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Tehnocomplexul epiaurignacian din Câmpia Română
Emilian Alexandrescu
Résumé
Les industries lithiques trouvée dans la Plaine Roumaine sont à attribuer du point de vue
technique, typologique et chronologique au techno-complexe aurignacien tardif/epiaurignacien
sur la foi du répertoire typologique: grattoirs carénés, grattoirs sur éclats, grattoirs nucléiformes,
lamelles Dufour, lames aurignaciennes. Le phases successives d’évolution du techno-complexe
aurignacien tardif/epiaurignacien s’échelonnent entre 28 000 BP et 16 000 BP.

Tehnocomplexul aurignacian din Câmpia
Română cuprinde aşa cum s-a văzut, în linii mari,
Câmpia Română, o mică parte din zona subcarpatică meridională (aşezarea de la Lapoşu) şi
Sud-Estul Câmpiei Olteniei (aşezarea de la
Vădastra). (ﬁg. nr. 1) Este probabil ca în viitor
aria descoperirilor de acest fel să se mărească,
ţinând cont de existenţa a numeroase descoperiri
de suprafaţă sau chiar puncte încă necercetate.
1. Aşezări cunoscute prin săpături
arheologice sunt în număr de şase (Vădastra,
Ciuperceni-Turnu Măgurele, Lapoş, Giurgiu-Malu
Roşu, Slobozia-Giurgiu, Nicolae Bălcescu) În
cele ce urmează vom încerca să prezentăm stadiul
cercetărilor în ﬁecare dintre punctele menţionate
în măsura în care publicarea rezultatelor ştiinţiﬁce
(măcar preliminare) şi accesul la unele dintre
materialele arheologice găsite, ne-au permis-o.
Trebuie adăugat şi faptul că nu este scopul nostru
de a prezenta exhaustiv aceste puncte, ci doar de
a realiza un tablou cât mai complet al datelor
ştiinţiﬁce cu care putem opera pentru corelarea
lor cu rezultatele obţinute la Giurgiu-Malu Roşu
şi de a prezenta problemele de metodologie pe
care le ridică încercarea de înţelegere a originii,
etapelor de evoluţie şi a şfârşitului tehnocomplexului aurignacian din Câmpia Română.
1.1. Vădastra. Singura aşezare plasată la vest
de Olt şi totodată cel mai vestic punct al
tehnocomplexului aurignacian din Câmpia
Română (vezi ﬁg. 1).
1.1.1. Poziţia aşezării. Aceasta se află în

punctul “ Măgura Fetelor” şi este plasată la 14 km
nord-vest de Corabia. Ea se întinde în partea de
vest a satului pe o colină numită “Dealul Cişmelei”
care face parte din terasa mijlocie a Dunării şi
constituie în acelaşi timp versantul drept al pârâului Obârşia ce curge în direcţia VNV-ESE.
Tumulul cunoscut sub numele de “Măgura Fetelor” domină cu 1,40 m terenul înconjurător1.
1.1.2. Istoricul cercetărilor. Primele săpături
arheologice au fost efectuate de Cezar Bolliac în
tumulul zis “Cetatea”, materialele arheologice
descoperite ﬁind atribuite perioadei neoliticului.
În 1921,săpăturile sunt reluate de Ioan Andrieşescu conform unui plan de cercetare al Muzeului
Naţional de Antichităţi. Tot în perioada interbelică
fac săpături arheologice la Vădastra şi Vasile
Cristescu (1926) şi Dumitru Berciu (1934,un
sondaj de veriﬁcare)2. Începând cu 1946 săpăturile
au fost reluate de Corneliu Mateescu care după
20 de campanii a cercetat aproximativ 2400 mp3.
Trebuie sa mentionam ca aici s-au aplicat, metode
de cercetare arheologica interdisciplinara foarte
rapid,Corneliu Mateescu ﬁind, alaturi de Vladimir
Dumitrescu, unul din precursori acestui tip de
cercetare din Romania.
1.1.3. Stratigraﬁa geologică, se prezintă în
felul următor (de jos în sus):
Depozit de terasă alcătuit din pietrişuri
mărunte, şi nisipuri fine peste care s-au depus
dune de nisip (una s-a depus chiar pe zona
“Măgura Fetelor”).
Depozit loessoid nisipos cu o grosime între
4 şi 6 m. La bază acest depozit are o culoare
roşie-cărămizie. Sedimentul respectiv are o
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grosime de aproximativ un metru şi este considerat
un sol fosil4.
1.1.4. Stratigraﬁa arheologică. Nivelurile
arheologice se aﬂă eşalonate în depozitul loessoid
după cum urmează:
La baza acestui depozit se află un strat de
loess gălbui cu nuanţe roz, cu o grosime de
aproximativ 0,70 m, steril din punct de vedere
arheologic.
Stratul de locuire paleolitic se află într-un
depozit loessoid galben cenuşiu cu slabe acumulări
de humus şi concreţiuni calcaroase cu grosime
maximă de 0,60 m în centrul “Magurii Fetelor”
ce descreşte treptat spre zona periferică până la
0,05 m.
Peste stratul de loess ce conţine stratul paleolitic se suprapune un alt strat de loess galben
închis cu lentile pulverulente şi o grosime de
0,50m care este steril din punct de vedere arheologic.
Nivelurile de locuire “postpaleolitice” (două
niveluri de locuire Vădastra, un nivel Coţofeni,
Glina III etc) se aﬂă într-o depunere loessoidă cu
o culoare mai închisă din cauza acumulărilor de
humus şi cenuşă5
Trebuie remarcată prezenţa unui procent
foarte ridicat de argila (până la 35%) la nivelul
depunerilor de la baza depozitului loessoid ceea
ce explică prezenţa unui mare număr de gropi
largi de peste 3 m uneori şi adânci de 1,50 m
străpungând în anumite cazuri până la sterilul
arheologic. Aceste gropi au fost făcute probabil
din nevoia de materie primă pentru vasele
ceramice. Dacă adăugăm şi prezenţa a numeroase
ganguri de rozătoare ce afectează nivelurile de
locuire paleolitice, atunci putem înţelege
diﬁcultăţile de reconstituire a stratigraﬁei6.
1.1.5. Complexe arheologice la acest stdiu
al cercetării nu au fost descoperite.
1.1.6. Materialul litic din nivelurile
paleolitice este relativ numeros, autorul săpăturilor
publicând însă foarte puţine piese litice, multe
dintre ele cu o poziţie stratigraﬁ că incertă din
cauza numeroaselor gropi neolitice şi eneolitice
care afectează masiv stratul de cultură paleolitic.
Corneliu Mateescu consideră că toate cele aproximativ 2400 de piese litice se grupează într-un

singur nivel paleolitic pe care îl atribuie unui
“aurignacian mijlociu prelungit” 7. Alexandru
Păunescu ţinând cont de criterii stratigrafice
(adâncimea la care au fost găsite piesele litice),
tehno-tipologice şi după patina mai mult sau mai
puţin pronunţată, consideră că în zona centrală a
“Măgurii Fetelor” se aﬂă un “strat inferior” între
adâncimile de 2,40 / 2,50 m – 2,80 / 3,00 m care
coincide cu stratul paleolitic gros de 0,50 –
0,60 m, după Corneliu Mateescu, şi, pe care
Alexandru Păunescu îl consideră musterian şi
“stratul superior” care coincide cu “stratul
intermediar”, după Corneliu Mateescu, la adâncimea de 1,60 / 1,70 – 2,20 / 2,30 m considerat
aurignacian8. În ceea ce ne priveşte considerăm
posibilă existenţa a două niveluri culturale paleolitice cu rezerva că stratigraﬁc, criteriul adâncimilor la care au fost găsite piesele litice, rămâne
discutabil. Trebuie insa sa subliniem, prezenta
unui numar important de piese litice care sunt
lucrate, in mod clar, cu o tehnica levallois9
Nivelul I (inferior). Au fost atribuite acestui
nivel de către Alexandru Păunescu, după criteriile
amintite, 490 de piese litice dintre care 154 sunt
unelte şi 336 formează materialul brut 10. Din
analiza listei tipologice se poate observa caracterul
non levallois al materialului litic cu o predominanţă
a pieselor denticulate şi cu encoche, precum şi a
grupei racloarelor. Piese litice de tehnică levallois
sunt doar 24 (19 aşchii levallois şi 5 vârfuri
levallois)11. În ﬁne grupa tipologică a paleoliticului
superior este foarte slab reprezentată prin doar 12
piese litice (7 gratoare, 2 străpungătoare, 3 piese
cu trunchiere retuşată)12. (vezi histograma nr. 1).
Dimensiunile pieselor litice sunt, în majoritatea
covârşitoare, mijlocii şi microlitice 13. Pe baza
structurii tipologice şi a caracteristicilor tehnologice, Alexandru Păunescu atribuie acest nivel
de locuire, musterianului denticulat de debitaj non
levallois care devine astfel prima aşezare musteriană din Câmpia Română14. La acest stadiu
al cercetării este foarte dificil de stabilit dacă
există o legătură culturală între acest nivel şi cel
superior.
Nivelul II (superior) . Au fost atribuite
acestui nivel, după Alexandru Păunescu, un număr
total de 1601 piese litice dintre care 129 sunt
unelte şi 1472 formează materialul brut15. În ceea
ce priveşte uneltele, dominantă este grupa
gratoarelor (25 %) urmate de piesele cu encoche
Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu“
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(23 %), piesele denticulate (15 %), racloarele
(15 %). Au mai fost determinate, lame
aurignaciene, burine, lame cu retuşe continui pe
ambele laturi16. (vezi graﬁc nr. 2) Luând în calcul
aceste elemente precum şi caracteristici
tehnologice (tipuri de nucleu, tipuri de produse de
debitaj) materialul litic din acest nivel a fost
atribuit “unui aurignacian evoluat”17 .
1.1.7. Materia primă pentru ambele niveluri
paleolitice este în proporţie covârşitoare formată
din silex cu patină de culoare alb-lăptos, alb-crem,
galben-citron, cenuşiu, roz, albăstrui. Înafara
silexului au mai fost găsite piese litice din jasp,
opal, cuarţit, agat, calcedonie18. Originea materiei
prime este din zona pietrişurilor terasei Dunării19
1.1.8. Date despre paleomediu. Aşa cum am
mai menţionat la Vădastra a fost realizată una din
primele cercetări interdisciplinare din România,
motiv pentru care avem informaţii destul de
bogate despre paleomediul din zona aşezării de la
Vădastra în pleistocenul superior ﬁnal.
Fauna malacologică este destul de bine
cunoscută datorită determinărilor făcute de Al. V.
Grossu şi ea cuprinde cochilii de gasteropode ce
indică un regim de vegetaţie de stepă şi silvostepă: Helicopsis (aproximativ 40%) şi Jaminia.
Există şi specii care dovedesc existenţa unor
perioade cu climat mai umed cum ar ﬁ Zebrina,
Cepaea (forma adultă), Oxychilus care dovedesc
existenţa unui regim de vagetaţie de silvo-stepă20.
În “stratul intermediar”apar aceleaşi specii dar cu
un procent ceva mai ridicat de Jaminia, Zebrina,
Cepaea, Oxychilus21. Specii de mamifere au fost
găsite foarte puţine şi nereprezentative22.
Flora a putut determinată graţie unor analize
de polen efectuate de Arlette Leroi-Gourhan pe
baza a două eşantioane din stratul paleolitic, culese în campaniile 1962 şi 1965 care au arătat
prezenţa unei vegetaţii de silvo-stepă care corespunde unui climat temperat şi umed în anumite
perioade23. O discuţie asupra analizei de polen
efectuate de Arlette Leroi – Gourhan face Marin
Cârciumaru fără însă a aduce date noi sau măcar
o perspectivă mai precisă asupra situaţiei de la
Vădastra24.
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baza tehno-tipologiei materialului litic considerăm că este posibil să avem la Vădastra, aşa
cum s-a prezentat mai sus, prima aşezare
musteriană de terasă (nivelul I, inferior, după
Alexandru Păunescu) iar stratul aurignacian
(nivelul II, superior, după acelaşi autor), să
formeze o aşezare care aparţine de tehnocomplexul
aurignacian din Câmpia Română, posibil fazele
sale mai vechi. În lipsa datelor 14C precum şi a
unor noi analize sporo-polinice, stabilirea locului
aşezării paleolitice de la Vădastra în schema de
evoluţie a aurignacianului din Câmpia Română,
rămâne problematică26. În ceea ce ne priveşte, cu
multă prudenţă, ne gândim la posibilitatea ca aici
să ﬁe cea mai veche fază de evoluţie a tehnocomplexului aurignacian tardiv din Câmpia
Română27.
1.2. Ciuperceni-Turnu Măgurele. (sat,
comună suburbană a municipiului Turnu –
Măgurele, jud. Teleorman) este o zonă cu mai
multe puncte de descoperiri paleolitice dintre care
unele se încadrează în tehnocomplexul aurignacian
din Câmpia Română.

1.2.1. Punctul “La Tir”. Aşezarea a fost
descoperită în 1971 dar săpăturile au fost executate
în 1980. În poﬁda faptului că rezultatele cercetărilor arheologice din acest punct au fost doar
lacunar publicate, este destul de clar faptul că ea
se constituie într-unul dintre cele mai interesante
puncte arheologice ale paleoliticului din Câmpia
Română.
Poziţia. Aşezarea este plasată pe malul stâng
al unui pârâu care ocoleşte localitatea Ciuperceni,
pe la nord având direcţia est-vest, pentru ca la o
distanţă de arpoximativ 1 km de sat să-şi schimbe
direcţia N-S. Locul aşezării se aﬂă în exteriorul
unghiului, pe latura de est, la extremitatea sudică
a Câmpiei Burnazului 28. Din punct de vedere
geomorfologic zona face parte din aşa numitul
“Burnaz vestic”29.
Stratigraﬁa. Imediat sub zona aşezării începe
panta erodată a marginii Câmpiei Burnazului care
se prezinta sub forma de eroziune în trepte. Pe o
asemenea primă treaptă de eroziune s-a efectuat
un sondaj de 40 m X 2 m, orientat est-vest 30.
1.1.9. Încadrare culturală. Pe baza poziţiei Stratigraﬁa sondajului, după Vasile Boroneanţ, se
stratigraﬁce a aşezării aﬂate pe “Terasa Băileşti” prezintă astfel:
(terasa III a sistemului de terase dunărene)25 şi pe
- depozit sedimentar vegetal gros de 0,5 m
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– 0,7 m. La acest nivel au fost descoperite piese
litice pe care Vasile Boroneanţ le atribuie nivelului
superior paleolitic (II).
Depozit sedimentar loessoid gălbui-cafeniu
gros de 0,40 m.
Depozit sedimentar loessoid galben-albicios,
bogat în nisip, gros de 0,90 m. La acest nivel au
fost descoperite piese litice atribuite nivelului
paleolitic inferior (I)31.
Complexe arheologice nu au fost semnalate.
Materialul litic, pe niveluri, se prezintă în
felul următor
Nivelul II (superior). Industria litică se caracterizează prin prezenţa unui debitaj anarhic în
care predomină aşchiile iar ca dimensiuni,
materialul microlitic. Prezentăm în continuare
câteva tipuri de unelte aşa cum au fost ele determinate de Vasile Boroneanţ: vârfuri musteroide
retuşate, racloare transversale convexe, piese cu
encoche, burine, aşchii microlitice ﬁn retuşate,
gratoare pe aşchii32.
Nivelul I (inferior). Au fost determinate ca
tipuri de unelte aşchii retuşate, racloare, gratoare
à museau, gratoare pe aşchii, burine, piese cu
encoche33.
Materia primă est formată din silex cu o
patină alb-gălbuie, mai rar cafenie, care se găseşte
din plin în albia Dunării sau în deschiderile
naturale din zona aşezării34.
Încadrare culturală. Industria litică din
ambele niveluri, aşa cum este ea prezentată de
Vasile Boroneanţ, are pe lângă piese litice aparţinând grupei tipologice a paleoliticului superior
şi un număr important de piese de tradiţie musteriană35. Este foarte probabil să avem de-a face
cu un strat cultural aurignacian din perioada mai
veche a tehnocomplexului aurignacian din
Câmpia Română.
1.2.2. Punctul “La Carieră” este plasat
foarte aproape de punctele “La Vii I” şi “La Vii
II”, astfel încât poate ar ﬁ mai aproape de realitate
să le socotim în viitor un singur punct. Până
atunci le vom prezenta separat aşa cum au fost ele
determinate de Vasile Boroneanţ.
Poziţia aşezării. Este plasată la circa 1 km
est de satul Ciuperceni, mai precis în apropierea
şoselei Ciuperceni – Turnu Măgurele, pe terasa
inferioară (10 m)36. Cu prilejul unor cercetări de
teren făcute de Petre Coteţ în anul 1960, s-au

