernavodă.
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Fig. 9 – Modelul 3D al zonei Cernavodă şi punctele unde au fost descoperite vestigii aparţinând culturii Hamangia: A, B, C – aşezări, D – necropola.
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Fig. 10 – Rezultatul suprapunerii planului de ansamblu al necropolei (ﬁg. 7) cu planul topograﬁc
al zonei (ﬁg. 4).
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Fig. 11 – Modalitatea de realizare a modelului 3D: a – zonă de detaliu din plan;
b – reprezentarea 3D a detaliului.
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Fig. 12 – Realizarea construcţiei 3D pentru întreaga zonă cercetată arheologic (prima etapă).
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Fig. 13 – Etapă intermediară în realizarea modelului 3D, rezultată prin prelucrare în AutoCAD.
2008, vol. 11, anul XIV, p. 33-58

https://biblioteca-digitala.ro

55

56

Alexandru S. Morintz şi Raluca Kogălniceanu

Fig. 14 – Finalizarea modelului 3D, prin aplicarea texturii.
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Fig. 15 – Detaliu al modelului 3D cu zona denumită de către autorii cercetărilor „Suprafaţa R”.

Fig. 16 – Posibile modalităţi de efectuare a săpăturilor: în trepte, în plan orizontal
şi în plan paralel cu panta terenului.
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Fig. 17 – Transpunerea de pe planul arheologic pe modelul 3D a secţiunilor pe baza poziţiei şi a adâncimii
complexelor din ﬁecare carou al ﬁecărei secţiuni (etapă viitoare).
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Necropola eneolitică de la Sultana-Malu-Roşu,
com. Mânăstirea, jud. Călăraşi.
Piese de podoabă din inventarul M1
Corneliu Beldiman, Cătălin Alexandru Lazăr, Diana-Maria Sztancs

La nécropole énéolithique de Sultana-Malu Roşu,
comm. Mânăstirea, dép. de Călăraşi, Roumanie.
Parure découverte dans la sépulture M1 – Résumé
L’ouvrage propose une analyse morpho-technologique détaillée menée sur un lot inédit
d’objets (perles) travaillés en matière dure animale (spondyle) et en matériaux lithiques (marbre,
malachite). Ils ont été attribués à la culture énéolithique Gumelniţa, étant découvertes pendant les
fouilles menées en 2006 par un collectif dirigé par le Dr. George Trohani, le Dr. Radian Romus
Andreescu et Cătălin Alexandru Lazăr. Les pièces sont conservées dans les collections du Musée
du Bas Danube de Călăraşi et ont été mises à la disposition pour analyse par Alexandru Cătălin
Lazăr en mai 2007. L’étude des pièces de SMR/2006 M1 offre l’occasion pour une approche plus
détaillée de ces petits artefacts souvent traités sommairement dans les publications du domaine de
Roumanie. L’effectif étudié compte 131 pièces, dont 101 entières et 30 fragmentaires/fragments. Le
Répertoire rassemble toutes les données concernant les objets: état de conservation, morphométrie,
description intégrale – morphologie, l’étude technique (les étapes du débitage, du façonnage, les
traces d’utilisation – décelées à l’śil nu et au binoculaire). Chaque objet est individualisé par un
indicatif obtenu en combinant le sigle du site, l’année de la découverte, le complexe et le numéro
d’ordre dans la liste des artefacts. Les perles ont été retrouvés dans deux régions du squelette: le
tête et le cou; l’avant-bras droit, la paume et la boîte thoracique (tableau no. 1; ﬁgs. nos 1-4). La
matière première qui domine est le spondyle (76 pièces), tandis que les matériaux lithiques ont été
utilises pour 26 pièces. La typologie prend en considération les paramètres morphologiques: on a
décelé des perles: biconvexes, biconiques, cylindriques, prismatiques, toutes en variantes longue,
courte, étroite (tableau no. 1). La morphologie de la section transversale est: circulaire, ovalaire,
rectangulaire, polygonale. Les plus nombreuse sont les perles étroites (cylindriques, prismatiques),
tandis que les pièces longues sont peu fréquentes (tableau no. 1 et graphiques nos. 1-2). Les
artefacts sont de dimensions petites presque standardisées: longueur approx. 1-30 mm; diamètre
approx. 3-6 mm, diamètre des perforations: 2-3 mm (tableau no. 2). On suppose que la fabrication
avoir été réalisée dans les ateliers spécialisés du Sud du Danube, d’où les perles a été procurées
couramment par échange. La chaîne opératoire de la fabrication comporte plusieurs étapes: débitage
par percussion, sciage, abrasion pour obtention des baguettes et ébauches; façonnage par abrasion
intense et polissage et perforation axiale par rotation rapide. Les traces d’utilisation décelées sont:
extrémités et surfaces lustrées et émoussées; fracturation partielle des extrémités. La distribution
spatiale et quantitative, les effectifs réduits et la présence exceptionnelle de trois pièces conservées
dans la position in situ par les micro dépôts calcaire (SMR/2006 M1 5-7) indiquent le montage
des perles sur un seul lien ayant la longueur approximative de 15-20 cm en obtenant un collier et
un bracelet ﬁxé sur l’avant bras droit (ﬁgs. nos 1-4). La parure de la sépulture M1 du cimetière
énéolithique de Sultana-„Malu Roşu” a permis une analyse plus étroite de ce type d’artefacts et
la proposition des quelques repères méthodologiques de l’approche systematique complexe de ce
type de découvertes en Roumanie.
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Aşezarea eneolitică de la Sultana, com.
Mânăstirea, jud. Călăraşi constituie un caz special
în contextul eneoliticului românesc şi sud-est
european, cel puţin sub aspectul materialului
descoperit aici, ea reprezentând una dintre cele
mai bogate şi spectaculoase aşezări din cadrul
complexului cultural Kodjadermen-GumelniţaKaranovo VI1.
Situl se aﬂă în partea de sud-est a Câmpiei
Române, pe Valea Mostiştei, mai precis pe malul
drept al lacului Iezerul Mostiştei, la cca 400 m
nord-vest de satul Sultana (ﬁg. 1/1-2; ﬁg. 2/1)2.
Din anul 2002, identificarea necropolei
gumelniţene aferente aşezării a reprezentat o
prioritate pentru colectivul ştiinţific al acestui
şantier arheologic. Pentru atingerea acestui
obiectiv au fost realizate o serie de prospecţiuni
geo-magnetice şi mai multe sondaje de verificare3.
În campania 2006 au fost descoperite primele
morminte, până în prezent ﬁind cercetate 25 de
complexe funerare4.
Din punct de vedere metodologic, înregistrarea
datelor stratigraﬁce s-a realizat pe baza metodei
microstratigraﬁce. Sedimentul din gropile funerare
a fost recoltat şi tamisat în vederea recuperării
tuturor pieselor osteologice, seminţelor, resturilor
carbonizate şi a artefactelor mărunte. Unele
artefacte, care fac obiectul prezentului articol, au
fost descoperite în urma operaţiei de tamisare.
Totodată, din toate mormintele au fost
recoltate probe de sol pentru realizarea unor analize parazitologice. De asemenea din scheletele
descoperite au fost prelevate probe pentru datări
absolute C14 şi pentru analize ADN5.
Mormântul marcat cu sigla M1 a fost descoperit în Son 1/2006, la -0,95 m adâncime. Groapa
funerară prezenta o formă ovală, alungită (1,37 x
0,76 m). În parte de nord-vest, ea era tăiată de o
altă groapă (C7/2006); aceasta avea formă
circulară (0,54 x 0,58 m) şi nu conţinea materiale
arheologice; nivelul ei de săpare era acelaşi cu cel
al gropii funerare.
Nivelul de săpare al gropii funerare era -0,80
m (u.s. T1003). Umplutura gropii funerare (u.s.
999) consta într-un sediment omogen, de culoare
brun-gălbuie, grad de granulaţie mediu, puţin
compact, saturat, conţinând carbonaţi. În groapă
a fost depus un individ adult, de sex masculin
(40-45 ani), în poziţie chircită, dorsal stânga,

orientat E 80˚ – V 260˚. Membrele inferioare erau
ﬂexate moderat. Membrul superior drept era întins
de-a lungul corpului, cu mâna pe femurul drept.
Membrul superior stâng îndoit, cu palma spre
craniu (ﬁg. 2/2-3).
Inventarul funerar era consistent – în jurul
falangelor membrelor superioare, a antebraţelor,
dar şi în zona gâtului, au fost descoperite mărgele
de Spondylus, malahit şi marmură. De asemenea,
lângă umărul drept s-a identiﬁcat o lamă de silex,
iar în zona membrului superior stâng un topor de
piatră şlefuită, neperforat6.
Aşa cum s-a precizat, din inventarul M1 s-a
recuperat şi un lot consistent de piese de podoabă,
care face obiectul prezentului articol. Acest lot a
fost înregistrat în inventarul „Muzeului Dunării
de Jos” din Călăraşi. El este compus din mărgele
confecţionate din valvele scoicii Spondylus
gaederopus L. de origine mediteraneană şi din
materiale litice (marmură, malahit) (ﬁg. 3-4).
Efectivul total însumează 131 mărgele, dintre
care 101 piese întregi şi 30 fragmentare/fragmente;
76 mărgele au fost realizate din valvele scoicii
Spondylus gaederopus L. şi 25 din materiale litice
(marmură, malahit). După toate indiciile avute la
dispoziţie (şi anticipând concluziile), piesele erau
asociate în două şiraguri, probabil simple, unul
purtat la gât (colier) şi altul pe antebraţ/încheietura
mâinii drepte (brăţară) (ﬁg. 5-8).
Asocierea iniţială a diferitelor tipuri de
mărgele în şirag sau ordinea asamblării nu se mai
poate reconstitui integral; rareori se întâlnesc
piese in situ, „sudate” prin depunerea crustei
calcaroase, situaţie care indică, indubitabil, asocierea primară şi montarea pe un singur fir a
mărgelelor (cazul pieselor SMR/2006 M1 5-7).
Piesele au fost recuperate în cursul dezvelirii/
demontării M1 şi într-o etapă ulterioară încheierii
săpăturilor prin tamisarea sedimentului uscat (ﬁg.
3-4).
În privinţa stării de conservare, constatăm
prezenţa pieselor întregi, fragmentare şi fragmente
(fracturate în vechime sau recent). Suprafeţele
pieselor sunt corodate şi prezintă frecvent depuneri
calcaroase.
Poziţionarea scheletică şi numărul relativ
redus al pieselor grupate în anumite regiuni ale
corpului defunctului sugerează asamblarea mărgelelor în şiraguri simple, pe un singur fir sub
formă de colier (la gât) sau brăţară (la nivelul
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antebraţului şi al încheieturii mâinii drepte).
Unele piese au fost descoperite în poziţie secundară, rezultat probabil al conservării selective, al
unor deranjamente postdepoziţionale produse în
vechime sau deplasarea prin acţiunea unor factori
taphonomici neantropici (tasarea solului, activitatea animalelor cavernicole etc.).
Colierele sau brăţările compuse din mărgele
de diverse tipuri, realizate din diverse materii
prime sunt piese de inventar curente în descoperirile aparţinând culturilor eneolitice, inclusiv
în mormintele din necropolele culturii Gumelniţa.
Ele sunt frecvent descoperite în inventarul funerar,
constituind elemente obişnuite ale portului, legate,
în ultimă instanţă, de credinţele religioase ale
epocii7.
Piesele de podoabă din inventarul M1 oferă
prilejul unei analize detaliate a acestei categorii
de artefacte, mărgelele din materii dure animale
(Spondylus gaederopus L.) şi/sau din materiale
litice. Este vorba de piese de dimensiuni mici şi
foarte mici (lungime: circa 1-30 mm; diametrul:
3-6 mm; diametrul perforaţiilor: 2-3 mm), aparent
insignifiante, nespectaculare, relativ simple şi
standardizate ca formă, mod de realizare şi rol,
dar care posedă, în realitate, un potenţial informaţional important, care se impune a ﬁ explorat şi
valoriﬁcat în mod sistematic, oferind date asupra
paleotehnologiei materiilor respective, tipologiei
podoabelor, modului de utilizare, relaţiilor de
schimb, rolului social şi religios etc.
Analiza complexă a mărgelelor vizează aspecte legate de: tipologia morfologică, morfometria, fabricarea, urmele de utilizare şi ipotezele
legate de funcţionalitate, asocierea în complex sau
în şirag cu alte tipuri de artefacte. Examinarea
detaliilor se face cu mijloace optice (lupă, microscop).
Criteriile de analiză avute în vedere sunt:
A. extrinseci:
1. epoca/cultura;
2. complex (aşezare, necropolă, depozit);
3. poziţia in situ: locare scheletică (context
funerar);
4. asociere cu alte artefacte diferite sau
similare (în complex sau ca ansamblu
unitar din punct de vedere funcţional –
colier, brăţară, centură etc.);
B. intrinseci:
1. materia primă: a. MDA (Spondylus
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gaederopus L.); b. materiale litice
(marmură, malahit);
2. morfologia: a. forma generală/secţiunea
axială: 1. cilindrică (C); 2. biconvexă (în
formă de butoi) (Bc) (simetrică/asimetrică);
3. bitronconică (Bt) (simetrică/asimetrică);
4. prismatică (P) (3-4-x feţe); 5. modulul
de lungime (raportul L/diam.): a. lungi
(L > 3-x diam.) (L); b. medii (L = 2 diam.)
(M); c. scurte (L = diam.) (Sc); d. subţiri
(L < diam.) (Sb); 6. secţiunea transversală:
a. circulară (C); b. ovală (O) (simetrică/
asimetrică); c. pătrată (P); d. rectangulară
(R); e. poligonală (Pg); 7. forma perforaţiei
în secţiune transversală: a. circulară (C);
b. ovală (O) (simetrică/asimetrică);
3. morfometria (dimensiunile, în mm): a.
lungimea (totală sau păstrată); b. diametrul;
c. diametrul perforaţiei; d. module de
lungime/diametru; e. perforaţia: diametrul
exterior; diametrul interior;
4. fabricarea: standardizată: a. debitaj: 1. percuţie, tăiere, abraziune pentru obţinerea
baghetelor; 2. tăiere, abraziune pentru
obţinerea eboşelor; b. fasonare: 1. perforarea axială a eboşelor prin rotaţie rapidă/
continuă; 2. fasonarea eboşelor prin
abraziune pentru obţinerea formei deﬁnitive; c. finisarea prin polisare/lustruire
pentru obţinerea unei suprafeţe lise;
5. urme de utilizare: a. tocire, lustru la nivelul
corpului şi al perforaţiilor (Tc, L); b.
fracturi (F);
6. ipoteze ale funcţionalităţii; combinarea cu
alte tipuri de artefacte: a. elemente montate
pe ﬁr: 1. colier; 2. brăţară.
În prima etapă a studiului s-a realizat repertoriul lotului, în cadrul căruia ﬁecare piesă este
identificată printr-un indicativ (exemplu:
SMR/2006 M1 1) şi tratată după un protocol standard, cu mai multe paliere şi componente, vizând
înregistrarea extensivă/exhaustivă a datelor.
Acestea sunt etalate/sintetizate statistic/tabelar.
Se vizează aspecte precum: materiile prime;
starea de conservare (piese întregi, fragmentare/
fragmente); tipologia; morfologia (corpul piesei
şi perforaţia); morfometria (decelarea modulelor
de lungime etc.); urmele de fabricare; urmele de
utilizare; formularea ipotezelor relative la rolul
funcţional.
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A fost pus la punct un sistem de abrevieri:
MtP: materia primă: S: Spondylus gaederopus
L.; L: materiale litice (marmură, malachit);
Morfologia: Sa: secţiunea axială; St:
secţiunea transversală; Pf: perforaţia: C: circulară;
O: ovală; Util: urme de utilizare: Tc, L, F: tocire,
lustru, fracturi;
Morfometria: L: lungimea; diam.: diametrul;
diam. ext. pf.: diametrul exterior al perforaţiei;
diam. int. pf.: diametrul interior al perforaţiei8.
Datele asupra contextului şi repartiţia spaţială
a pieselor se prezintă după cum urmează:
SMR/2006 M1 1-48 + 7 fragmente: - 1,501,54 Zona falangelor, mâna dreaptă;
SMR/2006 M1 49-55: - 1,55-1,60 Zona
cubitus şi radius mâna dreaptă;
SMR/2006 M1 56: - 1,60 Lângă cot, mâna
dreaptă;
SMR/2006 M1 57-59 + 1 fragment: - 1,56
Pe mandibulă;
SMR/2006 M1 60: - 1,59 Lângă coxalul
stâng;
SMR/2006 M1 61-62 + 4 fragmente: - 1,561,63 Zona toracelui şi a membrelor superioare şi
inferioare;
SMR/2006 M1 63-71 + 1 fragment: - 1,581,64 Zona gâtului;
SMR/2006 M1 72-73 + 3 fragmente: - 1,56167 Sub craniu;
SMR/2006 M1 74-101 + 14 fragmente: 1,55-1,64 Zona gâtului.
Aşa cum deja s-a precizat, efectivul total al
mărgelelor este de 131, dintre care 101 piese
întregi şi 30 piese fragmentare/fragmente. După
materia primă, 76 piese întregi sunt realizate din
valvele scoicii Spondylus gaederopus L. şi 25
piese întregi din materiale litice (marmură,
malahit).
Clasiﬁcarea tipologică are în vedere criteriile
morfologice. Astfel, după morfologia secţiunii
axiale se disting tipurile: biconvexe (în formă de
butoi), N = 8; bitronconice (lungi, scurte), N = 4;
cilindrice (lungi, medii, scurte, subţiri), N = 64;
prismatice (lungi, medii, scurte, subţiri), N = 25.
Morfologia secţiunii transversale (circulară,
ovală, pătrată, rectangulară, poligonală) permite
distingerea unor subtipuri, a căror distribuţie
cantitativă este redată în tabelul nr. 1.
Cele mai numeroase sunt mărgelele de formă
cilindrică, urmate de cele prismatice, biconvexe

şi bitronconice. Piesele cilindrice subţiri (în formă
de disc/şaibă) au frecvenţa cea mai mare, ﬁ ind
realizate atât din valvele scoicii Spondylus
gaederopus L., cât şi din materiale litice. Urmează
piesele prismatice subţiri, cu secţiunea pătrată,
foarte rar rectangulară. Pe locul al treilea se
plasează mărgelele cilindrice scurte, urmate de
cele biconvexe scurte (în formă de butoi). Toate
piesele sunt perforate axial. Efective reduse
înregistrează piesele lungi, având corpul de formă
prismatică, bitronconică şi cilindrică (tabelul nr.
1 şi graﬁcele nr. 1-2).
Morfometria înregistrează mai multe clase
(piese lungi, scurte, subţiri), stabilite convenţional
pe baza raportului numeric dintre lungimea totală
şi diametru/lungimea laturilor secţiunii transversale. Lotul analizat este dominat net de piesele
subţiri (L medie = 1-3 mm), în timp piesele lungi
(L = 20-29,5 mm) au frecvenţă redusă (tabelul nr.
1 şi graﬁcele nr. 1-2). Diametrul perforaţiilor se
plasează între 1 şi 4 mm, cu media de 2-3 mm.
Fabricarea mărgelelor se făcea, probabil, în
ateliere specializate din regiunile sud-dunărene,
ﬁind procurate pe calea schimburilor. În cadrul
procesului de fabricare se aplicau procedee care
compuneau «scheme operatorii» stereotipe,
permiţând obţinerea unor produse standardizate.
Ca etape generale menţionăm:
a. debitajul: realizat prin procedee precum:
1. percuţie, tăiere, abraziune pentru
obţinerea baghetelor; 2. tăiere, abraziune
pentru obţinerea eboşelor;
b. fasonarea: realizată prin procedee precum:
1. perforarea axială a eboşelor prin rotaţie
rapidă/continuă; 2. fasonarea eboşelor prin
abraziune pentru obţinerea formei definitive;
c. finisarea prin polisare/lustruire pentru
obţinerea suprafeţelor lise9.
Urmele de utilizare nu se conservă în condiţii
optime datorită stării suprafeţelor, afectate de
coroziune. În plus, modul de ﬁxare pe ﬁr (mobilă
sau rigidă) condiţionează geneza unora dintre
tipurile speciﬁce de urme de uzură. Urmele sunt
observabile în cazul pieselor lungi şi se materializează sub forma tocirii şi a lustrului suprafeţelor,
ca şi a microfracturilor, produse la nivelul extremităţilor (de aspect neregulat/sinuos), datorită
solicitării la care erau supuse mărgelele printr-o
ﬁxare mobilă pe ﬁr.
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Urmele de uzură analizate ar sugera faptul că
şiragurile respective fuseseră purtate deja până la
momentul depunerii în context funerar; de aici
concluzia că este vorba fie de piese purtate în
timpul vieţii de către individul înhumat fie,
eventual, sunt ofrande ale celor vii pentru cel
decedat.
Distribuţia spaţială a pieselor de podoabă în
raport cu poziţia defunctului permite formularea
constatării după care ele se grupau iniţial în două
regiuni distincte: în zona gâtului şi în zona
membrului superior drept (tabelul nr. 2).
Totodată, se observă că numărul păstrat al
pieselor este relativ apropiat pentru cele două
regiuni ale corpului: 59 pentru zona membrului
superior drept şi 42 în zona gâtului. Dispersia
unora dintre piese se datorează probabil acţiunii
agenţilor taphonomici.
Pe baza acestor constatări putem formula
ipoteza după care avem de-a face cu existenţa a
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două şiraguri de mărgele, de lungime relativ
apropiată (15-20 cm), purtate de defunct la
momentul înhumării; un şirag era ﬁxat la gât, iar
celălalt la mâna dreaptă (antebraţ sau încheietură).
Mărgelele erau montate pe câte un singur ﬁr,
aşa cum sugerează piesele păstrate in situ,
„asamblate” prin depunerea crustei calcaroase
(SMR/2006 M1 5-7). Şiragul de la nivelul
antebraţului/încheieturii mâinii drepte era ﬁ xat
foarte probabil prin realizarea uneia sau a două
bucle(ﬁg. 5-8).
Piesele de podoabă descoperite în SMR/2006
M1 şi analizate cu acest prilej au permis aplicarea
unui model de analiză şi propunerea unor repere
metodologice de abordare complexă şi sistematică
a studiului acestui gen de artefacte de dimensiuni
reduse (mărgele), realizate în serie şi utilizate în
mediul cultural eneolitic din România.

Note
1 Andreescu 2002; Andreescu, Lazăr 2008.
2 Andreescu, Lazăr 2008.
3 Andreescu et alii 2003, 2004, 2005, 2006; Trohani,
Andreescu, Lazăr et alii 2007; Lazăr et alii 2008a,
p. 23-24.
4 Lazăr et alii 2008b.
5 Lazăr et alii 2008a, p. 24-25.
6 Trohani, Andreescu, Lazăr et alii 2007; Lazăr et alii
2008a, p. 25; Ion, Soﬁcaru 2008.

7 Marinescu-Bâlcu 2002 – cu bibliograﬁa.
8 Beldiman 2007; Beldiman, Sztancs 2005a;
Beldiman, Sztancs 2005b; Beldiman, Sztancs
2005c; Beldiman, Sztancs 2005d; Beldiman,
Sztancs 2007; Beldiman, Sztancs 2008; Sztancs,
Beldiman 2004.
9 Beldiman 2007 – cu bibliograﬁa.
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Tabelul nr. 1. SMR/2006 M1. Tipologia şi morfometria pieselor de podoabă (mărgele).
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Sa

Total

Biconvexe scurte
Bitronconice lungi
Cilindrice lungi
Cilindrice scurte
Cilindrice subţiri
Prismatice lungi
Prismatice scurte
Prismatice subţiri
Total

8
4
2
10
52
2
8
15
101

C
3

O
5
4

2
8
43

56

St
P

R

2
9

20

1
6
11
18

1
1
2

L

Diam.

5-9
20,5-27,5
26-29
2,5-7
1-3
28-29,5
2,5-3,5
1-2,5

5-6,5
5-6,5
5,5-6
4,5-6
2,5-6
3,5-4
2,5-5
4-6

Pg

2
3
5

Tabelul nr. 2. SMR/2006 M1. Distribuţia spaţială (locarea scheletică)
şi cantitativă a pieselor de podoabă (mărgele).
Nr.
crt.
1

5
6

Locarea
scheletică
Falange mâna dreaptă
Cubitus şi radius
mâna dreaptă
Cot mâna dreaptă
Torace, coxal
Total 1
Sub craniu
Mandibulă

7

Zona gâtului

2
3
4

Total 2
Total general

Indicativ
SMR/2006 M1
1-48 + 7

Număr
piese întregi
48

Număr
fragmente
7

49-55

7

–

7

56
60, 61-62 + 4

1
3
59
2
3

4
11
3
1

1
7
70
5
4

9 + 28 = 37

1 + 14 = 15

52

42
101

19
30

61
131

72-73 + 3
57-59 + 1
63-71 + 1,
74-101 + 14

Total
55
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Graﬁcul nr. 1. SMR/2006 M1. Distribuţia cantitativă a tipurilor pieselor de podoabă (mărgele).

Graﬁcul nr. 2. SMR/2006 M1. Distribuţia cantitativă a tipurilor şi subtipurilor
pieselor de podoabă (mărgele).
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Consideraţii cu privire la oseminte umane
descoperite în aşezări din arealul culturii Gumelniţa
– între “resturi menajere” şi “depuneri rituale”
Ion A. Alexandra

Abstract
During the funerary ritual, viewed as a representation similar with a theatrical play, and having
a prescribed set of routines and formulae that are culturally deﬁned and socially constructed, the
human body becomes an object for manipulation. The way in which the deposition of body remains
is structured is inﬂuenced by three main factors: the social persona of the deceased, the world of
the living and the world of death. In this article, I intend to study just how these human acts and
thoughts are reﬂected in the materiality of the archaeological record, in particular that of the so
called “waste areas”. My working hypothesis is that human bones are always a part of a positive
selection that is related to elements of the collective view on the past.

În cadrul ritualului funerar, înţeles ca o
reprezentaţie (asemenea unei piese de teatru), cu
un set prescris de rutine şi formule, definită
cultural şi construită de realităţi sociale, corpul
uman devine obiect al manipulării. Modul în care
se structureaza depunerea rămăşiţelor indivizilor
este influenţat de trei elemente principale:
persoana socială a decedatului, lumea viilor şi
lumea morţilor. Corpul uman (în contextul
ritualului care se construieşte în jurul lui), poate
deveni mijloc de stabilire a legăturii între
comunitate şi lumea strămoşilor sau cosmos,
prilej de asigurare a coeziunii sociale, instrument
supus manipulării ideologice sau competiţiilor de
putere şi dominaţie între grupuri, care folosesc
ritualul funerar ca prilej pentru exprimarea
statusului/a aspiraţiilor de status1, suport al reprezentarii identităţii individului/grupului/
comunităţii. Dupa cum subliniaza M.P.Pearson2,
este un truism că morţii nu se îngroapă singuri,
dar tocmai pentru că arheologii «are digging up
people» 3 , cultura materială (care se relevă
cercetării arheologice) trebuie privită în cadrul
unui spectru larg de practici sociale4.
Ipoteza de lucru în acest articol este aceea a
practicării unei selecţii şi depuneri intenţionate a

indivizilor sau părţilor anatomice reprezentate în
cadrul aşezărilor ce aparţin arealului culturii
Gumelniţa5 (mil.V-IV î.e.n.), cu exempliﬁcarea
unei anumite situaţii arheologice: descoperirea de
oase umane în ceea ce a fost în general interpretat
ca fiind zone de depuneri ale unor deşeuri
menajere.
În cadrul aşezărilor gumelniţene au fost
descoperite 41 de morminte şi 120 de oase umane
izolate, în 20 de situri (repartizate pe complexe
conform Tabel 1.).
Din cele 20 de situri, 4 situri (19,04%)
prezintă oase (37 menţiuni, 22,9% din totalul de
descoperiri) în contextul unor «zone menajere»6,
poteci7 sau «într-un nivel de amenajare ce suprapune nivelul de distrugere al unei locuinţe» 8.
Dintre acestea, toate menţiunile sunt de oase.
Ceea ce este caracteristic pentru toate aceste
descoperiri este asocierea cu diverse categorii de
materiale interpretate a ﬁ resturi menajere, dar şi
cu locuinţe (de cele mai multe ori aceste depuneri
fiind pe dărâmăturile nivelate sau nu ale unor
locuinţe şi ulterior suprapuse de alte locuinţe).
Pentru cercetătorii de la Hârşova si Borduşani,
termenul de «zonă menajeră» a fost definit 9
ca „…les dépôts anthropiques à caractère
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ménager qui se présentent comme de véritables
complexes archéologiques très bien délimités
dans l’espace et comme Fonction», având din
punct de vedere al caracteristicilor sedimentologice10 :
• rata importantă de acumulare a constituenţilor
organici si minerali ce rezultă din activitaţi
domestice: cărbune si cenuşă, oase de mamifere si peşte, cochilii de moluşte, coprolite,
chirpici ars/nears, sedimente şi roci legate de
fabricarea uneltelor
• stratiﬁcare ﬁnă a sedimentelor corespunzând
diferitelor tipuri de materii
• variabilitate laterală importantă a constituenţilor
• grade diferite de compactare şi de modiﬁcări
ﬁzico-chimice
În cazul sitului Hârşova, rapoartele arheologice nu precizează exact în care dintre „ zonele
menajere” cercetate au fost descoperite oasele
umane11, sub acest termen ﬁind cuprinse atât zone
dintre locuinţe, din afara acestora sau în unele
cazuri locuinţe dezafectate, în care apar depuneri
de materiale arheologice interpretate ca «deşeuri
menajere» : oase de animale, scoici, cenuşa,
fragmente ceramice, lut, chirpici etc. (provenind
posibil de la locuinţele ce delimiteaza aceste
zone).
Pentru situl Mariuţa nu se delimiteaza în
raportul arheologic o «zona menajera», dar se
precizează că oasele umane au fost descoperite
printre «oase de animale ce intra in categoria
deşeurilor menajere»12.
La Pietrele-Gorgana, oasele umane descoperite
în acest tip de complex apar în doua zone ale
sitului, considerate tot «zone menajere», care
ocupă spaţiul dintre două construcţii. (Tabel 3.).
Cele doua oase de la Sultana apar pe distrugerea unei locuinţe”13.
În concluzie, se poate observa că, deşi în
publicaţiile arheologice se utilizează nume
diferite, în esenţă se descrie acelaşi tip de
depuneri: oase umane care se regăsesc printr-o
mare varietate de materiale arheologice, în
asociere cu locuinţe (de cele mai multe ori aceste
depuneri ﬁind pe dărâmăturile nivelate sau nu ale
unor locuinţe şi ulterior suprapuse de alte
locuinţe). Aceste depuneri însa au fost în toate
cazurile15 explicate (implicit sau explicit) pe baze

funcţionaliste – deoarece apar resturi ce pot fi
considerate «deşeuri menajere», atunci întreaga
zona nu reprezintă altceva decât o zonă utilizată
cu acest scop. Fără a nega că este posibil ca
această interpretare să ﬁe corectă, este semniﬁcativ
de urmărit cum sunt construite aceste depuneri,
cum şi unde se arunca/ depune «gunoiul»; un caz
etnograﬁc interesant16, al comunităţilor Dogon
din Mali arăta cum depozitarea a ceea ce poate
părea pentru europeanul secolului XXI banal si
neproblematic, «gunoiul», se face după principii
şi reguli stricte şi variază în funcţie de materialitatea obiectelor, fluidelor etc.ce au ieşit din
circuitul comun al utilizării, ajungându-se, prin
depuneri intenţionat construite17, ﬁe la reintegrarea
lor în universul domestic sau cosmologic, ﬁe la
expulzarea din perimetrul aşezării. Fără a se putea
demonstra neapărat o depunere intenţionată a
indivizilor, cel puţin pot apărea alte ipoteze care
să explice aceste descoperiri. În continuare voi
încerca să descriu tocmai acest model de construire
a depunerilor care conţin şi oase umane.
Din cele patru situri în care apar oase umane,
numai la Măriuţa se speciﬁcă materialele cu care
apar în asociere (oase de animale)18. E de presupus
că ﬁind interpretate a apărea într-un context de tip
«zonă menajeră» şi la Hârşova să apară în conexiune cu alte materiale.Un caz aparte îl reprezintă
situl Pietrele, unde raportul antropologic19 precizează drept context pentru majoritatea oaselor
«afara locuinţei», dar în fapt, prin comparare cu
rapoartele arheologice, zona din afara locuinţei
este interpretată în fapt ca «potecă» / «zonă menajeră».
Dupa cum se poate observa din graﬁcele de
mai jos (Grafic 2-3), în aceste contexte sunt
reprezentate, la nivel global, toate părţile anatomice. Numărul mic al siturilor şi publicarea
inegală a materialelor nu permit o analiză mai
detaliată, dar ceea ce merită de remarcat este
numărul mare de fragmente ce provin din scheletul
axial 20 (vertebre, coaste) sau din bazin, părti
anatomice fragile, primele afectate în general de
procese postdepoziţionale. În ceea ce priveşte
reprezentarea indivizilor în acest tip de complex,
nu avem informaţii decât pentru situl Pietrele21- 5
indivizi şi Măriuţa- 1 individ22 , ceea ce face diﬁcilă orice generalizare.
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Studiu de caz. Pietrele-Gorgana
O situaţie interesantă legată de descoperirea
oaselor umane în contextul acestor «zone
menajere» este cazul sitului Pietrele-Gorgana
(com. Băneasa, jud. Giurgiu), unde au fost
descoperite în urma cercetarilor arheologice, în
intervalul 2002-2005, 36 de oase umane ce au fost
atribuite unui numar minim de indivizi de 6–7
(numar minim estimat)23.
Măsurătorile geoﬁzice efectuate în 2004 şi
200524, arată existenţa pe tell a aproximativ 25 de
case orientate nord-sud si aranjate linear în 4
rânduri paralele (orientate est-vest). În exteriorul
tell-ului, aceleaşi măsurători au dus la identiﬁcarea
la nord si sud-vest a mai multor structuri cu
aceeaşi orientare ca a construcţiilor de pe tell,
estimându-se că aşezarea ar ﬁ putut cuprinde la
un moment dat aproximativ 120 de clădiri.
Au fost deschise două suprafeţe, B şi F. În
secţiunea B din partea nordică a Gorganei au fost
surprinse doua spaţii construite principale (B-West
şi B-Ost) separate de o zonă îngustă, orientată
nord-sud, (cca. 2 m lăţime), cu depuneri de cenuşă
şi lentile de pământ verzui (P04B23), care
conţineau cantităţi însemnate de cochilii de scoici
şi oase de animale, ulterior descoperindu-se în
partea estica a suprafeţei încă o construcţie. În
partea de sud-vest a tell-ului, între „vulcan” (o
groapă de mari dimensiuni săpată de localnici
care afectează sfertul de sud-est al sitului) şi
limita estică a săpăturilor lui Berciu (surprinsă de
sondajele E2-E10) a fost deschisă suprafaţa F,
orientată nord-sud, cu dimensiunile de 8x7 m.
După cum se poate observa în tabel (Tabel
4), cei 6-7 indivizi sunt reprezentaţi din punct de
vedere al numărului de oase şi al elementelor
anatomice în mod inegal; la nivel general,
indivizii sunt reprezentaţi în special prin fragmente
de bazin, femur, schelet axial (coaste, vertebre),
oase de la antebraţ şi mână (radius, cubitus,
metacarpiene, falange), fiind surprinzătoare
absenţa fragmentelor craniene. Ceea ce este
interesant de semnalat este ca oasele acestor
indivizi nu au fost descoperite împreuna sau întrun singur context: în cazul unui adult tânar
(posibil femeie), reprezentat prin fragmente de
femur si humerus, o parte din resturile osoase
apar în dărâmătura locuinţei B-Vest, iar celelalte
în afara acesteia, în ceea ce a fost considerat

„zona menajeră”, fragmentele din cele 2 contexte
lipindu-se între ele25. O situaţie similară cu acest
mod de „depunere” a oaselor umane o reprezintă
descoperirea unui fragment de lamă de silex
depozitat împreună cu mai multe lame într-un vas
dintr-o construcţie aflată la estul suprafeţei B
(P05B140), care poate ﬁ lipit cu un alt fragment
depozitat sub alt vas din construcţia B-Vest
(P04B11) – cele 2 contexte erau la o distantă de
12m si la o diferenţă de nivel de 70 cm26.
În cazul celorlalţi indivizi, reprezentaţi printrun număr mai mic de oase, fragmentele sunt
dispuse in «zona menajeră»- din păcate raportul
arheologic nu precizeaza mai detaliat contextul
de descoperire, dar ﬁind descoperite în ani diferiţi
se poate presupune că s-au găsit cel puţin la
adâncimi diferite; cel puţin în cazul indivizilor
grupaţi în raportul antropologic sub numele «E»
şi «F» 27 (tabel) aceasta situaţie e valabilă, pe
lânga elemente anatomice certe care le aparţin,
antropolologul afirmă 28 că teoretic tot lor le
aparţin şi: un canin izolat (P04B24-739), maxilar
inferior (P05B123a), claviculă (P05 B113d),
2 humerusuri stânga (P05F102-140,?), radius
dreapta (P02B11-167), metacarpian stânga (II/III)
(P05B109-137), falanga mâna dreaptă (III/IV)
(P05 B113-138), falanga mâna dreaptă (II/IV)
(P05 B113c), falanga mâna stângă (II/IV)
(P05B112a), metacarpian IV stânga (P04B43738), falanga picior (P04B65-737), 5 fragmente
coaste stânga si dreapta (P02B18-166, P05 B113e,
P05 B113f-g, P05 B113-139).
În ceea ce priveşte repartizarea elementelor
anatomice pe complexe (Grafic.4.), datorită
numărului prea mic de reprezentări nu se poate
aﬁrma cu certitudine că există o preferinţă sau
selecţie, deşi se constată că în locuinţa B-Ost 29
apar numai oase din categoria membrelor
inferioare, în B-West30 doar membru superior, în
zona ce desparte cele două spaţii construite din
suprafaţa F apar doar dinţi, în timp în „zona
menajeră” din suprafaţa B apar toate categoriile
de elemente anatomice. Nu se observă respectarea
unui model în ceea ce priveşte selecţia părţilor
anatomice în „complexe” de acelaşi fel (locuinţe
sau zone dintre locuinţe).
În ceea ce priveşte repartizarea numarului
minim de indivizi pe contexte, se poate observa
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ca din cele 6 contexte, în 4 (66,6%) sunt reprezentaţi cel puţin 2 indivizi; în asociere directă cu
locuinţele sunt reprezentaţi 12 indivizi, iar în
spaţiile dintre locuinţe sunt prezente resturi
osteologice de la 6 indivizi (Graﬁc.5).
Din punct de vedere al repartiţiei pe vârste a
indivizilor, pe complexe de descoperire, nu se
poate observa o selecţie clara, ﬁind reprezentaţi
atât indivizi infans cât şi juvenil şi adult. Dacă în
locuinţa B-Ost şi în suprafatţa ce o delimitează pe
aceasta de locuinţa B-West sunt reprezentaţi
indivizi de diferite vârste, în locuinţa B-West apar
doar juvenili, iar în „poteca”din suprafaţa F doar
infans.
Trebuie menţionat că deşi 5 fragmente osoase
apar pe sau în distrugerea locuinţelor arse (un

femur de copil pe distrugerea si 3 fragmente în
distrugere/în locuinţa B-Ost şi un metacarpian în
locuinţa B-West)31, nici unul dintre acestea nu are
urme care să arate contactul cu focul32 – dintre
toate oasele analizate de antropolog, numai în
cazul unui coxal dreapta (P05B113h) ce aparţine
unui individ adult sau mai batrân şi a unui corp
de mandibulă dreaptă, parţial cu dinţi (P05B123a),
ce aparţine unui matur, este sigur contactul cu
focul33, în cazul unui humerus stânga (P05F102140) fiind discutabilă expunerea la caldură 34.
Aceeasi situaţie se intâlneşte de exemplu şi în
cazul materialelor arheologice asociate locuinţei
B-Ost (care erau mai degrabă depuse pe ruine)
– numai 12% dintre 1618 fragmente ceramice sau
oase de animale sunt arse secundar35.