descoperit piese de silex, care, în anul următor au
constituit motivul unor noi cercetări făcute de
C.S. Nicolăescu Plopşor şi Alexandru Păunescu.
Săpăturile au fost efectuate în 1971 de către Vasile
Boroneanţ.
Stratigraﬁa a fost stabilită în felul următor:
Depozit sedimentar vegetal. În acest sediment,
încă de la adâncimea de 0,30 m, apar piese
litice.
Depozit loessoid gălbui-cenuşiu. În partea
superioară a acestui depozit sedimentar cu o
grosime apreciabilă (6 m – 16 m) se aﬂă nivelul
de locuire aparţinând paleoliticului superior.
Depozit sedimentar nisipos cu granulaţie
medie.
Depozit alcătuit din prundişuri formate din
material litic rulat37.
În zona unde au fost executate săpăturile,
după observaţiile autorului săpăturilor, stratul de
silexuri coboară în unghi de 45˚ până la 3,60 m
ﬁind vorba probabil de o alunecare a unui întreg
pachet de straturi dinspre platoul terasei spre
piciorul ei38.
Complexe arheologice până la acest nivel al
cercetării nu au fost consemnate complexe
arheologice.
Materialul litic. Nu au fost publicate liste
tipologice dar din observaţiile făcute de autorul
săpăturilor rezultă că avem de-a face cu o industrie
cu un procent semnificativ de lame şi chiar
lamele, cu nuclee masive, prismatice sau globulare, cu un debitaj anarhic, apropiat de cel de la
Giurgiu – Malu Roşu39. Este subliniată prezenţa
unor piese litice cu forme caracteristice legate de
calitatea slabă a silexului folosit. De asemenea s-a
putut observa că spre partea superioară a stratului
de silexuri debitajul lamelar pare mai ridicat
numericeşte şi de asemenea dimensiunile sunt mai
mici40.
Încadrare culturală. Este vorba de un nivel
de locuire aurignacian ale cărui caracteristici
tehnico-tehnologice îl încadrează în faza de
început a tehnocomplexului aurignacian tardiv din
Câmpia Română cu bune analogii la Vădastra41
şi Giurgiu – Malu Roşu42.
1.2.3. Punctele “La Vii I” şi “La Vii II” sunt
plasate în partea nordică a municipiului Turnu
Măgurele, tot pe terasa inferioară a Dunării din
zona punctului “La Carieră”43.
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Stratigraﬁa nu este prezentată cu claritate,
semnalându-se prezenţa unor pachete de depozite
loessoide şi argile loessoide care suprapun straturi
nisipoase. Se semnalează şi două niveluri de
soluri fosile care, după Vasile Boroneanţ, plasează
nivelurile de locuire paleolitice în intervalul
cronologic cuprins între Würm 2 – Würm 3 şi
Würm 344.
Complexe arheologice nu au fost descoperite.
Materialul Litic este în majoritate atipic, cu
nuclee de dimensiuni relativ mari (mai mici în
partea superioară, cu creştere a debitajului Lamelar)45. Nivelurile culturale, în partea lor superioară,
au fost deranjate de lucrările de amenajare a
pantei.
Date de paleomediu. Cercetările interdisciplinare (analiza paleopedologică) au pus în
evidenţă alternanţa unor perioade climatice umede
şi reci cu perioade umede şi calde. În aceste condiţii, după Vasile Boroneanţ, nu este exclus ca
locuirea aurignaciană să ﬁ evoluat pe parcursul
ultimului stadial Würmian46.
Încadrare culturală. În măsura în care am
avut accesul la materialul litic, practic nepublicat,
considerăm că avem de-a face cu o aşezare aurignaciană apropiată tipologic şi tehnologic de aşezarea de la Giurgiu – Malu Roşu, Lapoş sau
Vădastra (nivelul aurignacian). Sunt de menţionat
săpăturile recente realizate sub conducerea lui
Alain Tuffreau şi Roxana Dobrescu, care au pus
în evidenţă o secvenţă stratigrafică mult mai
complexă decât se ştia47.
1.3. Lapoş Este una dintre cele mai bogate şi
interesante aşezări din aria tehnocomplexului
aurignacian din Câmpia Română.
1.3.1. Poziţia aşezării. Aceasta este plasată
în punctul “Poiana lui Roman” la circa 25 km,
nord, de Mizil, pe malul unui afluent al râului
Buzău, pârâul Nişcov sau pârâul Sării48.
1.3.2. Istoricul cercetărilor. Primele săpături
arheologice au fost efectuate de Florea Mogoşanu
în anii 1959 – 1960 şi 1962 – 1963,1966 şi de
Maria Bitiri în 1961, însă primele materiale
arheologice paleolitice au fost culese de la suprafaţa platformei amintite de geologul Mircea
Spirescu în anul 1958. Săpăturile au fost reluate
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în anul 1993 de un colectiv condus de Marin
Cârciumaru şi format din Cornel Beldiman si
Roxana Dobrescu49.
1.3.3. Stratigrafia aşezării, după Florea
Mogoşanu şi Mircea Spirescu 50,se prezintă în
felul următor:
- stratul superﬁcial de humus actual gros de
2 – 4 cm.
- Stratul cenuşiu - gălbui gros de 10 – 15 cm.
- Stratul gălbui – albicios prăfos gros de
18 – 20 cm.
- Stratul brun – roşcat de 55 – 65 cm.
- Stratul brun închis de 50 – 55 cm.
- Stratul brun deschis cu foarte multe
concreţiuni de calcar gros de 20 – 25 cm51.
Piesele litice apar încă la nivelul humusului
vegetal ﬁind mai concentrate în straturile cenuşiu
– gălbui şi gălbui albicios. Foarte puţine piese au
fost găsite în stratul brun roşcat52
1.3.4. Complexe arheologice. Caracterul de
aşezare-atelier al staţiuni aurignaciene de la Lapoş
a fost de la bun început foarte clar, ﬁind semnalat
de toţi cercetători care s-au ocupat de analiza
materialului litic53. Din păcate nu există nici un
plan complet al săpăturilor arheologice în diverse
etape şi nici planuri de detaliu complete ale
vreunui atelier dintre cele semnalate. Avem doar
o descriere relativ completă a unui mic atelier
format din aproximativ 250 de piese litice
recoltate de pe o suprafaţă restrânsă în cursul
săpăturilor din 1963, descoperit între adâcimea de
0,85 m şi 0,65 m, în partea superioară a stratului
brun-roşcat54. De asemenea Florea Mogoşanu
semnalează cantitatea foarte mare de silex din
zonele cu concentraţii de piese litice ale nivelului
II aurignacian. Vetre sau alte forme de organizare
a habitatului nu au fost semnalate până la stadiul
actual al cercetării55. După reluarea săpăturilor
arheologice, în anul 1993,a mai fost descoperit un
număr neprecizat de ateliere de prelucrare a
silexului sau, după autorii cercetărilor, a opalului56.
De altfel şi atribuirea culturală a atelierelor semnalate este confuză şi oscilantă între aurignacian57
şi epigravetian58(!).
1.3.5. Materialul Litic este speciﬁc pentru
tehnocomplexul aurignacian din Câmpia Română
şi se caracterizează prin prezenţa unui mare
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număr de piese atipice faţă de un număr redus de
unelte sau piese utilizate ca unelte. Tehnica de
prelucrare a fost anarhică în principal datorită
calităţii foarte proaste a materie prime.
Uneltele din primul nivel aurignacian
(atelierul menţionat mai sus) aşa cum au fost ele
determinate de Florea Mogoşanu sunt în număr
de 15,dintre care se remarcă un gratoar carenat,
mai multe gratoare pe aşchii, un burin diedru pe
aşchie macrolitică59.
Materialul Brut din primul nivel aurignacian
este alcătuit în majoritate din aşchii iar lamele
sunt macrolitice, late şi cu negativele părţii
dorsale neparalele. Nucleele sunt masive cu unul
sau mai multe planuri de lovire, păstrând
negativele unor produse de debitaj atipice.
Această împrejurare se leagă de calitatea slabă a
materiei prime60.
Uneltele din cel de – al doilea nivel aurignacian (nivel pus în evidenţă de Florea
Mogoşanu 61) au o gamă tipologică destul de
variată: gratoare nucleiforme, burine, lame
retuşate, piese tip tranchet, picuri nucleiforme,
racloare, piese cu encoche, piese denticulate.
Grupa gratoarelor pe aşchii, lame sau nuclee este
cea mai numeroasă 62. O grupă de piese litice
foarte interesantă, caracteristică, considerăm noi,
tehnocomplexului aurignacian din Câmpia
Română, este grupa pieselor litice care, fără a ﬁ
fost prelucrate, au fost folosite ca unelte şi care
prezintă puternice urme de utilizare63.
1.3.6. Materia primă. Au fost folosite roci
locale cum ar fi: silexul de culoare gălbuie –
alburie cu nuanţe roz, structură criptocristalină şi
spărtură concoidală 64,opalul, gresia, jaspul. În
general, materia primă este de slabă calitate fapt
care a provocat un debitaj primitiv şi anarhic.
Excepţie fac lamele retuşate şi gratoarele pe capăt
de lamă executate dintr-un silex local cu struc tură
mai ﬁnă65.
1.3.7. Date de paleomediu. Problema cea
mai diﬁcilă de la Lapoş rămâne cea a stratigraﬁei,
care, fiind puternic afectată de fenomenele de
eroziune (şiroire, deflaţie) a depunerilor sedimentare, a făcut ca încercarea de a reconstitui
paleomediul în care au evoluat populaţiile paleolitice, să ﬁe foarte diﬁcilă. În al doilea rând nu
s-au conservat oase sau alte materii organice dure,
care ar ﬁ permis aﬂarea unor informaţii despre

fauna din acea perioadă. Rezultatele preliminare
ale analizei de polen, de asemenea, nu sunt
semniﬁcative66.
1.3.8. Încadrare culturală. Aşa cum am
văzut că primii cercetători ai problemelor aşezării
de la Lapoş (Constantin Nicolăescu – Plopşor,
Florea Mogoşanu, Maria Bitiri) au connsiderat că
la Lapoş există un aurignacian întărziat (primul
strat cultural), “un campignian arhaic” şi un nivel
tardenoazian (stratul II)67. Această încadrare este
preluată şi de Alexandru Păunescu68. La sfârşitul
anilor şaptezeci s-a renunţat la încadrarea
nivelului al doilea de la Lapoş ca epipaleolitic
(campignian) în favoarea unui paleolitic superior
ﬁnal (aurignacian)69 În ﬁne, reluarea săpăturilor
de către colectivul condus de Marin Cârciumaru,
a complicat şi mai mult problema pentru că dacă
într-o primă etapă s-a considerat, de către autorii
săpăturilor, că avem la Lapoş două niveluri aurignaciene şi un nivel tardenoazian 70, în ultima
perioadă Marin Cârciumaru şi colab. (alţii decât
în faza de început) consideră, aşa cum am prezentat şi mai sus, că nu se poate vorbi de aurignacian ci de epigravetian71. Considerăm că aceste
diﬁcultăţi de atribuire culturală îşi au originea în
primul rând în diﬁcultăţile stratigraﬁce. Practic,
piesele litice ale nivelurilor superioare, sunt amestecate. În aceste condiţii, doar o analiză tipologică
foarte atentă poate lămuri (cu multă prudenţă)
caracterul industriei litice de la Lapoş. Din
această perspectivă între uneltele descoperite la
Lapoş există tipuri al căror caracter aurignacian
este indiscutabil. Dacă pentru aurignacian , în
fazele sale finale de evoluţie, este normală
prezenţa unui debitaj anarhic, cu un procent
însemnat de unelte realizate pe aşchii, cu un
debitaj laminar foarte scăzut, cu piese denticulate
şi cu encoche, nu acelaşi lucru este valabil şi
pentru gravetian în fazele sale ﬁ nale. Prezenţa
unor piese à dos, à bord abattu, à cran, nu
semniﬁcă în mod obligatoriu caracterul gravetian
sau epigravetian al unei industrii litice. Chiar
cifrele, de altfel incomplete, pe care le prezintă
colectivul condus de Marin Cârciumaru, arată
procentul cu totul nesemniﬁcativ al uneltelor din
grupa gravetianului faţă de cele din grupa
tipologică a aurigna cianului 72 . În concluzie
credem că la Lapoş avem două niveluri
aurignaciene/epiaurignaciene (din fazele târzii ale
acestui complex cultural). Nu excludem
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posibilitatea existenţei unui singur nivel
aurignacian tardiv-epiaurignacian 73. Trebuie
remarcate şi analogiile tehno-tipologice foarte
bune care se pot face cu industria litică de la
Giurgiu – Malu Roşu, mai ales stratul Aurignacian
I74.
1.4. Slobozia – Giurgiu, este o comună
suburbană aparţinând de municipiul Giurgiu.
Punctul “Râpa bulgarilor este situat la circa 1 km,
sud de sat, pe marginea terasei cunoscută sub
denumirea de “Terasa Giurgiu” (aceeaşi pe care
este amplasată aşezarea de la Giurgiu – Malu
Roşu)75.
1.4.1. Istoricul cercetărilor. În anul 1959, cu
prilejul unei periegheze au fost descoperite, în
depunerea de loess, din zona frunţii terasei,
8 piese litice care au fost atribuite paleoliticului
superior. În anul următor, pentru o verificare
stratigrafică, s-a efectuat un sondaj de 12 m 2,
paralel cu terasa în suprafaţa căruia au fost găsite
4 piese litice76.
1.4.2. Stratigrafia aşezării se prezintă în
felul următor:
Depozit sedimentar vegetal cu o grosime de
aproximativ 1m, negru în partea sa superioară şi
cenuşiu gălbui în cea inferioară. În acest depozit
au fost găsite fragmente ceramice aparţinând
epocii geto – dacice şi Culturii Cernavoda.
Depozit sedimentar loessoid, gălbui, aﬂat
între 1,06 m şi 2,50 m. Între 1,06 m şi 1,20 m au
fost găsite piesele litice aurignaciene.
Depozit nisipos ﬁn granulat, steril din punct
de vedere arheologic, aflat între 2,50 m şi
3,00 m77.
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Roşu în proporţie de doar 6%80.
1.4.4. Încadrare culturală. Din analiza
secvenţei stratigraﬁce pe care am prezentat – o
mai sus, s-a putut observa poziţia stratigraﬁcă a
nivelului de locuire la limita superioară a depozitului loessoid. Această situaţie, precum şi relativa sarăcie a materialului litic (aşa cum o putem
deduce din micul sondaj efectuat în 1960) apropie
această aşezare, considerăm noi, de Stratul
Aurignacian II (epiaurignacian) de la Giurgiu –
Malu Roşu81.
1.5. Nicolae Bălcescu, (jud. Călăraşi),
punctul “La Vii” reprezintă cel mai estic punct
aparţinând tehnocomplexului aurignacian tardivepiaurignacian din Câmpia Română.
1.5.1. Poziţia aşezării. Aşezarea din punctul
“La Vii” se găseşte pe teritoriul satului Nicolae
Bălcescu la circa 0,9 km în linie dreaptă, pe
direcţia SSV faţă de şcoala şi biserica satului, pe
malul drept al lacului Gălăţui (porţiunea denumită
de localnici “Barza”) şi la aproximativ 0,3 km
sud de “Podul Lupii” precum şi de “Fântâna lui
Gheorghe Soare”. Altitudinea absolută a aşezării
este de 37 m, iar altitudinea relativă este de
25 m82.