Concluzii
În concluzie, chiar dacă stadiul cercetărilor
actuale nu permite demonstrarea unor depuneri
intenţionate, rituale în cazul oaselor umane
descoperite la Pietrele-Gorgana, interpretarea
arheologică si antropologică contextualizată a
acestora, urmarindu-se asocierile cu materiale
arheologice, modul de depunere, relaţia cu
celelalte descoperiri arheologice din aşezare,
permite conturarea unei imagini mai complexe
asupra acestor tipuri de descoperiri decât ar părea

la prima vedere. Extinzându-se discuţia referitoare
la aceste descoperiri de oase umane la semniﬁcaţia
(simbolică sau nu) a arderii (rituale) a caselor36,
dar şi la categoriile de materiale arheologice care
apar în asociere cu ele, materiale asociate şi
mediului funerar (figurine, mărgele de scoici,
obiecte de cupru), se transcede simpla explicare
a lor (implicită sau explicită) ca ﬁind deşeuri care
au fost pur şi simplu aruncate printre alte
resturi.
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Tabel 1. Repartizarea osemintelor umane pe contexte de descoperire
Context

Nr.situri

Nr.oase

14
4
10
3
7

53
37
27
11
21

locuinţe
zone menajere
strat
groapă in strat
passim

% din total
descoperiri
33
23
16,8
6,8
13

Nr.morminte
26
14
1

% din total
descoperiri
16,1
8,7
0,6

Tabel 2. Structura „zonelor menajere” de la Pietrele-Gorgana14

secţiunea B

secţiunea F

succesiune de depuneri cu cenuşă, lentile de pământ verzui şi concentrări de fragmente de
chirpici ars , ceramica spartă marunt, scoici, oase, piese din os, corn, silex, ﬁgurine os (una
împodobită cu piese de port -verigi de cupru la glezne şi patină verzuie în zona perforaţiilor de
la cap, mai multe perle mici, discoidale, probabil din scoică, în zona gâtului; lângă ﬁgurină erau
mai multe perle cilindrice din cochilii de scoici, 2 obiecte de cupru şi un fragment de scoică
Spondylus si o ﬁgurină plată din os cu un cercel de cupru la urechea dreaptă şi cu un şirag de
mărgele mici în zona gâtului), 11 margele de dentalium; o lutuială arsă la roşu (deasupra şi
sub care s-au găsit câteva oase umane); obiecte de cupru (majoritatea întregi)
depuneri de pământ verzui, scoici, oase de mamifere şi peşte, cioburi fără urme de ardere
secundară piese din silex, os, corn, cupru, lut (ﬁgurine antropomorfe şi zoomorfe, fusaiole,
greutăţi de lut), colţi de mistreţ, număr mare de piese litice ﬁnite (topoare, lame, răzuitoare,
vârfuri) în contrast cu prezenţa sporadică a resturilor de debitare (1 nucleu şi câteva aşchii),
număr mare de piese de cupru şi existenţa unor piese considerate exotice (1 piesă mică de
formă discoidală din aur descoperită în P04F55 şi 1 brăţară din cochilie de Spondylus găsită
în depunerea de pământ verzui de lângă peretele de N al construcţiei F16); o concentrare de
pietre in partea de S a acestei depuneri

Tabel 3. Indivizii descoperiţi în aşezarea Pietrele-Gorgana
Individ
A
B
C
D
E

Varsta
Infans I – 6-12 luni
Infans I – 3-4 ani
Infans II – 9-10 ani
Infans II/Juvenil – 15 ani
Adult batrân
Adult tânăr

Adult batrân

F
G

+ probabil tânară
Adult sau mai batrân
Mai mult sau mai puţin adult

Sex
M?
F?
F?
F?

F
F?
M?

El.anat.
2 fragmente coxal (P04F12-734, P04F12-735)
femur dreapta (P02B10-158)
ulna dreapta (P04B44-736)
maxilar inferior (P02B83-146)
coxal dreapta si stânga (P05 B109, P05B113i)
femur dreapta si stânga (P05B113j, P05B123b), împreuna cu
5 fragmente (P02B35-159, P05B113a, P05B125, P05B112b,
P05B113b)
4 vertebre lombare (probabil aparţin aceluiaşi individ ce are
coxalul P05B109/113i)
coxal
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Graﬁc 1. Raportul numărului de oase umane, în funcţie de părţile anatomice
descoperite în contexte de tip”depuneri structurate”

3%

8%

25%

36%
14%
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sch. cranian

sch. axial

bazin

membre superioare
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Graﬁc 2. Repartizarea pe situri a elementelor anatomice descoperite, în contexte de tip”depuneri structurate”
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5
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Graﬁc 3. Repartizarea elementelor anatomice pe contexte de descoperire
(în aşezarea Pietrele-Gorgana)
30
25

neidentificat
membre inferioare

20

bazin

15

schelet axial
membre superioare

10

dentitie
cranian

5
0
B-Ost

poteca B-West locuinta poteca
F
F

humus

Graﬁc 4. Numarul minim de indivizi reprezentat pe contexte de descoperire (în aşezarea Pietrele-Gorgana)
nr.minim indivizi
humus
poteca F
locuinta F
nr.minim indivizi
B-West
poteca
B-Ost
0

2

4

6

8

10

Legenda: B-Ost=locuinţa B-Ost, B-West=locuinţa B-West, poteca=suprafaţa dintre cele doua locuinţe din suprafaţa B,
locuinţa F=locuinţa din suprafaţa F unde s-au descoperit oase umane, poteca F= suprafaţa dintre cele doua locuinţe din
suprafaţa F
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Contribuţie la repertoriul arheologic
al judeţului Giurgiu.
II. Cultura Glina
Cristian Schuster
Traian Popa

Erwägungen zu den archäologischen Funden im Bezirk Giurgiu.
II. Glina-Kultur
Die Verfasser zählen die Funde der Glina-Kultur im Bezirk Giurgiu auf. Es wird nur auf die
Siedlungen hingewiesen, da Gräber zurzeit (noch?) nicht entdeckt worden sind.

Adunaţii-Copăceni, comuna AdunaţiiCopăceni. S-au descoperit câteva fragmente
ceramice în punctul „Dăneasa” (Schuster, Popa
1995, 31; Schuster 1997, 199; Schuster, Fântâneanu 2005, 21).
Băneşti, comuna Iepureşti.
Ceramică Glina a fost găsită într-o periegheză
din anul 1957 de Gheorghe Bichir în capătul de
est al localităţii, în punctul „La Bivolaru”, pe
malul fostului curs al râului Neajlov (Schuster
1997, 170; Nikolova et al. 1999, 33; Schuster,
Popa 2000, 144; Schuster, Fântâneanu 2005,
21 sq.).
Alte urme ale unei aşezări s-au identiﬁcat pe
malul iazului Băneşti (Schuster 1997, 171;
Nikolova et al. 1999, 33; Schuster, Popa 2000,
144; Schuster, Fântâneanu 2005, 22).
Bila, comuna Schitu (ﬁg. 5). Pe terasa joasă
a malului stâng al râului Călniştea- (Schuster,
Popa 1995, 43; 2000, 145; Schuster 1996, 12;
1997, 171; Nikolova et al. 1999, 34; Schuster,
Fântâneanu 2005, 22).
Bolintin Vale, oraşul Bolintin Vale. O aşezare
Glina a fost depistată, pe malul stâng al Argeşului,
la cca 250 m de localitate (Schuster, Popa 1995,
41; 2000, 142; Schuster 1997, 171; Nikolova et
al. 1999, 34; Schuster, Fântâneanu 2005, 22).
Cămineasca-Măgură, comuna Schitu. Urme
Glina au fost găsită pe o înălţime de 6–7 m,
amplasată în albia râului Câlniştea (Schuster,
Popa 1995, 30; Schuster, Popa 2000, 145; Schuster

1997, 185; Nikolova et al. 1999, 36; Schuster,
Fântâneanu 2005, 28).
Copaciu, comuna Ghimpaţi. O aşezare Glina
este situată pe terasa malului drept al râului
Glavacioc, nu departe de şoseaua GhimpaţiAlexandria (Schuster, Popa 1995, 42; 2000, 145;
Schuster 1997, 189; Nikolova et al. 1999, 37;
Schuster, Fântâneanu 2005, 29).
Corbeanca, comuna Vânătorii Mici.
Vestigii Glina s-au identiﬁcat pe un deluşor
aﬂat pe malul drept al Neajlov (Trohani, Oancea
1976, 21; Schuster 1997, 189; Nikolova et al.
1999, 37; Schuster, Popa 2000, 145; Schuster,
Fântâneanu 2005, 29).
O a doua aşezare se găseşte între localităţile
Corbeanca şi Vânătorii Mici, la nordvest de un
tell Gumelniţa (Trohani, Oancea 1976, 21;
Schuster 1997, 189; Nikolova et al. 1999, 37;
Schuster, Popa 2000, 145; Schuster, Fântâneanu
2005, 29).
Crivina, oraşul Bolintin Vale. Pe malul stâng
al Sabarului (Schuster, Popa 1995, 41; 2000, 145;
Schuster 1997, 191; Nikolova et al. 1999, 37;
Schuster, Fântâneanu 2005, 29).
Drăgănescu, oraşul Mihăileşti. Ceramică
Glina s-a găsit pe o înălţime din dreapta Argeşului
(Schuster 1997, 191; Nikolova et al. 1999, 38;
Schuster, Popa 2000, 143; Schuster, Fântâneanu
2005, 30).
Floreşti-Staţia de Pompare, comuna FloreştiStoeneşti. O aşezare a fost depistată pe malul
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stâng al Sabarului (Schuster, Popa 1995, 42; 2000,
146; Schuster 1997, 191; Nikolova et al. 1999,
39; Schuster, Fântâneanu 2005, 30).
Ghimpaţi, oraşul Ghimpaţi. Pe terasa în
apropierea confluenţei dintre Glavacioc şi
Milcovăţ (Schuster, Popa 1995, 42; 2000, 146;
Schuster 1997, 192; Nikolova et al. 1999, 39;
Schuster, Fântâneanu 2005, 30).
Gorneni, comuna Iepureşti. De pe malul
stâng al Ilfovăţ a fost recoltată ceramică Glina
(Schuster 1997, 193; Schuster, Popa 2000, 146;
Schuster, Fântâneanu 2005, 31).
Gostinu-Grindul Buii, comuna Gostinu. S-a
găsit ceramică fragmentară (Isăcescu, Burlacu
1978, 54; Schuster, Popa 2000, 146; Schuster,
Fântâneanu 2005, 31).
Greaca, comuna Greaca.
Pe un pinten de terasă, la cca 250 m de
clădirile Institutului de cercetare („I.C.H.V. 1”)
(Morintz, Ionescu 1968, 119; Schuster 1997, 193;
Nikolova et al. 1999, 40; Schuster, Popa 2000,
147; Schuster, Fântâneanu 2005, 31).
O altă aşezare se aﬂă în punctul „I.C.H.V. 2”
(Morintz, Ionescu 1968, 118; Schuster, Popa
2000, 147; Schuster, Fântâneanu 2005, 31).
Un al treilea sit este situată în punctul „Ţigănie“ (Schuster, Popa 2000, 147; Schuster,
Fântâneanu 2005, 31).
Letca Nouă, comuna Letca Nouă. Pe malul
drept al Milcovăţului (Schuster, Popa 1995, 42;
2000, 148; Schuster 1997, 194; Nikolova et al.
1999, 42; Schuster, Fântâneanu 2005, 32).
Letca Veche, comuna Letca Nouă.
Pe terasa înaltă din dreapta Glavaciocului, în
punctul „La Grădină”, se găseşte o prima aşezare
(Schuster, Popa 1995, 42; 2000, 148; Schuster
1997, 194; Nikolova et al. 1999, 42; Schuster,
Fântâneanu 2005, 32).
O a doua aşezare se află în punctul „La
Pădure”, pe terasa inferioară a malului stâng al
Glavaciocului (Schuster, Popa 1995, 42; Schuster,
Fântâneanu 2005, 32).
Mihăileşti-Tufa, oraşul Mihăileşti (ﬁg. 2). O
aşezare a fost cercetată prin săpături la cca 200 m
sud de biserica satului Tufa, pe malul drept al
Argeşului (Schuster 1989, 236 sq.; 1992, 35 sqq.;
1997, 195 sqq.; Schuster, Popa 1995, 20 sqq.;
2000, 143; Nikolova et al. 1999, 42; Schuster,
Fântâneanu 2005, 32).
Milcovăţ, comuna Letca Nouă. O aşezare

Glina a fost identificată pe malul drept al
Milcovăţului, în punctul „La Dig” (Schuster,
Popa 1995, 42; 2000, 148; Schuster 1997, 198;
Schuster, Fântâneanu 2005, 32).
Mironeşti, comuna Gostinari.
Ceramică sporadică s-a descoperit în punctul
„Coastă”, pe terasa înaltă din dreapta Argeşului
(Schuster, Popa 1995, 41; 2008, 27; Schuster
1997, 198; Schuster, Fântâneanu 2005, 32).
Alte fragmente au apărut şi în punctul
„Conacul lui Palade/C.A.P.”, aflat pe aceeaşi
terasă înaltă a Argeşului (Schuster, Fântâneanu
2005, 33; Schuster, Popa 2008, 35).
Şi în punctul „Malul Roşu” au fost găsite
răzleţe fragmente Glina (Schuster, Popa 2008,
44).
Mogoşeşti, comuna Adunaţii-Copăceni.
Răzleţe cioburi Glina s-au găsit pe malul drept,
înalt al Argeşului (Schuster, Popa 1995, 31;
Schuster 1997, 198 sq.; Schuster, Fântâneanu
2005, 33).
Naipu, oraşul Ghimpaţi. La conﬂuenţa dintre
Câlniştea şi Ismar, pe un tell, s-au identificat
fragmente Glina (Rădan 2000, 36; Schuster, Popa
2000, 148; Schuster, Fântâneanu 2005, 33).
Novaci-Sălaş, oraşul Mihăileşti. Cercetări pe
terasa înaltă din dreapta Argeş au dus la
dscoperirea de ceramică Glina (Vulpe 1962, 350;
Schuster 1997, 199; Nikolova et al. 1999, 43;
Schuster, Popa 2000, 144; Schuster, Fântâneanu
2005, 33).
Popeşti, oraşul Mihăileşti (ﬁg. 3). O aşezare
a fost descoperită în punctul „Nucet”, pe malul
drept al Argeş (Vulpe 1957, 227; Păunescu 1970,
204; Schuster 1997, 203; Nikolova et al. 1999,
46; Schuster, Popa 2000, 144; Schuster, Fântâneanu 2005, 34).
Prundu, comuna Prundu.
Pe malul lacului Greaca, în punctul „Botul
Ursoaicei“ s-a descoperit o primă aşezare
(Morintz, Ionescu 1968, 118, punctul 13; Roman
1976, ﬁg. 1/4; Schuster 1997, 203; Nikolova et al.
1999, 46; Schuster, Fântâneanu 2005, 35).
O a doua aşezare se găseşte în punctul „La
Stână“ (Schuster, Popa 2000, 148; Schuster,
Fântâneanu 2005, 35).
Scărişoara, comuna Hotarele.
O primă aşezare se află pe malul drept al
Argeşului, în punctul „Ciricele” (Schuster 1997,
204; Nikolova et al. 1999, 48; Schuster, Popa
Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu“

https://biblioteca-digitala.ro

Contribuţie la repertoriul arheologic al judeţului Giurgiu. II. Cultura Glina
2000, 144; Schuster, Fântâneanu 2005, 35).
Urmele altui sit s-au identiﬁcat tot pe malul
drept al Argeş (Schuster 1997, 204; Nikolova et
al. 1999, 48; Schuster, Popa 2000, 144; Schuster,
Fântâneanu 2005, 35).
Schitu, comuna Schitu.
O aşezare a fost investigatăîn punctul „Gaura
Despei” (Schuster, Popa 1995, 28 sqq.; 2000, 149;
Schuster 1997, 204 sq.; Nikolova et al. 1999, 48;
Schuster, Fântâneanu 2005, 35).
Altă aşezare s-a descoperit în punctul „La
Conac”, pe malul drept al Câlniştei (Schuster,
Popa 1995, 26 sqq.; 2000, 149; Schuster 1997,
206 sq.; Nikolova et al. 1999, 48; Schuster,
Fântâneanu 2005, 36).
O a treia aşezare a fost identificată la cca
1 km de punctul „La Conac” şi cca 5 km de tellul de la Tangâru (Schuster, Popa 1995, 24; 2000,
149; Schuster 1997, 204; Nikolova et al. 1999,
48; Schuster, Fântâneanu 2005, 36).
În punctul „La Vie”, nu departe de „Gaura
Despei” (Schuster 1997a, 207; Nikolova et al.
1999, 48; Schuster, Popa 2000, 149; Schuster,
Fântâneanu 2005, 36).
Pe tell-ul Gumelniţa, numit „Măgura lui
Boboc” (Schuster, Popa 1995, 43; 2000, 149;
Schuster 1997, 207; Nikolova et al. 1999, 48;
Schuster, Fântâneanu 2005, 36).
Lângă amintitul tell, pe malul drept al Armanu
(Schuster 1997, 207; Nikolova et al. 1999, 48;
Schuster, Popa 2000, 149; Schuster, Fântâneanu
2005, 36).
Stâlpu, comuna Iepureşti.
Pe malul drept al Neajlovului (Schuster
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1997a, 208; Nikolova et al. 1999, 49; Schuster,
Popa 2000, 149; Schuster, Fântâneanu 2005, 36).
Investigaţiile din anul 2007 au dus la identiﬁcarea de ceramică Glina pe un tell Gumelniţa
din fosta albia a Neajlovului, situat în capătul de
est al localităţii (Cercetări Cristian Schuster,
Andrei-Cosmin Mocanu, Ovidiu Coca, Ionut
Gheorghe, Laurenţiu Mecu).
Tangâru, astăzi Stoeneşti, comuna Stoeneşti.
Ceramică Glina a fost descoperită pe tell Gumelniţa ce se află pe râul Călniştea (Berciu 1935,
1 sqq., 34 sqq.; Parzinger 1993, 91; Schuster
1997, 208; Schuster, Popa 2000, 149; Schuster,
Fântâneanu 2005, 37).
Valea Plopilor, oraş Ghimpaţi. O aşezare se
găseşte în partea de nord a localităţii (Schuster
1997, 211; Schuster, Popa 2000, 150; Schuster,
Fântâneanu 2005, 38).
Varlaam, comuna Adunaţii-Copăceni.
Resturile unei aşezări au fost investigate prin
săpături în punctul „La Bazin”, pe malul înalt din
dreapta Argeş (Schuster 1997, 211 sqq.; Schuster,
Popa 1995, 23 sqq.; 2000, 144; Nikolova et al.
1999, 51; Schuster, Fântâneanu 2005, 38).
Vărăşti, comuna Vărăşti (ﬁg. 4). Periegheze
au dus la descoperirea unor urme Glina pe malul
stâng al pârâului Cocioc la cca 300 m de vărsarea
sa în Sabar (Schuster, Popa 1995, 42; 2000, 150;
Schuster 1997, 214; Nikolova et al. 1999, 51;
Schuster, Fântâneanu 2005, 38).
Vânătorii Mici, comuna Vânătorii Mici. O
aşezare a fost localizată în partea de sudest a
satului (Schuster, Popa 2000, 150; Schuster,
Fântâneanu 2005, 38).

Bibliograﬁe
Berciu 1935 = D. Berciu, Săpăturile de la Tangâru (1934). Raport preliminar, BMJV 1.
Isăcescu, Burlacu 1978 = C. Isăcescu, D. Burlacu,
Noi descoperiri arheologice în zona Giurgiu.
în V. Vrabie (ed.), Ilfov. File de Istorie,
Bucureşti, 43-55.
Morintz, Ionescu 1968 = S. Morintz, B. Ionescu,
Cercetări arheologice în jurul oraşului
Olteniţa (1958-1967), SCIV 19/1, 99-121.
Nikolova et al. 1999 = L. Nikolova, with the
contribution of I. Manzura and C. Schuster,
The Balkans in Later Prehistory. Periodization,

Chronology and Cultural Development in the
Final Copper and Early Bronze Age (Fourth
and Third Millennia BC), BAR International
Series 791.
Parzinger 1993 = H. Parzinger, Studien zur
Chronologie und Kulturgeschichte der
Jungstein-, Kupfer- und Frühbronzezeit
zwischen Karpaten und Mittlerem Taurus,
Römisch-Germanische Forschungen,
Bd. 52.
Rădan 2000 = M. Rădan, Monograﬁe. Ghimpaţi,
Bucureşti.

2008, vol. 11, anul XIV, p. 83-90

https://biblioteca-digitala.ro

86

Cristian Schuster şi Traian Popa

Roman 1976 = P. Roman, Die Glina III-Kultur,
PZ 51/1, 26-42.
Schuster 1989 = C. Schuster, Aşezări din epoca
bronzului pe cursul inferior al Argeşului,
SympThrac 7, Tulcea, 236-237.
Schuster 1992 = C. Schuster, Aşezări Glina pe
cursul inferior al Argeşului şi Valea Cîlniştei
(I). Mihăileşti-Tufa, Thraco-Dacica 13/1-2,
35-41.
Schuster 1995 = C. Schuster, Cercetări arheologice
în aşezarea culturii Glina de la Varlaam,
judeţul Giurgiu, CCDJ 13-14, 53-63.
Schuster 1996 = C. Schuster, C. Schuster,
Consideraţii privind aşezările culturii Glina,
Drobeta 7, 12-17.
Schuster 1997 = C. Schuster, Perioada timpurie
a epocii bronzului în bazinele Argeşului şi
Ialomiţei Superioare, Bibliotheca Thracologica 20, Bucureşti.
Schuster, Fântâneanu 2005 = C. Schuster, C.
Fântâneanu, Die Glina-Kultur, în C. Schuster,
G. Crăciunescu, C. Fântâneanu, Zur Bronzezeit

in Südrumänien. Drei Kulturen: Glina, Tei
und Verbicioara, Bd. I, Târgovişte, 21-83.
Schuster, Popa 1995 = C. Schuster, T. Popa,
Cercetări privind epoca bronzului în judeţul
Giurgiu (investigaţiile din anii 1986-1994),
BMJTAG I/1, 20-54.
Schuster, Popa 2000 = C. Schuster, T. Popa,
Mogoşeşti. Studiu monograﬁc, Bibliotheca
Musei Giurgiuvensis 1, Giurgiu.
Schuster, Popa 2008 = C. Schuster, T. Popa,
Mironeşti. I. Locuri, cercetări arheologice,
monumente şi personaje istorice, Bibliotheca
Musei Giurgiuvensis III, Giurgiu.
Trohani, Oancea 1976 = G. Trohani, A. Oancea,
Cercetări arheologice pe valea Glavaciocului,
CA 4, 240-252.
Vulpe 1957 = R. Vulpe, Şantierul arheologic
Popeşti, MCA 3, 227-246.
Vulpe 1962 = R. Vulpe, Şantierul arheologic
Popeşti (r. Drăgăneşti-Vlaşca, reg. Bucureşti),
MCA 8, 457-461.

Explicaţia ﬁgurilor
Fig. 1. Descoperiri Glina în judeţul Giurgiu: 1 =
Adunaţii-Copăceni, 2 = Bila, 3 = Bolintin Vale, 4
= Cămineasca, 5 = Copaciu, 6 = Crivina, 7 =
Drăgănescu, 8 = Floreşti-Stoeneşti, 9 = Ghimpaţi,
10 = Gorneni, 11 = Gostinu, 12 = Greaca (a-c), 13
= Letca Nouă, 14 = Letca Veche, 15 = Mihăileşti,
16 = Milcovăţ, 17 = Mironeşti (a-c), 18 = Mogoşeşti,
19 = Naipu, 20 = Novaci, 21 = Popeşti, 22 = Prundu
(a-b), 23 = Scărişoara (a-b), 24 = Schitu (a-f), 25 =
Stâlpu (a-b), 26 = Tangâru, 27 = Valea Plopilor, 28

= Varlaam, 29 = Vărăşti, 30 = Vânătorii Mici, 31 =
Băneşti (a-b), 32 = Corbeanca (a-b).
Fig. 2. Localizarea aşezării Glina de la Mihăileşti-Tufa.
Vedere din satelit.
Fig. 3. Localizarea aşezării Glina de la Popeşti-Nucet.
Vedere din satelit.
Fig. 4. Localizarea aşezării Glina de la Vărăşti. Vedere
din satelit.
Fig. 5. Localizarea aşezării Glina de la Bila. Vedere
din satelit.

Erklärung der Abbildungen
Abb. 1. Glina-Funde im Bezirk Giurgiu: 1 = AdunaţiiCopăceni, 2 = Bila, 3 = Bolintin Vale, 4 =
Cămineasca, 5 = Copaciu, 6 = Crivina, 7 =
Drăgănescu, 8 = Floreşti-Stoeneşti, 9 = Ghimpaţi,
10 = Gorneni, 11 = Gostinu, 12 = Greaca (a-c), 13
= Letca Nouă, 14 = Letca Veche, 15 = Mihăileşti,
16 = Milcovăţ, 17 = Mironeşti (a-c), 18 = Mogoşeşti,
19 = Naipu, 20 = Novaci, 21 = Popeşti, 22 = Prundu
(a-b), 23 = Scărişoara (a-b), 24 = Schitu (a-f), 25 =
Stâlpu (a-b), 26 = Tangâru, 27 = Valea Plopilor, 28

= Varlaam, 29 = Vărăşti, 30 = Vânătorii Mici, 31 =
Băneşti (a-b), 32 = Corbeanca (a-b).
Abb. 2. Glina-Siedlung bei Mihăileşti-Tufa. Foto des
Fundplatzes.
Abb. 3. Glina-Siedlung bei Popeşti-Nucet. Foto des
Fundplatzes.
Abb. 4. Glina-Siedlung bei Vărăşti. Foto des
Fundplatzes.
Abb. 5. Glina-Siedlung bei Bila. Foto des
Fundplatzes.
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Fig. 1. Descoperiri Glina în judeţul Giurgiu: 1 = Adunaţii-Copăceni, 2 = Bila, 3 = Bolintin Vale,
4 = Cămineasca, 5 = Copaciu, 6 = Crivina, 7 = Drăgănescu, 8 = Floreşti-Stoeneşti, 9 = Ghimpaţi,
10 = Gorneni, 11 = Gostinu, 12 = Greaca (a-c), 13 = Letca Nouă, 14 = Letca Veche, 15 = Mihăileşti,
16 = Milcovăţ, 17 = Mironeşti (a-c), 18 = Mogoşeşti, 19 = Naipu, 20 = Novaci, 21 = Popeşti,
22 = Prundu (a-b), 23 = Scărişoara (a-b), 24 = Schitu (a-f), 25 = Stâlpu (a-b), 26 = Tangâru,
27 = Valea Plopilor, 28 = Varlaam, 29 = Vărăşti, 30 = Vânătorii Mici, 31 = Băneşti (a-b),
32 = Corbeanca (a-b).
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Fig. 2. Localizarea aşezării Glina de la Mihăileşti-Tufa. Vedere din satelit.

Fig. 3. Localizarea aşezării Glina de la Popeşti-Nucet. Vedere din satelit.
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Fig. 4. Localizarea aşezării Glina de la Vărăşti. Vedere din satelit.

Fig. 5. Localizarea aşezării Glina de la Bila. Vedere din satelit.
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Armament, tactică şi psihologia războiului
în Roma arhaică
Chiriţoiu Daniel Alexandru

Abstract
The present article is concerned with analysing the nature of Roman warfare based primarily
on the description of the manipule army in Livy (8.8-10). Based on the literary and archaeological
evidence the adoption of the more ﬂexible formation and the disappearance of the phalanx was a
slow process, modelled on the previous Servian organisation that involved both light and heavy
infantry. The new tactical array initially had more reserve troops (the rorarii and the accensi),
which were gradually integrated in the ranks of heavier types of infantry but the phalanx never did
disappear, a new and improved form being adopted by the triarii (‘spearmen’). Also the shift to
the maniple- based legion was dictated by the nature of war in the Italian peninsula (and also by
its topographical conditions), which consisted mainly of cattle-raids and plunder expeditions (with
the occasional pitched battles) where mobility and speed were of the essence (both were given by
the lighter, better protecting equipment). Thus it is only natural that troops with higher mobility
(like cavalry and light infantry) suffered a more rapid development, gradually replacing the older,
‘rusty’ phalanx. I tried to consider the role of the aristocracy in this type of war and the possibility
of it taking certain campaigns into its own hands (like it did in the case of the war with Veii). I also
examined roman militarism and attitude towards war and the role of monomachia in roman society
and culture. The role of the general and its ofﬁcers were not neglected, my hypothesis being that,
at this time it was mainly psychological, ﬁghting in the ﬁrst ranks and encouraging the soldiers,
rather than tactical.

Vom începe analiza noastră prin prezentarea
în linii mari a organizării descrise de Titus Livius1
(redarea intergrală a textului neﬁind posibilă aici
datorită spaţiului) pentru ca apoi să trecem la
observaţii2. Astfel vedem că falanga a dispărut3,
romanii ﬁind organizaţi într-o formă mai ﬂexibilă,
în mai multe linii, manipulii înlocuind centuriile
ca unitate tactica (centuria ﬁind echivalentă, în
linii mari, cu enomotia grecească). Prima linie de
luptă era alcătuită din 15 manipuli (un manipul
ﬁind alcătuit din două centurii4; vezi în continuare
ce se spune despre numărul total de soldaţi şi cei
care alcătuiau ultimele rânduri; Connolly5 calculează şi ajunge la un număr de 30 de soldaţi în
ﬁecare centurie, fapt posibil din ceea ce ştim din
descrierea lui Polybios) de hastati, separaţi între
ei printr-un spaţiu liber, şi purtând scutul oval
italic cu toţii („aliam turbam scutatorm habebat”).

Fiecare manipul conţinea 20 de soldaţi uşor
înarmaţi, numiţi leves înarmaţi numai cu lance şi
suliţe („hastam...gaesaque gerebat”). Leves şi
hastati erau cei mai tineri dintre soldaţi. Apoi
urmau cele 15 manipule de principes, oameni mai
în vârstă, înarmaţi tot cu scutum şi cu arme remarcabile (nu se spune nimic despre acestea: „scutati
omnes, insignibus maxime armis”). Aceste două
corpuri de 30 de manipuli formau linia numită de
antepilani în spatele cărora se găseau alte 15
unităţi (ordines), ﬁecare cuprinzând 3 subunităţi,
din care prima se numea primum pilum. Un astfel
de ordo era alcătuit din 3 detaşamente (vexillum),
unul de triarii, veteranii, al doilea de rorarii şi al
treilea de accensi pe care se putea conta mai
puţin, şi număra 186 de oameni6.
În continuare Titus Livius descrie cum avea
loc efectiv lupta. Acesta ne spune că hastati atacă
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mai întâi, însă este de presupus bazându-ne pe ce
ştim despre legiunea de mai târziu7, că leves sunt
cei care hărţuiesc duşmanul aruncand suliţele
asupra acestuia, pentru ca după ce aceştia se
retrag să intre în acţiune hastati. Dacă nici ei nu
reuşesc să pună pe fugă pe oponenţi, se retrag
printre manipulii principes-ilor, aceştia continuând
lupta, cu hastati în urma lor. Triarii rămân în
genunchi în spatele tuturor, cu piciorul stâng în
faţă (cu siguranţă cel protejat de cnemidă8), cu
scutul sprijinit pe umăr şi lancea înﬁptă oblic în
pământ9, ca o palisadă. Dacă nici principes nu au
reuşit să învingă adversarul, se retrag printre
manipulii de triarii care intervin. Romanii
considerau că triarii nu ajungeau sa lupte decât
în situaţii foarte grele, de aici şi proverbul „lupta
a ajuns până la triarii” pentru a descrie o astfel de
situaţie10. Aceştia, după ce primiseră prin spaţiul
dintre manipulii lor pe principes şi pe hastati,
reînchid rândurile şi, formând o singură linie
compactă, atacă duşmanii în viteză, ştiind că nu
mai au reîntăriri care i-ar putea ajuta. Autorul ne
spune că acest atac stârnea de obicei panică în
rândul duşmanilor, care se aşteptau la o retragere
şi nu la o nouă confruntare cu o altă linie de luptă.
Titus Livius spune că la data respectivă armata se
compunea din patru legiuni de circa 5000 de
pedestraşi şi 300 de călăreţi de ﬁecare legiune.
Aceasta ar ﬁ în linii mari descrierea făcută de
autor, în continuare ﬁind înfăţişată lupta propriuzisă şi cum se comportă fiecare tip de unitate.
Trebuie spus de la început că foarte mulţi autori
resping din start descrierea aceasta, spunând că se
inspiră prea mult din Polybios şi că este o încercare de reconstituire bazată pe dovezi preluate de
la anticari, care au fost greşit înţelese.Un astfel de
opozant este G.V. Sumner 11 care consideră că
este imposibil ca o astfel de armată să ﬁ existat în
realitate. Totuşi, în opinia mea, argumentele sale
sunt destul de neconvingătoare, mai ales prin
încercarea sa de a pune de acord descrierea
aceasta cu cea a lui Polybios (făcând exact lucrul
îl acuză pe Titus Livius, anume că „modernizează”
adaptând pe alocuri) din cartea a VI-a. Singurul
argument care poate ﬁ oarecum luat în considerare
este încercarea lui Titus Livius de a pune de acord
organizarea armatei cu cea a celor 5 clase serviene,
cele 90 de centurii de rorarii, triarii şi accensi
ﬁind inacceptabile, ca şi cele 150 de centurii per
legiune. Un răspuns foarte interesant îl oferă

Connolly 12 care subliniază faptul că legiunea
descrisă de Titus Livius are 45 de unităţi de luptă
tactice, 15 ordines în spatele a 30 manipule.
Această armată ar reprezenta după el armata
serviană din care a dispărut falanga hoplitică 13
(deci centuriile de iuniores din clasele II-IV=
infanteria înarmată în manieră italică+15 centurii
de iuniores din clasa a V-a=trupele uşoare)
Primele trei clase ar reprezenta deci hastati,
principes şi triarii, rorarii ce-a de-a IV-a iar
accensi şi leves a V-a.
Ipoteza este într-adevăr foarte interesantă şi
poate ﬁ susţinută în opinia mea de alte argumente.
Deşi probabil împărţirea iniţială serviană nu
consta în 5 clase, existau cu siguranţă diferenţe
de armament şi de stiluri de luptă între soldaţi14.
Mai mult conform lui J. E. Lendon15 romanii ar
fi adoptat o formă arhaică a falangei în care
soldaţi uşor înarmaţi se amestecau cu falangiţii,
şi nu cea raﬁnată de secol V-IV16
Romanii ﬁe au preluat această formă, ﬁe au
alcătuit ei un dispozitiv de luptă în care infanteria
uşoară lupta alături de cea grea. Desigur ambele
variante sunt posibile, romanii luând un model şi
perfectându-l. Este deci ilogic ca între această
primă organizare falangită şi armata descrisă de
Polybios să nu existe etape intermediare. În opinia
mea descrierea lui Titus Livius trebuie luată serios
în considerare atunci când discutăm despre
sfârşitul armatei falangite. Cu siguranţă această
nouă modalitate de luptă nu s-a născut dintr-o
dată, ci a avut mai multe etape preliminare.
Argumentele lui Sumner privind numărul de
tribuni şi creşterea numărului legiunilor 17
presupun din start că legiunea rămâne neschimbată
în ceea ce priveşte modul de luptă (anume
falanga). Ori acest lucru este aproape imposibil.
Chiar dacă cele 20 de centurii din clasele II-III ar
ﬁ fost acceptate abia în 40618, ele nu ar ﬁ putut
lupta tot sub formă de falangă datorită naturii
echipamentului. Mai mult, Sumner consideră că
Titus Livius se contrazice când atribuie lui Servius
Tullius introducerea scutului. 19 Dar din contră
acesta spune clar „scuta pro clipeis fecere” deci
şi cei care foloseau clipeus acum folosesc scutum20. Intr-adevăr în 406 s-a întâmplat ceva, dar
nu este vorba de acceptarea celor două clase
cenzitare ci de o primă schimbare în linia de luptă
romană. S-a generalizat folosirea scutului oval,
introducându-se o nouă dispunere tactică, fapt
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care nu s-a petrecut ex nihilo, ci având în spate o
lungă perioadă de folosire a acestui tip de
armament şi a unei modalităţi alternative de luptă
(reprezentată după cum am văzut de cele 20 de
centurii ale claselor II şi III; ca o comparaţie şi
Marius a reformat armata bazându-se pe o unitate
deja existentă, anume cohorta, care este în epoca
ce îl precede o formaţiune alcătuită câte un
manipul din ﬁecare categorie de soldaţi, hastatii,
principes şi triarii21. Interesant este de văzut ce a
determinat această schimbare. Intenţionez să fac
o discuţie mai detaliată asupra acestor motive mai
târziu, când voi lua în calcul natura războiului în
această perioadă, dar menţionez acum doar două
dintre cele mai importante : eﬁcienţa mai mare a
armamentului pseudo-claselor II şi III (care
probabil este legat deja de un alt tip de luptă,
diferit de cel falangit, mai bine adaptat şi condiţiilor de relief ale Italiei) dovedită împotriva
diverselor raiduri ale volscilor şi aequilor (precum
şi inerenta rapiditate şi manevrabilitate a acestor
trupe comparativ cu falangiţii) şi ethos-ul militar
aristocratic, bazat pe virtus, care implică o
agresivitate mai mare a soldatului, implicit o mai
mare dorinţă de luptă om la om. 22 Diferitele
variante privind momentul cronologic al adoptării
organizării manipulare, în opinia mea, susţin
această argumentare: tradiţia o pune pe seama lui
Camillus23, cândva după dezastrul de la Allia şi
prădarea Romei de către galli iar în Sallustius
apare ideea conform căreia romanii au preluat
armamentul ofensiv de la samniţi 24, fie că se
referă la primul război samnit, fie la al doilea
(ceea ce ar sugera un proces treptat şi nu o schimbare bruscă; vezi mai jos). Pentru a ne lămuri
asupra acestei aﬁrmaţii este necesar să examinăm
tipul de armament descris de Titus Livius. În
legătură cu leves, acesta ne spune că încă mai
folosesc hasta, dar şi gaesum care este un tip de
suliţă grea, care nu trebuie confundată cu pilum.
Astfel coroborând spusele lui Titus Livius cu cele
ale lui Sallustius sunt posibile două concluzii: ﬁe
romanii au preluat de la samniţi în primul război
(343-341) acest tip de armă, pe care l-au
perfecţionat mai apoi, transformându-l în pilum,
fie foloseau deja un tip de armă de aruncat
(gaesum) şi au preluat pilum-ul de la samniţi,
după al doilea război (311, dar vezi şi mai jos)
recunoscându-l ca ﬁind superior25. În orice caz
organizarea de tip manipular exista probabil încă
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din 406 într-o formă incipientă, ﬁind perfecţionată
pe parcurs prin introducerea de noi tipuri de
armament, aﬂat intr-o relaţie de interdependenţă
cu aceasta. Şi Warry este de acord cu această
flexibilitate a formaţiunilor de luptă, care este
interdependentă cu tipul de armament folosit,
spunând că în epocă era din ce în ce mai folosită,
Xenophon relatând deschiderea rândurilor pentru
a permite carelor de luptă să treacă printre soldaţi,
fără a-i vătăma.26
După mine, aﬁrmaţia lui Connolly27 că deja
arma primară ofensivă era pilum-ul este o supoziţie incorectă, în primul rând datorită faptului că
leves aici folosesc gaesum ceea ce face mai
probabilă utilizarea acestui tip de armă şi de către
celelalte tipuri de infanterie, iar în al doilea rând
după cum însuşi Connolly 28 o afirmă, primul
pilum descoperit datează din ultima parte a
secolului III. Prima atestare documentară a folosirii acestui tip de armă datează din 293 29, în
timpul celui de-al treilea război samnit dar prima
folosire autentică ar putea data din 25130 deci din
timpul primului război punic.
Pentru a conchide, putem identiﬁca mai multe
etape ale acestei transformări petrecute la nivelul
armatei romane: introducerea sau mai bine zis
generalizarea utilizării scutului de tip oval şi a
organizării tactice sub formă de manipuli, bazată
pe o organizare preexistentă (probabil 406),
introducerea unei arme de aruncat de tip suliţă
(aceasta putând ﬁ legată totuşi şi de introducerea
scutum-ului, posibilă preluare de la galli 31) şi
perfectarea stilului de luptă manipular şi a armamentului (fie prin preluare, fie prin dezvoltare
directă a armamentului deja existent).
În legătură cu armamentul acestei perioade,
deşi Titus Livius nu ne-o spune direct în acest
pasaj, cu siguranţă soldaţii foloseau un tip de
gladius32, menţionat în capitolul său despre reforma serviană, dar şi de Dionysios din Halicarnas
care o numeşte ξιφos 33 nefiind însă vorba de
gladius hipaniensis despre care ştim că se
foloseşte cu siguranţă în secolul al II-lea (sau mai
devreme, de la sfârşitul secolului III 34, fiind
adoptată în timpul celui de-al doilea război
punic35), cele mai vechi două exemplare ﬁind cele
descoperite la Smihel, în Slovenia şi care datează
din 175.36 Eliminând această variantă, îmi pun
întrebarea ce tip de sabie ar ﬁ putut folosi romanii
în acea perioadă. În ajutor ne sar iarăşi dovezile