1.5.2. Istoricul cercetărilor. Punctul a fost
descoperit de Mircea Munteanu care în anii 1987,
1990 şi 1993 a executat mai multe sondaje83. În
cele două campanii de săpături arheologice (19951996) efectuate de noi, au fost executate trei
secţiuni (SI / 1995 de 10 X 1 m, SI / 1996 de 10
X 3 m şi SII / 1996 de 10 X 1 m) toate orientate
ENE - VSV84.
1.5.3. Stratigraﬁa aşezării a pus în evidenţă
1.4.2. Complexe arheologice la acest nivel
un singur nivel de locuire aurignacian sărac în
al cercetării nu se cunosc.
piese litice şi fără complexe arheologice. Strati1.4.3. Materialul litic este sărac şi cuprinde: graﬁa celor trei sondaje (de sus în jos) realizate
- material litic brut alcătuit din 4 lame nere- se prezintă în felul următor:
Proﬁlul peretelui SSV al SI / 1995:
tuşate (trei de mărime mijlocie şi una macrolitică)
Orizontul negru al solului actual cu o grosime
şi 6 aşchii simple de mărime mijlocie.
Unelte sunt în număr de două (un gratoar de 0,40 – 0,56 m.
Sediment cenuşiu – cenuşiu, granulat, cu o
carenat şi o aşchie de decorticare cu encoche în
grosime de 0,40 – 0,60 m. La această adâncime
zona distală78.
Materia primă acelaşi tip de silex ca şi la au fost găsite fragmente ceramice din secolul al
Giurgiu – Malu Roşu, cenuşiu cu o patină IV-lea p. Chr.
albăstruie şi cu o structură criptocristalină 79. O
Sediment loessoid gălbui-cenuşiu, prăfos cu
singură piesă a fost prelucrată ditr-un silex o grosime de 0,30 – 0,60 m, cu pete calcaroase şi
maroniu – alburiu, şi el întâlnit la Giurgiu – Malu multe ganguri de rozătoare; la acest nivel s-au
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găsit piese litice aparţinând nivelului aurignacian.
Sediment loessoid gălbui prăfos cu mici
concreţiuni calcaroase85.
Proﬁlul peretelui NNV al SI / 1996:
Orizontul negru al solului actual cu o grosime
de 0,50 – 0,60 m. Conţine fragmente ceramice din
secolul al IV-lea p. Chr.
Sediment cenuşiu deschis, granulat, cu o
grosime de 0,30 – 0,40 m. La această adâncime
s-au descoperit fragmente ceramice geto-dacice.
Sediment loessoid gălbui-cenuşiu, prăfos,
degradat de rozătoare, cu o grosime de 0,60 –
0,70 m. Conţine piese litice aurignaciene.
Sediment gălbui, prăfos, cu mici concreţiuni
calcaroase gros de 0,30 – 0,40 m. La această
adâncime piesele litice devin foarte rare, pentru a
dispărea complet sub adâncimea de 1,95 m.
Proﬁlul peretelui NNV al SII / 1996:
Orizontul negru al solului actual cu o grosime
de aproximativ 0,70 m. Conţine fragmente
ceramice Sântana de Mureş.
Sediment cenuşiu deschis, granulat cu o
grosime între 0,25 – 0,30 m. Conţine fragmente
ceramice geto-dacice.
Sediment loessoid gălbui-cenuşiu, prăfos,
degradat de rozătoare cu o grosime de aproximativ
0,70 m. La acest nivel au fost descoperite piese
litice aurignaciene.
Sediment loessoid gălbui-cenuşiu, prăfos cu
mici concreţiuni calcaroase cu o grosime neprecizată întrucât el continuă şi sub adâncimea săpată
de noi. S-au descoperit piese litice aurignaciene
(foartee puţine). La fel ca şi în celelalte secţiuni,
sub 1,95 m nu mai apar piese litice.
În concluzie din punct de vedere stratigraﬁc
la Nicolae Bălcescu, după rezultatele acestor
sondaje, există un singur nivel de locuire atribuită
aurignacianului.
1.5.4. Complexe arheologice nu au fost
găsite.
1.5.5. Materialul litic. De pe întreaga
suprafaţă săpată au fost recoltate 309 piese de
silex din care 71 provin din campaniile
1987,1990,1993 şi 238 din săpăturile arheologice
1995,1996 (31 de piese litice din SI / 1995,142
de piese litice din SI / 1996,65 de piese litice din
SII / 1996). Din 309 de obiecte litice 53 (17%)
sunt unelte 86ceea reprezintă probabil cel mai
ridicat procent de unelte întâlnit în aşezările
aurignaciene din Câmpia Română. Nu este exclus

ca această situaţie să fie legată de caracterul
sezonier al aşezării noastre.
Uneltele cuprind o gamă tipologică destul de
variată din care distingem: gratoare (un gratoar
simplu pe aşchie, două gratoare ogivale pe aşchie,
un gratoar pe lamă retuşată atipic, un gratoar
nucleiform, un gratoar carenat atipic pe aşchie
masivă parţial cu cortex); lame retuşate (două
corpuri de lamă cu retuşe continui şi o lamă à
crête cu retuşe inverse pe o porţiune a laturii
stângi şi retuşe fine, directe pe cealaltă latură;
piese cu encoche (19) dintre care 10 sunt pe
lame, 9 pe aşchii, 12 sunt cu encoche directă, 6
cu encoche inverse 1 fiind mixtă; piese
denticulate (5) dintre care două sunt pe lame (una
à crête) şi trei pe aşchii; racloare (6) dintre care
două sunt simple drepte pe aşchii masive nucleale,
trei sunt simple convexe şi unul este dublu; piesă
ésquillée pe aşchie; burine (2) nucleiforme; piese
cu trunchiere retuşată ambele cu trunchierea
cvasidreaptă; lamelă à coche (1) ; diverse (8)
dintre care două lame cu retuşe fine la partea
distală, două aşchii cu retuşe ﬁne plate, inverse,
o lamă fragmentară cu câteva retuşe mici inverse
şi trei cuţite à dos natural87.
Materialul brut cuprinde 256 de piese dintre
care124 aşchii simple, 33 lame simple (două à
crête), 7 lamele simple, 78 deşeuri de prelucrare,
11 nuclee dintre care 4 cvasiprismatice, 1cu două
planuri de lovire, şi 5 informe, 3 galeţi cu urme
de cioplire88.
Materia primă. Întregul material litic a fost
prelucrat din silex facând excepţie o singură piesă
din gresie cuarţoasa de culoare cenuşie. În proporţie de 95%, silexul folosit are o culoare
maronie, brun închisă, brun cenuşie în spărtură
proaspătă şi gălbuie, gălbui – alburie, gălbui –
brună pe suprafeţele de alteraţie. Un procent de
5% îl constituie silexul de calitate superioară cu
granulaţie ﬁnă, cu suprafeţele lucioase având o
culoare maronie sau cenuşie în spărtură proaspătă
şi cenuşiu – maronie deschisă sau chiar alburiu
– albăstrie pe suprafeţele de alteraţie. Cinci piese
au suferit influenţa focului deşi, după cum s-a
văzut nu există vetre descoperite în zona cercetată89.
Dimensiunile pieselor litice sunt în
majoritate mijlocii (între 4 – 8 cm sunt 70%)
celelalte ﬁind microlitice (până la 4 cm)90.
Consideraţii asupra materialului litic. Se
poate remarca numărul redus al burinelor şi al
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pieselor cu trunchiere retuşată precum şi absenţa
lamelor aurignaciene. În grupa gratoarelor sunt de
reţinut gratoarele carenate, ogivale şi nucleiforme.
Cele mai numeroase unelte sunt în grupa pieselor
cu encoche, gratoarelor, racloarelor, pieselor
denticulate. Această situaţie trebuie privită cu
prudenţă datorită suprafeţei reduse în care s-a
făcut cercetarea. Debitajul este în majoritate
alcătuit din aşchii şi doar 14% lame şi lamele. Un
procent important al produselor de debitaj
păstrează cortexul91.
1.5.6. Date despre paleomediu. Nu s-au
descoperite fragmente osoase asociate cu nivelul
paleolitc şi nu s-au făcut analize de polen la acest
nivel al cercetării.
1.5.7. Încadrare culturală. Aşezarea
aurignaciană de la Nicolae Bălcescu aparţine fazei
târzii de evoluţie a tehnocomplexului aurignacian
tardiv-epiaurignacian din Câmpia Română şi
poate ﬁ sincronă sau parţial sincronă cu aşezarea
de la Slobozia – Giurgiu, stratul aurignacian II de
la Giurgiu – Malu Roşu, şi Cernica (Sectorul
Agricol Ilfov)92.
2. Aşezări cunoscute prin cercetări de
suprafaţă. Mai ales în perioada postbelică, perieghezele precum şi unele săpături sistematice în
şantiere arheologice nelegate de paleolitic, au
furnizat numeroase piese litice care au fost atribuite epocii paleolitice. Faptul că acestea sunt
destul de numeroase, sugerează existenţa unui
potenţial de aşezări paleolitice mai mare decât cel
cunoscut. Pe noi ne-au preocupat descoperirile
atribuite perioadei paleoliticului superior şi mijlociu care pot ﬁ legate de originea sau de etapele
de evoluţie precum şi de ponţialul demograﬁc al
tehnocomplexului aurignacian din Câmpia
Română.
2.1. Valea Desnăţuiului (sat Bechet, comuna
Orodel, Jud. Dolj). Punctul unde a fost găsită o
piesă litică (un fragment de nucleu piramidal cu
negative care dovedesc un debitaj lamelar) se aﬂă
la 0,3 – 0,4 km în amonte de râul Desnăţui, pe
malul stâng, într-o depunere de pietrişuri. Materia
primă este un silex cu patina maroniu-cenuşie
foarte pronunţată93. Din punct de vedere tehnologic această piesă ar putea atesta o tehnică de
cioplire din perioada paleoliticului superior94.
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2.2. Fărcaşul de Jos, punct “La Balastieră”,
Jud. Olt. Punctul de descoperire se aﬂă aproape
de conﬂuenţa Tesluiului cu Oltul. Au descoperite
15 piese musteriene în poziţie secundară95.
2.3. Stoicăneşti, (sat, comună, Jud, Olt),
Punctul “ În Cot”. Au fost descoperite piese
litice atribuite paleoliticului superior96.
2.4. Curtişoara, (sat, comună, jud Olt). La
4 km, nord de sat s-a găsit o lamă de silex
atribuită tehnocomplexului aurignacian97.
2.5. Valea Dârjovului (jud. Olt). În zona
Valea Mare s-au găsit cinci piese litice dintre care
una (descoperită într-o depunere aluvionară de pe
malul stâng al văii, la 400 m de Şcoala Generală)
este un nucleu prismatic, de dimensiuni mijlocii,
pe care se disting desprinderi de lamele. Materia
primă este un silex cafeniu, slab patinat.
Alexandru Păunescu o atribuie, cu rezerve,
aurignacianului98.
2.6. Slatina, punctul “Valea Clocociocului
– zona Slatina sud”. În aluviunile recente ale văii
menţionate s-au descoperit 4 piese litice dintre o
lamă lată din silex, cu talonul înlăturat, cu vârful
spart, şi cu o encoche pe latura dreaptă, a fost
atribuită de C.S. Nicolăescu – Plopşor, paleoliticului superior (aurignacianului “timpuriu”)99
2.7. Valea Vedea (sat Vineţi, comuna
Spineni, jud. Olt). Au fost descoperite trei piese
litice în aluviunile recente ale râului la 1,5 – 2,5
km, amonte de balastiera din marginea sudică a
satului Vineţi100. Una dintre piese este un nucleu
prismatic cu un singur plan de lovire având
dimensiuni microlitice (3,6 cm X 3,3 cm X 2,6
cm) din silex maroniu101.
2.8. Valea Vedea. Zona municipiului
Alexandria. Pe cursul superior al râului Vedea,
între satele Nanov şi Poroschia, în aluviunile
recente, au fost găsite mai multe piese litice care
după studiul tehnico-tipologic şi gradul de patină
şi rulare au fost împărţite în două grupe: a) grupa
pieselor aparţinând paleoliticului mijlociu asupra
careia nu vom insista; b) grupa pieselor atribuite
paleoliticului superior (aurignacianului) care
cuprinde două gratoare pe capăt de lamă, două
gratoare pe lame retuşate, o lamă fragmentară cu
retuşe continui, două lame denticulate102.
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2.9. Turnu – Măgurele, punctul “Cartierul
Odaia”, jud. Teleorman. La circa 0,800 km vest
de malul stâng al Oltului, pe islazul din dreptul
cartierului Odaia al municipiului Turnu –
Măgurele, cu ocazia cercetărilor din 1960, într-o
carieră de pietriş, s-a descoperit o lamă fragmentară din silex cu patină de culoare cenuşiudeschis, cu urme de rulare şi lustru accentuat.
Piesa a fost atribuită paleoliticului superior103.