2008, vol. 11, anul XIV, p. 91-116

https://biblioteca-digitala.ro

94

Chiriţoiu Daniel Alexandru

arheologice: pentru perioada villanoviană (cca.
Sec VIII) avem săbii care variaza de la modelul
scurt, descris ca „stabbing sword”, sabie de
împuns, până la cel mai lung folosit mai ales
pentru tăiat (aşa numita „slashing sword”) 37.
Acestea erau făcute din bronz deşi există şi câteva
exemple din ﬁer; cel mai cunoscut tip este cel cu
antnnae 38 care era în principal o sabie pentru
împuns. Odată cu preluarea falangei este inevitabil
ca romanii să ﬁ preluat tipul de sabie folosit de
etrusci şi care, începuse să câştige popularitate şi
în rândul hopliţilor greci, dar şi în Spania39 anume
kopis-ul şi care este posibil chiar să ﬁ originat în
Etruria.40 Acest tip ar ﬁ evoluat din tipul menţionat mai sus, cel cu antennae 41, existând în
paralel şi tipul de sabie hoplitică greacă42. Atât
kopeis (falcatae) cât şi stabbing-swords evoluate
din modelul cu antennae ar ﬁ putut ﬁ folosite de
romani în perioada reformei serviene, unele tipuri
existând poate până în perioada la care ne referim
acum. Totuşi uitându-ne la săbiile de tip celtic
putem trage o con cluzie (deşi discutabilă) că
gladius hispaniensis ar ﬁ putut evolua şi din acest
tip43, ﬁind o preluare şi o îmbunătăţire a acesteia,
fapt care nu ar ﬁ deloc străin romanilor. În fapt
daca am lua în considerare tot ce am discutat până
acum am vedea că romanii au preluat atât
armament cât şi tactici de luptă de la toţi vecinii
săi, îmbunătăţindu-le şi aducându-le cât mai
aproape de perfecţiune.
În ceea ce priveşte armurile iarăşi Titus Livius
nu ne spune nimic. Propun aceeaşi metodă, de
reconstituire plecând de la cele mai vechi piese
cunoscute şi folosite în Italia, atât de etrusci şi
romani, cât şi de vecinii lor. În ceea ce îi priveşte
pe primii, ştim că armamentul lor era în mare cel
de tip falangit, cu o cuirasă sculptată de tip grec,
existând însă şi exemple de pieptare rotunde de
bronz44. O paralelă cu organizarea serviană este
foarte logică aici (vezi nota 37). Mai mult în
armamentul samnit vedem două tipuri de cuirase,
cea sculptată şi cea cu trei discuri45 (dar scuturi
şi armament defensiv, respectiv scuta făcute dintrun lemn uşor acoperite cu piele de animal, care ar
fi o variantă uşoară a scutum-ului traditional,
folosit în acţiuni rapide pentru care samniţii erau
renumiţi) care ar corespunde celor două tipuri de
infanterie romană. Interpretarea ar putea ﬁ aceea
că circumstanţele asemănătoare pentru toţi şi tipul
de relief care impunea un anume tip de război, a

dus la o dezvoltare similară a echipamentului
populaţiilor italice. Pentru a argumenta această
idee avem şi cuirasa rotundă folosită de aequi şi
volsci, care este fără îndoială o variantă a celei
etrusce46 şi pe care o vedem folosită şi de romani47
mai târziu. Probabil că acest tip de armură era
folosită de romani şi la momentul la care face
referire Titus Livius. Nu putem să nu reiterăm
ideea adoptării de către aceştia din urmă a echipamentului care le conferea cea mai mare ﬂexibilitate
şi cea mai mare eﬁcienţă, perfecţionându-l în timp.
La data menţionată (340) coiful de tip Montefortino începuse să fie folosit de majoritatea
italicilor, ca urmare a influenţei gallice de la
începutul secolului al IV-lea48ﬁind o consecinţă a
raidurilor acestora în peninsulă. Totuşi mai
popularul tip Negau, apărut cândva în secolul al
VII-lea 49, continuă să fie folosit şi el până în
secolul al IV-lea, derivând din el diferite forme.
Alături de acesta se regăseşte şi tipul ItaloCorintic, apărut în secolul al VI-lea şi aﬂat şi el
încă în folosinţă până în secolul al III-lea 50.
Probabil că toate aceste tipuri de coif se regăsesc
în armata romană descrisă de Titus Livius în
cartea a VIII-a, lucru inerent faptului că armamentul era cumpărat de cetăţean (deşi statul încă
din 406 îi acorda un stipendium pentru cheltuieli
militare şi întreţinere, care presupunea probabil şi
achiziţionarea şi repararea de echipament), şi era
imposibil de impus o standardizare.
Ceea ce mai observăm (din descrieri dar şi
din ce ştim mai târziu despre legionari51) este dispariţia graduală a cnemidelor din dotarea soldatului roman. 52 Despre triarii ni se spune că
poartă una singură iar despre ceilalţi nu ştim
nimic, deşi putem presupune acelaşi lucru.
Un aspect nu a fost luat în considerare până
acum, şi anume structura de comandă. Titus Livius
vorbeşte despre tribunii militari, care erau oﬁţeri
superiori, aleşi în posturi de comandă în fruntea
legiunii53. Mai sunt menţionaţi centurionii54, despre
care ştim de la Polybios că sunt 2 în fiecare
manipul, însă aici nu ni se dă o indicaţie clară cu
privire la numărul lor55 (şi nici nu se spune nimic
despre optiones şi signiferes; totuşi Titus Livius
vorbeşte la sfârşitul capitolului al 8-lea despre un
subcenturio care ar putea ﬁ identiﬁcat cu un optio
de mai târziu), însă plecând de la nume şi de la
ceea ce ştim dintr-o perioadă mai apropiată, putem
susţine ca ipoteză de lucru că pasajul (vezi nota 56)
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se referă la organizarea descrisă şi că erau
într-adevăr doi centurioni şi un vexillarius
Până acum a fost discutată legiunea manipulară strict din punct de vedere organizatoric şi al
armamentului. Acum vom comenta pe marginea
descrierei liviene a felului cum luptă efectiv
armata romană. Vom încerca şi să vedem mai
detaliat de ce s-a trecut la acest tip de luptă.
La începutul capitolului al 8-lea Titus Livius
ne spune că înainte de legiunea manipulară
romanii luptau sub formă de falangă, exprimarea
sa fiind: „et quod antea phalanges similes
Macedonicis, hoc postea manipulatim structa
acies coepit esse”. Traducerea ar ﬁ următoarea:
„şi ceea ce înainte [fusese o armată de] falange
similare cu ale Macedonenilor, apoi a început să
ﬁe o linie de luptă organizată pe manipuli”56 La
o primă vedere am putea crede că la un moment
dat armata romană ar fi fost influenţată de
dispozitivul de luptă macedonean. În sprijinul
acestei aﬁrmaţii, Lendon57 îl citează pe Dionysios
din Halicarnas care vorbeşte despre o suliţă care
necesita o priză a ambelor mâini.58 Totuşi acest
lucru ar împinge adoptarea legiunii manipulare
mult mai aproape de războiale punice, contrastând
cu dovezile pe care le-am prezentat până acum.
Mai mult, nu a fost descoperit echipament caracteristic falangiţilor macedoneni în Italia. În orice
caz este clar că aici, daca ar ﬁ să o interpretăm ca
atare, aﬁrmaţia lui Titus Livius ar ﬁ anacronică,
romanii neavând cum să lupte sub formă de
falangă macedoneană înainte ca aceasta să fie
perfectată! Astfel propun o citire diferită a pasajului59: prin „phalanges similes Macedonicis”
trebuie să întelegem o explicaţie venind din partea
lui Titus Livius pentru cei care nu erau familiari
cu acest tip de organizare. Falanga macedoneană
era probabil mai cunoscută decât cea greacă clasică şi de aceea este folosită ca punct de referinţă,
ﬁind după noi clar că autorul se referă la dispozitivul ce începe să ﬁe folosit din secolul al VI-lea
de către romani (falanga hoplitică). Trebuie să
observăm, tot în favoarea autenticităţii acestei
descrieri, (poate nu totală, dar cel puţin în părţile
cheie) că, în general autorii antici descriu în
detaliu chestiuni considerate de ei necunoscute
contemporanilor. În această idee este luată în
discuţie această organizare timpurie, pentru că
este considerată mai puţin (dacă nu chiar deloc)
cunoscută. Caesar nu descrie organizarea armatei
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din timpul său tocmai pentru ca e sigur că toţi
romanii au o idee despre ea. Polybios vorbeşte
compatrioţilor săi greci atunci când explică cum
este constituită armata romană, şi nu romanilor,
dintre care majoritatea avusese ocazia să lupte
în ea.
Pentru a înţelege pe deplin mecansimul de
luptă manipular consider utilă o prezentare a
felului în care lupta falanga greacă clasică.
Xenophon prezintă singura descriere detaliată a
acesteia, dar, ﬁind spartană trebuie să presupunem
că nu acesta este standardul. Enomotia era cea
mai mică unitate în falangă, iar dispunera soldaţilor în interior putea varia (de la 6 coloane şi
6 rânduri, pâna la 3 coloane şi 12 rânduri ca spartanii la Mantinea60). În orice caz ideea era o cât
mai mare profunzime a rândurilor care ar fi
conferit un avantaj psihologic foarte important61,
culminând cu faimoasa dispunere de la Leuctra a
falangei tebane, pe 50 de rânduri62. Modelul cel
mai des aplicat de istoricii moderni este cel al
othismos-ului, sau al împingerii în masă. Astfel,
falanga se îndreaptă spre duşmani cântând peanul
şi scoţând strigăte înfiorătoare, cu scopul de a
intimida adversarul, făcându-l să se retragă chiar
inainte de confruntarea propriu zisă. Odată ce
armatele ar ﬁ intrat în contact, ar ﬁ început să se
împingă una pe alta, primele rânduri ciocnindu-se
scut în scut iar soldaţii din spate împingând cu
putere63 (ca într-o grămadă la rugby). În tot acest
timp soldaţii se loveau cu suliţele, câştigând cei
care reuşeau primii să pună pe fugă cealtă falangă.
Probabil cam aşa se petreceau lucrurile şi la
romani, însă, în cazul acestora din urmă crucial
este tipul adversarilor întâlniţi, precum şi mentalitatea luptătorilor. Cu siguranţă trupele uşoare
şi cavaleria aveau un rol mult mai important,
circumstanţele ducând în cele din urmă la renunţarea (parţială, şi vom vedea imediat de ce) la
falangă. Dar să examinăm tactica manipulară:
vedem cum pe rând manipulii fiecărui tip de
trupă, dacă este învins, se retrag printre manipulii
trupei aﬂate în spatele său (deci mai întâi intră în
luptă hastati, aşa cum spune Titus Livius şi dacă
sunt învinşi se retrag printre manipulii principesilor, aceştia intrând în acţiune). Această manevră
presupune o intercalare a manipulilor, rezultând
ceea ce autorii au numit „quincunx” amintind de
faţa cu numărul 5 a unui zar. 64 Totuşi rămâne
problema golurilor dintre manipuli. Rămâneau
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acestea pe parcursul bătăliei sau erau umplute
cumva, ﬁe prin mărirea distanţei dintre soldaţi
(deşi această manevră nu apare nicăieri în surse)
ﬁe altfel? Intr-adevăr prezenţa unor spaţii în linia
de luptă ar ﬁ fost periculoasă, permiţând soldaţilor
care luptau într-o ordine mai deschisă (spre exemplu celţii) să se inﬁltreze şi să atace din ﬂanc. O
posibilă rezolvare a problemei ar putea ﬁ umperea
golurilor între manipulii de hastatii şi principes
la fel ca în cazul triarii-lor, prin deplasarea
laterală a centuriei din faţă65 (de aici şi numele
comandantului ei probabil, centurio prior66) şi
înaintarea celei din spate pentru a forma un front
continuu. În cazul înfrângerii procedura era
inversată, manipulii retrăgându-se printre cei ai
trupelor din spate. Goldsworthy67 consideră ca
schimbarea dispunerii tacitce chiar în faţa
duşmanului este o manevră periculoasă, pe lângă
diﬁcultatea şi necesitatea unui spaţiu şi a unui
teren favorabil. Nu vom intra în profunzimea
acestei probleme deoarece considerăm că nu
există suﬁciente dovezi pentru perioada noastră
pentru a o face.
Acum să examinăm problema triarii-lor, care
se găseşte după mine în conexiune directă cu ce
am spus mai înainte despre falangă. Am încercat
să găsim o dată pentru suprimarea acesteia, dar,
dacă privim cu atenţie modul de luptă al triariilor, vedem că de fapt, într-o anumită formă, ea nu
dispare din armata manipulară 68 În spiritul lor
conservator, dar şi inovator în acelaşi timp,
romanii au păstrat ce era mai bun din ﬁecare stil
de luptă. Astfel modul mai relaxat de luptă
caracteristic italicilor se regăseşte la principes şi
hastati, în timp ce triarii sunt reminiscenţele
vechii falange hoplitice, îmbunătăţită şi regândită.69 Dacă l-am crede pe Dionysios din Halicarnas70, organizarea descrisă de Titus Livius e
exact opusul celei descrise de el, în care falanga
stă în primul rând iar celelalte clase în spatele
acesteia. Deci, ca urmare a eﬁcienţei mai mari a
stilului de luptă italic (cel puţin în situaţiile
întâlnite), situaţia s-a inversat, falanga devenind
un „last resort”, o poliţă de asigurare în cazul în
care lupta ar decurge defavorabil romanilor,
aceştia având nevoie de o modalitate rapidă de
retragere. Vedem deci cum o mare parte din
armată a fost mutată în faţă pentru a se putea
folosi de armele de aruncat (un tip de pilum,
gaesum) şi a rupe rândurile atacatorilor.

În ceea ce îi priveşte pe rorarii şi accensi aici
îi vedem luptând înaintea triarii-lor, poate din
cauza dorinţei lui Titus Livius de a păstra veridicitatea povestirii sale. Însă o analiză a denumirilor celor două tipuri de trupe relevă faptul că
este într-adevăr probabil ca ei să ﬁ fost reîntăriri
pentru primele două linii71. În fapt acest lucru nu
este deloc improbabil, romanii schimbându-şi
organizarea militară ar ﬁ dorit ca ultima linie să
aibă un caracter defenisv mai pronunţat, în cazul
unui insucces. Ar mai fi de menţionat că după
mine, caracterul mult mai defensiv al legiunii
liviene comparativ cu legiunea polybiană (pe care
Sumner îl considera ireal) ar corespunde exact
unei tranziţii în ceea ce priveşte organizarea
militară72. Trecerea de la falangă la acest tip de
dispozitiv ar presupune exact păstrarea în rezervă
a mai multor trupe, tocmai în eventualitatea unui
posibil eşec al primelor linii, dar şi ca motivare
psihologică pentru acestea care nu ar mai avea,
ca în falangă, un număr atât de mare de soldaţi
care să îi susţină din spate (chiar dacă ar fi
organizaţi în unităţi mai mici din punct de vedere
numeric). Dispariţia rorarii-lor şi accensi-lor (sau
mai degrabă integrarea lor în rândul manipulilor
de hastati şi principes ducând la creşterea numărului de soldaţi din manipulele acestora faţă de
cele ale triarii-lor, cunoscută din descrierea
polybiană) ar putea ﬁ, prin urmare, consecinţa
caracterului din ce în ce mai ofensiv al legiunii şi
a diminuării necesităţii psihologice de a avea mai
multe trupe în rezervă (aşa cum ştim, spre
exemplu, că trupe mai bine instruite puteau lupta
în formaţiuni mai puţin profunde, tocmai datorită
priceperii şi a curajului rezultate de pe urma
acumulării de experienţă73; la fel este şi cazul noi
legiunii romane, care în urma acumulării de
experienţă în această formulă nu mai are nevoie
de susţinere, atât tactică cât şi mai degrabă psihologică).
Fără a avea pretenţia de a ﬁ epuizat subiectul,
consider necesară la acest punct tratarea motivelor
pentru care romanii au adoptat acest tip de lupta.
Pentru a face acest lucru trebuie să vedem care
este caracterul războiului la începutul republicii,
cum gândesc şi cum se comportă romanii vizavi
de acesta.
Stephen Oakley caracterizează războiul de la
începutul republicii ca pe o serie de conﬂicte în
Italia centrală între cei care locuiesc câmpiilor şi
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cei din munţi74. Primii sunt volscii şi aequii şi mai
târziu samniţii care fac frecvent raiduri împotriva
romanilor şi a latinilor în general. Motivele date
de autor sunt suprapopularea şi nevoia celor de la
munte de noi păşuni (de aici şi numeroasele
mituri ale „izvoarelor sacre” în Italia, asupra
cărora vom mai reveni75). Deci raidul de pradă
este o primă şi foarte importantă formă a
războiului de început, acesta putând ﬁ privit ca o
stare de nesiguranţă generală şi de microconﬂicte
permanente. În fapt ideea de rerum repetitio a
ritualului feţial poate ﬁ interpretată la origine ca
o cerere de înapoiere a bunurilor furate, prada
fiind un element foarte important în această
perioadă, ca dovadă şi punctele din foedus Cassianum care fac referire la aceasta.76Deducem deci
că războiul în această perioadă avea un caracter
pronunţat economic şi unul anual77
Titus Livius face de nenumărate ori referire
la această stare, spunând :”neque pax, neque
bellum fuerat”78. Deci o stare ambigua, caracterizate de raiduri de pradă şi de scurte incursiuni
împotriva duşmanilor. Acum urmează întrebarea
logică: de cine erau întreprinse aceste raiduri? O
făcea oare falanga? Puţin probabil, având în
vedere natura lor. Probabil trimiterea întregii
armate se făcea doar în situaţii extrem de grave,
cum vedem în cartea a II-a capitolul 22. În opinia
mea împotriva acestui fel de acţiuni erau trimise
fie cavaleria, fie infanteria uşoară (sau doar o
parte din ea, vezi în continuare), fapt care a dus
la dezvoltarea importanţei acesteia din urmă şi a
înlocuirii sistemului falangit. În sprijinul acestei
aﬁrmaţii aducem capitolul 26 tot din cartea a II-a,
care ne arată cum consulul şi fostul dictator Aulus
Postiumius aduc împotriva unei incursiuni a
sabinilor caracterizată de autor ca „tumultus enim
fuit uerium quam bellum”, toată cavaleria şi o
armată aleasă din pedestrime „Missus extemplo
eo cum omnibus copiis equitum A. Postumius, qui
dictator bello Latino fuerat; secutus consul
Seuilius cum delecta peditum manu79” . Vedem
că şi termenul folosit aici, manus, aduce aminte
de manipulus, ﬁind clar că nu poate ﬁ vorba decât
de infanteria uşor înarmată şi nu de o parte din
falangă, care pe lângă faptul că s-ar fi mişcat
foarte greu, nici nu ar ﬁ putut funcţiona separat,
ca un manipul sau mai târziu o cohortă.80
După mine este clar că acest tip de a purta
războiul a determinat transformările la nivelul
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organizatoric despre care am vorbit. Tim Cornell81
e de părere că acest tip de conﬂict devine din ce
în ce mai rar pe măsură ce ne apropiem de
mijlocul secolului al V-lea, când războiul devine
un fenomen mult mai organizat iar raidurile
aequlior şi volscilor devenind mult mai rare. Intre
442 şi 411 campanii împotriva volscilor sunt
înregistrate numai în 3 ani iar împotriva aequilor
numai în 4. Autorul oferă explicaţia că treptat
aceste populaţii au devenit mai sedentare (şi
exclude ideea că sursele sunt lacunare, pentru că
încă înregistrează evenimente minore, ca epidemii
şi lipse de cereale). În ciuda faptului care nu poate
ﬁ negat, anume că spre sfârşitul secolului al V-lea
romanii poartă război într-o manieră mai
organizată, nu putem crede că înainte de această
dată nu existau bătălii tradiţionale sau că întreaga
armată nu era utilizată. Aduc exemplu iarăşi
capitolul 22 din cartea a II-a din Titus Livius,
unde ni se spune că romanii au dus întreaga
armată pe teritoriul volscilor, care temându-se au
predat ostatici fără să lupte. Exprimarea lui Titus
Livius lasă să se înţeleagă că de data aceasta era
vorba de toată armata, „in Volscum agrum
legiones duxere” şi nu ca mai înainte doar o mână
de soldaţi. Acest fapt duce şi la răspunsul rapid al
volscilor, (factorul de intimidare fiind crucial)
care cu siguranţă nu erau pregătiţi pentru o luptă
în toată regula cu romanii. După mine probabil
pentru a face faţă unui raid era trimis un contingent
minim de trupe iar dacă situaţia ieşea de sub
control era adusă o armată „oﬁciala”, sub forma
unei legiuni-falangă82.
Astfel, în opinia mea, putem consideră că
există două tipuri de război pentru aceste secole
în Italia: expediţia de pradă, care, după cum am
văzut, dispare treptat şi modul organizat, în care
participă toată armata, cum este de exemplu
războiul împotriva cetăţii Veii. 83 Chiar luptele
purtate cu aceasta ne arată dublul caracter al
războiului, variind de la raidurile de pradă de la
începutul secolului V până la lungul asediu al
cetăţii, de la sfârşitul acestuia (406-396) În
legătură cu conﬂictele cu Veii Titus Livius84 narează un episod care este foarte interesant atât în
analiza acestui tip de conﬂict la scară redusă, cât
şi a ethosului militar aristocratic, anume cel al
celor 300 de Fabii.
Apropierea oraşului (ﬁind la doar 15 km85)
de Roma demonstrează încă o dată limitarea
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războiului la un anumit teritoriu. Cornell86 e de
părere că războiale cu această cetate diferă de cele
cu aequii şi volscii (spre exemplu), neﬁind raiduri
de pradă, ci conﬂicte organizate între oraşe stat şi
armatele lor 87. În continuare însă, recunoaşte
existenţa pe tot parcursul lor a raidurilor, prada
constituind şi aici un factor foarte important88.
Cauza principală a conﬂictelor între Roma şi
Veii era controlul drumurilor comerciale şi de
comunicaţii din vestul Italiei, care puteau trece ﬁe
prin teritoriu roman, ﬁe veientin89. Ca urmare a
avansului veienţilor în teritoriu roman în timpul
primului război (483-474) şi a ocupării colinei
Ianiculum din afara Romei, clanul Fabiilor, însoţit
de clienţi şi companioni, s-a oferit voluntar pentru
a conduce ostilităţile împotriva acestora, încercând
să ocupe un post de frontieră pe râul Cremera90.
Aici doream să ajung discutând toate acestea, şi
anume la întrebarea dacă pe lângă trupele uşoare
şi cavalerie, reprezentând armata „oficială”,
raidurile şi conﬂictele minore nu erau lăsate cumva şi în grija ginţilor, tocmai ca o reminiscenţă din
vremea când toate războiaiele erau purtate de
acestea. Ipoteza este ispititoare, mai ales la o
analiză atentă a fragmentului, juxtapusă cu ceea
ce ştim în general despre ideologia aristocratică
privind războiul. Ştim din Fasti consulares91 că
ginta Fabiilor era una din cele mai prestigioase în
vremea respectivă, între anii 485-479 unul dintre
consuli ﬁind membru al acestei familii. Astfel de
prestigiu trebuia să ﬁe întărit prin participare la
război, încununată de succes. Ii vedem deci pe
aceştia preluând asupra lor greul războiului şi
datorită caracterului său92, în descrierea lui Titus
Livius, care pune cuvintele pe seama consului
roman : „Adsiduo magis, quam magno praesidio,
ut scitis, patres conscripti, belum veiens eget.”
Deci Fabii iau asupra lor această acţiune tocmai
pentru că constă mai mult în acţiuni de pradă.
Este şi normal să o facă93, având în vedere că,
ţinând deama de recentele săpături arheologice,
teritoriile lor erau chiar la graniţa cu Veii 94, o
acţiune privată ar ﬁ însemnat apărarea propriilor
interese. Astfel îi vedem pe cei 306 Fabii pustiind
ţinutul cetăţii şi stabilindu-şi tabăra la Cremera (şi
pentru a contrabalansa posibilitatea de ofensivă a
veienţilor, care foloseau ca punct de legătură cu
malul stâng al Tibrului). Acest război de gherillă
durează până când veienţii se hotărăsc să ceară
ajutor şi intervin cu armata „oﬁcială”95 (cel mai

potrivit termen ar fi „regular army”). La acest
moment romanii fac acelaşi lucru, consulul
L.Aemilius aducând legiunile pe câmpul de luptă.
În opinia mea, bazându-ne pe acest fragment (dar
şi pe cel prezentat mai înainte, vezi p. 15) este
destul de sigur că micile acţiuni întreprinse de o
parte din armată (ﬁe vorba de o parte a infanteriei
sau de o gintă-vom discuta imediat autenticitatea
acestui episod) erau dublate de intervenţia
întregului corp în caz de necesitate.
Cât despre veridicitatea acestui episod părerile
sunt împarţite. Ogilvie96 este de părere că operaţiunile nu au fost conduse de Fabii, ci de statul
roman, care a trimis o legiune printre care se aﬂau
şi membrii ai acestei ginţi. El îl pune pe seama
înfloririlor ulterioare ale arhivelor păstrate de
Fabii, care eventual ar ﬁ fost menite să gloriﬁce
faptele de arme ale acestora. Pe lângă acest fapt
nu putem să nu negăm asemănarea foarte mare cu
episodul de la Termopylai, când 300 de spartani
ţin piept unei armate persane care numără un
milion de soldaţi 97 , care ar fi putut fie să-l
inﬂuenţeze ﬁe pe Titus Livius, ﬁe chiar pe Fabii
în elaborarea legendei acestui episod. Insă, în
ciuda tuturor acestor posibile înfrumuseţări sau
adăugiri ulterioare, nu se poate nega istoricitatea
de bază a faptului. Pentru a contrazice argumentul
lui Ogilvie (conform căruia romanii au trimis o
legiune să-i combată pe veienţii) considerăm că
este important pasajul din Dionysios 98 care ne
informează că într-adevăr romanii iniţial ar ﬁ vrut
să trimită o armată permanentă care să ﬁ e staţionată în garnizoane la graniţa cu Veii, dar pe
lângă costuri (care ar ﬁ fost prea mari), trebuia
luată în considerare disponibilitatea cetăţenilor de
a servi o perioadă aşa îndelungată. În plus, chiar
dacă nu credem sursele în ceea ce priveşte
distrugerea întregului clan al Fabiilor cu excepţia
unui membru99, totuşi uitându-ne în fasti consulares nu putem să nu observăm că, unde înainte
avusesem timp de 6 ani unul dintre consuli din
ginta Fabia, acum pe o perioadă de 12 ani (până
in 467) aceasta nu mai apare în anale100. Acest
lucru, coroborat cu ceea ce ştim despre poziţionarea teritoriilor Fabiilor, pot constitui argumente
în favoarea veridicităţii acestui episod.
Mai mult, în legătură cu războiul purtat numai
de o familie şi clienţii ei nu putem să nu observăm
în republica târzie tendinţa comandanţilor de a-şi
recruta soldaţii dintre clienţii lor, stabilind astfel
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o relaţie mult mai personală cu aceştia101, care ar
putea origina în fapt într-o epocă mult mai
îndepărtată când relaţia soldat-comandant era una
de o asemenea natură. Astfel îmi pun întrebarea
dacă procesul de recrutare pe triburi nu apare
cumva ca o încercare de a distruge solidaritatea
originară, de clan, şi stabilirea unei relaţii de
solidaritate a soldatului faţă de stat, decât faţă de
un comandant/şef de clan 102, legătură pe care
generalii secolului I încearcă s-o reînnoade.
Tot de Veii şi de asediul acestuia se leagă un
alt episod pe care l-am amintit şi anume introducerea sistemului manipular. Nu putem să nu ne
punem întrebarea de ce neapărat acum, într-o
acţiune atât de concentrată şi care la prima vedere
nu are nimic de-a face cu tipul de război discutat
până acum. Soluţia mea ar ﬁ următoarea: chiar
dacă cu siguranţă proporţiile asediului sunt cu
siguranţă exagerate de Titus Livius, nu putem să
nu ﬁm de acord că era cea mai mare operaţiune
militară întreprinsă de Roma până acum. Este clar
deci că majoritatea resursele în materie de oameni
ale romanilor se aflau acolo, fapt atestat şi de
introducerea tributum -ului ca modalitate de
minimalizare a pierderilor cetăţenilor care nu şiau putut strânge recoltele şi de a le oferi o sumă
de bani care să acopere cheltuielile impuse de
război. Chiar dacă raidurile amintite ale volscilor
şi aequilor se mai răriseră103 nu înseamnă neapărat
că dispăruseră din mentalul colectiv. Astfel o
împărţire a armatei în mai multe grupuri care s-ar
ﬁ putut detaşa de asediu şi interveni într-o situaţie
de urgenţă ne pare logică (mai ales ﬁindcă ar ﬁ
însemnat oficializarea unei situaţii care exista
deja, unităţi selectate din aceasta intervenind
frecvent împotriva raidurilor). Reforma este pusă
de tradiţie pe seama lui Camillus104, care nu ar ﬁ
trebuit neapărat să pună bazele şi a luptei pe trei
linii succesive (adoptat mai târziu şi care ar fi
combinat mobilitatea unităţilor cu siguranţa
oferită de întăriri, în special sub forma triarii-lor)
şi care ar ﬁ putut face această împărţire simplă
(înlocuind echipamentul falangiţilor cu cel
tradiţional italic, care conferea mai multă mobilitate dar şi mai multă protecţie, în special scutumul), iar după rechemarea sa din exil, chiar dacă cu
siguranţă nu s-a întors pentru a-i învinge pe galli,
ar ﬁ putut să continue ceea ce începuse. Ca urmare a înfrângerii de către galli la Allia105, acesta
ar fi putut să experimenteze cu noi tipuri de
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armament care ar ﬁ îmbunătăţit stilul de luptă ale
cărei baze le-ar ﬁ pus,106 falanga dovedindu-se
ineﬁcientă.107 În cele din urmă, conform teoriei
că cea mai bună armă împotriva unui tanc este alt
tanc, romanii ar ﬁ introdus folosirea unui tip de
suliţă grea, pe care l-ar ﬁ văzut utilizat de galli
(probabil gaesum, pe care îl menţionează Titus
Livius în cartea a VIII-a, perfecţionându-l până
au ajuns la pilum; dar vezi şi mai sus despre
folosirea aceastei arme). Aşadar, în opinia noastră
dovezile sugerează o evoluţie treptată a dispozitivului manipular şi nu o schimbare bruscă.
Acum că am văzut o parte din motivaţiile
care i-au facut pe romani să-şi schimbe modul de
a purta războiul consider că trebuie să le analizăm
şi pe cele de tip psihologic, care îi conferă acestuia un anumit particularism, diferenţiindu-l de
războiul din lumea greacă din aceeaşi perioadă.
Voi încerca să iau în considerare mentalitatea
aristocratică, precum şi rolul comandantului care
inevitabil provine din rândul acesteia, ﬁe că este
vorba de consul, dictator, magister equitum sau
tribunus. J.E Lendon108 pleacă de la premisa că
un rol important în adoptarea sistemului de luptă
manipular l-a avut agresivitatea inerentă romanilor,
acea furor, provenită din dorinţa acestora de a
obţine virtus dar şi recompense în război. Astfel
romanii şi datorită acestui fapt erau luptători
individuali mult mai buni, decât, spre exemplu,
contrapartida lor hoplită109. Aşadar, în timp ce alte
armate, spre exemplu cea ateniană, încercau să
recruteze soldaţii şi să-i grupeze în funcţie de
solidarităţi deja formate, ca cea tribală (spre
exemplu armata ateniană consta în 10 taxeis, unul
din ﬁecare trib110) romanii pun bazele unui sistem
de recrutare care pune accent mai mult pe
încredere în calităţile personale.111 Chiar dacă nu
sunt pe deplin de acord cu această afirmaţie,
trebuie să recunosc că romanii au o tradiţie de
luptă individuală care nu poate ﬁ ignorată şi că
acest tip de luptă juca un rol mult mai important
la ei decât la greci. Recunoscând acest fapt putem
conchide că într-adevăr romanii erau mult mai
agresivi şi se bazau mult mai mult pe pricepere
decât pe coeziunea unei formaţii. Aduc în sprijinul
aﬁrmaţiei mele articolul lui S.P. Oakley112, care
studiază tocmai această componentă a războiului
roman. Acesta oferă nu mai puţin de 31 de exemple de luptă individuală începând din perioada
regală până în republica târzie, comentându-le şi
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explicându-le pe larg. Nu este în interesul meu să
pornim aici o discuţie detaliată despre monomachie
dar doresc să subliniem anumite idei pe care le
consider a ﬁ caracteristice mentalităţii luptătorului
roman din perioada secolelor V-IV (şi care sigur,
cu sau fără anumite modiﬁcări, se vor propaga şi
în perioadele mai târzii)
Revenind la ce am spus mai înainte vizavi de
romani şi greci, nu doresc în niciun fel să negăm
faptul că aceştia din urmă aveau şi ei un ethos
militar foarte pronunţat. Dar acestă competiţie
între soldaţi (mai ales la nivelul elitelor, cum
vedem foarte bine în poemele homerice) este
eliminată odată cu introducerea sistemului hoplitic, al cărui succes sta în coeziunea formaţiunii
şi în limitarea pe cât posibil a iniţiativelor
personale. Asta nu înseamnă nici pe departe că
grecii aveau o pregătire militară inferioară
romanilor, ci că, în timp ce aceştia puneau odată
cu organizarea manipulară (dar şi mai înainte
după cum am văzut) mai mult accent pe calităţile
individuale de luptător al ﬁecărui soldat, în timp
ce, de pildă spartanii, deşi cu siguranţă extrem de
pregătiţi şi capabili de a face faţă unei ipotetice
lupte om-la-om, se axau mai mult pe ritmul unui
atac şi pe coeziunea ca grup113. Aşadar în timp în
falanga hoplitică se încerca pe cât posibil limitarea
acţiunilor indi viduale 114 , acestea fiind chiar
pedepsite, în legiunea manipulară acestea au ajuns
să ﬁe chiar răsplătite (vom vedea în continuare
cum). Lendon115 este de părere că tocmai acest
contrast între agresivitatea romana şi disciplina
pretinsă de falangă a dus la adoptarea dispunerii
manipulare. La temperarea avântului luptătorilor
contribuia şi disciplina romană, care avea ca scop
păstrarea formaţiunilor şi pedepsirea celor care le
părăseau116. Mai mult acelaşi autor117 insistă pe
diferenţierea între luptătorii tineri, care sunt cel
mai adesea caracterizaţi ca feroces şi personiﬁcări
ale furor, pasiunii sălbatice (care sunt în cea mai
mare parte protagoniştii duelurilor) şi cei mai în
vârstă care luptă în modalitatea cea mai puţin
aducătoare de glorie, falanga (e vorba de e vorba
de triarii din legiunea manipulară) pentru că ei au
avut parte de mai multă glorie. Astfel velites (în
cazul nostru leves), cei mai tineri luptători sunt
lăsaţi în prima linie tocmai pentru a îşi potoli
această sete de glorie şi a se angaja în luptă corp
la corp (Polybios118 ne spune că poartă piei de lup
pe cap pentru a se distinge şi a putea ﬁ recunoscuţi

de oﬁţeri şi implicit a se bucura de recunoaştere
în cazul unor fapte de vitejie; totuşi pentru
perioada noastră nu ştim cum arătau aceşti leves
şi nu trebuie să împingem analogiile prea departe).
Similară este considerată apărarea cetăţii de către
cei mai bătrâni, seniores, armata „de manevră”
ﬁind formată din iuniores. Observaţiile lui Lendon
sunt foarte interesante, după mine agresivitatea
romanilor contribuind cu siguranţă (alături de alţi
factori amintiţi) la schimbarea dispozitivului
tactic. Însă sunt de părere că nu neapărat cei tineri
caută cu precădere să se evidenţieze prin luptă în
această perioadă de care vorbim (deşi cu siguranţă
această tendinţă există într-o oarecare măsură), ci
aristocraţia. Vedem şi din perioade mai bine
documentate 119 cum consuli ca Marcellus şi
Marcus Servilius erau cunoscuţi ca duelişti reputabili. Pentru a merge şi mai departe, observăm
cum romaniii care au ucis un adversar în luptă
individuală, luându-i armura şi dedicând spolia
optima120, o atârnă în faţa casei ca semn de prestigiu, iar într-o criză de senatori, cei care aveau
casele marcate cu asemenea însemne erau cooptaţi
direct în senat (desigur, cum am văzut, majoritatea
dueliştilor erau aristocraţi). Cum ştim clar cine
avea acces în acesta (anume foştii magistraţi),
putem aﬁrma cu o oarecare certitudine că majoritatea posesorilor de spolia optima făceau parte
din aristocraţie, iar căutarea luptei individuale era
o caracteristică importantă a ethos-ului militar
aristocratic. Intr-adevăr virtus era considerată o
calitate superioară orcărei alta121, utilă mai ales
pentru a obţine prestigiu politic, candidaţii la o
magistratură adesea arătându-şi cicatricele
căpătate în luptă pentru a dovedi că o posedă122.
Intr-adevăr dacă ne uităm la lista de lupte individuale prezentate de Oakley123 vom vedea că cea
mai mare parte dueliştii provin din rândurile
aristocraţiei, fiind şi magistraţi ai poporului
roman. Acest lucru nu înseamnă că soldaţii de
rând nu erau încurajaţi în astfel de întreprinderi,
dovadă al acestui fapt ﬁind numeroasele răsplăţi
cunoscute de mai târziu pentru fapte de vitejie
(corona muralis, acordată pentru primul soldat
care urca pe meterezele unei cetăţi asediate,
corona civica, pentru soldatul care îşi salva un
camarad de la moarte etc.). Putem trage concluzia
că romanii gândeau în astfel de termeni războiul,
virtus constituind o mare parte a motivaţiei lor iar
cea mai bună cale de a-şi dovedi această calitate
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o consituia pentru ei lupta individuală. Importanţa
acestei virtuţi în modul lor de gândire explică de
ce monomachia a supravieţuit reformei serviene
şi organizării hoplitice.124 Interesant este însă şi
faptul că pe măsură ce ideea evoluează, individul
angajat în luptă nu o face numai pentru sine, ci
pentru întreg statul roman (ca şi în cazul unei
devotio, când combatantul se sacrifică pentru
binele comun şi câştigarea luptei125). Este interesant de văzut cum romanii combină cele două
caracteristici, furor şi disciplina, obţinând un
sistem de maximă eﬁcienţă în care toate trăsăturile
naturale ale combatanţilor sunt valoriﬁ cate. În
ceea ce priveşte „instituţionalizarea” duelului, acesta ﬁind posibil numai cu permisiunea consulului126
suntde părere că este mai degrabă un deziderat
decât o situaţie reală, ca şi în cazul modelului de
prădare a unei cetăţi prezentat de Polybios. 127
Este clar că în mijlocul unei lupte nu puteau ﬁ
controlaţi toţi soldaţii, existând foarte probabil
dueluri în timpul luptei. Dacă avem de-a face cu
o instituţionalizare, este vorba de cererea permisiunii înainte de un duel petrecut în faţa celor două
armate, care îl privesc. Chiar şi cerută permisiunea,
este puţin probabil să ﬁ fost refuzată de multe ori
datorită scăderii moralului pricinuită de un refuz
la o provocare (romanii nu apar niciodată ca provocatori) 128. Este tot la fel de probabil ca într-adevăr un duel care ar fi pus în pericol rezultatul
luptei să ﬁ fost aspru pedepsit129 . Pe de-o parte
există deci competiţia între soldaţi, mai ales
aristocraţi, pentru virtus dar pe un plan superior
binele comun (al statului) căruia îi serveşte aceasta, orice acţiune care l-ar ﬁ putut pune în pericol
fiind pedepsită. Romanii au pus bazele unui
sistem care permitea şi aﬁrmarea valorii personale
dar şi canalizarea acestei agresiuni şi emulaţii în
interesul general, ducând la câştigarea bătăliei.
Revenind la ceea ce am aﬁrmat mai devreme
despre diferenţele între greci şi romani în ceea ce
priveşte modul cum văd războiul, un argument în
favoarea individualismului grec îl aduce arta
arhaică (dar chiar şi clasică) care reprezintă
hopliţi luptând om-la-om 130. Este interesantă
argumentarea lui Hölscher care susţine că în fapt
aceste reprezentări conţin viziunea generală a
hopliţilor, care datorită izolării atât fonice
(datorată în mare parte coifului Corintic, care este
un impediment auditiv serios) dar şi informaţionale
(comandantul joacă un rol minim în tactica
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hoplitică, luptând de obicei în primul rând; în
orice caz el nu poate controla decât ce se întâmplă
imediat în jurul său) priveau războiul ca o
întreprindere în mare parte individuală, neştiind
ce se întâmplă decât în faţa şi în imediata lor
apropiere131. Totuşi de la acest tip de izolare la
faptele individuale ale romanilor este un pas
mare. În plus, armura şi echipamentul hoplit
permit mai puţină libertate de mişcare132, ﬁind cu
siguranţă mai puţin folositoare în lupta
individuală133, în timp ce scutul oval roman poate
ﬁ folosit atât ofensiv134 dar şi defensiv oferind o
protecţie mult mai mare.135 Mai mult, în vreme
ce un hoplit ştie mereu că în dreapta sa este
protejat de un alt hoplit, se bazează pe această
protecţie (de unde şi tendinţa liniei de luptă în
falangă de a se deplasa spre dreapta, împinsă de
teamă 136) în timp ce armamentul şi modul de
luptă roman (cel puţin cel pe care îl cunoaştem
din secolele III-II) pun un accent mai mare pe
tehnica de luptă cu sabia şi pe calităţi personale.
Tot în legătură cu monomachia şi psihologia
luptătorului consider că este relevant să discutăm
rolul comandantului roman în această perioadă.
După cum am remarcat şi mai sus137 mulţi dintre
aceşti combatanţi erau ﬁe magistraţi ai statului
roman, fie ofiţeri superiori 138. În bătălia de la
Lacul Regillus139 vedem o serie de lupte corp la
corp între „celebrităţile” aﬂate pe câmpul de luptă
între care se numără şi Titus Aebutius, comandantul
cavaleriei care luptă împotriva lui Octavius
Mamilius, legatul roman T. Herminius care şi el
ia iniţiativa şi îl atacă pe acesta din urmă etc. Este
o luptă între căpetenii pe care Titus Livius o
descrie astfel : „Non enim duces ad regendam
modo considluo rem adfuere, sed suismet ipsi
corporius dimicantes misfcuere certamina, nec
quisquam procerum ferme hac aut illa ex acie sine
uolnere praeter dictatorem Romanum excessit”.
Deci e o bătălie unde comdanaţii conduc trupele
în luptă, prin exemplu personal şi fapte de vitejie.
Deşi dimensiunea homerică a acestei descrieri
liviene nu poate ﬁ trecută cu vederea140, nu poate
ﬁ negat faptul că la această dată comandanţii şi
ofiţerii erau mai degrabă în fruntea armatei în
încercarea de a ridica moralul soldaţilor, decât
undeva în spate, având o perspectivă de ansamblu
asupra întregii bătălii (şi implicit încercând să o
cotroleze). Pot fi găsite paralele şi în armata
tebană141 spre exemplu (mai ales că, după cum
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am văzut, parte din armata romană la această dată
lupta sub formă de falangă), care în bătălia de la
Leuctra îl are pe Epaminondas în fruntea falangei,
în timpul othismos-ului, strigând „daţi-mi un pas
înainte şi vom avea victoria”142. Astfel este destul
de sigur să presupunem că rolul comandantului în
această perioadă se limita la acela de a încuraja soldaţii prin exemplu personal, neavând un rol tactic
ieşit din comun. Totuşi din ce ne spun sursele şi
ce ştim în general despre tipul de război din această
perioadă putem presupune că rolul comandantului
în fruntea armatei şi inţiativa sa personală era
mult mai importantă (şi datorită ﬂexibilităţii mai
mari a armatei sau cel puţin a unor părţi ale
acesteia). O schimbare se poate constata, dacă l-am
crede pe Plutarh, odată cu Camillus, care va ﬁ ales
consul chiar şi la bătrâneţe în mare parte datorită
experienţei sale extensive în ceea ce priveşte războiul143. Nu numai consulii şi dictatorii (ca în pasajul discutat) considerau că trebuie să dea un exemplu soldaţilor dar şi tribunii. Vedem în cazul lui
Marcus Valerius Corvus cum romanii îmbărbătaţi
datorită victoriei, sar în ajutorul tribunului cu
forţe noi144. Observăm deci că în general comandanţii şi oﬁţerii manifestă calităţi războinice foarte pregnante, acestea ﬁind chiar o condiţie a funcţiei deţinute. Un alt exemplu important ar ﬁ al
unui anume Manlius, fost consul, prezentat de
Plutarh145, care a fost primul care s-a napustit
asupra gallilor care atacaseră Capitoliul, respingându-i aproape singur. Un rol important îl aveau
probabil comandanţii şi oﬁţerii cavaleriei, al căror
rol (dar şi al cavaleriei, pe care până acum doar
l-am amintit) îl vom discuta acum mai pe larg.
În primul rând considerăm ipoteza lui Sekunda şi Northwood146 conform căreia Roma nu a
avut o cavalerie în adevăratul sens al cuvântului
până la sfârşitul secolului al V-lea greşită. După
cum am argumentat până acum, tipul de război
caracterisitic Italiei centrale făcea imperioasă
necesitatea acestui tip de trupe. Chiar dacă
Servius Tullius nu ar ﬁ instituit cu adevărat 18
centurii, ci numai 6 (3 din ﬁecare trib, priores şi
posteriores147 care ar ﬁ existat încă din timpul lui
Romulus), rolul cavaleriei în bătăliile timpurii ale
Romei nu poate fi negat. În bătălia de la lacul
Regillus vedem cum comandantul cavaleriei,
Titus Aebutius conduce un important atac asupra
latinilor 148 . În continuare 149 observăm cum
întreaga bătălie practic este decisă de cavalerie