într-un loess gălbui imediat sub solul vegetal. Se
disting două gratoare pe aşchie şi lame neretuşate109.
Concluzii. Nu a fost în intenţia noastră de a
prezenta toate descoperirile în poziţii stratigraﬁce
incerte sau remaniate, în mod sigur ele sunt mult
mai numeroase. Am considerat însă necesar să
prezentăm căteva dintre cele mai semniﬁcative şi
care ne – au condus la unele ipoteze:
Potenţialul arheologic al tehnocomplexului
2.10. Valea Teleormanului, zona oraşului aurignacian din Câmpia Română este mai mare
Costeşti, jud. Teleorman. La 1,5 km, aval de decât cel cunoscut prin săpături arheologice şi a
podul CFR de lângă oraşul Costeşti , pe malul fost probabil mai diversiﬁcat ca tipuri de aşedrept al râului, în albia minoră, s-a descoperit o zări.
lamă cu retuşe ﬁne de folosire. Alexandru PăuAtât aşezările cunoscute prin săpături sistenescu atribuie această piesă paleoliticului superior, matice căt şi cele cunoscute prin cercetări de
“probabil aurignacianului”104.
suprafaţă par să ﬁe mai timpurii în vestul Câmpiei
Române şi din ce în ce mai recente spre est. Nu
2.11. Valea Bascovului (zona satului Valea este exclus ca această situaţie să ﬁe legată de o
Ursului, comuna suburbană Bascov, jud. lacună de cercetare sau chiar de împrejurarea că
Argeş). În aluviunile recente ale acestei văi, atât în zona estică remanierile şi depunerile mult mai
în zona comunei Cotmeana (satele Linteşti, intense, au făcut diﬁcilă descoperirea aşezărilor
Ursoaia) căt şi în zona satelor Drăganu – Olteni sau a pieselor litice izolate.
şi Prislopu - Mic s-au găsit 31 de piese litice
Stratigraﬁa aşezărilor, chiar a celor mai bine
dintre care două, tipologic, ar putea ﬁ aurignacercetate (Vădastra, Lapoş), este diﬁcil de stabilit,
ciene105.
fie din cauza situaţiei microgeomorfologice
(Lapoş, Ciuperceni), ﬁe că nivelurile postpale2.12. Târgşoru Vechi (jud. Prahova). Pe
olitice au afectat grav pe cel paleolitic (Vădastra,
malul râului Leaota au fost descoperite piese litice
Cernica). Excepţie face, după cum am văzut,
aurignaciene apropiate tipologic şi în ceea ce
aşezarea de la Giurgiu – Malu Roşu.
priveşte materia primă de industria litică de la
Rezultatele multora dintre săpăturile arheoLapoş106.
logice executate nu au fost publicate, sau, au fost
2.13. Cernica (Sectorul Agricol Ilfov). În incomplet publicate (Lapoş, Ciuperceni).
Nu au fost realizate cercetări interdisciplinare
timpul săpăturilor arheologice din zona necropolei
(analize
de polen, de microfaună, studii de microneolitice de la Cernica, în poziţie stratigrafică
geomorfologie
sau de sedimentologie) cu excepţia
neprecizată s-au descoperit câteva unelte atribuite
de Alexandru Păunescu tipologic şi tehnologic aşezării de la Vădastra şi parţial la Giurgiu – Malu
tehnocomplexului aurignacian din Câmpia Roşu.
Nu există decât două date 14C pentru nivelul
Română107.
cel mai vechi dela Giurgiu – Malu Roşu.
Studiile tipologice sunt incomplete (excepţie
2.14. În zona judeţului Giurgiu au fost
descoperite mai multe puncte cu piese litice Vădastra, Giurgiu – Malu Roşu, Nicolae Bălcescu,
atribuite de Alexandru Păunescu tipologic şi punctul “La Vii” şi parţial Lapoş. Studii de
tehnologic aurignacianului108. Demn de subliniat tehnologie atât de importante într-o aşezare –
este punctul “Fundenii Drăghiceanu”, satul atelier practic nu există
Drăghiceanu, Comuna Gogoşari unde au fost
3. Importanţa aşezării de la Giurgiu-Malu
descoperite, la 0,300 km vest – nord – vest de sat
şi la 0,300 km sud de pârâul Drăghiceanu, 18 Roşu în cadrul tehnocomplexului aurignacian
piese din silex cu patina albastruie sau alburie. tardiv/epiaurignacian din Câmpia Română.
Piesele au fost găsite cu ocazia unor mici sondaje Elementul cel mai important considerăm că este
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cel legat de metoda de săpătură, de situaţia
stratigraﬁcă, de amploarea săpăturilor, primele
datări 14 C din Câmpia română, aşezare etalon.
4. Originea, etapele de evoluţie şi relaţiile
cronologice cu regiunile învecinate.
4.1 Originea şi procesul formării tehnocomplexului aurignacian din Câmpia Română, la
acest stadiu al cercetării, rămân în domeniul
ipotezelor şi lacunelor. Înainte de discuţia datelor
existente în Câmpia Română, trebuie să prezentăm
câteva date generale despre tehnocomplexul
cultural aurignacian, prima mare sinteză culturală
a paleoliticului superior110. Inventarul litic cuprinde grupa gratoarelor (gratoar pe capăt de
lamă, gratoare carenate, gratoare tip rabot,
gratoare nucleiforme, unelte combinate), grupa
burinelor (burine diedre, pe trunchiere retuşată
sau burine de unghi, lame retuşate (lame
aurignaciene, lame étranglées, lame appointées),
grupa racloarelor, pieselor cu trunchiere retuşată,
pieselor denticulate etc. Industria pe materiale
organice dure se caracterizează prin prezenţa
vârfurilor (sagaies) cu baza despicată (à base
fendue) sau rombică (à base losangique). În
Europa Centrală sunt caracteristice vârfurile de
tip Mladec sau Lautsch111. Aurignacianul atinge
formele sale clasice în perioada 35 000-28 000
dezvoltându-se paralel cu alte culturi ale paleoliticului superior vechi reprezentate în regiune
de industriile cu vârfuri foliacee112. Dacă cele mai
vechi datări merg până spre 44 000 BP (BachoKiro) iar în Europa Centrală ceva mai timpurii,
limita de dispariţie a aurignacianului în aceeaşi
regiune pare a fi în jur de 28 000 BP. În zona
Banatului şi Câmpiei Române se constată că
industriile aurignaciene cu lamele Dufour
supravieţuiesc şi după 28 000 BP 113 . Pentru
Europa Centrală s-au stabilit patru grupe cronologice de evoluţie a aurignacianului: a) aşezări
anterioare limitei de 40 000 BP; b) aşezări plasate
între 40 000 şi 35 000 BP; c) aşezări plasate între
35 000 şi 28 000 BP; d) aşezări posterioare limitei
de 28 000 BP114. Toate aceste elemente expuse
mai înainte, sugerează ideea că în spaţiul de la sud
de Carpaţi avem o evoluţie culturală cu unele
aspecte specifice acestei regiuni (Banatul şi
Muntenia 115 ). Revenind însă la problemele
aurignacianului din Câmpia Română, există,
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credem noi, câteva elemente care pot constitui,
puncte de plecare credibile pentru a încerca o
construcţie: a) cele mai vechi descoperiri aurignaciene par să existe în partea de vest a Câmpiei
Române (Vădastra şi Ciuperceni-«La Tir»);
prezenţa unor puternice tradiţii musteriene în
aşezările aurignaciene amintite şi chiar a unui
nivel musterian deﬁnit, în primul rând tipologic,
şi, în al doilea rând stratigraﬁc, la Vădastra116.
De asemenea, după Vasile Boroneanţ, la Ciuperceni-«La Tir», nivelul inferior, este musterian,
iar cel superior, aurignacian 117 . Chiar dacă
Alexandru Păunescu (cu bune argumente) nu este
de acord cu această încadrare culturală, socotind
că ambele niveluri de la Ciuperceni-«La Tir» sunt
aurignaciene118, totuşi, trebuie să luăm în seamă
tradiţiile musteriene prezente în industria litică a
nivelului I aurignacian şi poziţia terasei «Băileşti»,
pe care se aﬂă aşezarea, elemente care ar putea
indica o fază mai veche a aurignacianului din
Câmpia Română. În plus, prezenţa sau absenţa
unor piese litice de factură tehnico-tipologică
musteriană, nu indică, în mod obligatoriu, o
vechime mai mare sau mai mică a acelei industrii.
Ba mai mult, există unii autori care consideră că
între cele două tehnocomplexe (musterian şi
aurignacian) nu au putut fi stabilite legături
directe119. În concluzie, cu toată prudenţa necesară, luînd în calcul atât poziţia stratigraﬁcă, cât
şi unele argumente tipologice, considerăm că cea
mai veche etapă de evoluţie a aurignacianului din
Câmpia Română, care şi-ar fi putut începe
evoluţia în interstadiul Würm2-Würm3, este cea
reprezentată la Vădastra, nivelul aurignacian120 şi
la Ciuperceni- «La Tir» (ﬁg. nr. 75). Începuturile
paleoliticului superior, deci, ale tehnocomplexului
aurignacian din Câmpia Română, pot ﬁ plasate
astfel, între 30 000-28 000 de ani BP. Relaţia
culturală cu substratul musterian existent în Câmpia Română, dovedit de descoperirile întâmplătoare
amintite mai sus, şi de nivelul musterian de la
Vădastra, prima aşezare musteriană din Câmpia
Română121,este greu de deﬁnit la acest nivel al
cercetării122.
Etapa a doua de evoluţie a aurignacianului
din Câmpia Română, este pe deplin reprezentată
la Giurgiu-Malu Roşu prin stratul aurignacian I
cu cele trei niveluri ale sale (a,b,c). Cel mai vechi
nivel de la Giurgiu-Malu Roşu (AIa) a fost datat
la 23 000 BP. Mai trebuie adăugat că între acest
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strat (AI) şi stratul cel mai recent de la Giurgiu, în discuţie, nu poate ﬁ privit ca o entitate izolată
se aﬂă un steril arheologic de aproximativ 0,60m. de regiunile învecinate, chiar dacă, pentru
Tipologia industriei litice din cele trei niveluri ale moment, nu există informaţii clare124.
stratului AI este unitară, cu caracteristici comune
4.2. Relaţiile culturale şi cronologice cu
(o gamă tipologică redusă dar caracteristică,
debitaj lamelar foarte redus, număr relativ mare regiunile învecinate, aşa cum am arătat mai sus,
de piese cu encoche, dominaţia pieselor de în acest stadiu al cercetării, par să ﬁ fost foarte
dimensiuni mijlocii, număr mare de gratoare tip reduse (poate datorită izolării ariei de evoluţie din
rabot, burine diedre sau pe trunchiere retuşată, Câmpia Română cauzată, la sud, de Dunăre, la
unelte aurignaciene puţine dar caracteristice, nord şi la est, de rămăşiţele lacului Getic retras în
utilizarea de percutoare dure, de mari dimensiuni, aria de subsidenţă din nord-estul Câmpiei Române
caracterul de aşezare atelier, etc). Comparând şi de Munţii Carpaţi, la nord).
această industrie litică cu cele de la Ciuperceni
4.2.1. Moldova este regiunea cu cele mai
«La Vii» (cele două niveluri aurignaciene) şi
Lapoş, considerăm că analogiile sunt evidente, timpurii descoperiri aurignaciene din spaţiul
aceste trei mari aşezări-atelier evoluînd, con- geograﬁc al României. Nu este locul unor discuţii
siderăm noi, paralel sau aproape, în intervalul privind datele radiocarbon din zona Prutului
Mijlociu (aşezările de la Mitoc şi Ripiceni sau
cronologic dintre 24000-20000 BP.
Stratul AII de la Giurgiu-Malu Roşu, aşezările Ceahlău-Cetăţica I) însă este clar că etapa de
de la Slobozia-Giurgiu-»Râpa Bulgarilor şi de la început a aurignacianul din nord-estul Moldovei,
32 000-28 000 BP
Nicolae Bălcescu, punctul «La Vii», le considerăm se plasează în intervalul dintre125
. Din punct de
poate
chiar
spre
35
000
BP
mai târzii, cu o evoluţie admisă până aproape de
vedere
tehnico-tipologicla
Ripiceni-Izvor,
nive123
tardiglaciar , constituind în acelaşi timp şi limita
lurile
Ia
şi
Ib,
mai
puţin
în
nivelurile
IIa
şi
IIb
au
estică de răspândire a aşezărilor tehnocomplexului
furnizat piese foliacee şi bifaciale, racloare, piese
aurignacian din Câmpia Română. Toate cele trei
denticulate ca şi piese cu encoche . Din grupa
aşezări sunt sărace în material litic, lipsite complet
tipologică a Paleoliticului Superior, aurignade vetre, structuri de combustie sau ateliere de
cianului: gratoare carenate, à museau, burine şi
prelucrare a silexului (cu excepţia micului atelier
lame retuşate 126. Subliniem prezenţa pieselor
de la Giurgiu-Malu Roşu), acestea din urmă atât
bifaciale în nivelurile aurignaciene timpurii din
de caracteristice celorlalte etape.
nord-estul Moldovei şi amintim că la acest nivel
Sintetizând cele prezentate mai sus constatăm al cercetării astfel de piese nu au apărut în sudul
existenţa unei etape, ipotetic mai vechi, plasată în României. Mai adăugăm şi prezenţa unor vârfuri
partea vestică a Câmpiei Române, în zona de (sagaies) de tip Mladec 127 care de asemenea
vărsare a Oltului. În cea de-a doua etapă, aşezările lipsesc cu totul în Câmpia Română. În fine în
sunt plasate într-o arie cu limita vestică la Ciu- zona sudică a Mol dovei, în această etapă de
perceni-«La Vii», limita nord-estică la Lapoş iar cercetare, nu sunt cunoscute aşezări aurignaciene128
cea sud-estică la Giurgiu-Malu Roşu. Ultima în Sudul Moldovei. Toate aceste trei elemente,
etapă are limita vestică la Giurgiu-Malu Roşu iar prezentate mai sus: a) diferenţele de structură
cea estică la Nicolae Bălcescu (vezi ﬁ g. nr. 2). tipologică; b) diferenţele de secvenţă cronologică;
Desigur că această construcţie, după care aşezările c) lipsa descoperirilor aurignaciene în sudul
aurignaciene ce alcătuiesc tehnocomplexul Moldovei; toate acestea conduc la ideea inexisaurignacian din Câmpia Română, sunt, în general, tenţei unor legături culturale între cele două
din ce în ce mai recente de la vest la est, are un regiuni. De altfel, este un lucru cunoscut faptul că
caracter ipotetic, reﬂectând un anumit stadiu al zona Prutului Mijlociu este o regiune de intercercetării.
ferenţe culturale ale unor complexe culturale ale
Problema legăturilor culturale cu regiunile paleoliticului superior vechi, origi nare din
învecinate, pare şi ea plină de lacune de cercetare, Centrul Europei, Sudul Poloniei, Sud-Vestul
de ipoteze greu de demonstrat cu faptele arheo- Câmpiei Ruse 129. În concluzie prima etapă de
logice, atât cât sunt ele cunoscute. Premiza de la evoluţie a aurignacianului din Câmpia Română ar
care plecăm este că tehnocomplexul aurignacian putea ﬁ paralelizată cu etapele mijlocie şi ﬁnală,
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ale aurignacianului din Moldova, iar ultimele
etape din Câmpia Română (atestate clar la Giurgiu-Malu Roşu) sunt sincrone cu începutul evoluţiei tehnocomplexului gravetian din Moldova130.
4.2.2. Dobrogea. Până în prezent, pe teritoriul
Dobrogei au fost determinate prin cercetări de
teren, sondaje şi săpături sistematice, 7 puncte
aurignaciene din care 3 probabile, destul de sărace
în material131. Dorim să semnalăm existenţa în
punctul Peştera «La Adam» a unui fragment de
lamelă Dufour. Pe de altă parte avem convingerea
că potenţialul real al aşezărilor aurignaciene din
Dobrogea, este mai mare. Pe de altă parte în
legătură cu materia primă de la Nicolae Bălcescu»La Vii», Alexandru Păunescu, cu titlu de ipoteză,
consideră că este foarte posibil ca originea acesteia să ﬁe în dreapta Dunării132. Având în vedere
această situaţie cu totul lacunară, legături culturale
sau sincronisme mai nuanţate, sunt dificil de
sesizat, cu excepţia problemei materiei prime şi a
prezenţei lamelei Dufour de la Peştera «La
Adam»133.
4.2.3. Regiunea nordică a Bulgariei este
inclusă în aria cea mai timpurie din Europa, de
evoluţie a tehnocomplexului aurignacian prin
aşezările de la Bacho-Kiro şi Temnata-Dupka.
Datele radiocarbon sunt 43 000 BP pentru BachoKiro, respectiv 46 000 BP şi ele sugerează o lungă
coexistenţă între musterian şi paleoliticul superior
vechi134. Etapele de evoluţie ale paleoliticului
superior vechi au fost stabilite astfel:
Etapa I cu industrii aurignacoide (bachokirian)
găsite la Bacho-Kiro, Temnata Dupka, Pest,
Devetaskata, caracterizate prin prezenţa unui
mare număr de lame retuşate, gratoare, lamele
Dufour.
Etapa II cunoscută mai ales în vestul Bulgariei
se caracterizează prin prezenţa gratoarelor carenate, aşchii retuşate, racloare şi vârfuri de tip
Mladec. Are loc începutul unui proces de leptolitizare.
Etapa III este cea a aurignacianului tipic cu
gratoare carenate, à museau, burine, lame retuşate
vărfuri din os co baza rotunjită sau ovală. Dacă
în etapa II sunt inﬂuenţe olseviene, acum apar
inﬂuenţe gravetiene. Această fază este reprezentată
şi pe teritoriul fostei Yugoslavii135.
Din punct de vedere cronologic, dacă ana-
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lizăm datele radiocarbon pe care le avem la
dispoziţie, putem observa că momentul ﬁnal al
aurignacianului tipic (etapa III) este sincron cu
începutl fazei I a aurignacianului din Câmpia
Română, iar evoluţia populaţiilor aurignaciene de
la Giurgiu-Malu Roşu este sincronă cu gravetianul
din nordul Bulgariei. Deşi ne îndepărtăm cu mult
de regiunea noastră, considerăm necesar să prezentăm câteva date radiocarbon legate de aurignacianul din teritoriul fostei Yugoslavii, cunoscut
mai mult în grotele din Croatia (Vindja, Veternica,
Velika Pecina) şi în Slovenia (Potoska) cu industrii
aurignaciene tipice şi vârfuri de tip Mladec136 .
4.2.4. Banatul. Paleoliticul mijlociu şi
superior din această regiune este cunoscut, în
principal, datorită cercetărilor efectuate de Florea
Mogoşanu şi, foarte recent, prin impresionanta
sinteză a lui Alexandru Păunescu cu privire la
spaţiul Transilvan137. Aşezările care aparţin aurignacianului se eşalonează, se pare, în intervalul
dintre interstadiul W2-W3 şi sfârşitul ultimului
stadiu würmian. Cele mai semniﬁcative secvenţe
stratigrafice au fost identificate la RomâneştiDumbrăviţa, Coşava, Tincova. Probleme interesante ridică aşezările de la Băile HerculanePeştera Hoţilor şi Gornea cu două puncte:
a) «Dealul Căuniţa»; b) «Dealul Păzărişte şi care
au fost atribuite de Florea Mogoşanu musterianului
târziu care ar sta: «la baza paleoliticului superior
cuarţitic»138. Tincova este o aşezare cu un singur
nivel atribuit pe criterii pedologice interstadiului
Würm2-Würm3 iar industria litică de aici se
caracterizează prin prezenţa gratoarelor carenate,
à museau, pe capăt de lamă, nucleiforme, burine,
lame retuşate, piese cu encoche, lamele Dufour ,
vârfuri Font Yves, într-un cuvânt industrie litică
tipic aurignaciană139. Româneşti-Dumbrăviţa I şi
II formează de fapt, după părerea noastră, o
singură aşezare, extrem de intens locuită şi cu mai
multe niveluri. Cele cinci niveluri aurignaciene
sunt plasate într-o secvenţă crono-stratigrafică
(würm2-würm3; würm3) completă şi semniﬁcativă
pentru evoluţia tehnocomplexului aurignacian din
Banat. Caracterul de aşezare-atelier, dovedit
abundenţa materiei prime din zona aşezării, de
marile concentraţii de piese litice, de suprafaţa
foarte mare pe care se întinde aşezarea, dominaţia
netă a resturilor de prelucrare, numărul scăzut de
unelte raportat la masa litică, sunt tot atâtea
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argumente pentru a sublinia unele evidente
asemănări cu aşezarea de la Giurgiu-Malu
Roşu140. Coşava este o staţiune aurignaciană cu
trei niveluri,ultimul nivel, mai sărac având piesele
speciﬁc aurignaciene (lamele Dufour, gratoare
carenate), amestecate cu gratoare unguiforme,
gratoare circulare141. Industria litică din celelalte
niveluri este tipic aurignaciană, cu cel mai ridicat
număr de unelte raportat la numărul total de piese
(110 unelte din 609 piese)142.
În concluzie staţiunile aurignaciene din Banat
au fost legate de aria central europeană, datorită
prezenţei într-un procentaj superior a lamelelor
Dufour şi a prezenţei vârfurilor Font-Yves şi
Krems 143. Analogiile menţionate sunt valabile
pentru fazele timpurii ale aurignacianului bănăţean
(Tincova, Româneşti-Dumbrăviţa I-nivelurile
I-III, Coşava-nivelul I)144. Pentru faza următoare
(Româneşti-Dumbrăviţa I, nivelul IV) au fost
determinate nişte similitudini cu aşezări din
Germania pe baza prezenţei într-un procentaj
semniﬁcativ a pieselor cu trunchiere şi a burinelor
pe trunchiere145. Ultima etapă (Coşava, nivelul II,
Româneşti-Dumbrăviţa I, nivelul V, RomâneştiDumbrăviţa II) se caracterizează, după Florea
Mogoşanu, prin forme «aurignacoide», mai
masive şi mai puţin îngrijit lucrate. Problema
şfârşitului aurignacianului din Banat nu este
limpede din cauza problemelor stratigraﬁce146.

vina147, Boroşteni, Peştera-Braşov, Cheia-Râşnov
şi Cremenea-Sita Buzăului148. Singurele care, prin
materialul litic mai numeros, pot fi luate în
discuţie sunt: Peştera Liliecilor de la PeşteraMoieciu şi Peştera Gura Cheii-Râşnov care
aparţin unei faze timpurii ale aurignacianului
mijlociu din sud-estul Transilvaniei 149. Date
radiocarbon nu există pentru nivelurile aurignaciene şi de aceea vom prezenta mai în detaliu
aşezarea de la Gura Cheii-Râşnov unde, dintre
cele trei niveluri (musterian, aurignacian, gravetian), două (musterianul, gravetianul) au date
radiocarbon150. În concluzie, situaţia stratigraﬁcă
neclară a multora dintre descoperirile menţionate,
materialul litic prea puţin numeros precum şi
caracteristicile tipologice diferite, ne fac să credem, la acest nivel de cercetare că nu există
legături culturale sau similitudini tipologice între
zona Carpaţilor Meridionali sau Apuseni şi
Câmpia Română. De altfel întregul piemont sudcarpatic este lipsit de aşezări aurignaciene (vezi
fig. nr. 1). Două aşezări mai putem aminti,
amândouă foarte sărace în material litic aurignacian, Boroşteni151 şi Peştera Muierii-Baia de
Fier. Ultima a furnizat mai multe resturi osoase
umane recent datate la o vârstă de aproximativ
30 000 BP152 (vezi ﬁg. nr. 3). Nu este clară relaţia
stratigraﬁcă a resturilor fosile umane cu nivelurile
paleolitice (musterian, aurignacian)153
.

4.2.5. Sudul Transilvaniei şi Carpaţii
Meridionali cu regiunile submontane limitrofe
din nord şi sud. Condiţiile specifice de climă
alpină şi subalpină, probabil au inﬂuenţat decisiv
modul de viaţă al grupurilor umane ce au locuit
peşterile şi grotele din Carpaţii Meridionali în
epoca paleoliticului mijlociu şi superior. Dintre
aşezările, destul de sărace, cu niveluri de locuire
aurignaciene, amintim: Nandru, Ohaba, Cioclo-

4.2.2.6. Concluzii. Tabloul arheologic (vezi
ﬁg. nr. 2) pe care am încercat să-l schiţăm, pe cât
posibil din perspectiva găsirii unor elemente de
legătură culturală ale microregiunii Câmpiei
Române cu regiunile apropiate, demonstrează
dificultatea unui atare demers, în primul rând
împiedicat de stadiul cercetărilor şi lipsa , pe care
am mai menţionat-o, de cercetări interdis ciplinare.
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Alexandru Păunescu, Paleoliticul şi Mezoliticul...,
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de grijă în făurirea uneltelor, punându-se accentul
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Câmpia Română (Lapoş, Giurgiu-Malu Roşu),
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ci am dorit să sugerez că ele aparţin aceleaşi arii
culturale”.
145 Florea Mogoşanu, op.cit., p.129.
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pe deplin clariﬁcată. O menţiune merită datarea
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Mikko Faarinen, Per Persson, Dating of some
Romanian bones by accelerator mass spectometry,
în Proceedings of International Conference on
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Nuclear Methods, Neptun, Romania, 2-6
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Alexandru Păunescu, Evoluţia uneltelor şi armelor din piatră cioplită descoperite pe teritoriul
României, Bucureşti, 1970, p. 121-122.
149 Alexandru Păunescu, Paleoliticul şi Mezoliticul...,
p. 55. După autor, grupele cele mai importante de
unelte sunt piesele denticulate, piesele cu encoche
şi gratoarele.
150 Ibidem, p. 5-19; idem, Paleoliticul şi Mezoliticul..., p. 340, 343. După o analiză pertinentă a
datelor radiocarbon autorul stabileşte pentru
nivelul aurignacian o vârstă de aproximativ
26000-24000 BP.
151 Alexandru Păunescu, Paleoliticul şi Mezoliticul...,
p. 332. Analiza complexă pe care o face autorul,
demonstrează că la Boroşteni s-au făcut nişte
confuzii grave în ceea ce priveşte piesele litice
care, probabil, au aparţinut paleoliticului superior.
152 Agata Olariu, Emilian Alexandrescu, Ragnar
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Faarinen, Per Persson, Dating of some Romanian
bones by accelerator mass spectometry, în
Proceedings of International Conference on
applications of High Precisions Atomic and
Nuclear Methods, Neptun, Romania, 2-6
septembrie, 2002, sub tipar.
153 Alexandru Păunescu, Paleoliticul şi Mezoliticul...,
p. 310-323. Dintre piesele litice aurignaciene
semnalăm o lamă retuşată şi trei gratoare, piese
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cu encoche, piese cu trunchiere retuşată, şi, cele
mai interesante trei vârfuri de suliţă (sagaies)
atribuite de C.S.Nicolăescu-Plopşor paleoliticului
superior. Alexandru Păunescu, cu titlu de ipoteză,
consideră că aurignacianul de la Peştera MuieriiBaia de Fier ar putea ﬁ considerat o etapă târzie
a aurignacianului din Sudul României. Dacă ar ﬁ
adevărată această ipoteză atunci s-ar putea proﬁla
o cale de pătrundere a aurignacianului din nordestul Banatului spre zona Câmpiei Române (?).
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Fig. 1. Zona geograﬁcă ocupată de aşezările atribuite tehnocomplexului epiaurignacian
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Fig. 2. Tabel cu etapele ipoteice de evoluţie ale tehnocomplexului epiaurignacian din Câmpia Română
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Date de cronomogie absolută în aşezarea
de la Giurgiu-Malu Roşu (nivelul AIa)

Fig. 3. Tabel sintetic privind corelarea etapelor de evoluţie ale paleoliticului superior din Câmpia Română cu regiunile învecinate
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Fig. 4.a. Date 14C din Europa în perioada Paleoliticului Superior,
vezi François Djindjian, Janusz Koslowski, Marcel Otte, Le Paleolithique Supérieur en Europe, 1999, p. 161-162.
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Fig. 4.b. Date 14C din Europa în perioada Paleoliticului Superior,
vezi François Djindjian, Janusz Koslowski, Marcel Otte, Le Paleolithique Supérieur en Europe, 1999, p. 161-162.
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Fig. 5. Giurgiu – Malu Roşu, unelte silex
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Fig. 6. Giurgiu – Malu Roşu, unelte silex
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Fig. 7 Giurgiu – Malu Roşu, unelte silex
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Fig. 8 Giurgiu – Malu Roşu, unelte silex
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Fig. 9 Giurgiu – Malu Roşu, unelte silex
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Fig. 10 Giurgiu – Malu Roşu, nuclee şi percutoare silex
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GMR 2004, SIX/2004, nivelul AII
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Studiul petrograﬁc al unor silexuri din situl
Giurgiu – Malu Roşu
Emilian Alexandrescu
Barbara Soare
L’étude pétrographique du silex trouvée à Giurgiu-Malu Roşu
L’analyse de sources de matière première présente sans aucun doute une double importance.
Il s’agit tout d’abord de l’identiﬁcation des endroits à roches siliceuses nécessaires à la taille des
outils. Il este, d’ autre part, question de trouver la liasion entre la matière première et la technologie
utilisée a Giurgiu-Malu Roşu.

Metode de analiză utilizate

Introducere
Una din problemele cele mai interesante ale
aşezării paleolitice de la Giurgiu–Malu Roşu se
leagă de ipoteza mai veche 1 , confirmată de
cercetările din ultimii ani (atât tipologice cât şi
arheologice), cu privire la existenţa unor mari
ateliere de prelucrare a silexului. Mai trebuie
subliniată existenţa unor analize mineralogice mai
vechi, realizate de Clarissa Papacostea şi publicate
de Alexandru Păunescu2. Considerăm că analiza
surselor de materie primă utilizate de populaţiile
paleolitice de pe Valea Dunării, precum şi a
circulaţiei acesteia, ar putea ﬁ una dintre problemele cele mai interesante pentru cercetarea
acestei perioade.

Materia primă utilizată
Materialul analizat face parte, din punct de
vedere petrograﬁc, dintr-o serie de roci numite
silicolite. Fragmentele tehnologice considerate
sunt în general lentiliforme, ﬁind rezultate prin
prelucrarea unor noduli cu un diametru de
aproximativ 15-20 cm. Fragmentele au un aspect
masiv, compact, puternic cimentat, dur, ce implică
o compoziţie dominant silicioasă. Culoarea
variază destul de mult de la alb-crem, cenuşiu,
roşiatic, până la cenuşiu închis, aproape negru iar
luciul este în general ceros până la sticlos.
Fragmentele prezinta o crustă cu grosime de până
la 1 mm, în general albă. Din punct de vedere
mecanic, materialul prezintă duritate ridicată şi
spartură concoidală.

Metodele analitice aplicate silexurilor au fost
microscopia optică prin transmisie şi difractometria de raze X în pulbere.
Microscopia optică în transmisie furnizează
informaţii privind compoziţia mineralogică a
materialului analizat, pentru dimensiuni ale
cristalelor de până la 50µ, dar şi relaţii între
mineralele componente cu semniﬁcaţii genetice
(procesele petrografice sau acţiunile antropice
care au afectat materialul).
Microscopia optică presupune observarea
materialului în lumina transmisă în secţiuni subţiri
(0,02 mm), la măriri de până la 160 X. În acest
sens s-a folosit un microscop Olympus, XXX, cu
obiective de 25, 40 şi 65...
Difractometria de raze X în plubere este cea
mai simplă metodă utilizată pentru identiﬁcarea
fazelor minerale dintr-un material, în condiţiile în
care cristalele sunt de dimensiuni mai mici de
50µ. Această metodă necesită o cantitate foarte
mică de material (0,5g), fiind aproape nondistructivă. Difractogramele au fost realizate cu u
difractometru PANanalytical X’Pert θ/θ, radiaţie
CuKα, interval de scanare 2-80° 2θ, step scan
0,002°, step time 4s/pas.