care mai întâi vine în sprijinul infanteriei,
descălecând, „descendant ex equis, prouolant in
primum et pro antesignanis parmas obiciunt”
pentru ca apoi sa încalece din nou pentru a urmări
pe duşmani, „Equiti admoti equi, ut persequi
hostem posset”. Vedem cum aici cavaleria joacă
un rol foarte important, ridicând moralul trupelor
care văd că şi aristocraţii sunt dispuşi să-şi rişte
viaţa şi îi urmează în urmărirea latinilor. Astfel de
exemple apar frecvent; o situaţie similară este
descrisă de Titus Livius în cartea a IV-a capitolul
38, când vedem din nou cavaleria descălecând
pentru a lupta atunci când infanteria şovăise150.
Pe lângă aceste exemple mai avem numeroase
altele când cavaleria este folosită ca forţă de
urmărire, ca „shock cavalry”, menită să spargă
frontul inamic, dar o vedem şi pedepsind infanteria
care nu voia să lupte sau soldaţii care încercau să
fugă151. Aşadar chiar dacă am presupune că unele
detalii din descrierea lui Titus Livius sunt
îndoielnice, nu putem susţine că a inventat toate
aceste lupte în care cavaleria joacă un rol decisiv,
chiar înainte de 406152. Faptul că „războiul local”
era purtat poate şi de către ginţi (vezi mai sus, pp.
16-18) s-ar plia foarte bine pe argumentul conform
căruia cavaleria era organizată din aristocraţie
(evident, membrii acesteia ﬁind singurii care şi-ar
ﬁ putut permite întreţinerea calului şi înlocuirea
sa, în cazul în care ar ﬁ fost ucis pe câmpul de
luptă). Astfel aceasta ar ﬁ dispus de încă un mijloc
de intervenţie rapid, care i-ar fi permis să se
deplaseze în teritoriu, atunci când interesele i-ar
fi dictat-o, ca de exemplu Fabii în episodul
menţionat. Mai mult, informaţia lui Ogilvie 153
conform căreia în episodul cu pricina ar ﬁ fost
vorba de cavalerie plus o legiune, nu este exclus
ca acea cavalerie să ﬁ fost alcătuită numai din
Fabii. Această teorie este susţinută de ce ştim deja
despre stilul de luptă al acesteia, care putea şi
descăleca şi lupta pe jos.
În orice caz din exemplele date am văzut că
există numeroase situaţii în care un comandant al
unei unităţi de cavalerie ia iniţiativa şi salvează
situaţia sau/şi înfăptuieşte mari fapte de arme.
Intr-adevăr cum bine evidenţiază Sidnell154equites,
ﬁind aristocraţi, aveau cel mai mult de câştigat de
pe urma faptelor de arme, prin competiţia pentru
virtus (care există, după cum am văzut şi între
ceilalţi soldaţi), care odată câştigată le conferă un
avantaj substanţial în viaţa politică155. Un exemplu
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foarte bun în acest sens este cel oferit de Titus
Manlius156, ﬁul lui Torquatus, care ﬁind provocat
la luptă de un cavaler latin, acceptă motivat de
ruşinea ce ar urma refuzului, chiar dacă tatăl său,
consulul, nu îi permisese. Insă, după cum am
văzut şi mai sus, de multe ori aceste iniţiative ale
cavalerilor şi oﬁţerilor lor motivau infanteria care
observa astfel că şi aristocraţii se supun aceloraşi
condiţii ca şi ei. Totuşi nu trebuie să împingem la
această dată separaţia oﬁţeri de infanterie/oﬁţeri
de cavalerie prea departe, pentru că, aşa cum vedem
un tribun luptând pe jos împotriva unui celt (este
vorba de Marcus Valerius Corvus) tot la fel de
bine vedem unul călare157 (chiar dacă ştim despre
magister equitum că se ocupa exclusiv de cavalerie;
cu siguranţă consulul putea conduce şi un atac de
cavalerie dar şi lupta în mijlocul infanteriei).
Pentru a conchide putem spune că trecerea de
la falangă la organizarea manipulară s-a făcut
treptat şi având la bază modelul de infanterie
uşoară al organizării serviene. Noua organizare a
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avut la început mai multe trupe de rezervă
(rorarii¸accensi) nerenunţându-se pe deplin nici
la falangă, care se regăseşte, cu anumite modiﬁcări,
în manipulele triarii-lor. Această organizare este
consecinţa directă a tipului de război purtat de
Roma în această perioadă, care consta în primul
rând în expediţii de jaf (sau „cattle-raids”) cu
ocazionalele lupte în câmp deschis, în care viteza
de reacţie era crucială. Astfel este ﬁresc ca trupele
cu o mai mare mobilitate (cavaleria, infanteria
„clasei a II-a” cenzitare) să se ﬁ dezvoltat mai
repede şi să ﬁ înlocuit treptat falanga. În acest tip
de război nu poate ﬁ diminuat rolul aristocraţiei,
care după cum am văzut ar ﬁ putut conduce astfel
de expediţii. Am văzut de asemenea că romanii
sunt mai militarişti şi mai agresivi decât grecii,
monomachia şi conceptul de virtus jucând un rol
foarte important în psihologia luptatorului. Acest
lucru se reﬂectă şi în rolul pe care îl are comandantul în această perioadă, anume de a conduce
prin exemplu personal, cel tactic ﬁind minim.

Note
1 Titus Livius, VIII, 8-10; pentru aceasta am folosit
ediţia Collections Universitaires de France, tradusă
de R. Bloch şi Ch. Guittard, Paris, 1987
2 Pentru organizarea descrisă de Titus Livius aici vezi
în special P. Connolly, Greece and Rome at
War,2006, Greenhill Books, pp. 127-128; J. Warry,
Warfare in The Classical World, Oklahoma Press,
Lonon, 1995, pp. 110-113; Simon Anglim, Phyllis
G. Jestice, Rob S. Rice, Scott M. Rusch, John
Serrati, Fighting Techniques of The Ancient World
3000 BC~AD. 500: Equipment, Combat Skills, and
Tactics, Amber Books, 2002, pp. 41-43; J.E.
Lendon, Soldiers & Ghosts: A History of Battle in
Classical Antiquity, Yale University Press, New
Haven-London, 2005, pp. 178-191 deşi în ultima
parte autorul este mai interesat de mecanismele de
gândire din spatele legiunii manipulare şi factorii
care i-au determinat pe romani să adopte o astfel de
dispunere tactică; pentru opoziţia faţă de această
descriere şi a istoricităţii ei vezi G.V. Sumner, The
Legion and Centuriate Organization în JRS, vol.
60 (1970), pp. 67-78; Lawrence Keppie, The
Making of The Roman Army. From Republic to
Empire, Oklahoma Press, 1998, pp 19-20 care nu
îi conferă o încredere prea mare, Nic Fields, The
Roman Army of The Punic Wars 264-146, Osprey
Publishing, 2007, pp. 16-17 care este în linii mari
de acord cu Keppie

3 Titus Livius în cartea a VIII-a, capitolul 8, ne
spune: „Clipeis antea Romani usi sunt, dein,
postquam stipendiarii facti sunt, scuta pro clipeis
fecere”; de aici deducem că se renunţase la falangă
şi se trecuse la organizarea de tip manipular înca
din 406; vom reveni însă asupra acestei discuţii în
paginile următoare.
4 Warry, op.cit.,p. 111; Connolly, op.cit., p.128 deşi
deşi Titus Livius nu ne spune acest lucru aici (cel
puţin nu putem ﬁ siguri; vezi nota 56) ci în cartea
XLII, 34; Polybios deşi menţionează 2 centurioni,
prior şi posterior nu e în fapt conştient ca manipulul
era alcătuit din două centurii (poate pentru că nu
mai aveau o importanţă tactică?) ; vezi Sumner,
op.cit., p.68
5 P. Connolly, op.cit.p. 127
6 Vezi P. Connolly, op. cit., p. 128 jos ; nici despre
armamentul ultimelor două trupe nu se spune
nimic; triarii vedem în continuare că, la fel ca
ceilalţi, purtau scutum dar şi hasta;
7 Lucru pe care îl face şi Connolly, op. cit., p.128
8 Connolly, op. cit., p. 133 îl citează pe Arrian în Ars
Tactica, care spune că stilul roman era de a purta o
singură cnemidă pe piciorul aruncat în luptă
primul.
9 Probabil pentru a se apăra de proiectile, manevră
similară cu ultimele rânduri dintr-o σύνταγμα
macedoneană, care ţin sarissele îndreptate în sus în
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acelaşi scop; vezi Connely, loc. cit.; pentru sarisse
folosite ca protecţie împotriva săgeţilor vezi
Polybios, XVIII, 30
10 Titus Livius, VIII, 8: „inde rem ad triarios redisse,
cum laboratur, prouerbio increbruit”.
11 G.V. Sumner, The Legion and Centuriate
Organization în JRS, vol. 60 (1970), p. 69, care îl
contrazice pe Toynbee
12 Connoly, op.cit., p. 128
13 Ibidem, p.97 pentru interpretarea lui Connolly
coform căreia falangiţii ar ﬁ fost majoritatea etrusci,
care ar ﬁ plecat odată cu alungarea ultimului rege
14 Pe situla de la Certosa, datată circa 500, vedem
luptători (cel mai probabil etrusci) care poartă atât
scutul rotund (clipeus) dar şi cel oval şi rectangular;
vezi Connolly, op. cit., p. 96
15 Lendon, op. cit., p. 182
16 În sprijinul acestei interpretări vezi şi Harry
Sidebottom, Ancient Warfare. A Very Short
Introduction. care la paginile 40-43 comentează
celebru vas de la Chigi pe care se văd mai multe
suliţe decât numărul de hopliţi; desigur numărul
mai mare al suliţelor ar putea ﬁ atribuit şi unei
greşeli a pictorului ceramicii.
17 Sumner, op. cit., pp.69-73
18 Ibidem, p. 74
19 Titus Livius I, 43
20 După cum am văzut în capitolul precedent
reprezentări ale scutum-ului sunt atestate arheologic
pentru sfârşitul secolului al V-lea
21 Vezi P. Connolly, op. cit., p. 130 pentru menţiuni
ale termenului la Polybios şi Titus Livius
22 Vezi J.E. Lendon, op. cit. 183-191; vom reveni
asupra acestor aspecte mai tarziu, cand vom discuta
caracterul „războiului de început”
23 Ibidem. p. 183; Warry, op. cit. pp. 111-112
24 Sallustius, Catilinae, cartea 51 cap 37-38: „arma
atque tela militaria ab samnitibus”
25 Deşi există şi reprezentări etrusce; vezi Bishop,
J.C.N. Coulston, Roman Military Equipment. From
The Punic Wars to The Fall of Rome, Oxbow
Books, 2006, p. 52; oricum arma romană diferă de
acestea.
26 J. Warry, op. cit., p.113
27 Connolly, op. cit., p. 128
28 Ibidem, p. 131 pentru un tip de pilum, datând din
225 descoperit la Telamon, în Etruria; totuşi vezi
pentru reprezentări figurate de secol IV şi un
exemplar presupus ca datând din secolul al V-lea
M.C. Bishop, J.C.N. Coulston, Roman Military
Equipment. From The Punic Wars to The Fall of
Rome, Oxbow Books, 2006, p. 52; autorii vorbesc
de două tipuri de pilum, care printr-un sincretism
au dat în ﬁnal arma romană.

29 După Titus Livius, X, 39: „et per picta atque aurata
scuta transire Romanum pilum”; într-adevăr ce ne
spune autorul corespunde cu ceea ce ştim mai târziu
despre pilum, anume că designul sau are ca rol
principal străpungerea scutului inamicului, şi
lovirea acestuia; vezi şi Bishop, Coulston, op. cit.,
pp. 50-52 conform lui Plutarh, Pyrrh., 21; vezi şi
Fields, op. cit. p 19 pentru cele două date
30 Polybios, I, 40, vezi şi Fields, op. cit. p.19 care este
de părere că acest tip de armă a fost adoptat de la
mercenarii iberici care luptau pentru cartaginezi, în
timpul primului război punic; totuşi argumentele
arheologice prezentate de Connolly, p.100 contrazic
această teorie, ﬁind clar că exista o variantă autohtonă în peninsula Italică. Aceasta a fost probabil
preluată de romani şi perfecţionată; teoria noastra
privind preluarea de la samniţi rămâne în picioare,
în ciuda reprezentării din mormântul etrusc de la
Giglioli, unde vedem reprezentate 3 tipuri de astfel
de pillum: este posibil ca samniţii la rândul lor sa
îl ﬁ preluat de la etrusci, sau acest tip de armă într-o
variantă „crudă” să ﬁe caracteristică tuturor populaţiilor din Italia, ﬁecare dezvoltând o variantă
proprie.
31 Vom discuta în continuare despre armament şi
posibilele sale origini
32 Vezi Titus Livius I, 42, referitor la această armă.
33 Dionysios, IV, 16; evident nu poate ﬁ vorba exact
de acest tip de armă, despre care ştim că este sabia
hoplitică par excellence, cum nu este vorba nici de
gladius hispaniensis.
34 Goldsworthy, op.cit., p.50 e de această părere.
35 Connolly, op.cit.,p.130 care e de părere că sabia
descrisă de Polybios ca ﬁind folosită în războiul cu
gallii din 225-225 nu este gladius hispaniensis;
vom face o discuţie mai largă pe această temă în
capitolul următor.
36 P. Connolly, op. cit., p. 130; vezi şi V M.C. Bishop,
J.C.N. Coulston, op. cit., p.48 pentru reprezentările
ﬁgurate de pe monumental lui Lucius Aemilius
Paullus şi descoperirile de la Delos
37 Connolly, op. cit., p. 91-92; vezi şi reprezentările
diferitelor tipuri de săbii.
38 Ibidem, p.92.
39 Ibidem , p.99.
40 În latină acest tip de sabie se numeşte falcata.
41 Connolly, op. cit., la pagina 98, ﬁg, 11-13 prezintă
această posibilă evoluţie.
42 Ibidem¸p. 98, ﬁg 9.
43 Ibidem, p. 116, evoluţia sabiei celtice; Connolly,
p.130 remarcă asemănările şi e de părere că ar ﬁ
evoluat în Spania, ﬁind o versiune cu vârful mai
lung al sabiei celtice
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44 Connolly, op. cit., p. 97 e de părere că acestea
datează de dinainte de introducerea falangei; totuşi
ceea ce ştim despre reforma serviană şi falanga
arhaică ne-ar putea indica faptul că acestea erau
folosite în paralel, de către alt tip de luptători.
45 Ibidem, p. 107-108, respectiv 110
46 Ibidem, p.100-101
47 Vezi Polybios, VI, 23 pentru folosirea pieptarului.
48 Connolly, op. cit., p. 99 care face referire la etrusci,
samniţi şi romani
49 Ibidem, pp. 97-98
50 J. Warry, op. cit., p. 109, deşi Connolly, op.cit., p.
99 afirmă că deşi este reprezentat pe multe
monumente (ca de exemplu pe o urnă de la Chiusi,
p. 100) nu există dovezi arheologice pentru a
susţine existenţa lui dincolo de secolul V.
51 Warry, op.cit., pp.134-134 despre aspectul legionarului în perioada lui Marius; Connolly, op.citi,
304 despre legionary în perioada Republicii Târzii
(Caesar)
52 Vezi mai sus, nota 7
53 Titus Livius, IX, 30; vorbeşte despre 24, de unde
deducem că acum armata celor doi consuli e
alcătuită din două legiuni, ştiind de la Polybios (VI,
19) că sunt 6 tribuni pentru ﬁecare legiune.
54 Titus Livius, VIII, 8
55 Nu este clar în pasajul lui Titus Livius „postremo
in plures ordines intruebantur. Ordo sexagenos
milites, dous centuriones, uexillarium unum
habebat” dacă acesta se referă tot la armata descrisă
acum sau la o ulterioară evoluţie. „Postremo” poate
ﬁ tradus atât prin „în cele din urma” dar şi prin „la
urma urmei” cu sensul de „ca s-o scurtăm”, referindu-se în acest caz tot la descrierea ce urmează.
În orice caz, dacă ar ﬁ să considerăm validă prima
interpretare este interesant de observat că Titus
Livius atribuie întâi armatei o organizare pe
manipuli (mănunchiuri) şi apoi una pe ordines ceea
ce ar conﬁrma teoria unei prime împărţiri simple a
armatei, ca urmare a unor microconﬂicte (descirse
mai jos) trecerea spre o dispunere în linii succesive
făcându-se la o dată mai târzie. Această interpretare
ar ﬁ posibilă şi dacă « manipulatim structa coepit
esse» ar ﬁ o fază premergătoare celei descrise aici.
În sprijinul acesteia ar veni ideea celor doi
traducători ai ediţiei Belles-Lettres, Ch. Guittard şi
R. Bloch (în studiul introductiv la ediţia Paris,
1987, pp. CIX-CXI) că Titus Livius consideră ca
un manipul are 60 de oameni iar 186 (un ordo) ar
reprezenta 3 manipuli (60 de soldaţi + 6 centurioni).
După noi descrierea este ambigua şi datorită
folosirii alternative a termenilor ordo şi manipulus
(spre exemplu despre un ordo din cele 15 care
formează ultima secţiune a legiunii ne spune că e
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alcătuit din 3 vexilla şi nu manipuli). Dacă ar ﬁ să
urmăm cursul logic am putea să credem că se referă
la descrierea făcută în continuare ; totuşi el prezintă
o evoluţie plecând de la falangă.
56 Ad litteram, grămezi, mănunchiuri
57 Lendon, op.cit., p.183 dar vezi nota 18
58 Dionysios, XX, 2, pentru anul 270;
59 Sugerată şi de Prof. Dr. Al. Barnea cu care am avut
ocazia să discutăm pe această temă.
60 Simon Anglim, Phyllis G. Jestice, Rob S. Rice,
Scott M. Rusch, John Serrati, Fighting Techniques
of The Ancient World 3000 BC~AD. 500:
Equipment, Combat Skills, and Tactics, Amber
Books, 2002, pp. 17-20 pentru organizarea falangei
greceşti, echipament etc.
61 O privire foarte interesantă asupra falangei şi o
modului ei de luptă, precum şi a factorului
psihologic o oferă Sidebottom, op.cit., pp. 82-84
dar şi 40-43
62 Simon Anglim, Phyllis G. Jestice, Rob S. Rice,
Scott M. Rusch, John Serrati, Fighting Techniques
of The Ancient World 3000 BC~AD. 500:
Equipment, Combat Skills, and Tactics, Amber
Books, 2002, p.21
63 Ibidem, p. 20-21; concludentă pentru aceasta
strategie este aﬁrmaţia lui Epaminondas la Leuctra,
„daţi-mi un pas şi vă voi da victoria”
64 Vezi Connolly, op. cit., p. 128 pentru o schemă dar
şi Warry, op.cit., p.111
65 Warry, op.cit., p.111 dar şi Connolly, loc. cit.
66 Polybios, VI, 24
67 Goldsworhty, op.cit., pp. 56-57
68 Până la dispariţia acesteia, odată cu reorganizarea
mariană; vezi Warry, op.cit., pp.134-135
69 Vezi şi Lendon, op. cit., p.181 dar şi 183
70 Dionysios, IV, 16-17
71 Pentru accensus avem două sensuri care ar putea ﬁ
potrivite în acest caz. Primul participiu perfect de
la accendo, ere,cendi, censum, care înseamnă a
aţâţa războiul. Putem deci specula că aceştia erau
un soi de „skirmishers”, trupe uşor înarmate care
aveau rolul de a hărţui inamicul; accensus are şi
sens de ostaş de rezervă iar la Cicero de însoţitor al
unui magistrat, care întăreşte ideea de trupă de
rezervă; cf. Gh Guţu, Dicţionar Latin-Român¸
Bucureşti, Humanitas, 2003
72 Sumner, op.cit., p. 69
73 Vezi A. Goldsworthy, Cannae. Hannibal’s Greatest
Victory, Phoenix, 2001, reed. 2007, pp. 100-101
referitor la profunzimea manipulilor armatei
romane la Cannae, datorată inexperienţei trupelor
şi avantajul psihologic conferit de acesta; vezi în
continuare legătura făcută de acesta între calitatea
soldaţilor şi profunzimea liniilor de luptă.
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74 S. Oakley, The Roman Conquest of Italy, în War
and Society in The Roman World, editori John
Rich şi Graham Shipley, Routledge, LeicesterNottingham, 2003, p. 12
75 Vezi şi T. J. Cornell, The Beginnings of Rome. Italy
and Rome from the Bronze Age to The Punic Wars
(c. 1000-264 B.C.), London, New York, 1995.
p. 305
76 CAH,, vol VII, part II, Second Edition, editori F.W.
Walbank, A.E. Astin, M.W. Fredriksen, R. M.
Ogilvie, A. Drummond. 2006, Cambridge
University Press p. 293
77 Vezi şi Dionysios din Halicarnas, IX, 14 şi Titus
Livius II, 48 pentru acest caracter al războiului.
78 Tit.Liv. II, 22; dar vezi şi 21: „Triennio deinde nec
certa pax nec bellum fuit”
79 Sublinierea noastră.
80 Din păcate comentariul lui R.M Ogilvie, A
Commentary on Livy. Books 1-5, Clarendon Press,
Oxford, 1965 nu oferă nicio interpretare relevantă
asupra fragmentului
81 În CAH, VII, part 2, p. 293
82 Vezi mai jos şi episodul referitor la luptele clanului
Fabiilor cu cetatea Veii şi cum aceştia sunt secondaţi
de o legiune.
83 Pentru această părere vezi şi Goldsworthy, op.cit.,
pp. 37-39
84 Titus Livius,II, 48, referitor la războiului purtat
împotriva veienţilor de către ginta Fabia; vom
reveni imediat la acesta
85 T.J. Cornell, op.cit., p.309
86 Cornell, op. cit.¸ p. 309.
87 „The wars between Rome and Veii in the ﬁ fth
century were organized conﬂicts between developed
states and had complex economic and political
causes”, Cornell, op. cit., p. 310
88 Ibidem, p. 310 „although raiding naturally went on
during the course of the ﬁghting”
89 Ibidem, p. 310
90 Titus Livius, II, 48-49
91 CAH,, vol VII, part II, Second Edition, editori F.W.
Walbank, A.E. Astin, M.W. Fredriksen, R. M.
Ogilvie, A. Drummond. 2006, Cambridge
University Press, în care sunt incluse acestea între
paginile 628-644; pentru Fabii vezi p.629
92 Aﬁrmaţia lui Titus Livius II, 48, întăreşte ideea
noastră conform căreia există incursiuni de pradă
în paralel cu război „oﬁcial”: „Ex eo tempore neque
pax, neque bellum cum Veientibus fuit; res proxime
[in] formam latrocinii uenerat.”
93 K. W. Meiklejohn, Roman Strategy and Tactics
from 509 to 202 B. C.. in G&R, Vol. 7, No. 21.
(May, 1938), pp. 170-178, p. 172
94 Goldsworthy, op.cit., p.37, Cornell, op.cit., p.311

Ogilvie, op.cit. p.359 care însă nu se exprimă cu
certitude
95 Titus Livius, II, 49; întreg episodul este narat şi de
Dionysios din Halicarnas, IX, 15-22, cu diferenţe
însă în ceea ce priveşte modul cum au fost înfrânţi
Fabii.
96 Ogilvie, op. cit., p. 359: „What started out as a
legion (306+4000) including a number of Fabii
(Diodorus, 11, 53) ends as a corps d’elite of Fabii
with dependants and retainers”.
97 Cornell,op.cit., p. 311; Goldsworthy, op.cit., p. 37
98 Polybios, IX, 15
99 Ogilvie, loc. cit, e de această părere, citândul pe
Dionysios (IX, 22), care spune că acest aspect ar ﬁ
πλάσμασιν έοικε θεατρικοις; totuşi vezi în
continuare sfârşitul pasajului care spune că probabil
nu a mai fost niciun Fabius la fel de faimos ca ﬁul
lui Marcus.
100 Cornell, loc. cit.; Goldsworthy, loc. cit.
101 Vezi Erich S. Gruen, The Last Generation of The
Roman Republic, University of Callifornia Press,
Berkley, Los Angeles, London, 1974, ediţia a II-a,
1994, pp. 376-377
102 Pentru recrutarea pe triburi având ca scop
evidenţierea calităţilor militare ale ﬁecărui soldat,
care ar ﬁ fost astfel nevoit mai degrabă să se
bazeze pe propriile abilităţi şi pricepere în
mânuirea armelor, decât pe tovarăşii de arme şi
legăturile cu aceştia vezi Lendon, op.cit., pp. 182183; vom reveni asupra aspectului acesta.
103 Vezi mai sus, pagina 14.
104 Warry, op.cit., pp.111-112
105 Plutarh, Camillus, 18; ne spune că romanii au fost
învinşi datorită dezordinii. Poate însemna asta că
încă nu se obişnuiseră cu noua organizare? Sau e
vorba de falangă care nu mai face faţă gallilor?
Nu putem ştii cu siguranţă
106 Vezi Plutarh, Camillus, 40, ﬁind vorba de o suliţă
lungă cu care i-ar ﬁ putut ţine pe duşmani la
distanţă.
107 Suntem pe deplin convinşi că aceste ipoteze rămân
strict sub domeniul speculativului, neavând suﬁciente dovezi pentru a le susţine, din mai multe
motive, principalul ﬁind că nu ştim cum au luptat
romanii la Allia.
108 Lendon, op.cit., pp.184-188
109 Desigur trebuie luat în calcul că şi armamentul
folosit dădea posibilităţi mult mai mari de acţiune
individuală. Vom discuta acest aspect imediat
110 Simon Anglim, Phyllis G. Jestice, Rob S. Rice,
Scott M. Rusch, John Serrati, Fighting Techniques
of The Ancient World 3000 BC~AD. 500: Equipment, Combat Skills, and Tactics, Amber Books,
2002, p.19
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111 Lendon, op.cit., p.185
112 S.P. Oakley, Single Combat in The Roman
Republic in CQ, New Series, Vol. 35, No.2 (1985),
pp. 392-410 deşi cea mai mare parte a exemplelor
sale provin din perioada Republicii Mijlocii şi
Târzii.
113 Vezi în special P. Cartledge , Hoplites and Heroes:
Sparta’s Contribution to the Techinque of Ancient
Warfare in JHS, vol 97 (1977), p. 16
114 Ibidem, p. 16
115 Lendon, op.cit, p. 186; dar vezi şi Oakley, op.cit,
p. 404
116 Ibidem., pp.177-178 conferă o perspectică interesantă aspura disciplinei, citândul pe Sallustius,
Catilinae, IX, 4: „Quarum rerum ego maxuma
documenta haec habeo, quod in bello saepius
vindicatum est in eos, qui contra imperium in
hostem pugnaverant quique tardius revocati
proelio excesserant, quam qiu signa relinquere aut
pulsi loco cedere ausi erant”. Inţelegem deci prin
disciplina ascultarea de ordine exact în momentele
cheie, tocmai ca „the big picture” să nu ﬁe scăpată
din vedere, punându-se în pericol deznodămâtul
unei lupte
117 Lendon, op.cit., pp.187-188
118 Polybios, VI, 22
119 Lendon, op.cit., p. 175
120 Pentru spolia optima şi obţinerea lor de către generali, dar şi simpli soldaţi (ﬁind dedicate lui
Quirinus în cazul acestora din urmă) vezi H. Le
Bonniec, Aspects religieux de la guerre à Rome,
în Problèmes de la guerre à Rome, editor J.P.
Brisson, Mouton&Co, Paris-La Haye, 1969,
p.110
121 Lendon,op.cit,p. 176
122 Vom aduce în discuţie mai pe larg problema
aristocraţiei şi a războiului în partea a doua a
lucrării, referindu-ne la secolele III-II, pentru care
avem o documentaţie mai bună.
123 Oakley, op. cit.,pp. 393-397
124 Vezi Oakley, op.cit., p.399
125 Ibidem, p. 405
126 Ibidem, p.406
127 Polybios, X, 16-17
128 Oakley, op.cit., pp. 407-408; după noi romanii nu
provoacă (în surse) pentru că ei nu se văd
niciodată în postura de agresori; în Plutarh,
Camillus, XVII avem totuşi un astfel de exemplu
de agresiune romană; Q. Fabius Ambustus atacă
un sol gal însă feţialii au cerut ca vinovatul să ie
predat imediat, conform doctrinei războiului
drept, pentru ca furia zeilor să nu se abată asupra
tuturor poporului roman.
129 Ca de pildă ﬁul lui T. Manlius Torquatus care este
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pedepsit pentru că părăseşte rândurile, fiind
executat chiar de tatăl său; vezi în special Titus
Livius VIII, 7 dar şi comentariul lui Oakley, op.
cit., p. 394
130 Tonio Hölscher, Images of War in Greece and
Rome: Between Military Practice, Public Memory
and Cultural Symbolism, in JRS, vol 93 (2003),
pp.4-5
131 Ibidem, p. 5: „Close formation had to be kept
during the advance, but once joined the battle was
primarily between single warriors with few
neighbours and few adversaries.”
132 Vezi Cartledge, op.cit., p.13 referitor la diﬁcultatea
manevrării scutului hoplitic, datorată în mare
parte şi porpax-ului
133 Bineînţeles acest lucru nu înseamnă că era inutil
în luptele individuale
134 Ne referim aici la lovitura cu umbo, partea din
mijloc, de metal, a scutului; vezi Titus Livius, IV,
19 pentru lupta între A. Cornelius Cossus şi
Tolumnius
135 Vezi în duelul lui M.Valerius Corvus în Dionysios,
XV, 1, cum acesta loveşte campionul gal cu sabia
de sub scut
136 Vezi Cartledge, op.cit., p.13
137 P. 22
138 M. Valerius Corvus este numit de Dionysios
χιλίαρχος, iar de Titus Livius tribunus; A.
Cornelius Cossus este şi el numit de Titus Livius
tribunus militum
139 Aceasta este descrisă de Titus Livius, II, 19-20
140 Vezi comentariul lui Ogilvie, pp.285-286; autorul
vede întâlnirea dintre Valerius şi Tarquinius ca
ﬁind exact modelată după episodul luptei ParisMenelaos din Iliada. Tarquinius ca şi Paris
adresează provocarea la luptă; Valerius ca şi
Menelaos după victorie este lovit de o săgeată.
Mai departe rănirea lui Aebutius este comparată
cu cea a lui Agamemnon; paralelele ar putea
continua.
141 Vezi Sidebottom, op.cit., p. 106-107
142 Polyaenus, 2.3.3 apud Sidebottom, p. 107
143 Plutarh, Camillus, 40
144 Titus Livius, VII, 26
145 Camillus, 27
146 N.Sekunda, S. Northwood, Early Roman Armies,
Osprey Publishing, 1995, pp. 18-21
147 Ibidem, p.20
148 Titus Livius II, 19
149 Titus Livius II, 20
150 „ut equites qui saluam rem publicam uellent esse,
ex equis desilerent”
151 Philip Sidnell, Warhorse. Cavalry in Ancient Warfare. Hambledon Continuum, 2006, pp.155-156
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152 Pentru folosirea de către Titus Livius şi a analiştilor
în general a annales maximi şi a istoricităţii de
bază a descrierii sale vezi Cornell, op.cit.,
pp. 12-18
153 Ogilvie, op. cit., p. 359
154 Sidnell, op.cit., p. 153
155 Ibidem, care îl citează pe Plutharh, Coriolanus, 14
în legătură cu aristocraţii care işi arătau rănile din
bătălii atunci când candidau la o magistratură.
156 Ibidem¸ p. 154; Titus Livius, VIII, 7

157 Ibidem, p. 156; vezi şi episodul cu tribunul A.
Cornelius Cossus în Tit. Liv, IV, 19 care îl atacă
pe regele latin Tolumnius; acesta este un exemplu
bun de luptă corp la corp atât de pe cal cât şi
pedestră; dar şi episodul din IV, 38 unde Titus
Livius ne spune că iniţiativa o ia un comandant de
decurie (decurio equitum) însă denumirea este
probabil un anacronsim; cu siguranţă însă că
existau oﬁţeri ai cavaleriei şi la data respectivă şi
nu putem nega că unul dintre aceştia ar ﬁ putut ﬁ
capabil de o astfel de întreprindere.
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Fig. 2 – Situla de la Certosa, detaliu apud Peter Connolly, Greece and Rome at War,
Greenhill Books, 2006, p. 96

Fig. 3 – Stânga Catarama de la Vǎce înfǎţişând un luptǎtor înarmat cu scutum şi douǎ suliţe;
Dreapta Situla de la Arnoaldi înfǎţişând un rǎzboinic înarmat în manierǎ similarǎ(sfârşit de secol VI a. Chr.)
apud Peter Connolly, Greece and Rome at War, Greenhill Books, 2006, p. 103, ﬁg. 12, 13
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Fig. 4 – Sǎbii, pumnale şi capete de suliţǎ descoperite la Campovalano apud Peter Connolly,
Greece and Rome at War, Greenhill Books, 2006, p. 103, ﬁg. 21-32
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Fig. 5 – Cuirasǎ samnitǎ cu 3 discuri de la Ksour-es-Sad, Tunisia apud Peter Connolly,
Greece and Rome at War, Greenhill Books, 2006, p. 111

Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu“

https://biblioteca-digitala.ro

Armament, tactică şi psihologia războiului în Roma arhaică

Fig. 6 – Evoluţia falcatei din sabia cu antennae apud Peter Connolly, Greece and Rome at War,
Greenhill Books, 2006, p. 98, ﬁg. 11-13
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Fig. 7 – Sabii şi pumnale villanoviene apud Peter Connolly, Greece and Rome at War, Greenhill Books,
2006, p. 92, ﬁg. 1-13
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Fig. 8 – Stânga Pieptar circular samnit de la Alfedana; Dreapta Reconstituire a pǎrţii din spate a pieptarului
apud Peter Connolly, Greece and Rome at War, Greenhill Books, 2006, p. 101, ﬁg. 10-12
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Artefacte din materii dure animale descoperite
la Istria – sectorul Basilica extra muros (II)
Corneliu Beldiman, Viorica Rusu-Bolindeţ,
Alexandru Bădescu, Diana-Maria Sztancs

Artefacts en matières dures animales découvertes dans le site
Istria - „Cetate”, Secteur Basilica extra muros, dép. de Constanţa,
Roumanie (II) – Résumé
L’ouvrage continue la publication des pièces appartenant à l’industrie en matières dures animales
(IMDA) découverte dans le site Istria - „Cetate”, Secteur Basilica extra muros, dép. de Constanţa,
Roumanie. Après la démarche de 2007 cette fois-ci on offre l’analyse morpho-technologique menée
sur un lot inédit d’artefacts composé par outils, objets de parure/toilette et pièces techniques sur
cornes de bovinés et d’ovicaprines (matières premières et ébauches). L’effectif provient des contextes
stratigraphiques bien précisés (secondaires: fosses des fourneaux désaffectés datés des premières trois
décades du IIe siècle de notre ère) étant constitué pendant les fouilles menées en 2001-2003 par un
collectif de chercheurs sous la direction du Dr. Viorica Rusu-Bolindeţ (Musée National d’Histoire de
la Transylvanie, Cluj-Napoca). Les pièces sont conservées dans les collections du Musée National
d’Histoire de la Transylvanie, Cluj-Napoca. L’ouvrage a pour but l’approche systématique des
lots d’artefacts de l’industrie des matières dures animales de cet important site du Bas Danube.
L’effectif du lot remis pour l’analyse compte 46 pièces. Les matières premières utilisées sont les
os longs de bovinés et les cornes de bovinés et de ovicaprines. Le répertoire typologique présente
un lot important composé par enclumes sur métapodes de bovinés pour les faucilles dentées (N =
11). Les procédées de fabrication observables par l’analyse des traces spéciﬁques conservés sur
ces artefacts attestent le débitage par entaillage soigné et intense et le façonnage (préparation de la
surface lisse) par abrasion et raclage axial intense. Les traces d’utilisation se concrétisent en lignes
transversaux et oblique multiples, presque parallèles, composées par des impressions (alvéoles)
successives ayant la forme triangulaire allongée (longueur 1-2 mm environ; profondeur 1 mm
environ): Les traces de cette sorte sont le résultat de l’utilisation d’un poinçon en fer et donc de
la percussion indirecte; l’opération a été réalisé d’une manière très précise en but d’indentation la
partie active des faucilles en fer. Dans plusieurs cas les surfaces anatomiques des métapodes ont été
successivement aménagées et utilisées; ainsi on a des pièces présentant deux-quatre surfaces lisses.
On a aussi des cas où les surfaces ont été ravivées par entaillage, abrasion, raclage. L’existence
des pièces ayant une, deux, trois ou quatre parties actives a permis de proposer une typologie
conventionnelle de ces objets. L’incidence de l’utilisation exclusive des outils métalliques pour la
transformation et l’utilisation des métapodes (hache, couteau, burin) se manifeste par les traces de
débitage, de façonnage et d’utilisation bien marquées mais moins variées, presque standardisées.
La fracturation des objets au niveau de la partie mésiale amincie par ravivage intervenait souvent
pendant l’usage. Au début des recherches les pièces sur métapodes ont été interprétées provisoirement
comme lissoirs pour le façonnage des éléments lithiques ou métalliques, des peaux ou des textiles.
Mais leur rôle fonctionnel comme enclumes en os est attesté clairement et déﬁnitivement par
multiples analogies fournies par la littérature internationale concernant les découvertes dans les
cités grecques du littoral nordique de la Mer Noire (Olbia, Neapolis, Phanagoria) et du pourtour
de la Méditerranée (Tunisie, Portugal, Espagne, France) datées largement entre le Ier et le XVIIIe
siècles; récemment les données extensives ont été mises très aimablement à notre disposition par
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le Dr. François Poplin; on lui exprime une fois de plus nos vifs remerciements. Les pièces de
toilette/parure sont représentées par un lot de 25 épingles en os, dont plusieurs entières et le reste
en état fragmentaire. Les épingles appartiennent aux types: à tête convexe, à tête conique, à tête
sphérique, à tête plate. Les pièces ont été obtenues par sciage, abrasion et raclage intense. Un type
nouveau dans le répertoire du site est la bande mince en os (3 fragments en provenance des pièces
différentes), ébauches ou fragments de pièces ﬁnies, obtenues par raclage intense et très précis. Les
pièces techniques sont constituées par: 2 métapodes sans traces d’intervention technique, choisis
pour la fabrication des enclumes et découvertes en association avec les enclumes utilisées; 3 cornes
de bovinés; 2 cornes d’ovicaprines (matières premières en cours de débitage par sciage transversal
et déchets). Les résultats de la présente analyse contribue à la meilleure connaissance de l’insertion
de l’industrie des matières dures animales dans les activités artisanales et sociales complexes des
communautés istriennes aux débuts de Ie millénaire de notre ère.

Săpăturile arheologice efectuate în perioada
2001-2003 la Istria în sectorul Basilica extra
muros de către un colectiv sub conducerea dr.
Viorica Rusu-Bolindeţ1 au condus la recuperarea
unui lot de artefacte aparţinând industriei
materiilor dure animale (IMDA). Acesta ne-a fost
pus la dispoziţie pentru o analiză detaliată de către
şefa sectorului respectiv în martie 2008, în scopul
continuării studiului sistematic al artefactelor din
MDA în provenienţă din sectorul respectiv al
binecunoscutului sit vest-pontic, demers început
în 2007 prin analiza lotului descoperit în 20042.
Piesele, recuperate (după datele avute la
dispoziţie) din contexte secundare, de abandon,
provin din structurile, gropile şi din apropierea
unor complexe (cuptoare dezafectate) pentru
reducerea minereului de ﬁer, legate, în principal,
de zona meşteşugărească din S I, extremitatea
vestică (cca 15,80 m) de perioadă romană timpurie
(probabil primele trei sferturi ale secolului al IIlea A.D.) – a se vedea datele din repertoriu.
Este vorba de: unelte (nicovale de os pentru
dinţarea tăişului secerilor de fier – anterior
interpretate ca „netezitoare” de os); obiecte de
port (ace de păr de os, benzi de os); materii prime,
eboşe şi resturi de prelucrare (metapodii de vită,
coarne de vită şi de ovicaprine).
Efectivul total este de 46 piese (N total = 46).
În campania 2001 au fost recuperate 6 piese, din
campania 2002, 27 piese, iar din campania 2003,
13 piese.
Structura tipologică include: Categoria I:
Unelte: Nicovale pe metapodii de vită (N = 11);
Categoria III: Piese de port/Podoabe: Ace de păr
de os (N = 25); Benzi de os (N = 3); Categoria V:

Diverse: A Piese tehnice: 1 Materii prime;
2 Eboşe; 3 Deşeuri (N = 7).
Pentru reperele metodologice ale analizei a se
vedea raportul publicat în anul 2007, ca şi alte
articole şi studii recente3.
Adăugăm cu ocazia prezentă faptul că au fost
utilizate datele analizei exhaustive a pieselor în
microscopie optică de mică putere (măriri 4x –
40x); menţionăm şi faptul că s-a constituit, cu
această ocazie, o bază de date imagistice (circa
300 imagini macroscopice şi microscopice
digitale, cu toate coordonatele necesare), prima
de acest gen realizată în România pentru un lot
de artefacte aparţinând IMDA.
Artefactele desemnate de noi anterior, în mod
generic, cu termenul de „netezitoare” (ﬁg. 1-2, 5)
sunt, potrivit datelor recente regăsite în literatura
internaţională4 nicovale, ﬁxate într-un suport de
lemn special, pe un banc de lucru, utilizate la
fasonarea secerilor de ﬁer, respectiv dinţarea, prin
percuţie indirectă, a părţii lor active (a tăişului)
– amenajare iniţială sau reparare/reamenajare.
Nicovalele sunt realizate pe metapodii
epiﬁzate de vită (Bos taurus); ele au fost obţinute
prin cioplirea razantă, intensă şi precisă, a uneia
sau mai multor feţe anatomice ale metapodului,
abraziune şi raclaj, în scopul obţinerii unei suprafeţe centrale plane sau convexe; urmele de utilizare au fost produse prin amenajarea dinţilor,
lungi de 2-3 mm, prin „crestarea” oblică a tăişului
de pe curbura interioară a lamei secerii prin percuţie indirectă, utilizându-se o dăltiţă sau dorn
(poanson) de ﬁer, probabil cu secţiunea triunghiulară
şi un ciocan cu partea activă îngustă.
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Şirurile rectilinii sau uşor curbe de alveole
(impresiuni) triunghiulare alungite, lungi în medie
de cca 2 mm, dispuse transversal sau oblic faţă de
axul longitudinal al nicovalei, rezultă prin operaţia
de percuţie cu ajutorul dăltiţei. Acoperirea întregii
suprafeţe a nicovalei cu şiruri de alveole impunea
ﬁe amenajarea şi utilizarea unei alte suprafeţe a
nicovalei (se ajungea, astfel, ca o piesă să aibă
maximum patru feţe active, corespunzând celor
patru feţe anatomice, amenajate şi utilizate succesiv), ﬁe reamenajarea suprafeţei deja utilizate
prin cioplire, abraziune şi raclaj cu unelte metalice,
ca în etapa iniţială.
Subţierea ţesutului compact al metapodului
datorită reamenajărilor repetate facilita fracturarea
artefactelor la nivelul părţii meziale, datorită
forţei de impact şi presiunii mari aplicate în
timpul folosirii; în acest caz, piesa era abandonată
sau, dacă lungimea sa păstrată permitea, ea se
folosea în continuare.
Analogiile cunoscute din literatura avută la
dispoziţie, datate în epoca elenistică şi descoperite
în cetăţile greceşti din Bazinul Mării Negre
(Olbia, Neapolis, Phanagoria)5, ca şi cele datate
între sec. al X-lea – al XVIII-lea, cunoscute în
situri din Bazinul Mediteranean (nordul Africii,
Portugalia, Spania, Franţa) 6 sunt identice sau
foarte apropiate morfologic de cele descoperite la
HST-BEM şi au avut rolul de nicovale pentru
dinţarea tăişului secerilor. Reconstituirea exactă
a etapelor de fabricare şi utilizare a recurs, în egală măsură, la date etnografice şi studii experimentale.
După numărul feţelor (părţilor active) putem
distinge subtipurile, stabilite convenţional şi care
reﬂectă, desigur, stadiul utilizării artefactelor: cu
o parte activă (nicovală simplă, tip căruia îi
aparţine majoritatea pieselor); cu două părţi active
(nicovală dublă); cu trei părţi active (nicovală
triplă); cu patru părţi active (nicovală quadruplă);
subtip nedeterminabil.
Acele de păr de os sunt apariţii banale în
contextele arheologice de epocă romană databile
în sec. I-III A.D. (ﬁg. 3, 6). Piesele descoperite la
HST-BEM sunt piese fasonate integral, confecţionate din fragmente de oase lungi de bovine
(Bos taurus) prin cioplire, tăiere cu ferăstrăul,
raclaj axial intens. Culoarea brun-deschis sugerează aplicarea tratamentului termic, dar se
poate datora şi arderii accidentale.
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Tipologia acelor de păr de epocă romană este
adoptată, în mediul cercetării din România, după
standardele internaţionale7; exemplarele descoperite la Istria – Basilica extra muros în cursul
campaniilor 2001-2003 aparţin următoarelor
tipuri: cu extremitatea proximală convexă
(N = 4); cu extremitatea proximală conică
(N = 1); cu extremitatea proximală globulară
(N = 6); cu extremitatea proximală plată (N = 1);
tip nedeterminabil datorită conservării în stare
fragmentară, lipsind partea proximală (N = 13).
Cele mai multe sunt piese fragmentare sau
fragmente, fapt ce ar explica abandonul lor. Unele
indicii (între care fracturarea frecventă a pieselor
neﬁnisate, probabil în timpul etapelor de fabricare)
permit formularea concluziei fabricării într-un
atelier local a acelor de păr, care funcţiona în zona
meşteşugărească a Sectorului Basilica extra
muros. Rămâne să ﬁe explicată situaţia pieselor
întregi abandonate.
Sunt prezente şi trei fragmente de benzi de os
(ﬁg. 4), păstrând curbura anatomică a diaﬁzelor
oaselor lungi de vită din care au fost realizate,
având margini paralele, lăţime variabilă (cuprinsă
între 4,5 şi 8 mm), groase de 1 mm, realizate prin
raclaj intens şi foarte precis. Piesele sunt eboşe
rebutate sau fragmente de piese finite a căror
utilizare rămâne să ﬁe precizată.
Procesele cornulare (coarnele) de vită (Bos
taurus) (N = 3) şi de ovicaprine (Ovis aries/Capra
hircus) (N = 2) (ﬁg. 1-2) sunt: piese detaşate de
pe craniu prin cioplire, fracturare sau tăiere
transversală cu ferăstrăul; segmente de diverse
lungimi (proximal-meziale; meziale; meziodistale), tăiate cu ferăstrăul în vederea realizării
unor artefacte (neprecizabile, deocamdată;
probabil manşoane? inele?). Aceste piese indică
provenienţa lor dintr-un atelier de prelucrare a
materiilor dure animale.
Lotul artefactelor IMDA din sectorul Basilica
extra muros analizat cu acest prilej contribuie, în
mod speciﬁc, la completarea repertoriului descoperirilor şi a datelor referitoare la activităţile
complexe aferente etapei de locuire din sec. I-II
A.D. de la Istria, prin documentarea existenţei
probabile a unuia sau mai multor ateliere de prelucrare a materiilor dure animale, ca şi a atelierelor
de ﬁerărie în care se produceau şi reparau seceri.
Analiza nicovalelor de os (piese relativ rare,
nestudiate sistematic până acum – ne referim la
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cele provenind din siturile pontice) atinge o problematică unică şi complexă privind tehnologia
antică şi interferenţa diverselor tipuri de industrii
– în cazul dat, cea a ﬁerului şi cea a materiilor
dure animale).
Artefactele IMDA prezentate întregesc lotul
celor analizate de o manieră detaliată, demers care
va trebui continuat şi extins la descoperirile, mai
vechi sau recente, din celelalte sectoare ale sitului.
Repertoriul, inserat în continuare, etalează
datele (context, descriere, morfometrie) referitoare
la piesele provenind din campaniile anilor 20012003; indicativele provizorii sunt atribuite pe
campanii.
HST/2001-BEM 1 • S I Caroul 3 -1,56 m De
pe nivelul atelierului de prelucrare a ﬁ erului •
Nicovală quadruplă pe metapod; întreg; partea
activă amenajată pe cele patru feţe; materia primă:
metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C
razantă pe toate feţele; urme de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate prin PI cu o unealtă metalică, ordonate în
şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal
şi oblic; reamenajare prin PD/C; L tot. 221; LPA
150-160.
HST/2001-BEM 2 • S I Caroul 3 -1,50 m Din
groapa care taie nivelul II B • Nicovală simplă pe
metapod; fragmentară, fracturată în vechime;
segment proximal; partea activă amenajată pe faţa
posterioară; materia primă: metapod de vită (Bos
taurus); fasonare: PD/C razantă pe faţa posterioară;
urme de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de
formă triunghiulară, suprapuse, realizate prin PI
cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii
şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic; fracturare; L 140.
HST/2001-BEM 3 • S I Caroul 5 -0,85 m Din
stratul de sub nivelul de călcare al camerei B;
nivelul III B (?) • Nicovală simplă pe metapod;
fragmentară, fracturată în vechime; segment
proximal; partea activă amenajată pe faţa posterioară; materia primă: metapod de vită (Bos
taurus); fasonare: PD/C razantă pe faţa posterioară;
urme de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de
formă triunghiulară, suprapuse, realizate prin PI
cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii
şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic; fracturare; L 123.
HST/2001-BEM 4 • S I Caroul 4 -0,80 m L
1,10 m N de profilul S şi la 2,15 m V faţă de

profilul V; camera B, nivelul IV A • Proces
cornular (corn) de ovicaprine (Ovis aries/Capra
hircus); segment distal; TTF, PD/F; L 105.
HST/2001-BEM 5 • S I Caroul 5 -0,30 m
Colţul sudic al camerei B, din stratul de lut galben
care acoperă camera; nivelul IV B • Proces
cornular (corn) de vită (Bos taurus); segment
distal; TTF, PD/F; L 53.
HST/2001-BEM 6 • S I Caroul 4 -1,85 m De
pe nivelul atelierului de prelucrare a ﬁerului • Ac
de păr de os cu cap convex; întreg; TrT; secţiuni
ovale; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o
lamă de cuţit; finisare prin lustruire; urme de
utilizare: tocire şi lustru intense; fracturare la
nivelul PP şi reamenajare; L tot. 75; diam. PD
4,5/3,5; diam. PM 5/4; diam. PP 6,2/5,5.
HST/2002-BEM 1 • S I Caroul 8 -0,67 m Din
nivelul IV A • Metapod de vită; materie primă
pentru fabricarea unei nicovale; întreg; materia
primă: metapod de vită (Bos taurus); fără urme
de intervenţie tehnică; L tot. 235.
HST/2002-BEM 2 • S I Caroul 5 -1,60 m De
pe nivelul atelierului de prelucrare a ﬁ erului •
Nicovală simplă pe metapod; fragmentară,
fracturată în vechime; segment mezio-proximal;
partea activă amenajată pe faţa posterioară;
materia primă: metapod de vită (Bos taurus);
fasonare: PD/C razantă pe faţa posterioară; urme
de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de formă
triunghiulară, suprapuse, realizate prin PI cu o
unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi
uşor curbe, dispuse transversal şi oblic; fracturare;
L 153.
HST/2002-BEM 3 • S I Caroul 5 -1,72 m De
pe nivelul atelierului de prelucrare a ﬁ erului •
Nicovală simplă pe metapod; fragmentară,
fracturată în vechime; epiﬁze desprinse; segment
proximal; partea activă amenajată pe faţa posterioară; materia primă: metapod de vită (Bos
taurus); fasonare: PD/C razantă pe faţa posterioară;
fără amenajarea impresiunilor de formă triunghiulară; fără urme de utilizare; fracturare
probabilă în timpul fasonării; L 125.
HST/2002-BEM 4 • S I Caroul 5 -1,72 m De
pe nivelul atelierului de prelucrare a ﬁ erului •
Proces cornular (corn) de vită (Bos taurus);
segment proximal-mezial cu fragment de calotă
craniană; TTF, PD/F; L 139.
HST/2002-BEM 5 • S I Caroul 5 -1,52-1,72
m De pe nivelul atelierului de prelucrare a ﬁerului
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• Proces cornular (corn) de vită (Bos taurus);
segment proximal; TTF, PD/F; L 105.
HST/2002-BEM 6 • S I Caroul 4 -1,50-1,70
m Din groapa care porneşte din nivelul de
umplutură al fazei IV A = nivelul III B • Proces
cornular (corn) de ovicaprine (Ovis aries/Capra
hircus); segment distal; TTF, PD/F; L 85.
HST/2002-BEM 7 • S I Caroul 9 -1,06 m Din
nivelul II B • Ac de păr de os cu cap globular;
întreg; secţiuni circulare, cap ovoidal; fasonare
integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit;
faţete; ﬁnisare prin lustruire; urme de utilizare:
tocire şi lustru intense; fracturare la nivelul PP şi
reamenajare; L tot. 113; diam. PD 3,5; diam. PM
5; diam. PP 5; diam. EP 13/9.
HST/2002-BEM 8 • S I Caroul 10 -1,10 m
Din nivelul II B • Ac de păr de os cu cap globular;
întreg; secţiuni circulare şi ovale; fasonare
integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit şi
At; faţete; ﬁnisare prin lustruire; urme de utilizare:
tocire şi lustru intense; fracturare la nivelul PP şi
reamenajare; L tot. 78; diam. PD 2,5; diam. PM
3,5/3; diam. PP 4/3,7; diam. EP 5/4,5.
HST/2002-BEM 9 • S I Caroul 3 -1,60 m Din
nivelul de arsură de sub podeaua de lut a fazei II
B • Ac de păr de os cu cap globular; fragmentar
– lipseşte EP, fracturată în vechime; secţiuni
circulare; urme de ardere; fasonare integrală prin
Ra, probabil cu o lamă de cuţit; faţete; ﬁ nisare
prin lustruire; urme de utilizare: tocire şi lustru
intense; fracturare la nivelul PP; L tot. 80/74;
diam. PD 2,5; diam. PM 3,5; diam. PP 4; diam.
EP 5,5/4,5.
HST/2002-BEM 10 • S I Caroul 11 -0,76 m
Din nivelul IV A • Ac de păr de os cu cap
globular; fragmentar – lipseşte PP, fracturată în
vechime; secţiuni circulare şi ovale; cap ovoidal
plat; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o
lamă de cuţit; faţete; fără finisare; urme de
utilizare: tocire şi lustru intense; fracturare la
nivelul PP; L 70; diam. PD 3/2; diam. PM 3,5;
diam. PP 4/3; diam. EP 7,5/5.
HST/2002-BEM 11 • S I Caroul 9 -0,80 m De
pe nivelul podelei din faza IV A • Ac de păr de os
cu cap globular; segment proximal, fracturat în
vechime; secţiuni circulare; urme de ardere; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit
şi At; faţete; fără ﬁnisare; urme de utilizare: tocire
şi lustru intense; fracturare la nivelul PM; L 46;
diam. PM 34; diam. PP 4/3,5; diam. EP 6,5/4,5.
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HST/2002-BEM 12 • S I Caroul 3 -1,66 m
De pe nivelul atelierului de prelucrare a ﬁerului •
Ac de păr de os cu cap convex; segment proximal,
fracturat în vechime; secţiuni circulare; urme de
ardere şi coroziune; fasonare integrală prin Ra,
probabil cu o lamă de cuţit; faţete; ﬁnisare prin
lustruire; urme de utilizare: tocire şi lustru intense;
fracturare la nivelul PM; L 54; diam. PM 4; diam.
PP 5; diam. EP 6.
HST/2002-BEM 13 • S I Caroul 1 -1,13 m
Din proﬁlul V = faza IV A • Ac de păr de os cu
cap convex; segment proximal, fracturat în
vechime; secţiuni circulare; urme de ardere;
fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de
cuţit; faţete; finisare prin lustruire; urme de
utilizare: tocire şi lustru intense; fracturare la
nivelul PM; L 46; diam. PM 4,5; diam. PP 4,7;
diam. EP 5.
HST/2002-BEM 14 • S I Caroul 10 -0,58 m
Faza IV A • Ac de păr de os cu cap plat; segment
proximal, fracturat în vechime; secţiuni circulare
şi ovale; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o
lamă de cuţit; faţete; ﬁnisare prin lustruire; urme
de utilizare: tocire şi lustru intense; fracturare la
nivelul PM; L 54; diam. PM 4,5; diam. PP 5,5/4,5;
diam. EP 5,7/4,7.
HST/2002-BEM 15 • S I Caroul 11 -0,69 m
Din nivelul IV A • Ac de păr de os; segment
mezio-distal, fracturat recent; fasonare integrală
prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; finisare;
urme de utilizare: tocire şi lustru intense; fracturare
la nivelul PM; L 75; diam. PM 4,2; diam.
PD 2,5.
HST/2002-BEM 16 • S I Caroul 6 -0,83 m
Din interiorul clădirii din faza IV B • Ac de păr
de os; segment proximal-distal, fracturat în
vechime; fasonare integrală prin Ra, probabil cu
o lamă de cuţit; faţete; ﬁnisare; urme de utilizare:
tocire şi lustru intense; fracturare la nivelul PP şi
PD; L 75; diam. PD 3; diam. PM 3,5; diam. PP 4.
HST/2002-BEM 17 • S I Caroul 6 -0,99 m
Din interiorul locuinţei cu pereţi de chirpic din
faza II B • Ac de păr de os; segment mezio-distal,
fracturat în vechime; fasonare integrală prin Ra,
probabil cu o lamă de cuţit; finisare; urme de
utilizare: tocire şi lustru intense; fracturare la
nivelul PM şi PD; L 51; diam. PM 4,5; diam.
PD 3,5.
HST/2002-BEM 18 • S I Caroul 89 -1,09 m
Din interiorul locuinţei cu pereţi de chirpic din
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faza II B • Ac de păr de os; segment proximalmezial, fracturat în vechime; fasonare integrală
prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; faţete; fără
ﬁnisare; urme de utilizare: fracturare la nivelul
PM şi PP; L 49,5; diam. PM 4,2; diam. PP 4,5.
HST/2002-BEM 19 • S I Caroul 5 -1,40 m
Din nivelul de arsură de sub podeaua de lut a
fazei II B = faza II A • Ac de păr de os; segment
distal, fracturat în vechime; fasonare integrală
prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; faţete; fără
ﬁnisare; urme de utilizare: fracturare la nivelul
PM/PD şi ED; L 45; diam. PM 3,5/3; diam.
PD 2,5.
HST/2002-BEM 20 • S I Caroul 4 -1,54 m
Din umplutura gropii care porneşte de sub nivelul
de umplutură al camerei A = faza IV A • Ac de
păr de os; segment mezial, fracturat în vechime;
urme de ardere; fasonare integrală prin Ra,
probabil cu o lamă de cuţit; finisare; urme de
utilizare: fracturare la nivelul PM/PD/PP; L 40;
diam. PM 5.
HST/2002-BEM 21 • S I Caroul 4 -1,10 m
Din nivelul de amenajare al fazei IV A • Ac de
păr de os; segment distal, fracturat în vechime;
urme de ardere; fasonare integrală prin Ra,
probabil cu o lamă de cuţit; ﬁnisare; reamenajarea
ED; urme de utilizare: fracturare la nivelul PD;
fracturarea ED; L 36,5; diam. PD 3,5.
HST/2002-BEM 22 • S I Carourile 8-9 -1,00
m Nivelul II B • Ac de păr de os; segment distal,
fracturat în vechime; urme de ardere; fasonare
integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit;
ﬁnisare; urme de utilizare: fracturare la nivelul
PD; fracturarea ED; L 35; diam. PD 3/2,5.
HST/2002-BEM 23 • S I Caroul 8 -1,23 m
Din interiorul locuinţei cu pereţi de chirpic din
faza II B • Ac de păr de os; segment distal,
fracturat în vechime; urme de ardere; fasonare
integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit;
ﬁnisare; urme de utilizare: fracturare la nivelul
PD; fracturarea ED; L 30; diam. PD 3,5.
HST/2002-BEM 24 • S I Caroul 6 -0,79 m
Din interiorul clădirii din faza IV B, pe nivelul IV
A • Ac de păr de os; segment mezial, fracturat în
vechime; urme de coroziune; fasonare integrală
prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; finisare;
urme de utilizare: fracturare la nivelul PD; L 26;
diam. PD 4.
HST/2002-BEM 24a • S I Caroul 11 -1,15 m
Faza II B • Bandă de os curbă; fragmentară;

fracturată în vechime; margini rectilinii paralele,
secţiune rectangulară; materie primă: os lung de
vită (Bos taurus); fasonare integrală prin Ra,
probabil cu o lamă de cuţit; ﬁnisare; L 112; lăţ. 8;
gros. 1.
HST/2002-BEM 24b • S I Caroul 11 -1,15 m
Faza II B • Bandă de os curbă; fragmentară;
fracturată în vechime; margini rectilinii paralele,
secţiune rectangulară; materie primă: os lung de
vită (Bos taurus); fasonare integrală prin Ra,
probabil cu o lamă de cuţit; ﬁnisare; L 95; lăţ. 4,5;
gros. 1.
HST/2002-BEM 24c • S I Caroul 11 -1,15 m
Faza II B • Bandă de os curbă; fragmentară;
fracturată în vechime; margini rectilinii paralele,
secţiune rectangulară; materie primă: os lung de
vită (Bos taurus); fasonare integrală prin Ra,
probabil cu o lamă de cuţit; ﬁnisare; L 87; lăţ. 5;
gros. 1.
HST/2003-BEM 1 • S I Caroul 4 -2,15 m Din
umplutura cuptorului nr. 6 (nivelul atelierului de
prelucrare a fierului) • Nicovală simplă pe
metapod; întreagă; partea activă amenajată pe faţa
posterioară; materia primă: metapod de vită (Bos
taurus); fasonare: PD/C razantă pe faţa posterioară;
urme de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de
formă triunghiulară, realizate prin PI cu o unealtă
metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe,
dispuse transversal şi oblic; reamenajare prin
PD/C; L tot. 217; LPA 142.
HST/2003-BEM 2 • S I Caroul 4 -2,15 m Din
umplutura cuptorului nr. 6 (nivelul atelierului de
prelucrare a ﬁerului) • Nicovală dublă pe metapod;
întreagă; partea activă amenajată pe cele două feţe
(anterioară şi posterioară); materia primă: metapod
de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă pe
toate feţele; urme de utilizare: impresiuni de cca
1 mm, de formă triunghiulară, realizate prin PI cu
o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi
uşor curbe, dispuse transversal şi oblic; L tot. 215;
LPA 145-150.
HST/2003-BEM 3 • S I Caroul 4 -2,15 m Din
umplutura cuptorului nr. 6 (nivelul atelierului de
prelucrare a fierului) • Nicovală simplă pe
metapod; întreagă; partea activă amenajată pe faţa
posterioară; reamenajare; materia primă: metapod
de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă pe
toate feţele; urme de utilizare: impresiuni de cca
1 mm, de formă triunghiulară, realizate prin PI cu
o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi
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uşor curbe, dispuse transversal şi oblic; reamenajare prin PD/C; L tot. 178; LPA 105.
HST/2003-BEM 4 • S I Caroul 4 -2,15 m Din
umplutura cuptorului nr. 6 (nivelul atelierului de
prelucrare a ﬁerului) • Metapod de vită; materie
primă pentru fabricarea unei nicovale; întreg;
materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fără
urme de intervenţie tehnică; L tot. 173.
HST/2003-BEM 5 • S I Caroul 4 -2,15 m Din
umplutura cuptorului nr. 6 (nivelul atelierului de
prelucrare a ﬁerului) • Nicovală dublă pe metapod;
segment distal; partea activă amenajată pe cele
două feţe (anterioară şi posterioară); materia
primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare:
PD/C razantă pe toate feţele; urme de utilizare:
impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară,
realizate prin PI cu o unealtă metalică, ordonate
în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal
şi oblic; fracturare la nivelul PM; reamenajare
prin PD/C şi Ao; L 138; LPA 70-100.
HST/2003-BEM 6 • S I Caroul 3 -1,90 m Din
umplutura cuptorului nr. 4 (nivelul atelierului de
prelucrare a fierului) • Nicovală simplă pe
metapod; segment proximal; partea activă
amenajată pe faţa anterioară; materia primă:
metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C
razantă pe toate feţele; urme de utilizare:
impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară,
realizate prin PI cu o unealtă metalică, ordonate
în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal
şi oblic; reamenajare; fracturare la nivelul PM;
reamenajare prin PD/C; L 159; LPA 125.
HST/2003-BEM 7 • S I Caroul 1 -1,63 m Din
umplutura cuptorului nr. 1 (nivelul atelierului de
prelucrare a fierului) • Nicovală quadruplă pe
metapod; segment proximal; partea activă
amenajată pe cele patru feţe; materia primă:
metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C
razantă pe toate feţele; urme de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară,
realizate prin PI cu o unealtă metalică, ordonate
în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal
şi oblic; fracturare la nivelul PM; reamenajare
prin PD/C; L 124; LPA 85-105.
HST/2003-BEM 8 • S I Caroul 4 -1,60 m De
pe nivelul atelierului de prelucrare a ﬁerului • Ac
de păr de os cu cap globular; fragmentar; lipseşte
PD, fracturată în vechime; secţiuni circulare, cap
ovoidal; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o
lamă de cuţit; finisare prin lustruire; urme de

123

utilizare: tocire şi lustru intense; fracturare la
nivelul PD; L 78; diam. PD 4; diam. PM 4,5;
diam. PP 4; diam. EP 11/8,5.
HST/2003-BEM 9 • S I Caroul 3-4 -1,84 m
De pe nivelul atelierului de prelucrare a ﬁerului •
Ac de păr de os cu cap convex; întreg; secţiuni
circulare; urme de ardere; fasonare integrală prin
Ra, probabil cu o lamă de cuţit; finisare prin
lustruire; reamenajarea PD; urme de utilizare:
tocire şi lustru intense; fracturare la nivelul PD şi
reamenajare; L tot. 92; diam. PD 4; diam. PM 4,5;
diam. PP 5,2; diam. EP 5.
HST/2003-BEM 10 • S I Caroul 2 -1,69 m
De pe nivelul atelierului de prelucrare a ﬁerului •
Ac de păr de os cu cap conic; întreg; secţiuni
circulare şi ovale; fasonare integrală prin Ra,
probabil cu o lamă de cuţit; ﬁnisare prin lustruire;
urme de utilizare: tocire şi lustru intense; L tot.
89; diam. PD 3,5; diam. PM 4; diam. PP 4,5;
diam. EP 4,5/4.
HST/2003-BEM 11 • S I Caroul 1 -1,02 m
De pe nivelul atelierului de prelucrare a ﬁerului •
Ac de păr de os; segment proximal-distal, fracturat
în vechime; ED întreagă; coroziune la PP; secţiuni
circulare; fasonare integrală prin Ra, probabil cu
o lamă de cuţit; ﬁnisare prin lustruire; urme de
utilizare: tocire şi lustru intense; fracturare la
nivelul PP; L 98; diam. PD 2,5; diam. PM 4;
diam. PP 5; diam. EP 4,5/4.
HST/2003-BEM 12 • S I Caroul 2 -1,58 m
De pe nivelul atelierului de prelucrare a ﬁerului •
Ac de păr de os; segment proximal-distal, fracturat
în vechime; secţiuni circulare; fasonare integrală
prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit şi At; ﬁnisare
prin lustruire; urme de utilizare: tocire şi lustru
intense; fracturare la nivelul PP şi PD; L 89; diam.
PD 3,5; diam. PM 4; diam. PP 4,5; diam. EP
4,5/4.
HST/2003-BEM 13 • S I Caroul 4 -2,00 m
De pe nivelul atelierului de prelucrare a ﬁerului •
Ac de păr de os; segment mezio-distal, fracturat
în vechime; reamenajarea ED; secţiuni circulare;
fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de
cuţit; finisare prin lustruire; urme de utilizare:
tocire şi lustru intense; fracturare la nivelul ED;
L 61; diam. PD 4,5; diam. PM 5.
Abrevieri: Ao, At = abraziune oblică,
transversală; diam. = diametru; DR = drept; ED
= extremitatea distală; EP = extremitatea proximală L tot. = lungimea totală; L = lungimea; LPA
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= lungimea părţii active; MP = metapod;
PA = partea activă; PD/C = percuţie directă/
cioplire; PD/D = percuţie directă/despicare;
PD/F = percuţie directă/fracturare; PD = partea

distală; PI = percuţie indirectă; PM = partea
mezială; PP = partea proximală; Ra = raclaj axial;
ST = stâng; TrT = tratament termic; TTF = tăiere
transversală cu ferăstrăul.

Note
1 Rusu-Bolindeţ et alii 2006; Rusu-Bolindeţ et alii
2007; Rusu-Bolindeţ et alii 2008 – toate cu
bibliograﬁa.
2 Adresăm şi cu această ocazie mulţumirile noastre
dr. Viorica Rusu-Bolindeţ pentru colaborarea
oferită cu deosebită amabilitate.
3 Beldiman, Sztancs 2007; Beldiman, Bolindeţ,
Sztancs 2007.
4 Datele ne-au fost puse la dispoziţie recent de dr.
François Poplin (Muséum National d’Histoire
Naturelle, Paris), care studiază, de peste trei
decenii, problema nicovalelor de os pentru dinţarea

secerilor; îi adresăm mulţumirile noastre şi cu
ocazia prezentă.
5 Semenov 1970, p. 186-188, ﬁg. 100-102; Peters
1986, p. 162-163, pl. III/1-11.
6 Briois, Poplin, Rodet-Belarbi 1997; Esteban Nadal,
Carbonell Roure 2004; Rodet-Belarbi, Esteban
Nadal, Forest 2007; Moreno-Garcia, Pimenta,
López Aldana, Pajuelo Pando 2007 – toate cu
bibliograﬁa.
7 Ciugudean 1997, p. 17-24, 53-75 – cu bibliograﬁa;
Suceveanu 1998, pl. V/7, 9-10.
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Fig. 1. Istria 2001 – Sector Basilica extra muros. IMDA: nicovale pe metapodii de vită;
procese cornulare de vită şi ovicaprine.
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Fig. 2. Istria 2002 – Sector Basilica extra muros. IMDA: nicovale pe metapodii de vită;
procese cornulare de vită şi ovicaprine.
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Fig. 3. Istria 2002 – Sector Basilica extra muros. IMDA: ace de păr de os.
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Fig. 4. Istria 2002 – Sector Basilica extra muros. IMDA: benzi de os.
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Fig. 5. Istria 2003 – Sector Basilica extra muros. IMDA: nicovale pe metapodii de vită.
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Fig. 6. Istria 2003 – Sector Basilica extra muros. IMDA: ace de păr de os.
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Evoluţia patrimoniului funciar al mânăstirii Pasărea
(sec. XIX-XX)
Cristea Letiţia Mirela

Abstract
Like other monasteries, Pasarea also had difﬁcult moments during times. One of these moments
was the monasteries properties’ secularization. If, till this moment, the monastery was one of the
richest of its time, the secularization meant not only the decreasing of the domain but also a change
of their way of living, the nuns living only by what the government gave them.
Although the monastery estate lowered from 1500 hectares to almost 50 hectares, the monastic
life still continues. The liturgical music, the common or private prayers, the manually work in the
monastery’s workshops, all these helped this holy place to stay alive, surpassing all the difﬁcult
moments like these. During time, once the monastery domain has expanded, the number of nuns
grew and there were never periods when the Pasarea’s lodgers were discharged.
Bounded by Cernica, the monastery Pasarea kept this communion from the beginning. Foundered
by Timotei, following Calinic, the two abbots of Cernica monastery, Pasarea was helped, protected
and then sustained by this one. The histories of the two holy places has been tied since 1813, the
year of the foundered of the monastery Pasarea, and continued until nowadays.