Microscopia optică în transmisie
În secţiuni subţiri (0,02 mm) silexurile
analizate devin transparente şi relativ incolore.
Compoziţia mineralogică identiﬁcată în acest mod
cuprinde cuarţ, calcedonie (cuarţ microcristalin
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fibros), carbonaţi (calcir şi/sau dolomit). Se
observă, de asemnenea, şi numerose fragmente de
teste foraminifere silicioase dar şi carbonatice.
Unele teste de foraminifere prezintă recristalizări
ale calcitului şi mai rar substituţii ale calcitului
prin cuart (siliciﬁeri). În unele probe (gmr2, gmr4,
gmr3 – fig. 2, 3, 4) se constată existenţa unei
cantităţi ridicate de materie organică - spiculi de
spongieri, plăcuţe de echinizi, foraminifere
carbonatice şi/sau silicioase, material opac
xenomorf. Calcedonia apare frecvent, sub formă
de agregate radiare, fibroase cantitativ invers
proporţional cu calcitul sparitic (ﬁg.1).

Difractometria de raze X
Faza minerala predominantă în probele
analizate este cuarţul, însoţit de varietatea
fibroasă, calcedonia şi varietatea mai slab
ordonată – moganitul (rar) – fig. 5 la care se
adaugă calcitul şi mai rar dolomitul, în cantităţi
variabile – ﬁg. 5, 6. Rezultatele sunt în concordanţă cu studiul microscopic.

Concluzii
În nota de faţă, pe lângă importanţa faptului
că au fost realizate câteva analize mineralogice
noi asupra materiei prime utilizate la Giurgiu –
Malu Roşu, considerăm că se impun şi câteva
observaţii legate de tehnologia prelucrării
silexului (aşa cum se vede din analize de calitate
foarte proastă). Cercetările trecute au stabilit că

la Giurgiu avem o cantitate de material litic atipic
(resturi de prelucrare) şi un număr foarte mic de
unelte. Se impune observaţia că, deşi în număr
mic, uneltele sunt excelent prelucrate într-o bună
tehnică aurignaciană. Credem că, pornindu-se de
la această împrejurare, se poate lua în considerare
ipoteza că lipsa unor piese tipice (pe măsura
cantităţii uriaşe de resturi tehnologice) se leagă
nu neapărat de carenţe de tehnică a prelucrării
silexului ci de calitatea proastă a rocii utilizate.
Adăugăm şi împrejurarea că la Giurgiu, de
exemplu, există un număr destul de ridicat de
piese litice utilizate ca unelte sau prelucrate
sumar, conform unui scop imediat. De asemenea,
debitajul anarhic, procentajul scăzut de lame,
forma atipică a multora dintre uneltele descoperite
în contradicţie evidentă cu altele realizate într-o
bună tehnică aurignaciană se leagă, credem noi,
de calitatea proastă a silexului utilizat (vezi
analiza mineralogică). Aceeaşi problemă ar putea
ﬁ valabilă la Ciuperceni sau la Lapoşu. Se ridică
astfel o problemă foarte interesantă şi importantă
pentru cercetările viitoare în ceea ce priveşte
paleoliticul superior din Câmpia Română şi a
întârzierii diverselor faze de evoluţie culturală din
această zonă. Pornind de la aceste analize,
completându-le cu altele legate de varietatea
silexului de Frăteşti şi legate, de asemenea, de
posibile surse de aprovizionare, fie din Valea
Dunării, ﬁe din alte zone, am putea preciza atât
zonele de existenţă ale acestor populaţii, cât şi
legătura dintre tehnicile utilizate şi materiile
prime exploatate cu predilecţie.

Note
1 Constantin Nicolaescu Plopşor, Cercetările
arheologice de la Giurgiu – Malu Roşu, SCIV, 10,
1959, 2, Bucureşti, Editura Academiei, pag. 227231. Autorul vorbeşte despre posibilitatea existenţei
unor ateliere de prelucrare a silexului pe care

populaţii aurignaciene îl exploatau atât din lunca
Dunării cât şi din zona Frăteşti.
2 Alexandru Păunescu, Evoluţia uneltelor de piatră
de pe teritoriul României, Bucureşti, Editura
Academiei, 1970, pag. 150.
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Fig. 2. Siliciﬁerea unui test de foraminifer

Fig. 3. Siliciﬁerea testelor de foraminifere
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Fig. 4. Teste de foraminifere (a, c, d); b – spicul de spongier
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Fig. 5. Difractograma probei gmr2 (Q-cuart, c – calcit)
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Fig. 8. Giurgiu, Malu Roşu, 2004, SIX 2004 niv AIc, atelier de prelucrare a silexului
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Archaeologia Mundi I.
Malta preistorică şi un anumit tip de idol al ei
Cristian Schuster

Archaeologia Mundi I.
Die prähistorische Insel Malta und einer ihrer Idolentypen
Die Vorgeschichte Maltas ist hauptsächlich durch die megalithischen Bauten gekennzeichnet.
In diesen Tempelanstalten wurden des öfteren große Steinstatuen oder kleine Tonidole entdeckt.
Meistens stellen diese weibliche Personen dar. Eines der interessantesten Exemplare ist eine
schwangere Frau aus Tarxien auf deren Kehrseite die Wirbelsäule und die Rippen zu sehen sind.
Analogien für diese doppeltartige Darstellungsart wurden in Mnajdra, desgleichen in Malta,
Çatalhöyük in der Türkei und Kernosovka in der Ukraine gefunden

După Revoluţia din Decembrie 1989,
arheologia românească şi slujitorii ei au intrat
într-o etapă nouă, aliniindu-se standardelor
europene şi mondiale. Evident că, nu totul a
decurs lin, şi astăzi existând încă paşi şovăitori,
convulsii, neînţelegeri, replieri, chiar obstrucţionări1. Dar un lucru este cert: arheologii români
pot călătorii liberi, pot participa la diferitele
reuniuni ştiinţiﬁce, pot vizita neîngrădit muzee şi
situri arheologice.
Aşa se face că şi specialiştii Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” din Giurgiu şi colaboratorii acestuia şi-au prezentat (cu succes!)
rezultatele muncii lor la diverse congrese, simpozioane, work shop-uri, mese rotunde 2 . Cu
aceste ocazii au luat contact nemijlocit cu
vestigiile preistorice, antice, medievale ale ţărilor
în care s-au derulat respectivele manifestări
ştiinţiﬁce.
În toamna anului 2008 am participat la
reuniunea anuală a European Association of
Archaeologists, care s-a ţinut în Malta. Acolo am
avut prilejul să vizităm Muzeul Naţional de
Arheologie din La Valletta şi cel din Gozo,
precum şi mai multe situri arheologice, printre
care şi complexul de temple de la Tarxien, datat
grosso-modo în perioada 3300-2500 a.Chr.3. Acest
ansamblu de cult (ﬁg. 1)4, investigat pentru prima
dată prin săpături arheologice sistematice între

1915-1917 de Sir Temistocles Zammit, a adăpostit,
pe lângă construcţiile megalitice, şi o serie de
artefacte de mai mari sau mai mici dimensiuni, în
special idoli antropomorfi, pentru care se pot
stabili analogii în ceea ce priveşte „încărcătură”
simbolică cu piese din spaţiul nord-dunărean.
Dealtfel Muzeul giurgiuvean adăposteşte în
expoziţia sa de bază, dar şi în depozitele sale, o
colecţie impresionantă de statuete umane neoeneolitice (aparţinând, după caz, culturilor Boian
şi Gumelniţa), scoase la lumina zilei de săpăturile
arheologice mai vechi şi altele recente de la Petru
Rareş, Tangâru, Pietrele, Bucşani.
Revenind la Malta, astfel de idoli antropomorﬁ
din lut ars, cu precădere feminini, au fost descoperiţi atât la Tarxien (ﬁg. 2), dar şi în templele de
la Ħal Safieni (Paola), Kordin III, Tas-Silġ
(Żejtun), Borġ in Nadur (Birżebbuġa), Ħaġar
Qim, Mnajdra, Misqa Tanks, Ta’Ħaġrat, Skorba,
Tal-Qadi, Buġibba, Xemxija, Kunċiżżjoni (ﬁ g.
3-5).
Într-o groapă de cult de la Tarxien a fost
descoperit în 1916 un idol feminin foarte interesant. Statueta de mici dimensiuni (5,9 cm
înălţime)5, întruchipează un personaj feminin cu
un abdomen pronunţat, cu buricul dilatat, cu sâni
mari, lăsaţi, cu vulva mărită, ce ţine mâna stângă
pe ceafă şi mâna dreaptă în zona pubiană (ﬁg. 6).
Femeia are poziţia ghemuită, stând pe vârful
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tălpilor, iar pe spate sunt ﬁgurate prin linii incizate
coastele (ﬁg. 7).
Idolului, care a fost datat prin 14C în răstimpul
3000-2500 a.Chr.6, i-au fost introduse în lutul încă
moale de dinainte arderii, posibil după un scenariu
ritualic care ne scapă, opt fragmente de scoică în
partea sa din faţă şi şapte în partea sa din spate.
În groapă au fost identiﬁcaţi, alături de alte piese,
un idol din piatră, format dintr-un grup de trei
phalli 7 (fig. 8), şi de o altă statuetă, redând o
pereche care se îmbrăţişează (ﬁg. 9).
Un alt idol cu spatele „scheletic”, aparţinând
probabil fazei timpurii a culturii Tarxien, a fost
recuperat şi din templul de la Mnajdra (ﬁg. 10)8.
Pe spate se pot vedea coloana vertebrală şi
coastele. În schimb în faţă, personajul este „dotat”
cu un abdomen proeminent, doi sâni uriaşi şi o
vulvă explicit ﬁgurată. Tot în groapa în care a fost
găsit idolul feminin, s-a identiﬁcat şi o „ﬁgurină”
din piatră de 5,7 cm, în formă de phallus, care,
însă, pe o parte este „împodobit” cu linii verticale
şi orizontale ce reprezentă, foarte probabil, o
coloană vertebrală şi coaste9.
Căutându-se analogii pentru acest tip de idoli
„scheletici”, specialiştii au constatat cu surprindere
că, probabil, cea mai apropiată piesă este o
statuetă din lut ars de numai 6,5 cm, găsită în
2005 la Çatalhöyük (Turcia), în umplutura Casei
63 (ﬁg. 11)10. Este vorba o femeie gravidă, cu un
buric pronunţat datorită rotunjimii accentuate a
abdomenului (cum se întâmplă în realitate la
femeile gravide în ultimile luni), sâni mari şi,
oarecum, lăsaţi, aflaţi în „pregătire” pentru
viitoarea alăptare11. Capul idolului nu s-a găsit.
Dar, avându-se în vedere perforaţia verticală din
zona centrală a umerilor, se crede că, statueta a
avut cap mobil/ capete mobile (?). Interesant este
că pe spatele figurinei sunt reprezentaţi foarte
realist, dovedind cunoştinţe anatomice, coloana
vertebrală, omoplaţii, coastele şi, probabil, tălpile
personajului.
Piesa, datată în milen. 7 a.Chr., a fost catalogată, este drept cu oarecare rezervă, ca ﬁind „Zeiţa Mamă”12. Dar, avându-se în vedere că femeia
se prezintă, văzută din faţă, ca o persoană gravidă,
iar din spate ca un om numai oase, nu este exclus
ca idolul să înfăţişeze, de fapt, dualitatea „viaţă
(naşterea) – moarte (descărnarea)”13.
Alte analogii cu piesele „scheletice” din Malta, ne referim la „expunerea” coloanei vertebrale

şi a coastelor, pot ﬁ stabilite cu o serie de statuimenhir din piatră descoperite în Europa14. Astfel
de idoli au fost găsiţi în partea de vest şi centrală
a continentului (descoperiri la Lagundo A şi B,
Arco II şi III, Revò, Bevaix/Treytel-A Sugiez,
datate în intervalul 3000-2500 a.Chr.; Filitosa 10
şi 13, Scalsa-Murta, datate în mileniul II a.Chr.)15,
dar şi în estul lui.
În spaţiul dintre vărsarea Dunării şi până la
cea a Donului au fost identificate de-a lungul
timpului peste 300 de statui-menhir din piatră,
atribuite culturilor Kemi-Oba şi Jamnaja (36002200 a.Chr.). Dintre acestea şapte piese au pe
spate ﬁgurate coloana vertebrală şi coastele16.
Statuia cea mai interesantă a fost identiﬁcată
în Ucraina, la Kernosovka (districtul Dniepropetrovsk). Ea reprezintă un luptător de 1,20 m,
care are incizat pe partea din faţă ochi, nas, gură,
mustaţă, mâna dreapta îndoită din cot şi aflată
aproape de gât, cea stângă, deasemenea ﬂexată
din cot, dar situată în capul pieptului, mici cercuri
ﬁgurând sânii şi sub centură organele genitale cu
phallusul erect (ﬁg. 12)17. Pe avers sunt ilustrate
şi trei topoare, dintre care unul prins de centură,
un cuţit, un arc, o „geantă”, agăţată tot de centură,
şi un sceptru. Deasupra acesteia din urmă, se
poate vedea un animal cu patru picioare (broască?),
iar sub centură doi cai. Aproape de mijlocul piesei
se poate observa un bărbat care vânează cu o
măciucă două patrupede. Pe laturalele menhirului
se găsesc decoruri geometrice, probabil părţi din
veşminte, o scenă erotică şi, sub centură, un taur.
Pe reversul piesei sunt ﬁguraţi omoplaţii, coloana
vetebrală, coastele şi tălpile.
Aşadar pe statuetele şi statuile din diferite
perioade ale Preistoriei, în cazul pieselor de la
Çatalhöyük şi din Malta, la mii de ani distanţă
unele de altele, poate ﬁ sesizat un mod identic de
gândire în ceea ce priveşte „împodobirea” idolilor
„scheletici”: aversul decorat tradiţional, iar
reversul înfăţişând vertebrele coloanei şi coastele.
Unii dintre specialişti, aşa cum am menţionat
deja, consideră că acest tip de piese exprimă
dualitatea viaţă-moarte, naştere-dispariţie.
Idolii din Anatolia şi Malta întruchipează
personaje feminine. Statuele-menhir „scheletice”
din Ucraina, centrul şi vestul Europei, sunt atât
bărbaţi, cât şi femei şi androgini. În cazul acestora,
viaţa şi moartea pot avea, poate, sexe diferite sau
să ﬁe asexuată. Statuetele masculine exprimă, în
Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu“
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opinia unora dintre învăţaţi, dualitatea războinic
(avers) – duşman învins/mort (revers).
Idoli fără marcarea clară sexului, feminini şi,
un lot mai puţin numeros, masculini au fost
descoperiţi la Dunărea de Jos, mai cu seamă, în
mediile culturale Boian, Vădastra, Gumelniţa,
Hamangia, Precucuteni şi Cucuteni 18. Cu toate
eforturile noastre, n-am găsit piese care să-şi
etaleze spatele descărnat, la care să poată ﬁ văzute
coloana vertebrală şi coastele. În general se
consideră, că decorul de pe statuetele din lut şi os
reprezintă posibile piese de vestimentaţie, de
centuri, curele sau tatuaje. Cu mare precauţie, ne
gândim că, eventual, este sugerată coloana
vertebrală, nu neapărat în forma ei descărnată, ci,
mai probabil, prin haine, sau se regăseşte în
tatuaje pe piele în cazul pieselor din lut ars
Gumelniţa19 de la Alexandria (ﬁg. 13), Căscioarele
(fig. 14) şi Vităneşti (fig. 15) sau acelora
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Cucuteni20 de la Truşeşti (ﬁg. 16), Răuceşti-Munteni (ﬁg. 17).
Cert este că există multe ezitări, lacune şi,
negreşit, căi greşite în descifrarea vieţii religioase
din Preistorie. Această concluzie este valabilă şi
pentru perioada templelor megalitice din Malta şi,
implicit, a idolilori „scheletici” descoperiţi la
Tarxien şi Mnajdra. Piesele respective, ﬁind găsite
în gropi de cult, anexe ale templelor, unde se
derulau oﬁcieri religioase, au jucat în mod evident
un rol în ritualul practicat. Majoritatea specialiştilor21 cred, că acele manifestări de cult erau
conduse de „preoţi”. Dar se pune întrebarea, ce
loc ocupau în societate/comunitate cei care modelau în lut idolii sau cei care îi ciopleau în piatră?
Oare „artiştii” erau şi „preoţi”? Indubitabil,
„artiştii” trebuie să fi fost indivizi cu abilităţi
remarcabile, care, foarte probabil, aveau un rol
inﬂuent în comunitate22.
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Explicaţia ﬁgurilor
Fig. 1. Malta, complexul de temple de la Taxien (foto
C. Schuster).
Fig. 2. Malta, Taxien, statuia megalitică (foto C.
Schuster).
Fig. 3. Malta, Muzeul Naţional de Arheologie din La
Valletta, idol feminin de la Ħaġar Qim (foto C.
Schuster).
Fig. 4. Malta, Muzeul Naţional de Arheologie din La
Valletta, idol feminin de la Ħaġar Qim (foto C.
Schuster).
Fig. 5. Malta, Muzeul Naţional de Arheologie din La
Valletta, idoli feminini de la Ħaġar Qim (foto V.
Sîrbu).
Fig. 6. Malta, idol feminin de la Tarxien, imagine din
faţă (apud Trump 2005).
Fig. 7. Malta, idol feminin de la Tarxien, imagine din
spate (apud Vella Gregory, Cilia 2005).
Fig. 8. Malta, „ansamblu de phalli” de la Tarxien (apud
Trump 2005).

Fig. 9. Malta, perechea îmbrăţişată de la Tarxien (apud
Trump 2005).
Fig. 10. Malta, idol feminin de la Mnajdra, avers şi
revers (apud Vella Gregory, Cilia 2005).
Fig. 11. Turcia, idol feminin de la Çatalhöyük (apud
Meskell, Nakamura 2005).
Fig. 12. Ucraina, menhirul masculin de la Kernosovka
(apud Dei di pietra 1998).
Fig. 13. Alexandria, cultura Gumelniţa (apud Andreescu
2002).
Fig. 14. Căscioarele, cultura Gumelniţa (apud
Andreescu 2002).
Fig. 15. Vităneşti, cultura Gumelniţa (apud Andreescu
2002).
Fig. 16. Truşeşti, cultura Cucuteni (apud Monah
1997).
Fig. 17. Răuceşti-Munteni, cultura Cucuteni (apud
Monah 1997).

Erklärung der Abbildungen
Abb. 1. Malta, Tempelkomplex in Taxien (Foto C.
Schuster).
Abb. 2. Malta, Taxien, megalithische Statue (Foto C.
Schuster).
Abb. 3. Malta, Archäologisches Nationalmuseum in

La Valletta, weibliches Idol von Ħaġar Qim (Foto
C. Schuster).
Abb. 4. Malta, Archäologisches Nationalmuseum in
La Valletta, weibliches Idol von Ħaġar Qim (Foto
C. Schuster).
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Abb. 5. Malta, Archäologisches Nationalmuseum in
La Valletta, weibliche Idole von Ħaġar Qim (Foto
V. Sîrbu).
Abb. 6. Malta, weibliches Idol von Tarxien,
Vorderansicht (apud Trump 2005).
Abb. 7. Malta, weibliches Idol von Tarxien,
Rückenansicht (apud Vella Gregory, Cilia 2005).
Abb. 8. Malta, „Gruppe von Phalli” von Tarxien (apud
Trump 2005).
Abb. 9. Malta, umarmendes Paar von Tarxien (apud
Trump 2005).
Abb. 10. Malta, weibliches Idol von Mnajdra, Vorderund Rückenansicht (apud Vella Gregory, Cilia
2005).
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Abb. 11. Turcia, weibliches Idol von Çatalhöyük (apud
Meskell, Nakamura 2005).
Abb. 12. Ucraina, männlicher Menhir von Kernosovka
(apud Dei di pietra 1998).
Abb. 13. Alexandria, Gumelniţa-Kultur (apud
Andreescu 2002).
Abb. 14. Căscioarele, cultura Gumelniţa (apud
Andreescu 2002).
Abb. 15. Vităneşti, Gumelniţa-Kultur (apud Andreescu
2002).
Abb. 16. Truşeşti, Cucuteni-Kultur (apud Monah
1997).
Abb. 17. Răuceşti-Munteni, Cucuteni-Kultur (apud
Monah 1997).
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Fig. 1. Malta, complexul de temple de la Taxien (foto C. Schuster).

Fig. 2. Malta, Taxien, statuia megalitică (foto C. Schuster).
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Fig. 3. Malta, Muzeul Naţional de Arheologie din La Valletta, idol feminin de la Ħaġar Qim
(foto C. Schuster).

Fig. 4. Malta, Muzeul Naţional de Arheologie din La Valletta, idol feminin de la Ħaġar Qim
(foto C. Schuster).
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Fig. 5. Malta, Muzeul Naţional de Arheologie din La Valletta, idoli feminini de la Ħaġar Qim (foto V. Sîrbu).

Fig. 6. Malta, idol feminin de la Tarxien, imagine din faţă (apud Trump 2005).
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Fig. 7. Malta, idol feminin de la Tarxien, imagine din spate (apud Vella Gregory, Cilia 2005).

Fig. 8. Malta, „ansamblu de phalli” de la Tarxien (apud Trump 2005).
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Fig. 9. Malta, perechea îmbrăţişată de la Tarxien (apud Trump 2005).

Fig. 10. Malta, idol feminin de la Mnajdra, avers şi revers (apud Vella Gregory, Cilia 2005).
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Fig. 11. Turcia, idol feminin de la Çatalhöyük (apud Meskell, Nakamura 2005).

Fig. 12. Ucraina, menhirul masculin de la Kernosovka (apud Dei di pietra 1998).
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Fig. 13. Alexandria, cultura Gumelniţa (apud Andreescu 2002).

Fig. 14. Căscioarele, cultura Gumelniţa (apud Andreescu 2002).
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Fig. 15. Vităneşti, cultura Gumelniţa (apud Andreescu 2002).

Fig. 16. Truşeşti, cultura Cucuteni (apud Monah 1997).
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Fig. 17. Răuceşti-Munteni, cultura Cucuteni (apud Monah 1997).
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O încercare de arheologie experimentală:
Radovanu 2007-2008
Laurenţiu Mecu
Alexandru Nălbitoru

Ein Versuch experimenteller Archäologie: Radovanu 2007-2008
Die archäologischen Grabungen im Rahmen des internationalen (rumänisch-amerikanischbulgarischen) Projektes Radovanu, wie auch andere vor- und frühgeschichtlichen im Bereich des
Unterlaufes des Argeş-Flusses, erlaubten das Erforschen von mehreren Feuerinstallationen. Das
bewegte uns, experimentell einen prähistorischen Backofen nachzubauen.

În anul 2007, alături de cercetările arheologice
în punctele Gorgana întâi şi Gorgana a doua, la
sugestia şi sub îndrumarea coordonatorilor proiectului internaţional Radovanu, Done Şerbănescu
şi Cristian Schuster, au fost întreprinse şi primele
demersuri de arheologie experimentală1.
În dava Gorgana a doua s-au reluat în 2003
investigaţiile arheologice începute în anii ‘70-’80
ai secolului trecut2. Până în prezent a fost excavată

o suprafaţă ce se apropie de jumătatea arealului
gorganei. Cu acest prilej au fost descoperite şi
investigate în amănunţime mai multe instalaţii de
foc, ﬁe ele vetre sau cuptoare, aparţinând Bronzului Final (cultura Radovanu), cât şi civilizaţiei
getice3. Dintre vetre, numărul lor ridicându-se în
cadrul noilor investigaţii la 11, s-au remarcat cele
La Tène (sec. II-I a.Chr.) decorate cu şnurul,
găsite în 2005 şi, recent, în anul 20084.

Un pic de arheologie experimentală
În cadrul cercetărilor desfăşurate în vara
anului 2007 la Radovanu, un rol important l-a
avut arheologia experimentală 5 . Astfel, s-au
realizat câteva experimente ce au vizat reconstituirea unor tipuri de structuri de locuire şi a
unor structuri de combustie. Aceasta ţinându-se
seama că pe teritoriul localităţii Radovanu, de-a
lungul vremii, în diferitele puncte de interes
arheologic (Gorgana a doua, Gorgana I, Valea
Coadelor6), s-au descoperit o serie de instalaţii de
foc. Dealtfel, în zona Argeşului Inferior au putut
ﬁ cercetate o serie întreagă de vetre de foc, cuptoare menajere, de olar sau de redus minereu din
diferite perioade ale Preistoriei7, precum şi altele
getice sau mai târzii8.
Primul dintre aceste experimente, asupra

căruia zăbovim în prezenta notă, a vizat reconstituirea unui cuptor menajer, aşa cum a fost el
documentat în straturile preistorice. Precizăm că,
un astfel de demers nu este singular pe şantierele
arheologice de la noi din ţară (remarcabil este, de
exemplu, cel de la Borduşani, coordonat de dr.
Dragomir Popovici), dar şi din lume9. În ceea ce
ne priveşte, am încercat reconstituirea cât mai
ﬁdelă a unui astfel de tip de structură, încât să
coincidă cu ceea ce s-a găsit în săpătură.
I. Prima etapă
Cel dintâi pas în realizarea cuptorului, a fost
reprezentat de adunarea materialelor necesare,
operaţiune care a necesitat alocarea unei cantităţi
de timp ce s-a cifrat la cca 6 ore. Numărul de
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persoane mature implicate în acţiune a fost de 4.
Acest lucru a presupus colectarea unei cantităţi
considerabile de pământ galben, nisip, pietriş,
paie, nuiele, apă, balegă, în cazul nostru de la
cabaline. Toate aceste „materiale” au fost aduse
din zone relativ apropiate.
Presupunând că în Preistorie la Radovanu,
aceste materiale erau accesibile, operaţiunea nu
se putea realiza în mai puţin de o jumătate de zi,
chiar dacă participau mai multe persoane. Amintim
că apa folosită de noi provenea din pânza freatică,
numai că în Preistorie ea era adusă din Argeş, râu
care curgea în acea perioadă la poalele celor două
gorgane10.
Materialul lemnos (salcie) a fost tăiat cu piese
de silex originale (ﬁg. 1), lame retuşate, lame cu
encoche etc. Respectivele unelte au fost recuperate
de-a lungul anilor din stratul şi complexele din
Bronzul Final, cultura Radovanu, de pe Gorgana
a doua11.

deoarece în zona respectivă pietrişul era deﬁcitar
sau se găsea la distanţe de câţiva kilometri. În
continuare s-a realizat o împletitură de nuiele de
salcie, care au fost dispuse sub forma unei reţele,
nuielele ﬁind legate între ele cu ajutorul cojilor
de salcie. Nuielele erau verzi şi aveau un diametru
de 0,8-1 cm (ﬁg. 3).
Bolta cuptorului a fost modelată din pasta
realizată anterior, din pământ galben, paie şi apă.
Nu s-a folosit balega în această etapă. După
realizarea bolţii, lăsându-se două deschizături
opuse una faţă de alta, pentru a se obţine tirajul,
a fost amenajată vatra cuptorului, folosindu-se un
amestec de pământ galben, întins uniform într-un
strat de aproximativ 1-2 cm. Cu un amestec
asemănător, dar mai vâscos s-a finisat toată
suprafaţa cuptorului, mai puţin interiorul bolţii
(ﬁg. 4).

V. Etapa de uscare
Răstimpul alocat acestui moment a presupus
o zi. Pe parcursul acestei etape au apărut crăpături
II. A doua etapă
Această etapă a constat în amenajarea locului pe toată suprafaţa cuptorului, care au fost acoperite
pe care s-a amplasat cuptorul. Presupunând că cu un amestec de pământ galben şi balegă de cal.
acest lucru s-ar fi realizat în interiorul unei În timpul acestei etape s-a realizat focul în cuptor
locuinţe preistorice sau în imediata ei apropiere, pentru a accelera procesul de uscare a întregii
etapa ar ﬁ constat într-o simplă curăţare a arealului structuri (fig. 5). Pentru combustie s-a folosit
lemn de salcâm, stejar, salcie etc.
sau putea chiar să lipsească.
Crăpăturile care au apărut în această fază au
fost astupate cu acelaşi amestec realizat din baleIII. A treia etapă
Acum s-a procedat la prepararea materialelor. gă de cal şi pământ galben. Structura de nuiele a
Într-o groapă cu dimensiunile de aproximativ fost arsă în totalitate, iar bolta era deja consolidată
1,00/0,50 m s-a prelucrat materialul pentru (ﬁg. 6-7). Cuptorul astfel realizat şi folosit, tot
realizarea bolţii cuptorului, dintr-un amestec de experimental, la coacerea unor pâini (ﬁ g. 8), a
pământ galben, paie tocate (de la grâu) şi apă. avut dimensiunile de 1,20/1,00/0,70 m.
Materialul se modela mai bine dacă era lăsat un
VI. Etapa de evaluare
timp oarecare pentru omogenizare, în cazul nostru
La două luni după încheierea campaniei
cca. 30 minute, operaţiunea premergătoare putând
fi realizată din seara precedentă. Tot aici s-ar arheologice, în noiembrie 2007, cuptorul a fost
înscrie şi decojirea nuielelor de salcie, cu ajutorul din nou aprins, focul arzând mocnit pe parcursul
unei lame de silex sau chiar cu o piesă cu unei întregi zile. La suprafaţa sa exterioară au
devenit vizibile mici crăpături, alte deficienţe
encoche.
neﬁind sesizate. Cuptorul a fost acoperit pe periIV. Etapa constructivă
oada iernii cu stuf.
A presupus realizarea unei vetre, pe un posÎn primăvara anului următor, s-a îndepărtat
tament alcătuit din mai multe straturi de pământ stratul de protecţie de pe el. Numărul crăpăturilor
galben şi fragmente ceramice (originale, din crescuse, iar unele dintre acestea prezentau
Epoca Bronzului, având, în general, dimensiunile adâncimi de 1-4 cm. Cu toate acestea, odată cu
de 0,10-0,15 m), bătucite bine cu maiul de lemn reluarea cercetărilor arheologice, în luna august
(ﬁg. 2). Am preferat cioburile în loc de pietricele, 2008, când cuptorul a fost iarăşi aprins şi folosit
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intens, el a funcţionat perfect, crăpăturile, care nu
străpunseseră întreaga grosime a calotei şi pereţilor, neafectând puterea calorică a instalaţiei
de foc.
Cu toate acestea, la închiderea campaniei
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arheologice, s-au efectuat reparaţii, care au avut
ca scop astuparea respectivelor crăpături. S-a
folosit pământ galben, paie, bălegar şi apă.
Cuptorul nostru a fost, spre protejare, din nou
acoperit cu legături de stuf.
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Fig. 1. Radovanu. Tăierea materialului lemnos.
Fotografie Laurenţiu Mecu & Alexandru Nălbitoru.
Fig. 2. Radovanu. Ridicarea postamentului cuptorului.
Fotograﬁe Laurenţiu Mecu & Alexandru Nălbitoru.
Fig. 3. Radovanu. Construirea cuptorului. Fotograﬁe
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Fig. 4. Radovanu. Finisarea cuptorului. Fotograﬁe
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Fig. 5. Radovanu. „Călirea” cuptorului. Fotograﬁe
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Fig. 6. Radovanu. „Călirea” cuptorului. Fotograﬁe
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Fig. 7. Radovanu. Cuptorul pregătit pentru uzul
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Abb. 6. Radovanu. Erhärtung durch Feuer des
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Fig. 1. Radovanu. Tăierea materialului lemnos. Fotograﬁe Laurenţiu Mecu & Alexandru Nălbitoru.