În secolul al XIX-lea şi în prima parte a celui
de-al XX-lea, mânăstirile din spaţiul românesc, şi
în special cele de la Sud şi Est de Carpaţi cunosc
o evoluţie strâns legată de schimbările majore
petrecute în societatea vremii. Modernizarea a
presupus o serie de schimbări şi în ceea ce
priveşte aşezămintele monastice, resimţite de o
manieră nu întotdeauna pozitivă de cei care
aleseseră să se retragă din lume între zidurile unor
mânăstiri. Evoluţia averii mânăstirii Pasărea este,
într-un anumit fel, ilustrativă pentru transformările,
uneori dramatice, intervenite în viaţa comunităţilor
monahale din România ca urmare a secularizării
averilor mânăstireşti.
Vom prezenta mai întâi un scurt istoric al
mânăstirii Pasărea şi al relaţiilor acesteia cu
mânăstirea Cernica, întrucât acestea ilustrează un
interesant caz de „patronaj” al unei ctitorii mai
noi, destinată femeilor, de un mai vechi şi mai
prestigios aşezământ de călugări. Pentru subiectul
care ne interesează, existenţa acestor legături este
importantă, întrucât, după cum vom vedea, conducerea mânăstirii Pasărea a fost asistată pentru

unele tranzacţii imobiliare de către personalul
specializat al mânăstirii Cernica.
Lăcaş sfânt destinat, încă de la fondare,
femeilor care doreau o apropiere permanentă de
Dumnezeu, schitul „Pasărea” era ctitorit în anul
1813 de către stareţul mănăstirii Cernica, Timotei,
ceea ce marca începutul unei îndelungate
colaborări între cele două aşezăminte. Într-adevăr,
la ridicarea acestui lăcaş a contribuit mai întâi
Timotei, în calitate de ctitor, şi mai apoi Calinic,
ambii ﬁind stareţi ai mânăstirii Cernica. De aici,
şi existenţa unei legături foarte strânse între
Pasărea şi Cernica. Este doar începutul unor
relaţii care vor continua de-a lungul timpului şi
vor întări aceste legături între cele două mânăstiri.
O primă legătură între Pasărea şi Cernica
reiese clar din pisania amplasată la intrarea în
biserica mare a mânăstirii Pasărea, în care este
reliefat sprijinul pe care mai vechea mânăstire l-a
oferit mai noului aşezământ în prima jumătate a
secolului al XIX-lea1. Relaţia dintre Pasărea şi
Cernica se adânceşte şi datorită faptului că părinţii
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cernicani îşi aduceau rudele care doreau să se
călugărească. De exemplu, mama stareţului
Calinic, pe nume Floarea, s-a călugărit la Pasărea,
primind numele de monahia Filofteia. Aici, ea şi-a
continuat restul vieţii până la moarte, găsindu-şi
odihna veşnică în cimitirul mânăstirii Pasărea.
O altă legătură între cele două lăcaşe sﬁ nte
rezultă din pictura bisericii Pasărea care prezintă
unele similitudini (compoziţie, colorit şi stil) cu
cea din biserica Sfântul Gheorghe de la Cernica.
„Aceasta este probabil opera lui Adam şi a călugărilor zugravi anonimi de la această ultimă
mânăstire. Era ﬁresc ca Sfântul Ierarh Calinic,
ctitor atât al bisericii Mânăstirii Pasărea cât şi al
bisericii Sfântul Gheorghe de la Cernica, să fi
angajat la Pasărea aceiaşi echipă de meşteri zugravi, care dăduse satisfacţie la Cerrnica. Succesiunea în timp a pictării celor două monumente1842, Sfântul Gheorghe, Cernica, 1846, biserica
Mânăstirii Pasărea-este un argument decisiv.
Nicolae Polcovnicu este totuşi prezent la Pasărea,
în biserica cimitirului ridicată de Calinic...”2
Această relaţie între Pasărea şi Cernica devine
şi mai strânsă mai ales prin prezenţa aceluiaşi
pictor în ambele lăcaşuri sfinte - Nicolae Polcovnicul.
Dar legătura între cele două mânăstiri nu se
opreşte aici. Ea continuă prin intermediul unor
acte de vânzare-cumpărare, în care Pasărea este
reprezentată de Cernica. Ca ipoteză, putem
explica această asistenţă oferită schitului de maici
în numele implicării stareţilor de la Cernica în
ctitorirea şi apoi refacerea acestui aşezământ, dar
şi prin raportul ierarhic consacrat de biserică între
femei şi bărbaţi. Ca femei, maicile de la Pasărea
aveau mai puţină experienţă în problemele
juridice, şi a părut normal să ﬁe ajutate de călugării din celălalt aşezământ.
În ceea ce priveşte întemeierea propriu-zisă,
ca ﬁecare mănăstire şi Pasărea are la bază o legendă. Potrivit acesteia, pe când stareţul Timotei
şi maicile care erau cu el căutau un loc pentru
mânăstire, o pasăre i-a însoţit tot drumul şi cânta
într-un mod total diferit de alte păsări. Când au
ajuns la locul unde se află astăzi mânăstirea,
pasărea s-a aşezat pe un stejar bătrân şi cânta din
ce în ce mai duios şi mai tare, ﬁindu-i teamă ca
nu cumva să nu ﬁe auzită sau remarcată. „La tulpina stejarului era şi un muşuroi de furnici. Atunci
stareţul Timotei, îndemnat de Duhul Sfânt, a înﬁpt

toiagul său în pământ şi a zis: „Aici să ﬁe altarul
bisericii”; apoi a binecuvântat locul acesta şi,
întorcându-se către maici, a spus: „Să vă înmulţiţi
ca furnicile acestea”, iar de la pasărea aceea
primul schit care s-a înﬁinţat aici s-a numit „Pasărea”, denumire care se păstrează şi astăzi.”3
Această legendă este păstrată de comunitatea
monahală actuală, care o consideră reflectarea
unui element real. Dar singurul adevăr în această
legendă este menţionarea numelui lui Timotei
care a pus bazele mânăstirii Pasărea; restul,
drumul până la stejar în căutarea locului unde să
se ridice lăcaşul sfânt, pasărea care i-a însoţit pe
stareţ şi maici în drumul lor, acestea rămân parte
componentă a unei poveşti frumoase care, însă,
nu este atestată prin documente.
Realitatea rezultată din documente este total
diferită de legenda povestită de maici. Conform
documentelor emise înainte de 1813, anul
înﬁinţării mânăstirii Pasărea, numele acestui lăcaş
de rugăciune vine de la apa Pasărea, care trecea
şi trece prin vecinătatea ei. Iar acest lucru poate
ﬁ exempliﬁcat prin acte emise în timpul domnitorilor: Radu Şerban 4, Alexandru Coconul 5 şi
Matei Basarab6.
Întregul ansamblu mânăstiresc Pasărea a fost
ridicat nu numai cu ajutorul daniilor oferite de
credincioşi dar şi din strădaniile monahiilor care
au trăit şi locuit aici – şi mă refer la chiliile
maicilor dar şi la construirea clădirilor ce formează
ca un tot unitar ceea ce astăzi se vede.
Averea mănăstirii începe cu moşia Piteasca,
mai bine-zis o parte din aceasta. Ea este extrem
de importantă întrucât a stat la baza întregului
domeniu mânăstiresc. Acesta este locul care a fost
ales de stareţul Timotei şi surorile lui, călugăriţele,
pentru a ridica un nou lăcaş de rugă. La început a
fost propunerea acestui stareţ de a înfiinţa un
aşezământ monahal nou de călugăriţe. Acesta
trebuia să ﬁe aşezat la o distanţă destul de mare
de vatra mânăstirii Cernica şi aici călugării
cernicani puteau să-şi aducă rudele care doreau
să-şi închine viaţa lui Dumnezeu: mame, surori,
nepoate şi verişoare. Întrucât soborul mânăstirii
Cernica a fost de acord cu acest lucru, noua cetate
a lui Dumnezeu, pe nume Pasărea, a fost ridicată
pe un loc care aparţinea mânăstirii Cernica. Acest
teren aparţinuse unui creştin evlavios pe nume
Hagi Radu Bărbătescu şi fusese lăsat mânăstirii
Cernica prin testament la data de 30 decembrie
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1808. de altfel, acesta s-a şi călugărit luând
numele de monah Rafail şi prin actul lui de
donaţie, lăsat mânăstirii Cernica şi aceasta, la
rândul ei, dându-l mânăstirii Pasărea, el a fost
trecut în pomelnicul ctitorilor Pasării.7
Acest teren, pe care se găsea prisaca mânăstirii
şi unde trăiau liniştite animale sălbatice, era
nelocuit de oameni, datorită desimii împrejurimilor
şi mai ales că nimeni, până atunci, nu zăgăzuise
locul unde se află acum heleşteul mânăstirii
Pasărea.
Aici, stareţul Timotei şi călugării au curăţat
locul, au tăiat copacii şi tufişurile, folosind
topoare, sape şi cazmale, obţinându-se astfel o
poiană. Acesta, de-a lungul anilor, s-a extins aici
construindu-se prima biserică din lemn şi câteva
chilii unde se puteau adăposti maicile.
Suprafaţa aceasta, care fusese donată de către
Hagi Radu Bărbătescu sau Rafail monahul,
măsura 333 de stânjeni şi făcuse parte din moşia
Piteasca.8 Deci, mânăstirea şi întreaga sa incintă
s-au ridicat pe această moşie. După câţiva ani, în
1824, o parte din aceeşi moşie era pricina unei
judecăţi între stareţul mânăstirii Cernica şi Ion
Ritoridi, proprietarul acestei părţi. Este posibil ca
această parte să ﬁe o altă parte din aceeşi moşie
şi care poate se învecina cu terenul deţinut de
mânăstirea Pasărea. Această pricină a ajuns în faţa
domnitorului Grigore al IV-lea Ghica.9 Se pare că
această problemă nu şi-a găsit rezolvarea întrucât
prin anul 1828 stareţul mânăstirii Cernica înainta
o jalbă Înaltului Divan Domnesc în speranţa
rezolvării acestei pricini.10
După mai mulţi ani, prin 1835 un document
arată că o parte din terenul pe care se aﬂa clopotniţa, 19 chilii precum şi grădina de zarzavat a
mânăstirii aparţineau polcovnicului Blaremberg.
Acesta din urmă era proprietarul unei alte părţi din
moşia Piteasca şi acesta o avea tot de la donatorul
Hagi Radu Bărbătescu, cunoscut şi sub numele de
metanie Rafael. În acest context nou, sfântul
Calinic-stareţul Cernicăi-reprezentând mânăstirea
Pasărea şi stareţa Meletina a acestui lăcaş sfânt au
făcut schimb cu polcovnicul Blaremberg. Acesta
din urmă a renunţat la 54 de stânjeni din capul de
apus al moşiei Piteasca şi mânăstirea Pasărea la
150 de stânjeni din moşia Schitu deţinută de acest
aşezământ.11
Această parte de moşie a ajuns în stăpânirea
polcovnicului Blaremberg, prin căsătoria
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acestuia cu Proniria, fiica banului Dimitrie
Teca. Aceasta i-a adus ca zestre partea ei din
moşia Piteasca, care se învecina cu mânăstirea
Pasărea. Tot prin acest document erau trasate
„2 linii”: una de la malul apei Pasărea până la
cărămidăria veche şi alta până la mijlocul
moşiei. Erau de asemenea puse şi pietre de
hotar, prima la vechea cărămidărie, a doua în
locul celor 54 de stânjeni din capul de apud al
moşiei Piteasca, a treia la marginea Văii Socşorului, a patra lângă un stejar mare, aﬂat lângă
fântâna numită Cuca.
Hotarele fiind stabilite şi cele două părţi
ajungând la un acord, schimbul s-a realizat fără
probleme, în aşa fel încât să nu stârnească nemulţumirea nici a stareţului Calinic de la Cernica sub
a cărui protecţie se afla mânăstirea Pasărea
reprezentată în acest document de stareţa Meletina,
nici a polcovnicului Blaremberg.
Totodată, acest act este primul document din
care avem certitudinea că o parte a moşiei
Piteasca se aﬂa în proprietatea mânăstirii Pasărea,
chiar dacă era numai o parte din acesta. Acelaşi
document conţine şi o altă informaţie, esenţială
pentru domeniul monahal al mânăstirii Pasărea.
Este vorba despre o altă moşie ce făcea parte din
domeniul mânăstirii. Este vorba de moşia Schitu,
care este pentru prima oară menţionată.
Practic, evoluţia moşiei Piteasca începe cu
donaţia lui Hagi Radu Bărbătescu, care a donat o
parte din aceasta mânăstirii Cernica. Aceasta, la
rândul ei, a donat-o mânăstirii Pasărea, teren pe
care s-a ridicat prima biserică a acestui lăcaş,
precum şi câteva chilii pentru monahiile de aici.
Pentru acest teren, Hagi Radu Bărbătescu, care
s-a călugărit la mânăstirea Cernica cu numele de
Rafael monahul, este trecut în pomelnicul
ctitorilor mânăstirii Pasărea şi numele lui este citit
zilnic în timpul oﬁcierii Sﬁntei Liturghii.
Apoi părţi din aceeaşi moşie au constituit
motive de judecată între mânăstirea Cernica şi Ion
Ritoridi. O înfăţişare pentru rezolvarea acestei
probleme a avut loc în anul 1824 şi o alta în 1828.
Mai târziu, prin anul 1835, o bună parte a edificiului mânăstirii Pasărea se afla ridicată pe
moşia polcovnicului Blaremberg. Drept urmare,
pentru a nu separa mânăstirea cele două părţi au
făcut schimb. Astfel, polcovnicul Blaremberg
renunţa la 54 de stânjeni din capul de apus
al moşiei Piteasca, pe care se afla o parte din
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mânăstirea Pasărea, şi mânăstirea Pasărea ceda
150 de stânjeni din moşia Schitu.
O altă proprietate a mânăstirii Pasărea este
moşia cu acelaşi nume. Această moşie Pasărea
poate ﬁ întâlnită în diverse documente sub numele
de Flocoşi sau Flocoşani.
Pentru prima oară moşia Flocoşi este
menţionată într-un document datat 2 martie 1691.
Prin acest hrisov domnitorul Constantin Brâncoveanul îi dădea jupânesei Vlădaia „să ţie” un vad
de moară pe moşia Flocoşi. Documentul nu ne
oferă numai menţionarea pentru prima oară a
numelui acestei moşii, dar şi faptul că aflăm
localizarea ei în judeţul Ilfov. O altă informaţie
valoroasă oferită de acest act este acel vad de
moară, situat pe râul Pasărea, ce străbătea moşia
Flocoşi. De asemenea, acesta ne conﬁrmă şi faptul
că această moşie se numea Pasărea, din cauza
faptului că era străbătută de râul cu acelaşi
nume.12 De altfel, un alt vad de moară, situat tot
pe râul Pasărea, aparţinea egumenului mânăstirii
Radu-Vodă, care l-a vândut aceleiaşi jupânese
Vlădaia. Deşi actul acesta este de vânzare-cumpărare, datat 6 februarie 1691-mult mai timpuriu
decât cel de dinainte, totuşi acesta menţiona
pentru prima oară râul Pasărea.13
Dintr-un alt document, datat 6 iunie 1783,
aﬂăm că moşia Flocoşi mai era numită şi Pasărea.
De abia acum aﬂăm acest lucru care mai înainte
nu era menţionat în nici un act. De asemenea,
acest document ne aduce în prim plan o informaţie
preţioasă, aceea că această moşie, la această dată,
aparţinea stolnicului Grigore Assan.14
Situată în vecinătatea moşiei Ageştilor,
numită şi Drăceşti, moşia Pasărea, numită şi
Flocoşani 15, era în anul 1823 în proprietatea
căminarului Ion Ritoridi.16 Abia în anul 1828, o
parte din această moşie se afla în proprietatea
mânăstirii Pasărea şi acest lucru este certificat
printr-un document datat 28 august acelaşi an.
Era, de fapt, carte a „alegerii” moşiei Flocoşani,
o hotărnicie făcută de Ion Şerbănescu. Prin acest
act mânăstirea Pasărea era recunoscută ca proprietară a unei părţi din moşia cu acelaşi nume.17
Această moşie a fost amanetată în schimbul
sumei de 800 de galbeni. Proprietarul Alexandru
C. Done împrumuta de la paharnicul Grigore
Racoviţă suma de 800 de galbeni, lăsându-i în
schimb, ca garanţie, moşia Pasărea. Documentul,
datat 13 ianuarie 1840, ne aduce în prim plan

numele proprietarului moşiei Pasărea la aceea
dată, Alexandru C. Done.18
Peste câţiva ani, mai exact în 1844, un alt
înscris al aceluiaşi medelnicer Alexandru C. Done
aduce o informaţie valoroasă în istoria acestei
moşii. Este vorba de faptul că medelnicerul
Alexandru C. Done primea 50 de galbeni ca
arvună de la Meletina, stareţa mânăstirii Pasărea,
pentru moşia cu acelaşi nume.19
Tot în acest an avem certitudinea că moşia
Pasărea intra cu siguranţă în proprietatea
mânăstirii cu acelaşi nume. Acest fapt rezultă clar
din alt document de vânzare-cumpărare. Prin
acest act medelnicerul Alexandru C. Done vindea
mânăstirii Pasărea moşia cu acelaşi nume20 pentru
suma de 100 de galbeni. Ce este ciudat sau, mai
bine zis, ce atrage atenţia este că această vânzare
s-a realizat prin intermediul părintelui „econom”
Eliseu de la mânăstirea Cernica21 şi nu direct cu
stareţa mânăstirii Pasărea. Acest document
speciﬁca foarte clar că părintele Eliseu reprezenta
în acest caz mânăstirea Pasărea sau că „venea din
partea” acesteia. De fapt, informaţiile de mai sus
confirmă de o manieră concretă faptul că
mânăstirea Pasărea se aﬂa sub protecţia Cernicăi
şi după o bună bucată de vreme de la întemeiere.
Cumpărarea moşiei de către mânăstirea Pasărea este legalizată la 20 mai 1844 prin intermediul unei „adrese” trimise de judecătoria de
comerţ către departamentul „credinţii atingătoare”.22
Această cumpărare este probabil cea mai
reuşită achiziţie imobiliară a mânăstirii Pasărea.
Moşia avea 497 de stânjeni. Lungimea ei începea
din marginea apei Pasărea până la mijlocul Văii
Slatinii şi măsura 3400 de stânjeni Şerban Vodă
sau aproximativ 6200 de metrii. Această din urmă
măsurătoare a fost făcută de către paharnicul Ion
Şerbănescu în anul 1838. Desigur că această
moşie era extrem de valoroasă pentru noii ei
proprietari. Pentru a vedea cât de importantă era
această proprietate, trebuie menţionat că ea avea
han, moară, heleşteu, livadă, 11 pogoane de vie,
pădure precum şi diferite „îmbunătăţiri”. Valoarea
acesteia creştea şi prin faptul că era situată în
imediata apropiere a mânăstirii Pasărea. Pentru
această moşie, medelnicerului Alexandru C. Done
i s-a plătit suma de 3000 de galbeni împărţiţi în
rate.23
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Odată cu această vânzare - cumpărare mai
aflăm şi o altă informaţie importantă pentru
domeniul imobiliar deţinut de mânăstirea Pasărea.
Este vorba de o altă moşie, Cojeştii, care mai
înainte aparţinuse şi ea logofătului Done. Moşia
a fost cumpărată prin intermediul unei vânzări
publice, la „mezat”. Pentru aceasta, mânăstirea
Pasărea a plătit suma de 15100 lei. Pentru a fi
întărită, această vânzare - cumpărare a fost
semnată de logofătul Done, de părintele Galaction
precum şi de alţi 3 martori. Ce era important la
orice tranzacţie de acest fel, şi este prezentă şi
aici, este certitudinea ca orice proprietate să nu
ﬁe amanetată sau pusă sub sechestru.
O altă moşie ce a aparţinut mânăstirii Pasărea
este Teodoreasca, numită şi Diamoneasca. Moşia
a fost donată mânăstirii Pasărea de către Vasile
Dimonescu. Pentru a păstra această donaţie a
existat însă o problemă: soţia acestuia, care dorea
şi ea această moşie. Rezolvarea acestei „pricine”
a fost ca mânăstirea Pasărea să plătească soţiei lui
Vasile Dimonescu suma de 2500 de lei la
14 septembrie 1849.
Moşia, lăsată donaţie mânăstirii Pasărea pe
patul de moarte de către Vasile Dimonescu, era
localizată în judeţul Ilfov şi se învecina cu
mânăstirea Plumbuita, cu moşia Ileana a clucerului
Tresnea şi cu moşia Odaia Manciului. Aceasta din
urmă era în proprietatea aceluiaşi Vasile Dimonescu, şi va ajunge mai târziu să facă parte tot din
domeniul mânăstirii Pasărea. Dorinţa acestui
donator era ca moşia să ﬁe proprietate a acestei
mânăstiri şi nu a altei persoane, a soţiei lui Ancuţa
sau a vreunui dintre moştenitorii lui. Prin acest
testament-donaţie, Vasile Dimonescu cerea ca
măicuţele mânăstirii Pasărea să se roage pentru
suﬂetul lui.24
În anul 1830, mânăstirea primea, tot ca donaţie, o vie de 20 de pogoane la Valea Largă din
partea Elenei Spătăreasa. Peste un an, în 1831,
mânăstirea achiziţiona de la Toma-ﬁ ul lui Dumitru-parte acestuia din moşia Tămădău, localizată
şi ea tot în judeţul Ilfov. 25 Şi tot sub formă de
donaţie, mânăstirea primea de la Zinca Rahtivan
7 pogoane de vie, cu o cramă de lemn, la CepturaPrahova, în anul 1832.
Un prim recensământ al veniturilor mânăstirilor s-a făcut în perioada Regulamentului Organic. Conform acestuia, mânăstirea Pasărea avea
o parte din moşia Pasărea – judeţul Ilfov, pe care
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era situată vatra acestui lăcaş sfânt, moşia Schitu,
10 pogoane de vie la Ceptura-judeţul Prahova,
4 pogoane de vie la Greaca-judeţul Vlaşca,
2 prăvălii în Bucureşti, pe „Podul Târgului de
afară”, acestea din urmă ﬁind închiriate şi aducând
astfel un venit.26
Acest recensământ aducea şi informaţii noi
relative la viaţa interioară a mânăstirii. Astfel,
aﬂăm că obştea era alcătuită din 74 de monahii,
54 de surori şi că la biserică slujeau 2 preoţi. La
personalul religios se mai adăugau şi lucrători
cu „simbrie”, cum ar fi vizitii, argaţi, văcari,
ciobani, vieri şi fierari. Enumerarea acestor
„muncitori” atestă de fapt cât de mare era
domeniul mânăstirii Pasărea în momentul înfăptuirii recensământului realizat în timpul Regulamentului Organic.
De-a lungul timpului, mânăstirea Pasărea şi-a
mărit domeniul. Astfel, în anul 1852 mânăstirea
primea de la Safta Prejbeanca ca danie moşia
Uiasca, cunoscută şi ca Buligeasca din GuraBascovului, din judeţul Argeş.27
Învecinată cu moşia Fleştii, judeţul Argeş, ce
aparţinea Mitropoliei, hotarele moşiei Uiasca a
fost obiect de litigiu cu vecini locului, cum ar ﬁ:
între Ilinca şi Păuna Martinoaele şi moşneni
pentru 100 de stânjeni-28 septembrie 183628 sau
între serdarul Ştefan Jeanul şi vecinii răzeşi-18
aprilie 1849.29 Pentru ca moşia Uiasca să ajungă
proprietate a mânăstirii Pasărea, a trebuit să mai
treacă un timp. Abia în mai 1852 această moşie
intra în domeniul monastirii.30 În cele din urmă,
moşia Uiasca a fost dată în arendă de către mânăstirea Pasărea lui Manolache Stoicovici din
Piteşti la 7 mai 1853.31 Moşia încăpuse într-un
timp pe mâinile lui Ion Popescu, un arendaş rău
platnic şi abuziv. Acesta arendase moşia Uiasca
pe o perioadă de 5 ani, obligându-se să plătească
suma de 3200 lei pe an. Însă în momentul plăţii,
acesta a pretins că i se luase 150 de stânjeni din
suprafaţa moşiei în urma unei hotărâri în favoarea
unei a treia persoane. Prin anul 1865, Ion Popescu
se pare că datora statului suma de 5400 de lei. Tot
în legătură cu aceeaşi moşie, mânăstirea Pasărea
era chemată în anul 1861 la Curtea de Apel. În
acest context, Dionisia, stareţa acestei mânăstiri
trimitea răspuns scris, prin care renunţa la donaţia
Saftei Prejbeanca, şi aceasta se datora pagubelor
suferite de către mânăstire în urma numeroaselor
judecăţi.
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Deşi a avut o mulţime de probleme, mânăstirea
Pasărea cumpăra în anul 1862 moşia Popeşti din
judeţul Vlaşca. Această moşie aparţinuse până în
anul 1813 Bălaşei Armăşoaia Popeasca, care o
vindea în acest an logofătului Gheorghe Patrache.32 Mai târziu, în 1826, Constantin Cluceru
vindea şi el o parte din moşia Popeşti aceluiaşi
logofăt Gheorghe Patrache.33 Învecinată cu moşiile Schit Novaci şi Stăneşti, aceasta din urmă
aparţinând lui Nicolae din Stăneşti, moşia Popeşti
intra în proprietatea mânăstirii Pasărea abia în
anul 1862, în urma unui act de vânzare-cumpărare.
Prin acest act, Anica Ieroşeanca şi Zinca Persiceanca vindeau partea lor din moşie mânăstirii
Pasărea34 pentru suma de 12600 de lei.
Tot în anul 1862, căminarul Pavel dăruia
mânăstirii partea sa din moşia Ştefăneşti de la
Creaţa şi Arţoaia.35 Şi aceste părţi de moşie au
cauzat probleme nu numai mânăstirii Pasărea, dar
şi mânăstirii Cernica, şi aceasta prin faptul că
fostul proprietar avea o mulţime de datorii
neplătite. Deşi cele două mânăstiri efectuaseră o
mare parte din legatele testamentare, cu dovezile
aferente, prin anul 1863 arhimandritul Sofronie
Varnav, stareţul Cernicăi, stătea arestat în chilia sa,
păzit de dorobanţi şi vătăşei, pentru a-i lua pretinsa
avere a căminarului Pavel Ştefănescu. Nici după
câţiva ani, problema nu a fost soluţionată.
O altă proprietate care a adus alte neplăceri
mânăstirii Pasărea a fost moşia Râca din judeţul
Teleorman, sau mai bine zis o parte din aceasta,
ce aparţinuse serdarului Tudorache Rădulescu. El
dăruise, prin diata din iunie 1830, partea sa de
moşie mânăstirii Pasărea. Însă, după moartea
acestuia, Anica, soţia lui, s-a adresat justiţiei
„pentru lipsa zestrei şi a întreţinerii” sale mai ales
că decedatul lăsase în urma sa o mulţime de
datorii. Această problemă a durat peste 15 ani. În
cele din urmă, mânăstirea Pasărea s-a ales numai
cu 15000 de lei şi cu nişte case în Bucureşti, dar
numai după moarte văduvei Anica. Având în
vedere diversele probleme cauzate de unele dintre
aceste proprietăţi, am putea spune că secularizarea
averilor mânăstireşti a scutit mânăstirea Pasărea
de o mulţime de greutăţi, cheltuieli şi procese.
Până la aplicarea secularizării averilor mânăstireşti, „schitul” Pasărea avea 1500 de hectare
de pământ, cuprinse în: moşia Pasărea; vatra
mânăstirii; Odaia Manciului din judeţul Ilfov;
moşiile Cuşturenii şi Tămădău, arendate; moşia

Popeşti din judeţul Vlaşca şi jumătate din moşia
Ştefăneşti. La acestea se adăugau 18 pogoane de
vie, dintre care 4 la Ceptura şi Greaca şi 10 la
Dealul Cernăteşti. De asemenea, mânăstirea
Pasărea mai deţinea şi 3 proprietăţi în Bucureşti:
o prăvălie în mahalaua Scaune, o casă în Caimata
(acestea erau închiriate) şi o casă în mahalaua
Popa Rusu, servind ca metoc. Din toată această
avere, după secularizare, mânăstirea a rămas doar
cu 50 de hectare de pământ arabil, 36 de vite,
metocul din Bucureşti şi 14 pogoane de vie la
Ceptura şi Dealul Cernăteştilor.36
Secularizarea averilor mânăstireşti37 a însemnat nu numai un beneﬁciu pentru reforma agrară
(mai mult pământ arabil) sau confiscarea unei
părţi imense din averea acestui lăcaş, ci şi schimbarea efectivă a modului de viaţă al maicilor.
Dacă până în acest moment mânăstirea trăia prin
donaţii materiale şi ﬁnanciare, de acum înainte,
maicile vor vieţui din mila statului.
În acest context, alocaţia fixată prin buget
pentru hrana maicilor era mică, veniturile insuﬁciente şi masa de obşte a devenit nesatisfăcătoare.
În aceste condiţii, monahiile au cerut să primească
alocaţia de hrană în bani, pentru ca adăugând ce
mai strângeau de pe urma lucrului lor să-şi asigure
întreţinerea necesară. Însă Mitropolia şi Ministerul
Cultelor s-au opus, invocând tradiţia şi regulile
monahale. În cele din urmă, la insistenţele lor şi
a stareţei Domnica Popescu, cele două instituţii
au fost de acord şi astfel masa de obşte era desﬁinţată la 1 aprilie 1882 şi odată cu aceasta şi viaţa
de obşte.38
Prin anul 1915, în timpul stareţei Profiria
Dumitrescu, statul român dădea mânăstirii Pasărea
30 de hectare de pământ arabil din moşia Pasărea
şi, în schimb, îi lua cele 21 de pogoane de vie de
la Ceptura şi 4 pogoane la câmp, acestea ﬁ ind
izolate de terenul cultivabil al acestui lăcaş sfânt.
Aceste pogoane de câmp fuseseră donate de
2 surori călugăriţe care între timp decedaseră.39
După primul război mondial, mânăstirea mai
avea 76 de hectare, dintre care 56, 5 hectare teren
de cultură, 12, 7 curtea aşezământului şi
6, 8 hectare baltă.40
Peste câţiva ani, în 1924, mânăstirea avea
56 hectare de teren de cultură, 10 hectare de baltă
cu trestie şi 12 hectare, curte cu grădina.41
Dacă înainte de secularizare, mânăstirea era
una dintre cele mai bogate, astăzi, acest lăcaş mai
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deţine doar aproximativ 50 de hectare teren
arabil.
Destinul mînăstirii Pasărea nu pare să ﬁ
fost foarte deosebit, în secolul al XIX-lea, de cel
al altor aşezăminte de acelaşi tip. După o perioadă
de înﬂorire şi de extindere, care arată menţinerea
atracţiei pentru viaţa monahală în spaţiul românesc
în secolul al XIX-lea, interpretat, în mod obişnuit,
ca unul al modernizării pe toate planurile, mănăstirea intră într-un evident declin după secularizare. Întemeierea ei, relativ târzie, demonstrează că încă se mai simţea nevoia, în societatea
patriarhală românească, de mânăstiri pentru
femei, în mod tradiţional mai puţine şi mai slab
înzestrate decât cele de bărbaţi. Pe de altă parte,
chiar şi în spaţiul românesc începea să se simtă
inversarea tendinţei de recrutare, care făcea să ﬁe
mai numeroase femeile care doreau să se călugărească, decât bărbaţii. Aceasta explică succesul
foarte mare pe care l-a avut Pasărea în prima
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jumătate a secolului al XIX-lea. Desigur, se
adaugă şi apropierea sa de capitala Munteniei şi
apoi a României Mici, asocierea sa cu Cernica,
acestea fiind elemente care să contribuie la
atractivitatea acesteia pentru femeile dornice de
desăvârşire spirituală.
Declinul economic al mânăstirii apare ﬁresc,
după secularizare, şi este întovărăşit de schimbări
majore în modul de organizare a vieţii monahale,
prin trecerea de la viaţa de obşte la o gospodărire
realizată individual de ﬁecare călugăriţă. Aceasta
nu putea rămâne fără urmări asupra spiritualităţii
monastice, dar un asemenea subiect face necesară
o abordare separată.
Istoria mânăstirii Pasărea nu este izolată în
contextul vieţii monahale româneşti, şi studierea
acestuia şi-a propus ca, printr-un studiu de caz, să
aducă în atenţie aspecte mai puţin abordate ale
modernizării societăţii româneşti.

Note
1 „Cu ajutorul preaputernicului Dumnezeu cel în
Treime slăvit, s-a clădit din temelie acest sfânt schit
de călugăriţe numit Pasărea în 1813 de Cucernicia
Sa părintele Timotei- arhimandrit la Cernica, în
numele Sﬁntei de viaţă Făcătoare Treimi, iar în anul
1813, ianuarie 11, zdrobindu-se biserica de
cutremurul ce s-au întâmplat, iar în anul 1846 s-au
dărâmat aceea şi s-au ridicat aceasta din temelie, de
Cucernicia Sa părintele Calinic-arhimandrit la
Cernica, cu ajutorul de la creştini şi prin osârdia
cucernicei maici Domnica, stareţa, iar îngrijitor
ﬁind în tot lucrul cuviosul Iachint ieromonahul din
Cernica, în zilele binecredinciosului Domn
Gheorghe Dimitrie Bibescu vo(i)evod, iar
arhiepiscop ﬁind p(rea) s(ﬁnţia) sa D(omnului)
Domn Neoﬁt Mitropolit 1847, noiembrie 2”
2 I. L. Georgescu, Roman Stanciu, Zugravul N.
Pocovnicu la Mânăstirile Cernica şi Pasărea,
extras din revista Bisericii Ortodoxe Române, 1973,
nr. 11-12, p. 1294.
3 Gina Emanuela Tăbăraş, Monahia, Monograﬁa
Sﬁntei Mânăstiri Pasărea, Lucrare de licenţă Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie
Ortodoxă. Secţia Pastorală, coord. Preot Profesor
Dr. Florin Şerbănescu, Bucureşti, 2001, p. 7
4 Vezi Maria Soveja, Doina Duca- Tinculescu,
Reghina Dragomir, Catalogul Documentelor Ţării
Româneşti din Arhivele Statului, vol. II 1601-

1620, Bucureşti, Direcţia Generală a Arhivelor
Statului din Republica Socialistă România, 1974,
p.: 58; 137/138; 269; 315
5 Vezi Doina Duca- Tinculescu, Marcel Dumitru
Ciucă, Catalogul Documentelor Ţării Româneşti
din Arhivele Statului, vol. III 1621- 1623,
Bucureşti, Direcţia Generală a Arhivelor Statului
din Republica Socialistă România, 1978, p. 199
6 Vezi Marcel Dumitru Ciucă, Doina DucaTinculescu, Silvia Vătafu- Găitan, Catalogul
Documentelor Ţării Româneşti din Arhivele
Statului, vol. IV 1633- 1639, Bucureşti, Direcţia
Generală a Arhivelor Statului din Republica
Socialistă România, 1981, p. 427; De asemenea,
vezi şi volumul V, 1640- 1644, 1985, p. 75.
7 Iată care sunt ctitorii mânăstirii Pasărea: „Timoteiarhimandritul; Iachint şi Mihail-ieromonahi; Rafailmonahul; Gherontie-arhiereu; Nifon-arhimandrit;
Pimen, Iosif, Petru-protosingheli; Doroteiieromonahul; Cipriana, Epraxia, Melentina,
Doroteia, Iustina, Dionisia, Domnica, Veniamina,
Arcadia, Arsenia, Evlampia, Ieroteia, Porfiriaarhimandrita, Domnica, Filofteia, Magdalenastavrofora; Epifania, Amfilohia, Serafima-foste
stareţe; Tomaida, Arcadia, Steliana, Luchia,
Meftodia, Teoctista, Mina (Schimonahia), Partenia,
Hionia, Ierofteia, Adriana, Evghenia, Neonila,
Agapia (Stavrafora), Serafima, Iunia, Martiria,
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Cristian, Marius, Ion, Raﬁra, Benon Francisco,
Maria, Florica, Ecaterina, Smaranda, Eufrosina,
Vasile, Enache, Victoria, Manole, Ion, Gabriela
(prezbitera), Anton, Vasile, Radu, Ioana, Ilie,
Gornea, Vasile, Isac, Paraschiva, Ion, Antoneta,
Dumitru, Ion, Augustin şi Maria.”-Informaţia este
preluată din lucrarea Ginei-Emanuela Tăbăraş, op.
cit., p. 21. De asemenea, această monahie ne mai
spune că pomelnicul este citit în ﬁecare zi la Sfânta
Liturghie.
8 Cf. Arhivele Statului Bucureşti, Mânăstirea
Pasărea, pachetul I, documentul 11 din 30
decembrie 1808.
9 Ibidem, I/14, 11 august 1824.
10 Ibidem, I/18, 17 august 1818.
11 Ibidem, I/23.
12 Ibidem, I/2.
13 Ibidem, I/1.
14 Ibidem, I/3.
15 Ibidem, I/17.
16 Ibidem, I/13.
17 Ibidem, I/18 bis.
18 Ibidem, I/32.
19 Ibidem, I/34.
20 Ibidem, I/35.
21 Ibidem, I/37.
22 Ibidem, I/38.
23 Ibidem, I/26; I/34; I/37; I/39; I/40.

24 Ibidem, I/24.
25 Ibidem, IV/19.
26 T. G. Bulat, Mânăstirile pământene din Ţara
Românească în epoca Regulamentului Organic
(1831-1834), în „Biserica Ortodoxă Română”, nr.
9-10/1975, p. 1173.
27 Arhivele Statului Bucureşti, Fond Mânăstirea
Pasărea, VII/11.
28 Ibidem, VII/3.
29 Ibidem, VII/4.
30 Ibidem.
31 Ibidem, VII/12.
32 Ibidem, V/2.
33 Ibidem, V/8.
34 Ibidem, V/50.
35 Ibidem, II/7.
36 Damian Stănoiu, Ieromonah, Mânăstirea Pasărea,
Bucureşti, Tipograﬁa „Lupta”, 1926, p. 12.
37 Pentru mai multe informaţii privind, secularizarea
averilor mânăstireşti vezi lucrarea lui Marin
Popescu-Spineni, Procesul Mânăstirilor Închinate. Contribuţii la istoria socială românească,
Bucureşti, Institutul de arte grafice „Tiparul
Universitar”, 1936
38 Damian Stănoiu, Ieromonah , op. cit., p. 12
39 Ibidem, p. 20.
40 Ibidem, p. 21.
41 Apostolul, nr. 16-18/aug.-sept. 1924, p. 12.
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Consideraţii asupra unor obiecte din materii dure
animale descoperite la Sultana-Malu Roşu,
campania 2008
Laura Şendrea*

Considérations sur quelques objets en matières dures animales
découvertes dans le site énéolithique de Sultana-Malu Roşu en 2008 –
Résumé
L’ouvrage propose une analyse morpho-technologique détaillée menée sur un petit lot d’objets
en matières dures animales. Ils ont été découverts dans le site de Sultana-Malu Roşu, dép. de
Călăraşi appartenant à la culture Gumelniţa de l’Énéolithique ﬁ nal de la Roumanie, pendant les
fouilles menées en 2008 par le Dr. Radian Romulus Andreescu et Alexandru Cătălin Lazăr. Ils se
conservent dans les collections du Musée National d’Histoire de la Roumanie, Bucarest. L’effectif
compte deux pièces: rondelle/perle discoïdale sur coquille de lamellibranche; statuette plate
fragmentaire en os. Le Répertoire rassemble toutes les données sur les objets: état de conservation,
morphométrie, description intégrale – morphologie, l’étude technique (les étapes du débitage, du
façonnage). L’étape technique du débitage est illustrée par la percussion indirecte. Dans l’étape du
façonnage on a appliqué des procédées comme l’abrasion transversale et oblique pour régulariser
les marges brutes de débitage. La rotation continue rapide a permis d’aménager le dispositif central
d’attache.
La statuette plate en os a une réalisation artistique peu réussie. La tête a de chaque côté 3 trous
percés, au lieu de deux, deux point pour les yeux, une ligne horizontale pour la bouche et 4 point
au-dessous. Le sexe est indiqué aussi par un triangle incisé, continué par une ligne incisée qui
représente la séparation des jambes.

1. Localizare şi scurt istoric al cercetărilor
Aşezarea eneolitică de tip tell de la SultanaMalu Roşu este situată pe teritoriul satului Sultana, comuna Mănăstirea, jud. Călăraşi. Situl este
amplasat la cca 800 m de sat, pe terasa înaltă a
lacului Mostiştea. Din datele cunoscute până în
prezent, aşezările gumelniţene de tip tell pot ﬁ
clasiﬁcate în trei grupuri principale: a. de-a lungul
luncii unor râuri, ale teraselor înalte; b. pe
marginea unei terase joase sau mijlocii; c. pe
grindurile din cuprinsul lacurilor aflate în
vecinătatea Dunării; d. în luncile râurilor, pe
*

ridicături scunde de teren, în jurul cărora au săpat
şanţuri de apărare (Comşa 1999, p. 17). Dacă
ţinem seama de aceste elemente specifice aşezărilor gumelniţene, atunci este clar că aşezarea
de la Sultana-Malu Roşu poate fi încadrată în
prima categorie.
Datorită erodării permanente a malurilor,
astăzi se mai păstrează doar un rest al aşezării, cu
diametrele de cca 30x35 m. De-a lungul malurilor
erodate, dar şi în jurul sitului, se pot vedea fragmente ceramice şi alte artefacte.

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie, Master „Istorie Greco-Romană şi Arheologie”.
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Primele cercetări în acest sit s-au realizat în
anul 1924 de către Ion Andrieşescu şi Vladimir
Dumitrescu şi au fost continuate după 1970 de
către Constantin Isăcescu şi Cornel Hălcescu.
Situl a fost studiat aproape în întregime.
Au fost cercetate cel puţin unsprezece locuinţe
de suprafaţă, de dimensiuni relativ mici, rar
depăşind 4 m lungime şi 3 m lăţime (una singură
avea 7x4 m), orientate nord-sud. Unele aveau
podele din lut amenajate pe un pat de bârne, iar
vetrele, nelipsite din case, erau plasate de obicei
în colţul de nord-vest. Tehnica de construcţie a
peretelui era ceamur, iar acoperişul era probabil
din stuf. Aşezarea a avut şi un şanţ de apărare,
adânc de circa 6 m, care era dublat spre interior
de un val de pământ cu o înălţime de aproximativ
un metru şi o lăţime de 3-4 m.
Începând cu anul 2001, Muzeul Dunării de
Jos din Călăraşi ﬁnanţează cercetările arheologice,
desfăşurate până în prezent. Caracterul săpăturilor
a fost unul de salvare datorită stării precare de
conservare a sitului eneolitic (Andreescu 2001).
Programul „Începuturile civilizaţiei europene.
Neo-eneoliticul la Dunărea de Jos” a debutat în
anul 2001, când, beneficiind de experienţa
dobândită în timpul desfăşurării proiectului

româno-britanic de cercetare a locuirii neoeneolitice de pe Valea Teleormanului, Southern
Romania Archaeological Project, au început
cercetările pe Valea Mostiştei, în cadrul unui
proiect numit Dinamica locuirilor neo-eneolitice
de pe Valea Mostiştei. Anul următor cercetările au
fost extinse în nordul Munteniei printr-o nouă
componentă a programului, proiectul Cercetarea
locuirii neo-eneolitice de pe Valea Teleajenului.
Anul 2006 a însemnat extinderea programului
prin apariţia a două noi proiecte, Valea Oltului în
epoca neo-eneolitică şi Interferenţe culturale în
nord-estul Munteniei în epoca neo-eneolitică. În
acest fel se reuneau eforturile materiale şi umane
ale mai multor instituţii în vederea efectuării unei
cercetări la standarde ridicate.
În perioada 2004-2007, CIMEC a fost
partener în proiectul European Landscapes. Past
Present and Future, care a avut ca obiectiv
promovarea cercetării arheologice aeriene,
examinarea şi interpretarea fotograﬁilor aeriene
mai vechi, studierea hărţilor istorice şi urmărirea
modificărilor de peisaj, în condiţiile în care
fotograﬁa aeriană nu este folosită în România în
scopuri arheologice decât în cazuri limitate
(Andreescu 2007).

2. Studiul artefactelor din materii dure animale din aşezarea eneolitică
de tip tell de la Sultana-Malu Roşu
Până de curând artefactele din MDA erau
doar semnalate în rapoartele preliminare de
cercetare, neﬁind incluse în marile sinteze. În anii
’80 apar primele preocupări sistematice pentru
studiul IMDA (industria materiilor dure animale),
materializate prin lucrările semnate de Alexandra
Bolomey şi Silvia Marinescu-Bâlcu. După 1992,
artefactele din MDA încep să fie studiate sistematic în conformitate cu metodologia de astăzi
a domeniului, propunându-se şi o tipologie după
modelul furnizat de Caietele de Fişe tipologice
ale industriei osului, editate sub coordonarea
Henriettei Camps-Fabrer (Beldiman 1999;
Beldiman 2007 – cu bibliograﬁa).
Cercetările arheologice efectuate în aşezarea
eneolitică de tip tell de la Sultana-Malu Roşu au
condus şi la descoperirea unui număr de artefacte
atribuite IMDA. Diversele tipuri de artefacte din
MDA, databile în eneolitic, constituie descoperiri
care ilustrează existenţa unei game tipologice

variate. Structura tipologică generală arată
prezenţa a 5 mari categorii (I Unelte, II Arme, III
Podoabe, IV Elemente receptoare, V Diverse).
Sub raportul materiilor prime utilizate în realizarea
pieselor se observă prezenţa următoarelor tipuri:
os – care are ponderea cea mai mare, dinţi, corn,
scoici şi cochilii. Pentru confecţionarea acestora
se utilizau numai anumite categorii de oase. De
exemplu, pentru vârfuri erau utilizate metapodiile
(bovine, ovicaprine, porc) (Comşa 2001, p. 20).
Uneltele din corn de cerb se prelucrează şi se
utilizează şi în eneolitic. Sunt documentate, până
acum, câteva categorii de unelte de corn: brăzdare
de aratru, dăltiţe, vârfuri, harpoane, cârlige etc.
Categoria podoabelor domină şi se remarcă
prin marea diversitate a tipurilor: pandantive,
brăţări şi mărgele realizate din cochilii de Spondylus gaederopus (moluscă de origine mediteraneană), rondele din os sau cochilie de scoică.
Mărgelele intrau în compunerea colierelor sau a
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brăţărilor, singure sau asociate cu alte elemente
de anﬁlaj (dinţi şi imitaţii, mărgele litice, metalice
etc.), şi pot avea formă de şaibă (scurte sau
subţiri), cilindrică, quasi-rectangulară, de butoi
(lungi). Remarcăm şi existenţa unor artefacte care
se fixau pe fibre (coliere) sau era cusute pe
suporturi textile sau de piele (Andreescu 2007).
Plastica antropomorfă este prezentă în toate
culturile neo-eneolitice. Fără îndoială că reprezentările plastice diferă de la o cultură la alta.
Deşi sunt sumar modelate, atributele feminine
sunt, însă, clar reprezentate, acordându-se o mare
importanţă detaliilor anatomice: sâni, şolduri şi
fese ample, triunghi sexual.
La sud de Dunăre a fost descoperit şi un
atelier în care se realizau astfel de statuete. Complexul a fost descoperit şi cercetat de N. Anghelov,
anume în partea de vest a aşezării gumelniţene pe
lângă localitatea Hotniţa (Bulgaria). Descoperirea

unui atelier de statuete de os este deosebit de utilă
pentru cunoaşterea condiţiilor în care se lucra, a
diferitelor amănunte referitoare la materialele şi
uneltele folosite la realizarea lor, precum şi
etapele şi metodele de prelucrare (Comşa 1995,
p. 55).
În acest articol mă voi opri asupra a două
piese, un fragment (rupt în vechime) de statuetă
plată de os (ﬁg. 1 a-b) şi o rondelă din valvă de
Unio sp. (fig. 2). Artefactele care fac obiectul
prezentului articol au fost recuperate în campania
2008, fără context stratigraﬁc. Piesele se păstrează
în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a
României. Artefactele aparţin unei singure
categorii tipologice (III Podoabe) şi două grupe
tipologice (III E Rondele şi Artă mobilieră).
Parametrii morfometrici (exprimaţi în centimetri)
sunt redaţi în ﬁg. 3-4.

3. Analiza pieselor descoperite în campania 2008
3.1. Statuetă antropomorfă plată de os
Fragmentul de statuetă antropomorfă plată
este lucrat dintr-o plăcuţă de os de cca 2 cm
lăţime şi groasă de maximum 4 cm. Are o lungime
de 7,5 cm (ﬁg. 3), dar conform datelor oferite de
Eugen Comşa, astfel de exemplare au cca 10 cm
înălţime (Comşa 1995, p. 56). Statuetele plate de
os sunt speciﬁce eneoliticului, şi, chiar dacă se
întâlnesc şi în alte culturi, ele sunt departe de
numărul şi diversitatea tipologică a celor gumelniţene (Andreescu 2001). Fragmentul
reprezintă partea inferioară a statuetei.
Statuetele de tipul celei studiate aici prezintă
o serie de caractere speciﬁce. De obicei, capul lor
este de forma hexagonală, cu colţurile mai mult
sau mai puţin rotunjite, ajungând, printr-o serie
de variante, până la piese cu capul aproape rotund.
Majoritatea statuetelor au gura indicată printr-o
linie dreaptă, orizontală, incizată. Pe o singura
piesă gura este redată prin patru adâncituri dispuse
în romb. Pe multe piese, mai jos, alături de gură,
deci pe bărbie, sunt făcute pe orizontală 3-5 mici
adâncituri rotunde. După toate probabilităţile
reprezintă un fel de tatuaj. Mai jos, în dreptul
gâtului, pe câteva ﬁgurine, este realizată câte o
adâncitură, pe mijloc, care indică o podoabă.
Braţele sunt întotdeauna redate prin câte două

prelungiri laterale, scurte şi înguste, cu marginea
arcuită. Fiecare prelungire are câte un orificiu
rotund. Partea inferioară a statuetelor este, de
regulă, de formă aproximativ trapezoidală. De
obicei, picioarele sunt despărţite prin câte o
crestătură lungă şi adâncă. În alte cazuri, picioarele
sunt alăturate. Pe partea din faţă, prin trei linii
incizate este redat triunghiul sexual, mărginit prin
şiruri de adâncituri mici, rotunde. Pe majoritatea
statuetelor, pe partea din faţă, în dreptul genunchilor s-au făcut pe ﬁecare picior, câte două
sau trei grupuri de 2-3 adâncituri. Aproape toate
ﬁgurinele au, în dreptul labelor picioarelor, câte
una sau două adâncituri. Pe spatele statuetelor, de
cele mai multe ori sunt redate mai puţine detalii.
Pe marginile capului şi toracelui sunt grupurile de
oriﬁcii amintite, iar pe partea inferioară, în dreptul
mijlocului, pe toate ﬁgurinele există două adâncituri dispuse pe orizontală, de la care coboară pe
mijloc, linia despărţitoare a picioarelor (Comşa
1995, p. 56).
Semniﬁcaţia plasticii gumelniţene rămâne, în
acest stadiu al cercetărilor, la nivelul unor ipoteze.
Eugen Comşa consideră că plastica antropomorfă
feminină are drept obiect de reprezentare Marea
Zeiţa Mamă (Comşa 1987).
Marija Gimbutas crede că a existat o continuitate între religia şi simbolurile religioase
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paleolitice şi cele neolitice, în ciuda faptului că
tipul de economie este fundamental altul. Autoarea
ignoră faptul că cele dintâi reprezentări plastice
apar în Orient, unde nu există antecedente din
paleolitic (Gimbutas, 1989).
Dan Monah, porneşte de la analiza artefactelor
şi contextul lor de descoperire. Se formulează
ipoteza după care unele statuete nu îi reprezintă
pe zei, ci pe muritori în poziţie de adoraţie. În
această categorie ar intra, mai ales, statuetele cu
braţe îndoite din cot şi ridicate în sus. Piesele de
mici dimensiuni, din os, au avut în mod clar
funcţionalitate de pandantive, de exemplu, unele
statuete plate de os aveau câte o verigă mică din
sârmă de aramă (Monah 1997). La alte piese,
verigile s-au distrus în pământ, dar se păstrează
urmele de oxizi din dreptul orificiilor (Comşa
1995, p. 56).
Statuete de acest tip s-au descoperit şi în alte
situri neolitice: Cuneşti – „Măgura Cuneştilor”,
jud. Călăraşi; Căscioarele – „Ostrovul”, jud.
Călăraşi (ﬁg. 5); Ulmeni – „Măgura Gumelniţa”,
jud. Călăraşi; Vidra, jud. Giurgiu; Jilava-„Măgura
Jilava”, jud. Ilfov; Tangâru, jud. Giurgiu (Popescu
1938, p. 119; Dumitrescu 1925, p. 88; Rosetti
1938, p. 34; Berciu 1935, p. 35). Ca piesă deosebită semnalăm pe cea descoperită la Lovec (Bulgaria), care avea un fel de jambiere făcute din
foaie subţire de aramă (Dimitrov 1962, p. 65-68).

3.2. Rondelă din valvă de Unio sp.
Utilizarea cochiliilor de moluşte pentru
realizarea diverselor artefacte (unelte şi ustensile,
podoabe etc.) este atestată de la începuturile
paleoliticului superior. Aspectele legate de

confecţionarea podoabelor, inclusiv a rondelelor,
mărgelelor plate (debitajul, fasonarea, ﬁnisarea,
modul de utilizare prin ﬁxare pe ﬁr etc.) au făcut,
recent, obiectul mai multor lucrări (Sztancs,
Beldiman 2004a; Sztancs, Beldiman 2004b).
Piesele de tipul celei în discuţie (fig. 2) sunt
desemnate în literatura specializată şi cu termeni
precum: mărgele discoidale sau rondele plate
perforate pentru fixarea pe fir. Se preferă
încadrarea tipologică a piesei analizate ca rondelă
perforată central, neexcluzând revizuirea acestei
opţiuni la o nouă analiză, favorizată de repertorierea extinsă a descoperirilor de epocă eneolitică.
Materia primă o constituie cochilia de scoică
Unio sp. Rondele din valve de Unio sp. sunt
atestate în cadrul mai multor culturi neo-eneolitice.
Piesa noastră are forma de şaibă (discoidală) şi
este prevăzută cu o perforaţie pentru suspendare
pe fir. Debitajul s-a realizat prin prelevarea
(decuparea) unui fragment de valvă prin tăiere cu
ajutorul unei lame litice. Fasonarea este îngrijită,
realizată prin abraziune multidirecţională pe
substrat dur. Perforaţia, perfect circulară, a fost
realizată prin aplicarea procedeului rotaţiei rapide
multiple, cu ajutorul sfredelului (ﬁg. 7). Diametrul
piesei este de 22 mm, iar cel al perforaţiei de
5 mm; grosimea variază între 1-3,3 mm. Astfel
de piese se utilizau ca podoabe, cusute probabil
pe veşminte (Sztancs, Beldiman, Ciută 2006,
p. 125-126).
Piese de acest tip sunt semnalate în aria
culturilor eneolitice Gumelniţa, Coţofeni (ﬁg. 6),
Cucuteni-Ariuşd şi Decea Mureşului (Andreescu
2007b; Todorova 2001, pl. 19/291; Kovacs 1933;
Sztancsuj 2004).

Concluzii
Aşezarea eneolitică Sultana-Malu Roşu, prin
materialul arheologic descoperit, ocupă un loc
important între aşezările culturii Gumelniţa. Spre
deosebire de materialele litice, prin caracteristicile
lor morfologice şi proprietăţile ﬁzico-mecanice,

suporturile din materii dure animale oferă posibilitatea realizării unei game incomparabil mai
diversificate de artefacte. În articolul de faţă
piesele au fost analizate după canoanele metodologice actuale (Beldiman 2007).
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Fig. 1. a-b. Fragment de statuetă antropomorfă plată
de os (foto: Al. C. Lazăr).
Fig. 2. Rondelă din valvă de Unio sp. (foto: Al. C.
Lazăr).
Fig. 3. Fragment de statuetă antropomorfă plată de os
(desen L. Şendrea).
Fig. 4. Statuetă antropomorfă plată de os de la
Căscioarele (după Vladimir Dumitrescu 1968).
Fig. 5. Rondelă din valvă de Unio sp. (desen L.
Şendrea).

Fig. 6. Rondelă din valvă de Unio sp. (SEG/II 17)
aparţinând culturii Coţofeni
descoperită în aşezarea de la Şeuşa-„Gorgan”: 1, 3
vederi generale şi de detaliu; 2 originea materiei
prime (după Sztancs, Beldiman, Ciută 2006).
Fig. 7. Procedeu şi instrument de perforare prin rotaţie
continuă (rapidă) cu ajutorul sfredelului (după
Beldiman, 1999)
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Fig. 4. Statuetă antropomorfă plată de os de la Căscioarele (după Vladimir Dumitrescu 1968).
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Fig. 5. Rondelă din valvă de Unio sp. (desen L. Şendrea).

Fig. 6. Rondelă din valvă de Unio sp. (SEG/II 17) aparţinând culturii Coţofeni
descoperită în aşezarea de la Şeuşa-„Gorgan”: 1, 3 vederi generale şi de detaliu;
2 originea materiei prime (după Sztancs, Beldiman, Ciută 2006).
2008, vol. 11, anul XIV, p. 139-148

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 7. Procedeu şi instrument de perforare prin rotaţie continuă (rapidă) cu ajutorul sfredelului
(după Beldiman, 1999)

https://biblioteca-digitala.ro

Notă cu privire la un vas din Bronzul Final
de la Călugăreni, jud. Giurgiu
Cristian Schuster

Anmerkung bezüglich eines Gefäßes der Späten Bronzezeit aus
Călugăreni, Bezirk Giurgiu
Valeriu Leahu publizierte 2003 ein Gefäß aus Călugăreni, Bezirk Giurgiu, welches seiner
Meinung der Frühen Bronzezeit angehört. Anhand von Prof. Petre Roman übermittelten
Informationen, der Neuauswertung der Daten und Aufstellung von Analogien, muß dieses Gefäß
der Späten Bronzezeit, Radovanu-Kultur, zugeordnet werden.

În monograﬁa din 2003, dedicată culturii Tei,
Valeriu Leahu, reproducea la Pl. LXXXVIII/2, un
recipient descoperit la Călugăreni, judeţul Giurgiu.
În explicaţia de sub planşă, se poate citi „vas din
Bronzul timpuriu”1.
Ilustrarea acestui recipient de la începutul
Epocii Bronzului (pl. I/1) într-o lucrare dedicată
perioadei de mijloc, târzie şi finală a acestui
segment al Preistoriei Munteniei este, oarecum,
surprinzătoare. Aceasta, mai ales că, pe aceeaşi
planşă, dar la figura 1, este reprodus un desen
după o „cană cu toartă de tip Nova Zagora
descoperită la Giurgiu”2, descoperire atribuită
fazei Tei IV (Fundeni).
Asupra acestui din urmă vas, pe parcursul
cărţii, în afară de locul amintit, nu se face nici o
altă referire. În schimb, atunci când se vorbeşte
de punctele cu vestigii Tei de pe raza municipiului
Giurgiu, se precizează: „a) La circa 4 Km est de
oraş, în punctul „Malu Roşu”, pe terasa Dunării,
fragmente ceramice; b) la circa 2 Km depărtare
de cimitir, fragmente ceramice au fost descoperite
la suprafaţă”3. Aceeaşi observaţie a fost notată de
Valeriu Leahu şi cu alt prilej4. Cu privire la descope ririlor Tei din urbe, am făcut şi noi unele
referiri5.
Revenind la vasul de la Călugăreni, trebuie
spus că în respectiva localitate de pe malul stâng

al Neajlovului, nu au fost semnalate până în
prezent urme de locuire din Bronzul Timpuriu6.
Posibil însă, ca acest lucru să se datorează unei
lacune în cercetare.
În intravilanul şi extravilanul satului, au fost
identiﬁcate de-a lungul anilor mai multe puncte
cu vestigii Tei, toate situându-se pe malul râului,
în partea sudică a localităţii. Notăm în acest sens,
descoperirile lui Dan Drăguş, Vasile Barbu şi
Traian Popa7. Analiza ceramicii recoltate prin
investigaţii de suprafaţă ne-au determinat a-l
atribui fazei Tei III8; neexistând, eventual, elemente de a vorbi de o prezenţă timpurie, ne
gândim la faza Tei I, a unor comunităţi ale culturii
în acest areal.
Aşadar, recapitolând, la Călugăreni nu s-au
consemnat pe teren urme din Bronzul Timpuriu,
nici măcar de la începutul Bronzului Mijlociu (Tei
I). În schimb, conform lui Valeriu Leahu, de aici
provine un recipient din prima etapă a Epocii
Bronzului.
Recent, profesorul Petre Roman ne-a pus la
dispoziţie două desene, unul în creion, altul în tuş
(pl. I/2), ale unui vas, reprezentat la scara 1/1,
găsit la Călugăreni. Desenul în creion a fost
efectuat în anii ‘50 ai secolului trecut chiar de
domnia-sa. Acesta era completat de unele
observaţii „Brun cu pete negre. Vezi în spărtură.”,
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pe faţa hârtiei, şi „Călugăreni, Condrea Aurel,
complex zootehnic”.
Profesorul Roman şi-a amintit că recipientul,
uşor afectat în partea sa superioară, i-a parvenit
de la inginerul Aurel Condrea, care era angajat în
perioada amintită al Complexului zootehnic
Călugăreni. Recipientul a fost predat ulterior de
către profesorul Roman Muzeului oraşului
Bucureşti.
Cele două desene sunt însoţite de o altă coală
de hârtie, pe care se găseşte schiţată în creion
locaţia exactă de unde a fost recuperat vasul.
Anume din groapa de dejecţii, care se găsea lângă
clădirea Complexului zootehnic (pl. II/1), de pe
terasa mai joasă din stânga râului Neajlov.
Respectiva construcţie ce adăpostea animalele era
amplasată la est de şoseaua Bucureşti-Giurgiu;
astăzi clădirea este în ruină (pl. VI/2)9.
Compararea celor două desene primite de noi
de la profesorul Roman cu vasul ilustrat de
Valeriu Leahu, ne dovedeşte că este vorba de unul
şi acelaşi recipient. Numai că reproducerea lui
Leahu, nu este identică cu cea în tuş, aﬂată acum
în posesia noastră, pe ea putându-se observa
zonele cu spărturi ale vasului. Dar, în opinia
noastră, credem că este vorba de aceeaşi „mână”,
care a lucrat cele două desene.
După cum se cunoaşte, Muntenia a fost
populată în Bronzul Timpuriu de comunităţi
aparţinând manifesturilor culturale ZimniceaMlăjet, Glina, orizontul mormintelor în cistă din
piatră, Odaia Turcului, Năeni-Schneckenberg,
Monteoru (timpuriu), Militari-Câmpul Boja10.
Acestora, în urma ultimilor cercetări şi reinterpretări, considerăm că trebuie să li se adauge şi
cele de tipul Bucureşti-Căţelu Nou – Mironeşti11.
Zona Neajlovului intră cu putere în arealul de
răspândire al culturii Glina 12. Dar trecerea în
revistă a tipurilor de vase ale acesteia manifestări13,
ne arată cu nici unul din ele nu are similitudini cu
recipientul de la Călugăreni.
Este drept însă, că tipul de toartă-urechiuşă
orizontală, având perforaţie verticală, a fost
întâlnită în ceramica Glina, aşa cum, de exemplu,
este în cazul unui vas de la Varlaam14. Numai că
recipientul respectiv este un castron, iar cele două
torţi-urechiuşă au numai o perforaţie verticală, pe
când cele ale vasului de la Călugăreni sunt
prevăzute cu două.

După cum s-a văzut, Valeriu Leahu a evitat
să încadreze piesa de la Călugăreni în ceramica
culturii Tei. Şi, întradevăr, în nici una din fazele
şi subfazele acestei manifestări culturale n-a fost
identiﬁcat un astfel de vas sau măcar fragmente
din acesta15. Nici „moda” torţilor-urechiuşe nu
este (prea ?) răspândită în mediul Tei.
Investigaţiile mai vechi16 şi recente17 de la
Radovanu-Gorgan a doua, sit situat pe terasa
înaltă din dreapta râului Argeş, în Preistorie
scăldată la poale de apele acestuia, a permis
descoperirea unui lot bogat de ceramică din
Bronzul Final. Acesta i-a oferit ocazia lui
Sebastian Morintz să vorbească de o nouă expresie
culturală de la sfârşitul Epocii Bronzului, anume
cultura Radovanu.
În opinia sa, dar şi în lumina ultimelor
investigaţii, această expresie culturală, are ca arie
de răspândire centrul Munteniei, linia Dunării
între Mostiştea şi Zimnicea şi, în arealul respectiv,
zone de la sud de ﬂuviu, în Bulgaria18. Astfel, pe
cursul Argeşului, alte situri cu materiale Radovanu
decât în aşezarea eponimă, au fost descoperite la
Mironeşti-Malul Roşu19 şi Popeşti-Nucet20.
Compararea vasului de la Călugăreni cu
recipientele culturii Radovanu, ne permit constatarea că, atât ca formă, culoare şi tip de toartă,
el se înscrie în ceramica acestei manifestări e
ﬁnalului Epocii Bronzului din Muntenia. Astfel,
la Radovanu au fost descoperite „Cîteva vase
relativ tronconice sau pîntecoase de dimensiuni
mijlocii şi nu pot fi, în prezent, atribuite unui
anumit tip. Sînt de factură îngrijită sau fină.
Unele au pe pîntece două sau patru proeminenţe
cu oriﬁciu vertical. Au suprafaţa neornamentată
sau ornamentată cu benzi în zig-zag sau
triunghiuri incizate”21. În această categorie de
recipiente sunt incluse mai multe piese22. Dintre
acestea, se remarcă unul neornamentat, foarte
asemănător vasului de la Călugăreni, prevăzut ca
şi ultimul cu torţi-urechiuşă perforate vertical23.
Acesta este lucrat din pastă de calitate superioară,
care are însă în compoziţia ei şi pietricele mai
mari şi ceramică pisată. Culoarea nu este uniformă,
variind de la galben-brun la zone cu pete negre.
Alte două vase de aceeeaşi formă sunt ornamentate24. Unul dintre ele, are pe umăr, imediat
deasupra zonei de maximă rotunjime a vasului,
două torţi-urechiuşe dispuse simetric, prevăzute
fiecare cu o perforaţie verticală (pl. III/1;
Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu“
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V/1-2)25. Şi acest recipient este modelat din pastă
superioară şi, la fel, ca alte vase de la Radovanu,
în spărtura sa s-au putut identiﬁca mici fragmente
de ceramică pisată.
„Moda” torţilor-urechiuşe este prezentă şi pe
alte tipuri de vase. Un exemplu în acest sens este
un castron cu gura largă, buza un pic trasă spre
exterior şi umăr rotunjit (pl. IV/1-2; III/2)26. Alt
castron (pl. III/3)27, este un pic mai înalt, partea
sa inferioară ﬁind mai zveltă, dar este „dotat” cu
acelaşi tip de apucători-torţi, numai că acestea
sunt perforate orizontal.
Tot aceeaşi orientare a avut şi perforaţia unei
torţi Radovanu din situl de la Mironeşti-Malul
Roşu28. Numai că această apucătoare, care, foarte
probabil, fusese amplasată în zona de maximă
rotunjime a unui castron, aşa cum se poate
observa din fotograﬁe (pl. VI/1), era de formă
uşor bombată. Pasta din care era lucrat acest
fragment ceramic, era de calitate realativ bună,
dar cu nisip la suprafaţă. Culoarea recipientului a
fost cenuşiu-neagră.
În complexul L4/Σ/88, aparţinând Bronzului
III de la Popeşti-Nucet, a fost descoperit, de
asemenea, un vas frumos ornamentat, prevăzut cu
torţi-urechiuşă perforate vertical29. Nivelul Br. III
este socotit a fi post-Tei IV şi V 30. Conform
autoarei cercetării, Nona Palincaş31, acest moment
de la sfârşitul Epocii Bronzului, trebuie atribuit,
foarte probabil, tot culturii Radovanu.
Dealtfel, acestui nivel îi aparţine şi un
recipient, destul de apropiat ca formă, dar cu gât
mai înalt şi buza dreaptă, vasului de la Călugăreni,
care este prevăzut în zona de maximă bombare cu
tortiţe-urechiuşă cu perforaţie verticală (pl. II/3)32.
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Probabil acestui orizont trebuie să-i atribuim
şi ceramica din Groapa nr. 23, investigată în
campania 1988-1991 în sectorul Π de George
Trohani. Printre fragmentele recuperate, s-a aﬂat
şi unul de la un „castron cu gât vertical, buza
alveolată, iar toarta-apucătoare, verticală, în
„X”, perforată orizontal33.
Aşadar, în opinia noastră, vasul de la Călugăreni trebuie socotit o dovadă a prezenţei în
respectiva zonă, chiar şi numai de scurtă durată,
a unei comunităţi a culturii Radovanu. Faptul nu
ar ﬁ surprinzător, dacă ne gândim că, grupuri ale
acestei manifestări culturale au pornit dinspre
Dunăre pe Argeş şi Dâmboviţa în sus.
Călugăreni se găseşte, aşa cum am precizat
deja, pe malul râului Neajlov. Acesta este o apă
secundară a Argeşului, care se varsă aval de
Comana şi amonte de Mironeşti în acesta. Şi, să
nu uităm, în punctul Malul Roşu de pe teritoriul
Mironeştiului s-au descoperit vestigii Radovanu.
Ca să nu mai vorbim că pe Argeş în jos, nu prea
departe de Mironeşti se găseşte situl eponim al
culturii.
Până acum, recipientele de tipul analizat în
prezenta Notă, au fost descoperite exclusiv în
aşezări. Să ﬁe oare piesa de la Călugăreni tot un
vestigiu dintr-o aşezare? Cercetările perieghetice
nu ne-au lămurit în acest sens. La suprafaţa
actuală a solului nu sunt vizibile fragmente
ceramice sau alte materiale arheologice. În acest
caz, este posibil ca vasul Radovanu de aici să ﬁ
fost parte din inventarul unui mormânt? Să
sperăm că, viitoarele săpături arheologice ne vor
ediﬁca cu privire (şi) la acest aspect.
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schiţă Aurel Condrea.
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Radovanu (apud Morintz 1985).
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Fig. III/3: Radovanu-Gorgana a doua, castron al
culturii Radovanu (apud Morintz 1985).
Fig. IV/1: Radovanu-Gorgana a doua, vas al culturii
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Atanasov).

Fig. IV/2: Radovanu-Gorgana a doua, vas al culturii
Radovanu (foto Cristian Schuster & Bogdan
Atanasov).
Fig. V/1: Radovanu-Gorgana a doua, castron al
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Fig. VI/2: Călugăreni, vedere din satelit a zonei unde
a fost descoperit vasul.
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Fig. I/1: Vasul de la Călugăreni (apud Leahu 2003).

Fig. I/2: Vasul de la Călugăreni; desen Petre Roman.
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Fig. II/1: Călugăreni, zona în care a fost găsit vasul; schiţă Aurel Condrea.

Fig. II/2: Popeşti-Nucet: vas din L4/Σ/1988, din nivelul Br. III (apud Palincaş 1997).
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Fig. II/3: Popeşti-Nucet: vas din L4/Σ/1988, din nivelul Br. III (apud Palincaş 1997).

Fig. III/1: Radovanu-Gorgana a doua, vas al culturii Radovanu (apud Morintz 1985).
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Fig. III/2: Radovanu-Gorgana a doua, castron al culturii Radovanu (apud Morintz 1985).

Fig. III/3: Radovanu-Gorgana a doua, castron al culturii Radovanu (apud Morintz 1985).
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Fig. IV/1: Radovanu-Gorgana a doua, vas al culturii Radovanu (foto Cristian Schuster & Bogdan Atanasov).

Fig. IV/2: Radovanu-Gorgana a doua, vas al culturii Radovanu (foto Cristian Schuster & Bogdan Atanasov).
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Fig. V/1: Radovanu-Gorgana a doua, castron al culturii Radovanu
(foto Cristian Schuster & Bogdan Atanasov).

Fig. V/2: Radovanu-Gorgana a doua, castron al culturii Radovanu
(foto Cristian Schuster & Bogdan Atanasov).
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Fig. VI/1: Mironeşti-Malul Roşu, toartă-urechiuşă de la un vas al culturii Radovanu
(apud Schuster, Popa 2008).

Fig. VI/2: Călugăreni, vedere din satelit a zonei unde a fost descoperit vasul.
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Sondajul arheologic de la Biserica Sf. Nicolae
din Mironeşti (com. Goştinari, jud. Giurgiu)
Lukacs Antal, Emilian Alexandrescu, Marin Panait

Satul Mironeşti este cunoscut de multă vreme
în literatura de specialitate datorită ruinelor reşedinţei lui Radu Şerban şi a urmaşilor acestuia.
Descrisă succint de Paul de Alep 1, reşedinţa din
Coiani, cum se numea de fapt satul în Evul Mediu,
a constituit obiectul unor cercetări arheologice în
1988, ﬁind stabilite în linii generale atât cronologia,
cât şi planul impozantului complex ale cărei urme,
din nefericire în continuă degradare, domină şi astăzi terasa înaltă a Argeşului din marginea satului.2
La circa 40-50 de metri sud-vest de ruinele
reşedinţei se aﬂă biserica Sfântul Nicolae, construită,
după mărturia pisaniei, între 3 mai şi 18 septembrie
1669, de către Ilinca, ﬁica lui Radu Şerban, şi cei
patru fiii ai ei, lângă biserica veche care fusese
durată de domnitor.3 O însemnare din 1563 pe un
tretraevangheliar cumpărat de Neagoe, mare ban al
Craiovei (1560-1562), şi de soţia sa, Anca, bunica
lui Radu Şerban, certifică însă faptul că la data
respectivă exista deja o biserică cu hramul Sf.
Nicolae în satul Coiani.4 Pare deci probabil că încă
din prima jumătate a secolului al XVI-lea exista pe
moşia din Coiani o biserică şi chiar o reşedinţă
boierească, pentru că în anul 1542 Radu Paisie
emitea un document în acest loc.5
În septembrie 2004, în timpul reamenajării
şanţului de drenare a apei de lângă drumul judeţean
411, care trece în faţa bisericii Sf. Nicolae din Mironeşti, a fost găsit un zid masiv din cărămizi de tip
vechi, care semănau cu cele ale bisericii. La sesizarea domnului Marin Panait, masterand al Facultăţii
de Istorie din Bucureşti, am făcut un sondaj de
veriﬁcare. Iniţial, am deschis o secţiune paralelă cu
gardul bisericii, cu dimensiunile 2/5,5 m, care a fost
mărită apoi în funcţie de vestigiile descoperite.
Pe parcursul cercetării s-a dovedit că avem de-a
face cu un zid, orientat NE/SV, cu grosimea de 1m,
realizat din cărămidă şi piatră, care lângă drum
apare imediat sub acesta la o adâncime de numai
-0,28 m, iar înspre vest intră sub gardul bisericii

(ﬁg. l). Înspre sud, i se adosează fundaţia plină a
unui turn cu dimensiunile de 2,20/2,20 m, realizată
separat de fundaţia zidului, dar la nivelul elevaţiei
ﬁind ţesută cu aceasta (ﬁg. 1 şi 5). Trebuie precizat
că stratigraﬁa este deranjată aproape în totalitatea
suprafeţei cercetate atât prin demantelarea zidurilor,
cât şi de gropile mormintelor care au fost săpate
uneori chiar prin afectarea zidurilor. Dimensiunile
reduse ale intervenţiei noastre nu au permis cercetarea integrală a acestor morminte, de aceea
nivelul sterilului arheologic a fost atins doar în
colţul de nord-vest al secţiunii iniţiale, lângă gardul
bisericii actuale. În acest punct stratigrafia se
prezintă astfel (ﬁg. 2 şi 3): sub solul vegetal se aﬂă
un strat gros rezultat din demolarea zidurilor, cu
mult moloz, cărămizi şi pietre, în care au fost găsite
şi fragmente ceramice din sec. XVI-XVIII, amestecate cu ceramică dacică. Urmează o lentilă subţire
de mortar care se întinde pe un strat de nivelare cu
lut, reprezentând patul pe care a fost montat pavimentul de cărămidă al interiorului construcţiei, fapt
susţinut şi de menţinerea acestuia în punctul în care
zidul intră sub drumul actual (ﬁg. 1). Sub aceste
amenajări stratigraﬁa continuă cu un strat lutos de
culoare cenuşie care se separă destul de nesigur de
un strat cenuşiu-castaniu des chis cu materiale
ceramice, puţine şi fragmentare, de tip Dridu şi mai
târzii (sec. XVI-XVII). În sfârşit, sub aceste straturi,
se aﬂă o depunere de culoare cenuşiu-castanie în
care au fost găsite fragmente ceramice dacice şi
mult chirpic, care atestă o locuire destul de îndelungată. Ruinele descoperite reprezintă foarte
probabil rămăşiţele bisericii vechi a reşedinţei,
demantelată la construirea bisericii actuale, aşa cum
o atestă şi pisania („cea bătrână care lângă aceasta
era mai dentâi făcută de tatăl Doamnei Ilincăi, cel
de mai sus-zis bătrân Io Şerban Basarab voievod”).
Desigur, pentru lămurirea tuturor problemelor de
cronologie şi de planimetrie ale monumentului, ar
fi nevoie de cercetări extinse, în curtea bisericii
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actuale şi lângă drumul judeţean, în conformitate cu
spusele cetăţenilor care locuiesc lângă biserica Sf.
Nicolae, au fost găsite numeroase bucăţi de zid şi
fragmente de paviment din plăci hexagonale (păs-

trate în curtea bisericii) care provin cu siguranţă de
la lăcaşul vechi din vecinătate. Sunt motive suﬁ ciente pentru organizarea unei cercetări care să pună
în valoare un monument de asemenea importanţă.
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1 Călători străini despre ţările române, VI, Bucureşti, 1976,

4 B. Marcu, Urme româneşti în Răsăritul Ortodox, „Boabe

p. 231-232.
2 Gh. I. Cantacuzino, Gh. Sion, Ruinele curţii feudale de la
Coiani-Mironeşti (judeţul Giurgiu). Date arheologice şi
arhitectonice, în „Buletinul Comisiei Naţionale a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice”, nr. 1-2, 1990,
p. 62-69.
3 N. lorga, Inscripţii din bisericile României, L, Bucureşti,
1905, p. 88, cu data 1671.

de grâu”, IV, nr. 10, p. 585. Pentru originea domeniilor lui
Râu Şerban v. studiul fundamental al lui Constantin
Rezachevici, Domeniul boieresc al luiRadu Şerban, „Studii.
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N

-0,29

-0,28

-0,73
-0,33

gr. lui M3

-0,65

M4

-0,70
x inel

-0,63

-1,20

-0,70

-0,87
-0,70

-0,73

Şanţ de drenaj
al drumului modern

-0,86
-0,80

-0,80

0,45

-1,15

M1

M2
-0,63

Fig. 1. Mironeşti, Punctul „Biserică”, SI/2004, plan general
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LEGENDĂ
1 - sol vegetal
2 - nivel demolare cu mult moloz, cărămizi şi pietre
3 - lentilă mortar
4 - strat de nivelare lutos
5 - strat lutos de culoare cenuşie
6 - strat cenuşiu-castaniu deschis cu fragmente
ceramice Dridu
7 - sediment cenuşiu-castaniu cu fragmente ceramice
geto-dacice
8 - steril arheologic
9 - rădăcină de copac modern

1

9

2
3

4

5

6

7

8

Fig. 2. Mironeşti, Punctul „Biserică”, SI/2004, proﬁl sud la N de zid (interior)
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Fig. 3. Mironeşti, Punctul „Biserică”, SI/2004, vedere generală
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Fig. 4. Mironeşti, Punctul „Biserică”, SI/2004, detaliu săpătură

Fig. 5. Mironeşti, Punctul „Biserică”, SI/2004, vedere generală
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Eugen Comşa la 85 de ani

În anul 2008, Eugen Comşa împlineşte
venerabila vârstǎ de 85 de ani. La fel ca în toatǎ
perioada de dupǎ pensionare (s-a pensionat, sau
mai bine zis, „a fost pensionat” numai ca cercetǎtor principal III !), şi astǎzi, poate fi gǎsit
zilnic la biroul din Casa Academiei, unde se
apleacǎ cu aceeaşi abnegaţie şi dragoste asupra
impresionantelor colecţii de vestigii arheologice,

scoase la luminǎ în timpul îndelungatei sale
activităţi.
Reamintim, pe scurt, unele din datele personale şi ale activităţii profesionale. S-a nǎscut la
20 octombrie 1923 la Chişinǎu, astǎzi capitala
Republicii Moldova. Dupǎ pierderea Basarabiei
ca urmare a pactului Ribbentrop – Molotov,
familia lui s-a refugiat în România, unde tânǎrul
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Eugen Comşa a urmat şi a absolvit liceul „Dimitrie
Vodǎ/Dimitrie Cantemir”, din Bucureşti.
În 1945 s-a înscris la Facultatea de Istorie a
Universitǎţii din Bucureşti, unde a avut şansa de
a urma cursurile reputaţilor profesori I. Nestor, C.
Giurescu, Gh. Ştefan. Din 1946 a fost bibliotecar
la Seminarul de Preistorie din facultate. A absolvit
facultatea în 1948, iar din anul urmǎtor a devenit
asistent la Catedra de Istorie, condusǎ de prof. I.
Nestor, unde a activat pânǎ în anul 1952. În
paralel, din 1950, a lucrat la Muzeul Naţional de
Antichitǎţi, devenit ulterior Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române.
A obţinut titlul de doctor în ştiinţe istorice, cu
teza intitulatǎ „Cultura Boian”, susţinutǎ sub
îndrumarea profesorului I. Nestor. Dupǎ moartea
acestuia, în anul 1974, Eugen Comşa a lucrat în
Secţia Preistorie a Institutului „Vasile Pârvan” din
Bucureşti, de unde s-a retras din activitate în 1991.
În timpul îndelungatei sale activitǎţi a publicat 237 de lucrǎri în ţarǎ, 96 în strǎinǎtate, 31
în colaborare cu cercetǎtori din România şi una
cu un specialist din strǎinǎtate, având şi aproximativ 100 de articole predate la tipar. A participat
direct sau a trimis contribuţii personale la 187
sesiuni ştiinţiﬁce din ţarǎ, la 89 manifestǎri internaţionale (dintre care 15 congrese). Are 11 volume tipǎrite, dintre care menţionǎm: Istoria comunitǎţilor culturii Boian, 1974, 270 p.; Neoliticul
din România – Consideraţii, 1982, 112 p.;
Complexul neolitic de la Radovanu, Culturǎ şi
civilizaţie la Dunǎrea de jos 8, Cǎlǎraşi, 1990;
Viaţa oamenilor din spaţiul carpato-danubianopontic în mileniile 7-4 î.Chr., 1996, 212 p.;
Necropola neoliticǎ de la Cernica (în colaborare
cu Gh. Cantacuzino, 2001, 254 p. Alte 4 cǎrţi
sunt predate la tipar şi alte 2 pregǎtite pentru a ﬁ
publicate.
Trebuie amintitǎ intensa activitate de teren pe
care a desfǎşurat-o, începând cu şantierul arheologic de la Glina, condus de Mircea PetrescuDîmboviţa, apoi Zimnicea, Glǎvǎneştii Vechi,
Corlǎteni, sub coordonarea lui I. Nestor. De
asemenea, a participat la şantierele de la Verbicioara, Balta Verde şi Gogoşu, pentru ultima
staţiune realizând planurile necropolei hallstattiene, dar şi investigarea sistematicǎ a unor tumuli
din situl respectiv. În total a efectuat sǎpǎturi
arheologice în cadrul a 39 de şantiere arheologice
din ţarǎ, dar şi a altor 5 din fosta Uniune Sovieticǎ,

Cehoslovacia, Bulgaria. În perioada studenţiei,
începând cu anul 1945, a efectuat 205 periegheze
pe întreg teritoriul României, care au dus la descoperirea unui numǎr mare de situri arheologice,
situate ﬁe de-a lungul Dunǎrii, Oltului, Prutului
Inferior sau a ceea ce urma sǎ ﬁe canalul DunǎreMarea Neagrǎ. Alte 9 au fost fǎcute în strǎinǎtate
(2 în fosta U.R.S.S. şi 7 în Bulgaria), acestea
având drept rezultat descoperirea a 33 de aşezări
arheologice noi.
Dupǎ 1950 a condus şantiere arheologice,
cum sunt cele de la Luncaviţa, Techirghiol, Drǎgǎneşti Tecuci, Feldioara, Ciumeşti, Oarţa de Sus,
Bǎile Herculane, Liubcova, Sviniţa, Silişteni,
Orlea, Giuleşti, Greaca, Dudeşti, Aldeni, Bogata,
Boian, Ipoteşti, Radovanu, Izvoarele, Cuneşti.
Activitatea sa a fost rǎsplǎtitǎ în ţarǎ cu medalia „Meritul ştiinţiﬁc” acordatǎ în anul 1966 şi
în strǎinǎtate cu medalia aniversarǎ a Academiei
de Ştiinţe din Cracovia (Polonia). În anul 1974 a
obţinut premiul „Vasile Pârvan” al Academiei
Române, pentru lucrarea de doctorat, publicatǎ
sub titlul „Istoria comunitǎţilor culturii Boian”.
Dintre apariţiile editoriale ale ultimilor ani,
amintim:
Aşezarea neoliticǎ de la Radovanu (jud.
Cǎlǎraşi), în Materiale şi cercetǎri arheologice, A
XVII-a Sesiune Anualǎ de rapoarte, Ploieşti,
1983, partea I-a, Bucureşti, 1992, p. 57-61;
Staţiunea neoliticǎ de la Cuneşti, jud. Cǎlǎraşi, în Materiale şi cercetǎri arheologice, A
XVII-a Sesiune Anualǎ de rapoarte, Ploieşti,
1983, partea I-a, Bucureşti, 1992, p.63-67;
Rolul Dunǎrii inferioare în cursul epocii
neolitice, în Pontica, XXÎV, 1991, 1993, p. 23-28.
Despre casa neoliticǎ de la Turdaş, în Revista
Muzeelor, 1993, 4, p. 51-53;
Mormintele cu ocru din movila IV-1949 de la
Glǎvǎneştii Vechi, în Hierasus, IX, 1994, p. 57-63;
Aşezarea culturii cu ceramicǎ liniarǎ de la
Glǎvǎneştii Vechi, în Hierasus, IX, 1994, p. 65-124;
Uneltele de piatrǎ şlefuitǎ din arealul culturii
cu ceramicǎ liniarǎ de pe teritoriul României, în
Memoria Antiquitatis, XIX, Piatra Neamţ, 1994,
p. 83-96;
Aşezarea Starčevo-Criş de la Dulceanca, în
Analele Banatului, III, 1994, p. 13-40;
Morminte ale purtǎtorilor culturii StarčevoCriş descoperite, în Moldova, în Acta Musei
Napocensis, 32/I, 1995, p. 245-256;
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Ritul şi ritualul funerar al purtǎtorilor culturilor Boian şi Gumelniţa, în Acta Musei Napocensis, 32/I, 1995, p. 257-265;
Quelques données concernant les chaussures
de l’âge du bronze sur le territoire de la Roumanie, în Thraco-Dacica, XVI, 1-2, 1995, p. 87-91;
Les rapports entre les cultures Vinča-DudeştiBoian, în volumul „The Vinča culture, its role and
cultural connections”, Timişoara, 1996, p. 213-217;
Gesturi redate pe figurinele neolitice din
sudul României, în Acta Musei Napocensis, 33/1,
1996, p. 191-208;
Le tatouage chez les communautés de la
culture Gumelniţa, în Dacia, XXXVIII-XXXIX,
1994-1995, 1997, p. 441-444.
Acele pentru pǎr lucrate din os şi corn din
epoca neoliticǎ descoperite în sudul României, în
Pontica, XXX, 1998, p. 7-15;
Figurine reprezentând pǎsǎri, din epoca
neoliticǎ, descoperite în Muntenia, în Bucureşti.
Materiale de istorie şi muzeografie, 13, 1999,
p. 13-18;
Les tombes à ocre sur le territoire de la Roumanie, în The Thracian World at the Crossroads
of Civilizations, în „The 7-th International
Congress of Thracology, May 20-28 1996,
Constanţa-Mangalia-Tulcea”, Bucharest, 1996,
p. 257-258;
Aşezǎrile din epoca neoliticǎ şi mediul lor
natural din sudul Munteniei, în „Istro Pontica,
Muzeul Tulcean la a 50-a aniversare 1960-2000”,
Tulcea, 2000, p. 67-72;
Aşezarea gumelniţeanǎ „Mǎgura Cuneştilor”,
în Materiale, SN, 1, 1999, p. 7-40.
Eugen Comşa, după cum se vede, a marcat
prin activitatea sa, cercetarea arheologică asupra
perioadei neolitice în spaţiul sudic, pe care l-a
considerat deosebit de important pentru preistoria

României şi a Europei de Sud-Est. De aici şi
intensa colaborare cu instituţia noastrǎ. Dintre
lucrǎrile publicate în ultimii zece ani câteva şi-au
gǎsit locul în paginile revistei muzeului nostru:
Cuptoare neolitice din Muntenia, în Buletinul
Muzeului „Teohari Antonescu” V-VI, nr. 5-6,
1999-2000, Giurgiu, p. 93-99;
Aşezarea neoliticǎ de la Izvoarele (jud. Giurgiu), în Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu,
V-VI, nr. 5-6, 1999-2000, Giurgiu, p. 101-132;
Podoabe neolitice de os descoperite pe teritoriul Munteniei, în Buletinul Muzeului „Teohari
Antonescu, anul VII-VIII, nr. 7-8, 2001-2002,
Giurgiu, p. 83-86;
Brǎzdare neolitice din corn de cerb, descoperite în Muntenia, în Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu”, anul VII-VIII, 7-8, 2001-2002,
Giurgiu, p. 87-91;
Mǎşti reprezentate pe ﬁgurinele antropomorfe
din epoca neoliticǎ din Muntenia, în Buletinul
Muzeului „Teohari Antonescu”, anul VII-VIII,
nr. 7-8, 2001-2002, Giurgiu, p. 93-101.
Figurinele masculine din epoca neolitică
descoperite pe teritoriul Munteniei, în Buletinul
Muzeului „Teohari Antonescu”, anul IX-XII, nr.
9, 2003-2006, Giurgiu, p. 129-136.
Figurine antropomorfe din arealul culturii
Sălcuţa, din Oltenia, în Buletinul Muzeului
„Teohari Antonescu”, anul IX-XII, nr. 9, 20032006, Giurgiu, p. 137-146.
În încheiere, îi urăm domnului Eugen Comşa,
distins cercetător al epocii neolitice, sănătate şi
mulţi ani de activitate ştiinţiﬁ că! Aşteptăm, de
asemenea, să ne onoreze cu noi contribuţii pentru
revista noastră.
Redacţia
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Dinu Adameşteanu (1913-2004)
Evocare
Alexandru Barnea

Înainte de a fi împlinit, la 25 martie 2004,
vârsta de 91 de ani, marele arheolog italian de
origine română Dinu Adameşteanu trecea în
lumea celor drepţi la 21 ianuarie 2004, după o
lungă suferinţă, la Policoro, în sudul Italiei 1.
Urmând parcă şi cronologic o viaţă paralelă dar
cu destin diferit, prietenul şi colegul lui din
aceeaşi generaţie, alt mare arheolog, Ion Barnea
(1913-2004), îl urma, plecând din Bucureşti în
aceeaşi lume mai bună, zece zile mai târziu şi
după alte 40 de suferinţă.
Au fost două destine diferite şi asemănătoare
totodată, a acestor personalităţi formate, împreună
cu altele, în acelaşi mediu universitar de înaltă
ţinută din România de dinaintea celui de al doilea
război mondial. Pentru domeniile de cercetare
urmate de cei doi prieteni, au fost imprimate
direcţii de specializare diferite dar înrudite de
marele epigraﬁst şi arheolog clasic Scarlat Lambrino (1891-1964). Acesta, primul mare formator
de şcoală arheologică clasică şi istorie antică din
România după Vasile Pârvan, a sesizat, din
propria experienţă şi din contactele internaţionale,
care domenii ar trebui acoperite pentru viitorul
imediat şi în perspectivă. A deschis astfel căi noi
discipolilor săi. Lui Dinu Adameşteanu îi transmisese interesul pentru relaţiile dintre coloniştii
greci şi populaţiile indigene, încă prea puţin
urmărite până la el în cazul Histriei, ca şi pe acela
privind cercetarea aerofotogrammetrică. De cealaltă parte, Ion Barnea urma sfatul lui Scarlat
Lambrino de a se specializa în arheologia creştină.
După război, vieţile celor doi tineri specialişti
în formare aveau să se despartă, ﬁecare continuând
direcţia profesională aleasă. Dinu Adameşteanu
în Italia liberă, Ion Barnea în România dictaturii
comuniste. Aveau să se revadă abia în 1968, pe
când se aﬂau deja în momente foarte clar conturate

ale carierei lor profesionale, plecând de la sfaturile
ilustrului lor profesor.
Născut la 25 martie 1913 la Toporu, jud.
Vlaşca (jud. Giurgiu la data apariţiei acestor
rânduri), în familia numeroasă a preotului ortodox
Ion Adameşteanu, Dinu a absolvit şcoala primară
în satul natal. După şcoala secundară şi Seminarul
Central din Bucureşti, paralel cu Colegiul „Sf.
Sava”, a urmat, între 1933 şi 1938, cursurile
Facultăţii de Litere şi Filosoﬁe a Universităţii din
Bucureşti. Participarea sa deja din acei ani de
învăţătură la şedinţele Arhivelor Statului (al căror
ritm şi profesionalism n-au mai fost egalate după
1947) a contribuit mult la formarea sa din punct
de vedere metodologic şi intelectual. Aceasta mai
ales în ceea ce priveşte evaluarea şi interpretarea
surselor istorice de orice fel. A continuat apoi
să-şi desăvârşească instruirea şi bagajul de cunoştinţe ca bursier al Şcolii Române din Roma de la
sfîrşitul anului 1938, mulţumită sprijinului profesorului său, Scarlat Lambrino. După încheierea
stagiului, a fost angajat ca bibliotecar al aceleiaşi
Şcoli, deja prestigioasa Accademia di Romania
din Roma.
După ce a susţinut în 1945 doctoratul sub
conducerea marelui profesor italian Gaetano de
Sanctis, Dinu Adameşteanu nu a mai revenit în
ţară, iar câţiva ani mai târziu a căpătat cetăţenia
italiană.
Închisă în 1947 de autorităţile comuniste,
Şcoala Română din Roma, pe atunci una dintre
instituţiile de ştiinţă străine din Roma cele mai
evoluate, dispărea din viaţa şriinţiﬁcă şi culturală
romană şi română. Fostul ei bursier şi bibliotecar
lua pe bună dreptate hotărîrea susamintită. Aşa se
face că, din anii 1949-1950, Dinu Adameşteanu
începea cercetări de teren şi arheologice sistematice într-una dintre regiunile cele mai incomode
pentru arheologii italieni, Sicilia. Aventura sa în
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marea insulă de la sudul Italiei l-a transformat,
graţie personalităţii sale şi suﬂetului său deschis,
într-un personaj foarte bine cunoscut acolo,
îndrăgit şi devenit o ﬁgură legendară printre autohtoni, cu un nume provenit din adaptarea sui
generis de către aceştia a celui de familie, dar cu
o sonoritate asemănătoare: din Adameşteanu,
toată lumea îl ştia ca „Don Bastiano”. Plecat în
sud pentru cîteva luni de cercetări, a rămas acolo
vreo 20 de ani şi tot în sud s-a stins la 21 ianuarie
2004.
Urmând căile deschise de fostul său profesor,
îmbogăţite prin studiile italiene, Dinu Adameşteanu
a muncit foarte mult, mai întâi şi în special în
Sicilia. Cele 35 de studii ale sale publicate între
1953 şi 1966 privind Sicilia antică l-au făcut mult
mai bine cunoscut în lumea ştiinţiﬁcă italiană şi
internaţională. În cursul aceleiaşi perioade, a condus de asemenea şi cercetările arheologice ale
Institutului Italian de Studii Orientale de la Ghazni, din Afganistan, ale căror rezultate au fost
publicate în 1966. Desigur, valoarea sa ştiinţiﬁcă
era deja recunoscută în Italia atunci când, în 1954,
statul italian îi acorda cetăţenia. Doi ani mai
târziu era numit inspector al Supraintendenţei
arheologice Agrigento. A lucrat de asemenea la
reorganizarea Muzeului din Gela şi la formarea
rezervaţiilor arheologice din teritoriul acestui oraş
antic.
Una dintre contribuţiile excepţionale ale lui
Dinu Adameşteanu la progresul arheologiei
italiene a fost fondarea Direcţiei Aerofototecii
Arheologice din Roma ca instituţie a Ministerului
Bunurilor Culturale şi Ambientale. Pe această cale
şi prin propriile cercetări şi iniţiative, a coordonat
editarea, în 1971, a primei hărţi arheologice
generale a Italiei.
În ﬁecare loc de muncă, Dinu Adameşteanu
avea grija formării unor tineri specialişti, pentru
ca domeniul să aibă viitor prin continuitate. Din
1960 de pildă, ţinea cursuri de specializare în
aerofotogrammetrie pentru studenţii italieni şi
străini, la Şcoala de Cooperare Aeriană, la Fundaţia Lerici şi la Institutul Central de Restaurare
al UNESCO de la Roma. După 1964 a condus,
peste zece ani, Supraintendenţa arheologică a
regiunii Basilicata, aflată în sudul peninsulei.
Acolo, a format o echipă italiană şi internaţională
la care au putut participa, din 1968, şi câţiva
români. Lucrul a fost posibil în special graţie

relaţiei prieteneşti şi profesionale vechi dintre
Dinu Adameşteanu şi academicianul Emil Condurachi, pe atunci încă director al Institutului de
Arheologie din Bucureşti. Din păcate, însă,
această experienţă românescă, prima după atâţia
ani, n-a rămas, în cei doi ani cât a durat, decât la
nivelul unui început fără continuitate, din pricina
piedicilor ridicate de regimul comunist al vremii.
Revenind la cercetările conduse în Basilicata
de Dinu Adameşteanu, trebuie reamintit caracterul
lor complex şi exemplar plecând de la oraşul antic
(Metapont, Siris-Heracleea) până în adâncimea
teritoriului (chorei) şi ajungând la relaţiile cu
aşezările indigene. Deschidea astfel, dincolo de
stabilirea unei metodologii moderne, căi noi de
cercetare asupra relaţiilor dintre coloniştii greci şi
indigenii italici. Aşa se face că preocuparea mai
veche a lui Dinu Adameşteanu, datorată începuturilor lui Vasile Pârvan şi iniţierii lui în domeniu
prin cazul Histriei de către Scarlat Lambrino, lua
forma unei cercetări sistematice şi de amploare
pentru Graecia Magna. Ea s-a concretizat în mai
multe volume şi studii remarcabile ale renumitului
arheolog şi ale colaboratorilor săi. Pentru regiunea
pe care a condus-o peste zece ani ca supraintendent,
este de menţionat volumul Basilicata antica.
Storia e monumenti, apărut în 1974 şi reluat într-o
ediţie românească în 1983. În legătură cu această
problematică specifică, a fost adesea invitat la
congrese şi colocvii de specialitate, pentru experienţa sa recunoscută de specialiştii din toată
lumea. Între numeroasele astfel de prezenţe, ne
oprim aici doar asupra uneia dintre ele. Era prima
sa revenire în România după război şi totodată
prima participare la un congres internaţional
organizat în şara sa natală: „Sources archéologiques
de la civilisation européenne”, Mamaia, 1-8
septembrie 1968. A fost o întrunire ştiinţiﬁcă de
o deschidere şi o viziune remarcabile pentru
epocă, datorată în special prestigiului, diplomaţiei
şi inteligenţei profesorului şi cercetătorului Emil
Condurachi. În cuprinsul acestei reuniuni cu largă
şi distinsă participare internaţională, Dinu Adameşteanu s-a remarcat în mai multe rânduri în
afară de propria comunicare din program. El
distingea atunci, între altele şi adăugând experienţa
bogată italiană la iniţierea din România, două
categorii de relaţii între coloniştii greci şi indigeni,
iar asupra acestora, discuţiile şi opiniile exprimate
au fost extrem de interesante.
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Graţie unei coordonări pe care am putea-o
considera completă, Dinu Adameşteanu a realizat
în sud un model de cercetare complexă, până la
punerea în valoare a rezultatelor acesteia, începând
cu valoriﬁcarea ştiinţiﬁcă şi continuând cu popularizarea descoperirilor. Astfel, monumentele o
dată descoperite şi conservate erau rapid integrate
circuitului ştiinţific şi turistic. A făcut să se
deschidă astfel adevărate parcuri arheologice cu
muzee proprii. Aceste complexe au devenit repere
ştiinţiﬁce şi culturale la dispoziţia tuturor şi nu
doar a italienilor. Astfel, în contextul unei redeschideri temporare şi relative a României către
Apus, contactele directe cu experienţa şi realizările
lui Dinu Adameşteanu au avut efecte şi în ţară.
Am amintit în mai multe rânduri, printre acestea,
reorganizarea Muzeului de arheologie din Tulcea,
sub direcţia dr. Simion Gavrilă, devenit pentru
câţiva ani un adevărat etalon pentru cea ce trebuia
şi putea ﬁ o expoziţie cu speciﬁc regional. Tot
atunci se înﬁinţa la Bucureşti, e drept sub controlul
atent al Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste
şi mai ales al Securităţii, o secţie de aerofotogrammetrie, încredinţată lui Alexandru Simion
Ştefan, arheolog format în această disciplină de
Dinu Adameşteanu.
Acestea nu reprezintă decât o mică parte din
sprijinul generos pe care Dinu Adameşteanu l-a
dat arheologiei din ţara sa natală, mai ales din
1968, în colaborare şi în contact permanent cu
Emil Condurachi, director până în 1971 al
Institutului de Arheologie din Bucureşti şi apoi
secretar general al Asociaţiei Internaţionale de
Studii Sud-Est Europene (AIESEE). Dealtfel,
începând din acel an, aproape toţi arheologii
clasici din Institut şi alţii foarte mulţi din ţară au
fost invitaţi, pe rând, sub aceste auspicii, în Italia.
Se putea astfel intra în contact direct cu şcoala pe
care Dinu Adameşteanu o crease, şi, în general,
cu monumentele, ştiinţa, bibliotecile şi specialiştii
italieni şi străini de acolo. A reveni şi a studia în
Europa dar şi a te prezenta acolo mai curând decât
ai ﬁ putut spera a fost de fapt unul dintre cadourile
cele mai preţioase oferite arheologilor şi istoricilor
români, dintre care cei mai tineri au putut beneﬁcia
aproape toţi. Se poate spune chiar că profesorul
Dinu Adameşteanu, prin eforturile personale şi cu
ajutorul instituţiilor şi autorităţilor italiene care îl
respectau, a suplinit în toţi acei ani, cel puţin în
parte, funcţia esenţială a Şcolii Române din Roma,
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pe care aceasta a reluat-o abia din anul 2000.
Pentru a completa măcar în parte portretul şi
curriculum vitae al lui Dinu Adameşteanu, ar mai
ﬁ de adăugat şi alte titluri şi funcţii: din 1971,
profesor al Universităţii din Lecce; din 1977,
supraintendent al regiunii Apulia; spre sfârşitul
carierei sale strălucite, titular al Catedrei de Topograﬁe a Italiei antice şi director al Departamentului
de Arheologie şi Istorie Antică al aceleiaşi Universităţi; vicepreşedinte al Institutului de Istorie
şi Arheologie pentru „Magna Grecia”; membru
activ al mai multor organizaţii ştiinţiﬁce din Italia
şi al mai multor academii, societăţi, instituţii
ştiinţiﬁce italiene, străine şi internaţionale, între
care Academia Pontificală de Arheologie din
Roma, Asociaţia Internaţională de Studii Clasice,
Institutul German de Arheologie, Societatea de
Studii Latine din Paris ş.a.
Recunoaşterea meritelor sale, a prestigiului şi
activităţii sale prodigioase i-a adus numeroase
premii şi onoruri: Premiul Feltrinelli pentru arheologie al Academiei „Dei Lincei” , 1973; Premiul
Regiunii Basilicata, 1973; Ordinul „Cavaliere del
Lavoro” al Republicii Italia; Ordinul „Palmes
Académiques” al Republicii Franceze, 1974; Meda lia de Aur a Congreselor „Magna Grecia”,
manifestare ştiinţiﬁcă anuală pe care a iniţiat-o la
Taranto; Medalia de Aur a regiunii Basilicata,
1977; Medalia de Aur a Societăţii „Dante Alighieri”, 1971; Medalia de Aur a Societăţii Sybaris;
Medalia de Aur a oraşului Metaponto, 1978;
Medalia de Aur pentru Activitate Ştiinţifică,
Lion’s Club, Potenza, 1979; Medalia de Aur a
oraşului Venosa, 1979; Placa de Argint a oraşului
Banzi, 1980; Medalia de Aur cu Diplomă Clasa
I, pentru Învăţământ, Cultură şi Artă acordată de
Preşedintele Republicii Italia la propunerea Ministerului Italian al Bunurilor Culturale şi Ambientale, 1982; aceeaşi distincţie i-a fost acordată
din nou, zece ani mai târziu. În 1992 a fost ales
membru de Onoare al Academiei Române.
Discret, cu suﬂetul mare şi deschis, şi-a ajutat
ţara de origine şi arheologia română din momentul
când acest lucru a devenit posibil şi a continuat
cu acelaşi optimism şi devotament atât cât a putut,
până aproape de sfârşitul vieţii. Savantul şi profesorul Dinu Adameşteanu a rămas tot timpul
acelaşi OM, dotat de Bunul Dumnezeu cu cele
mai strălucite calităţi, încununând o viaţă dedicată
ştiinţei.
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Aşadar, iată atâtea motive ca toţi cei care
l-am cunoscut să-l ﬁ iubit, rămânând mândri de
el, Românul devenit Italian şi Universal totodată.
Am constatat acest fapt din nou în reuniunea
comemorativă internaţională de la Accademia di
Romania din Roma în primăvara anului 2008,
unde toţi participanţii, italieni sau străini, foşti
colaboratori şi mai ales foşti elevi îşi exprimau
recunoştinţa şi bucuria de a-l fi cunoscut. De
aceea, ţin să închei această evocare cu frumoasele
cuvinte italiene care îi erau adresate profesorului

Dinu Adameşteanu în 1982 la Universitatea din
Lecce:
„Dacoromano per nascita, italiano per
elezione, cittadino del mondo per vocazione, il
professore Dinu Adamesteanu ha consentito,
in questi anni del suo megistero leccese, di
collegare l’Università salentina ai più grandi e
accreditati centri della ricerca scientifica
europei ed extraeuropei”.
Bucureşti, 16 ianuarie 2009

Notă
1 Evocarea de faţă este o traducere mult revizuită şi
corijată a celei prezentate de noi la Roma în primăvara

anului 2004 şi apărută în limba franceză în Ephemeris
Dacoromana XII, 1, Roma, 2004, p. 9-13.
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Mărturii contemporane despre profesorul
Orest Tafrali
Dimitrie-Ovidiu Boldur

Suplineşte timp de un an catedra de latină de
la Liceul „Sf. Sava”, apoi pleacă pentru alte studii
de specializare în Franţa, ﬁind atras de ﬁlologia
şi arheologia bizantină – specialitate predilectă
pentru întreaga sa activitate viitoare4. Obţine titlul
de doctor în litere la Sorbona (1912), cu teza
principală Théssalonique au quatorzième siècle şi
cea complementară Topographie de Théssalonique5. Respecta astfel rugămintea unuia dintre
cei care l-au susţinut ﬁnanciar pe întreaga perioadă
cât a fost în Franţa, anume Ion Kalinderu (administratorul domeniilor regale), care îl îndemna:
„munceşte ca să devii la înălţimea celor din străinătate, căci ţara are nevoie de oameni de ştiinţă,
conştiincioşi şi muncitori”6. Se întoarce în România, deşi fusese solicitat de către francezi să
colaboreze la un mare dicţionar al artelor, ﬁindu-i
oferit şi un post în învăţământul superior7.
Cuvintele lui Xenopol sunt elocvente, vizavi
de capacităţile intelectuale ale lui Tafrali: „înţelege
oricine ce element ne-a venit să răspândească
lumină pe pământul românesc”8. Aprecierile şi
Orest Tafrali s-a născut la 14 noiembrie 1876 prestigiul de care se bucura bursierul încă din
în oraşul Tulcea, într-o familie de aromâni 1; timpul studenţiei, au determinat numirea sa, ca
urmează cursurile gimnaziale şi o parte a celor profesor titular, la Universitatea ieşeană. La preliceale la Liceul „Spiru Haret” din localitate, apoi luarea catedrei în 1913, arheologia şi antichităţile
îşi continuă studiile liceale la Galaţi 2. A fost aveau un statut universitar bine determinat,
student al profesorului Grigore G. Tocilescu, programele cursurilor şi seminariilor erau reglementor care i-a îndrumat primii paşi la Facultatea mentate de Consiliul facultăţii şi, nu în ultimul
de Litere din Bucureşti. Considerat a ﬁ unul dintre rând, erau puse bazele unui nucleu muzeal de
discipolii de perspectivă, Tafrali este numit asis- către predecesorii săi, Teohari Antonescu şi Octav
tent şi secretar al Muzeului Naţional de Antichităţi Erbiceanu. De asemenea, în urma renunţării lui
(între 1902-1905), cu ajutorul lui Tocilescu, care Xenopol la suplinire (1915), Tafrali este, pentru
era director al instituţiei în acel moment. Ia parte o perioadă de 12 ani, cu intermitenţe, suplinitor
la săpăturile arheologice de la Axiopolis, Adam- şi al cursurilor ori seminariilor de istorie antică şi
clisi şi Tomis3. În timpul studenţiei călătoreşte în epigraﬁe.
Grecia, la Atena, Eleusis şi Olimpia, unde se
Profesorul este solicitat de guvern, în august
specializează în arheologie antică, apoi, în 1904, 1917, să reprezinte interesele României la Paris,
într-o misiune universitară de propagandă a cauzei
îşi susţine licenţa în litere la Bucureşti.
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româneşti9 (alături de colegii I. Găvănescul, Ch.
Drouhet şi I. Ursu de la Iaşi, de şapte profesori
bucureşteni, precum şi de I. Nistor, de la Cernăuţi10), preşedintele misiunii ﬁind numit Ermil
Pangrati. În timp ce se afla în Franţa (august
1917 – iunie 1919), s-a încercat îndepărtarea lui
din mediul universitar ieşean, mai întâi prin
numirea lui Em. Panaitescu în postul de suplinitor
«la catedra de arheologie a d-lui Tafrali»11, apoi
prin numirea lui Ioan Andrieşescu, ca suplinitor
la istorie antică şi ştiinţe auxiliare, înainte de
începerea anului universitar 1918-1919.
Între ultimii doi intervin ulterior tot felul de
animozităţi, provocate inclusiv de cursul introductiv ţinut de Andrieşescu în toamna anului 1918
la Facultatea de Litere şi Filosoﬁe din Iaşi12, curs
în care Tafrali e acuzat de totală lipsă de informaţie
în prezentarea lecţiei de deschidere, intitulată
Evoluţia arheologiei şi rezultatele exploraţiunilor
arheologice13: „autorul acestei lecţiuni, deşi cu o
îndelungată pregătire specială pe tărâmul bizantinologiei, a fost numit fără nici o probă
regulamentară profesor de arheologie, […] catedra [lui Teohari Antonescu – n. n.] este departe de
a ﬁ fost ocupată, spre o îndoită pagubă, pe de o
parte, a catedrei de arheologie, şi, pe de alta, a
bizantinologiei: cea d-întâi neocupată, cea de a
doua inexistentă, când ar putea ﬁ reprezentată”14.
Nu e mai puţin adevărat că scurta perioadă, în
care Ioan Andrieşescu l-a suplinit la catedră pe
Tafrali15, a fost una tulbure, aceasta şi datorită
urmărilor imediate ale primului război mondial.
Conﬂictul dintre Tafrali şi Andrieşescu s-a stins
prin revenirea ultimului, în toamna anului 1919,
la Muzeul Naţional de Antichităţi, unde a ocupat
pentru început postul de subdirector, având un
sprijin necondiţionat din partea lui Pârvan. În
1920, Andrieşescu a obţinut o docenţă de arheologie preistorică pe lângă catedra de istorie antică
şi epigraﬁe de la Facultatea de Litere a Universităţii
din Bucureşti – de data aceasta cu sprijinul lui
Nicolae Iorga16.
Andrieşescu nu a fost singular în contestarea
activităţii profesorului Tafrali la Universitatea
ieşeană, aceasta numai dacă ar fi să adoptăm
poziţia unui coleg de breaslă al titularului de la
arheologie, anume profesorul de la catedra de
istoria literaturii române vechi – George Pascu,
care, într-un articol din anul 1922 17, preciza:
„sirene perﬁde şopteau la urechea studenţilor că

el [Tafrali – n. n.] n-ar fi savantul cunoscut în
Occident”. Literatul ieşean nu era impresionat de
importanţa scrierilor lui Tafrali, scrieri care „tot
nu vor convinge pe unii savanţi români, ca de
pildă Nicolae Iorga şi Vasile Pârvan, vajnici
adversari ai săi, oligarhi monopolizatori ai documentelor, monumentelor şi săpăturilor româneşti”18. Cuvintele lui Pascu sugerează puterile
incomensurabile de care ar ﬁ dispus cei doi mari
istorici români – părere la care nu subscriem,
datorită stilului polemic hazardat de care a dat
dovadă autorul rândurilor de mai sus, în întreaga
sa activitate universitară.
În replică, arheologul Tafrali îşi previne studenţii de „netemeinicia celor ce se scriu, se
rostesc sau se publică în cursuri[le] universitare
[...]. Acesta nu micşorează sau nu distruge chiar
cu totul încrederea, pe care studenţii trebuie s-o
aibă în capacitatea profesorului lor” 19. Apoi,
„dacă sunt sau nu arheolog şi istoric, nu voi
răspunde eu, ci criticile savanţilor străini specialişti”20 – de unde putem deduce că profesorul
Tafrali avea mai multă încredere în aprecierile
celor din străinătate, fie ele pozitive sau negative.
Ion M. Marinescu, titularul catedrei de limba
şi literatura latină de la Facultatea de Litere din
Iaşi, era de părere că „bine pregătit nu era Tafrali
în obiectul lui [arheologia – n. n.] şi nici săpături
nu se pricepea să facă. Se pricepea în schimb să
bage intrigi şi să-şi sape pe colegii lui pe la
minister”21. Cunoscând «intrigile lui Tafrali şi
apetitul lui pentru fonduri grase de la minister”,
Marinescu scrie o epigramă în presa literară, al
cărei destinatar nu era greu de găsit în mediul
universitar ieşean22. Cu toate criticile care i se
aduceau, totuşi Tafrali nu era «diletantul atroce
ajuns arheolog clasic malgré lui şi fără cea mai
elementară pregătire anterioară»23, însă nici nu
poate ﬁ inclus în ceea ce Nicolae Iorga numea
«modesta legiune a erudiţilor”24 (deşi teza sa de
doctorat despre Thessalonic îl recomanda cu
prisosinţă în acest sens). Pârvan, cel care a fost
de la început împotriva numirii lui Tafrali la o
catedră universitară pentru care nu era îndeajuns
de pregătit, dorea «o centurie, o sfântă centurie”
de istorici adevăraţi. El vedea în munca istoricului
o «solidaritate ascunsă cu cei din jur, oricât de
umili. Rostul istoricului e să producă în semeni
idei şi atitudini, nu doar să informeze”25, de aici
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aprecierea lui pentru cel care a deschis calea
studierii preistoriei în România, Ioan Andrieşescu.
Perioada cuprinsă între numirea lui Tafrali şi
sosirea la Iaşi a noului titular de la istorie antică
şi epigraﬁe – Paul Nicorescu, în 1927 – a fost una
fructuoasă în activitatea didactică şi ştiinţiﬁ că a
«eternului Tafrali». Talentul oratoric, metoda
demonstrativă şi cea a observaţiei nemijlocite,
aplicate în timpul cursurilor predate – cursuri care
se ﬁnalizau prin vizualizarea şi analiza colecţiilor
de antichităţi – mulajele, diapozitivele şi fotograﬁile, periodic reînnoite ale Muzeului de Antichităţi pe care îl conducea26, originalitatea ideilor,
noutatea concluziilor şi felul de a prezenta atrăgător ceea ce spunea – toate îl recomandau pe
Tafrali ca pe unul dintre cei mai apreciaţi profesori
ai mediului universitar ieşean27.
Opera sa a fost canalizată pe trei direcţii şi
anume: activitatea didactico-pedagogică şi ştiinţifică propriu-zisă (cursurile, alte îndeletniciri
conexe catedrei, publicarea de lucrări şi articole
ştiinţiﬁce), organizarea şi conducerea Muzeului
de Antichităţi din Iaşi şi, nu în ultimul rând,
editarea şi publicarea revistei Arta şi Arheologia.
Această revistă a fost editată de Tafrali între anii
1927 şi 1937, ﬁind prima cu un asemenea proﬁl
la noi. La ea au colaborat atât specialişti din
străinătate, cât şi mulţi dintre elevii lui, printre
care asistenţii Constantin Puşcaşu, Minodora
Ignat, Grigore Aniţescu28. Principalul colaborator
al revistei a fost însuşi editorul, fapt întâlnit şi la
editarea altor reviste de specialitate, mai ales că
Tafrali concepuse proﬁlul tocmai în funcţie de
preocupările sale. În paginile ei au publicat şi
distinşi specialişti de peste hotare, cu care profesorul ieşean avea colaborări facilitate de studiile
efectuate în străinătate, de activitatea sa didactică
de la Paris sau de conferinţele pe care le-a ţinut
în diferite centre universitare străine sau de invitarea unor conferenţiari din alte ţări la Universitatea
din Iaşi, printre aceştia figurând şi fostul său
profesor, Charles Diehl 29. Scopul revistei era
acela de a publica „studii despre trecutul îndepărtat
al teritoriilor care alcătuiesc statul nostru” 30.
Articolele tratează atât problemele referitoare la
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preistorie şi arta veche, istoria şi arta medievală
a României, istoria şi arta bizantină, arta epocilor
modernă şi contemporană, arta populară românească, precum şi noile achiziţii ale Muzeului de
Antichităţi din Iaşi 31. Totuşi, nu apar printre
semnatari cercetătorii care aveau pe atunci preocupări majore în domeniul istoriei artei (Coriolan
Petreanu, I.D. Ştefănescu, Virgil Vătăşianu sau
George Oprescu), faptul explicându-se prin
izolarea lui Tafrali de către Nicolae Iorga, cel care
nu i-a iertat fondatorului publicaţiei poziţia
neechivocă faţă de unele din contribuţiile sale în
domeniu32. Ultimul număr apare după moartea
editorului, sub directa îngrijire a profesorului Ilie
Minea, care scrie un necrolog intitulat Profesorul
Orest Tafrali.
Se cuvine să amintim că Tafrali fusese ales
ca delegat al Facultăţii de Litere în Senatul Universitar între 1922-192433 şi în 193134, iar de la 1
iulie 1936 Consiliul profesoral îi încredinţase
demnitatea de decan al Facultăţii de Litere35. La
26 mai 1936 este primit ca membru corespondent
al Academiei Române36, dar nu se poate bucura
o perioadă prea lungă de conﬁrmarea meritelor
sale, moartea universitarului survenind la 5 noiembrie 1937, în urma unei intervenţii chirurgicale
prin care i s-au extras pietre de la ﬁcat37. Catedra
de arheologie şi antichităţi este menţinută, locul
ocupat de cel decedat ﬁind declarat vacant, pentru
o perioadă suplinirea asigurându-se de către Ion
M. Marinescu (titular în acel moment al catedrei
de limba şi literatura latină)38. De la 1 octombrie
1939 titular al catedrei a fost numit profesorul
Radu Vulpe 39 , moment din care studiile de
arheologie şi preistorie de la Universitatea din Iaşi
se diversiﬁcă, iar concepţia de cercetare ştiinţiﬁcă
se schimbă radical.
Prezentul articol este dedicat împlinirii a
70 de ani de la trecerea în eternitate a profesorului
universitar ieşean Orest Tafrali şi fost prezentat
iniţial sub formă de comunicare, în cadrul
Simpozionului Naţional «Vasile Pârvan», ediţia a
XI-a, organizat sub egida Complexului Muzeal
«Iulian Antonescu» Bacău, la 5-6 octombrie
2007.
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Barbara Kowalzig, Singing for the Gods.
Performances of Myth and Ritual in Archaic
and Classical Greece,
Oxford, Oxford University Press, 2007, XVIII + 508 p.
Mişu Mariana

Lucrarea Barbarei Kowalzig este o sinteză
remarcabilă apărută în prestigioasa serie Oxford
Classical Monographs, care realizează abordarea
perioadelor arhaice şi clasice din Grecia Antică
prin intermediul reprezentărilor corale. Studiul are
o întindere de 400 de pagini iar cele aproximativ
40 de pagini de bibliograﬁe sunt un indiciu pentru
analiza minuţioasă pe care autoarea a întreprins-o
într-o manieră complexă pe parcursul întregii
lucrări care este, de altfel, marcată de o ﬂuiditate
aparte de exprimare.
Ceea ce o preocupă îndeosebi pe Kowalzig în
acest studiu, după cum mărturiseşte în introducere
plecând de la citatul din Platon (Legile 887 c-e)
referitor la religia privită ca un sistem de practici
colective, sunt metodele prin care credinţa poate
ﬁ indusă. Aici este urmărită cu precădere interacţiunea dintre mit şi ritual aşa cum poate fi
identiﬁcată în această activitatea corală ce aparţine
de de comunităţile greceşti. Diversele tipuri de
cântece sacre erau „sponsorizate” de cetăţile greceşti sau de către elementele bogate din aceste
poleis, pentru a fi susţinute public în cadrul
festivalurilor din sanctuarele locale, regionale sau
panelenice.
Aceste cântece cu caracter religios conţin
relatări mitice ca parte a reprezentărilor rituale
desfăşuratate cu ocazia festivalurilor, precum cele
de la Delos din secolele V şi IV î. Hr. O consideraţie aparte este rezervată pentru operele lui
Pindaros, Bacchylides şi Simonides, unde pot ﬁ
distinse o serie de mituri aşa-zis etiologice, care
nu sunt altceva decât relatări locale ce narează
despre originea unor culte (de exemplu, întemeierea templului de la Delﬁ de către Apollon

după omorârea lui Python sau trasarea de către
Herakles a incintei sanctuarului lui Zeus de la
Olympia). Kowalzig demonstrează că, prin
intermediul acestor imnuri, se pot ghici tipuri de
relaţii între centrele de provenienţă ale acestora,
precum şi anumite raporturi de putere. Totodată
autoarea salută ideea conform căreia aceste
practici religioase sunt capabile să constituie o
alternativă sau chiar un apect complementar faţă
de cercetarea tradiţională care este în general
centrată pe factorii economici, militari sau instituţionali. Pornind de la faptul că aceste creaţii
inserează mituri etiologice, se poate spune că
imnurile se pot transforma în instrumente sociale
dinamice ce pot media relaţiile dintre centrele
care le produc: această schemă atrage după sine
ideea conform căreia raportul dintre mit şi ritual
poate fi regândit într-un sistem deschis, opus
unuia închis în care cele două componente există
într-o stare statică. Etiologia este capabilă de a
crea nu doar locuri, ci şi spaţii religioase: este
ceea ce capitolele ce survin părţii introductive
tratează în amănunţime.
De exemplu Delos este un important nod
maritim şi un veritabil centru de pelerinaj (theoria), unde în special în secolul al V-lea sunt
organizate sărbători cu reprezentări corale dedicate
mai ales în cinstea lui Artemis şi Apollon. Aici
cetăţile trimit alături de delegaţii propriul „tribut
în cântece” (după expresia autoarei) către cei doi
zei gemeni, care este acompaniat de dansuri iar
aceste reprezentaţii devin un mediu prin intermediul căruia mitul şi ritualul se întrepătrund şi
interacţionează. Totodată aceste comunităţi, răspândite în întreg spaţiul Mării Egee, care trimit
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aceste reprezentări corale spre Delos sau care
venerează practic aceleaşi tipuri de divinitate prin
diverse forme de cult (în acest caz, Apollon
Delios), devin unite printr-o reţea de mituri şi
ritualuri. Trebuie reţinut faptul că acestă lume a
cântecului pare a ﬁ una care presupune participarea
şi integrarea socială prin intermediul cărora segmente sociale precum elita putea să-şi consolideze
poziţia în cadrul cetăţii. În Argolida şi în alte două
cetăţi din Kynouria este venerat cultul lui Apollon
Pytheus. Pentru acest spaţiu autoarea identiﬁcă
mărturii epigraﬁce ce indică faptul că acest cult
al zeului era un instrument de control în diviziunea
pământului. Plasarea segmentelor mitico-rituale
ce ţin de Apollon în cadrul reţelei generale locale
de mituri şi rituale, evidenţiază modul în care

practicarea unui cult (în acest caz cel al lui
Apollon Pytheus) se transformă într-un punct
central unde diferitele ethne din estul Argolidei se
întrepătrund, găsind un resort comun.
Astfel, miturile etiologice împreună cu ritualurile reprezintă componente de bază într-un
proces care este capabil de a concepe pentru acest
spaţiu zei comuni şi care reuşeşte să păstreze
aceste cetăţi într-o stare permanetă de contact
unele cu celelaltele.
Pe parcursul întregii lucrări Kowalzig reuşeşte
să abordeze tematica reprezentărilor corale prin
combinarea interpretărilor miturilor, mărturiilor
arheologice şi epigrafice, aranjându-le într-o
elaborată tehnică narativă şi rezultând această
nouă şi inovatoare sinteză.
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