Fig. 2. Radovanu. Ridicarea postamentului cuptorului. Fotograﬁe Laurenţiu Mecu & Alexandru Nălbitoru.
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Fig. 3. Radovanu. Construirea cuptorului. Fotograﬁe Laurenţiu Mecu & Alexandru Nălbitoru.

Fig. 4. Radovanu. Finisarea cuptorului. Fotograﬁe Laurenţiu Mecu & Alexandru Nălbitoru.
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Fig. 5. Radovanu. „Călirea” cuptorului. Fotograﬁe Laurenţiu Mecu & Alexandru Nălbitoru.

Fig. 6. Radovanu. „Călirea” cuptorului. Fotograﬁe Laurenţiu Mecu & Alexandru Nălbitoru.
2009, vol. 12, anul XV, p. 77-84
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Fig. 7. Radovanu. Cuptorul pregătit pentru uzul cotidian. Fotograﬁe Laurenţiu Mecu & Alexandru Nălbitoru.

Fig. 8. Radovanu. Coacerea unor pâini. Fotograﬁe Laurenţiu Mecu & Alexandru Nălbitoru.
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Contribuţii la descoperirile din Bronzul Timpuriu,
cultura Glina, din judeţul Vâlcea
Ion Tuţulescu
Nicoleta Binder

Contributions to the Early Bronze Age discoveries,
Glina Culture, in the Vâlcea County
In this article are represented new informations related to the Glina culture on the range of the
Vâlcea County. Systematic and on the ground researches made during the last years ﬁgured out
a more comprehensive view of the early Bronze Age in the north-east of Oltenia. Along with the
ceramic fragments, there are also presented speciﬁc tools and whole vases discovered during the
researches mentioned in this study. The mentioning of the forty four discoveries belonging to the
Glina civilization demonstrates the importance of this geographic area relative to the development
of the human communities.

Făcând parte dintre unităţile administrative
rezemate cu hotarul nordic pe culmile cele mai
înalte ale Carpaţilor Meridionali, judeţul Vâlcea,
nu poate ﬁ caracterizat decât ca un teritoriu prin
excelenţă de munte şi de deal1. Stabilirea comunităţilor umane în acest teritoriu, trebuie văzută
ca o consecinţă a elementelor geograﬁce, dar şi a
resursele subsolului (ex. zăcămintele de sare).
→ Copăcelu-Valea Răii (pl. I) – cercetare
arheologică preventivă & sistematică
Cercetat încă din perioada anilor ’70 ai
secolului trecut de către Dumitru Berciu, situl era
prezentat ca o importantă aşezare atribuită
neoliticului timpuriu 2. Autorul revine asupra
situaţiei stratigraﬁce de aici în anul 1981, când
precizează apariţia unor fragmente de tip Sălcuţa
IV, făra a face referire la vreo descoperire din
perioada Bronzului Timpuriu3.
Cercetările arheologice sunt reluate în anul
2002 printr-o cercetare preventivă şi continuate
în anii 2004-2005 prin cercetări sistematice.
Nivelul aparţinând epocii bronzului timpuriu
apare pentru prima oară în anul 2003 în S.XII

(18,00x2,00m). Din caietul de şantier al specialiştilor participanţi la aceste campanii aﬂăm că
secţiunea a fost trasată la cca. 20m nord de o veche săpătură a regretatului profesor. Se pun întrebările: oare observaţiile făcute de Dumitru Berciu
nu au dus la descoperirea unui nivel aparţinând
acestei perioade?, sau materialul descoperit nu a
atras atenţia specialistului din cauză?
Raportul de săpătură prezentat în CCA4 ne
relevă faptul că materialul de tip Glina apare în
asociere cu Verbicioara timpurie (Gornea-Orleşti?)5 şi Verbicioara târzie. Materialele descoperite în S.XII au apărut într-un nivel de cca.
0,25m dispus pe lungimea carourilor 6-9. Din
întregul lot de piese se remarcă un fragment de
ceşcuţă, de culoare cenuşie, aspect zgrunţuros
(pl. VI/4). Din raportul emis de specialiştii muzeului, aﬂăm că o mare parte din material prezenta
ca decor găuri-buton..
Cea mai edificatoare descoperire a fost
realizată în anul 2004 pe strada. Copăcelu, nr.
121. Suprafaţa supusă construcţiei (anexe - beci)
a fost cercetată prin trasarea unei secţiuni notate
S.XIV (7,20x3,90m). În raportul de săpătură
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semnat de arheologul Mariana Iosifaru apare
următoarea stratigraﬁe (pl.II):
- 0,00-0,10m sol vegetal;
- 0,10-0,20m, nivel brun închis care avea în
componenţa sa pietre, fragmente de cărămizi, ceramică modernă;
- 0,20-0,55m nivel bronz timpuriu, cultura
Glina;
- 0,55m-pământ viu (steril din punct de vedere arheologic).
Descrierea descoperirii:
- la 0,50m de la capătul sudic al secţiunii în
proﬁl dar şi în Grundriss a fost cercetată o
groapă menajeră, notată G.1. Dimensiunile
acesteia sunt de: 1,25m la gură; 0,80m la
bază; adâncimea de 0,65m. Materialul
descoperit la săpare constă din: bucăţi de
chirpic cu urme de nuiele împletite; oase de
animale, fragmente ceramice, bucăţi de
cărbune şi pietre. Considerăm că aceasta
servea la instalaţia din apropierea;
- la 0,85m sud – vest de G.1 şi la 0,45m de
proﬁlul estic al secţiunii a fost descoperită
o vatră circulară cu diametrul de 1 m. Acest
tip de instalaţie face parte din categoria
vetrelor exterioare având o înălţime de
2,5cm, neprezentând urme de refacere. La
demontarea sa s-a constatat că în compoziţie
un rol l-au deţinut şi peitrele. Considerăm
ca acestea au constituit un element important
în menţinerea căldurii. Pe suprafaţa vetrei
au fost găsite patru pietre de râu, fragmente
ceramice şi multă arsură. Datorită suprafeţei
mici cercetate nu putem stabili dacă vatra
servea unei singure locuinţe sau la mai
multe.(uneia sau mai multor locuinţe);
- în imediata apropiere a vetrei a fost descoperită o „lespede de piatră” cu următoarele
di mensiuni: L = 0,55 m; l = 0,30m; g =
0,17m. Piesa prezintă urme de utilizare,
având o faţă dreaptă, cealălată rotunjită.
Toate elementele prezentate conduc spre
încadrarea tipologică acestui exemplar ca o
râşniţă?
- pe suprafaţa cercetată arheologul care a
efectuat săpătura menţionează apariţia
multor fragmente de chirpic şi ceramică pe
care noi o considerăm L.1. Din desenul
prezentat în raport nu putem stabili forma şi
dimensiunile acestei construcţii de suprafaţă.
Cristian Schuster consideră că o bună parte

din locuinţele comunităţilor Glina nu li se
poate menţiona forma6. Această situaţie mai
este întâlnită în judeţul Vâlcea la Govora
Sat-Runcuri 7 , dar şi la Drăgăneşti-OltCorboaica8 etc.
După cum au stabilit cercetările arheologice
din cadrul civilizaţiei Glina, locuinţele sunt de
mici dimensiuni, sistemul de construcţie ﬁind din
cel al nuielelor împletite şi pomostite cu lut,
acoperişul constând din stuf şi paie9.
Materialul arheologic:
Ceramica descoperită în S.IV se poate încadra
în două categorii:
- ceramică de uz comun;
- ceramică ﬁnă.
Ceramica grosieră se remarcă printr-un
amestec care conţine alături de nisip, mică şi pietricele de dimensiuni apreciabile. Decorul constă
din găuri-buton. Din punct de vedere al culorii,
predominantă este culoarea cărămizie. La atingere, piesele prezintă un slip făinos obţinut prin
introducerea recipientelor într-o baie de lut, ce
avea ca scop eliminarea impurităţilor10.
Ceramica ﬁnă este total diferită de cea de uz
comun, diferenţa constând de aplicarea unui slip
lustruit pe ambele părţi. În amestec pe lângă nisip,
pietricele, mică se observă şi bucăţi mici de calcar
sau în două cazuri cioburi pisate. Culoarea predominantă este acceaşi ca şi în cazul celei grosiere. Decorul semnalat la această categorie constă
din: incizii cu un obiect bont dinspre exterior spre
interior şi şiruri de dinţi de lup. Într-un singur caz
este prezentă o toartă în bandă, dispusă în imediata apropiere a marginii vasului (aceasta nu
porneşte din margine).
Apucătorile prezente pe suprafaţa vaselor
sunt de două tipuri:
- aplicate (pl. III/1);
- organice (trase din peretele vasului)
(pl.III/2-3)
Forme:
- castroane: Acestă categorie de recipiente se
remarcă prin trei piese cu diametrul cuprinse
între 12-14 cm. După forma marginii
vaselor se pot observa trei categorii:
- castroane cu marginea rotundă (pl. III/1);
- castroane cu marginea oblică şi puţin
răsfrântă în exterior (pl. III/2);
- castroane cu marginea răsfrântă în exterior
(pl. III/3);
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- vas sac cu gură în formă de pâlnie (pl.III/4);
- cană (pl. III/5).
Analogii pentru cele două castroane găsim în
judeţul Vâlcea în următoarele situri Glina:
Căzăneşti11, Bârseşti12.
Decorul predominant sunt găurile-buton (pl.
III/5).
→ Runcu, jud. Vâlcea (pl. I).
1) Valea Babei, cercetare de suprafaţă.
În timpul amenajerii unui drum forestier în
iarna anilor 2005-2006, au fost descoperite
materiale speciﬁce culturii Glina. Aşezarea se aﬂă
în punctual „La Bolovan”, la circa 500m mai sus
de borna ce indică Km 12.
Fragmentele ceramice au culoarea cenuşie în
interior şi cărămiziu în exterior, având în
compoziţie nisip şi pietricele. O parte din acestea
sunt acoperite cu un slip slab calitativ, aﬂ at pe
partea exterioară. Din întregul lot de piese se
remarcă un fragment de vas cu toartă dispusă
orizontal, probabil pe pântec (pl. IV/4).
2) Livezile, cercetăre de suprafaţă.
Situl se aﬂă amplasat pe dealul communal, la
aproximativ 350m de drumul judeţean 703 F care
traversează comuna. Aşezarea a fost descoperită
în anul 2006 de către Drăgan Marius, profesor de
istorie din localitate.
Datorită puternicilor alunecări de teren, într-o
ruptură de mal s-a putut observa, că grosimea
nivelului de cultură era cuprinsă între 0,40-0,50m.
Dimensiunea mare a stratului de cultură pentru
civilizaţia Glina, pune sub semnul întrebării
situaţia stratigraﬁcă a sitului, probabil deranjată
de mai sus menţionata alunecăre de teren. Din
pozele obţinute la faţa locului de profesor,
materialul descoperit apare într-o peliculă de
culoare neagră, putând ﬁ interpretată ca o groapă
sau locuinţă adâncită?
Inventarul arheologic recoltat constă din
fragmente ceramice ce au o pastă cu caracter
grosolan, având în compoziţie nisip şi pietricele
(pl. IV. 1-3). Din punct de vedere al culorii
predomină cenuşiul, urmat de cărămiziu şi negru.
Majoritatea pieselor prezintă o ardere secundară.
Deşi dimensiunile fragmentelor ceramice sunt
mici putem afirma apariţia vaselor-borcan cu
gâtul scurt şi arcuit spre exterior. Decorarea
acestor fragmente ceramice este speciﬁcă culturii
Glina, predominând găurile-buton, brâul alveolar
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sau alveole pe marginea vaselor.
Semnalăm că pe raza acestei localităţi, locuitorul Neacşu Gheorghe a descoperit un topor
ciocan de minerit. Toporului îi este adusă o descriere foarte sumară, ﬁind atribuit de autor perioadei de sfârşit a neoliticului13. Informaţia este
ambiguă, exemplarul afându-se în colecţia descoperitorului.
Descoperirea a două aşezării Glina ne îndreptăţeşte să atribuim piesa acestei culturi.
→ Ocniţa- Buridava Dacică (pl. I), cercetare sistematică.
Cercetările arheologice au fost demarate în
anul 196014, de către Institutul de Arheologie din
Bucureşti în colaborare cu Muzeul Judeţean Vâlcea şi au continuat până în anul 199315. Rezultatele obţinute în urma acestui mare demers
arheologic au stabilit existenţa unor importante
vestigii arheologice:
- urme ale culturii Sălcuţa IV;
- cultura Coţofeni;
- cultura Glina;
- cultura Verbicioara;
- perioada hallstattiană;
- epoca geto-dacică.
În monograﬁa dedicată aşezării de aici, dar şi
în articolele care au descris cercetările efectuate,
se menţionează, că vestigiile anterioare civilizaţiei
geto-dacice au fost deranjate de ultima perioadă16.
Situaţia se prezintă altfel în caietele de şantier ale
specialiştilor din Muzeul Judeţean Vâlcea care au
participat la aceste campanii; astfel din caietele
din anii 1974 şi 1978 se menţionează existenţa
unui nivel de cultură Coţofeni suprapus de cultura
Glina şi Verbicioara în dreptul palisadei.
Din întregul lot de materiale păstrate în
depozitul Muzeului Judeţean Vâlcea, am ales
piesele întregibile şi câteva fragmente mai sugestive. Remarcăm existenţa decorului găuri-buton
(pl. V/2), însoţit de brâu alveolar, dar şi motivul
dinţilor de lup (pl. V/3).
Pentru o mai bună descriere a materialului
întregibil vom utiliza următoarele prescurtării:
Nr. inv. (număr. inventar); A. d. (anul descoperirii); D.m (diametru maxim); D. f (diametru
fund); D. g. (diametru gură); D = descriere;
P = amestec; C = culoare; A = ardere; L = lungime; l = lăţime; G = grosime; H = înălţime.
- Cană cu o toartă ruptă din vechime
(pl. IV/5)

2009, vol. 12, anul XV, p. 85-94

https://biblioteca-digitala.ro

88

Ion Tuţulescu, Nicoleta Binder

Nr. inv. – ; A.d. = 1990 – Cetatea 1; D. m. =
7,2cm; D.f. = 3,1cm; D. g = 6,7cm; D. = corp
globular, gât arcuit, buza taiată oblic, fund plat, o
toartă în bandă reconstituită; P = nisip, pietricele,
mică; pe ambele suprafeţe este acoperită cu un
slip bine netezit; C. = cărămizie; A = bună;
H = 7,7cm; Analogii: Govora sat Runcuri 17,
Bucureşti-Glina18.
- Ceşcuţă (pl. IV/6); Nr. inv. -; A.d.-; D. m. =
5,5cm; D.f. = 3,1 cm; D. = corp bombat, gât scurt
aproape cilindric, buză dreaptă, fund drept, toartă
în bandă reconstituită; P. = nisip fin şi mică;
ambele suprafeţe acoperite cu un slip bine netezit;
C. = castanie; H. = 5,7cm; Analogii: Greci 19,
Căscioarele20.
- Cuţit curb din piatră (pl. V/5); Nr. inv. =
242; A. d. = 1981 -; D. m. = 4,1cm; L. = 11,3cm;
C. = cenuşie; D. = gresie siliciosă cu urme de
utilizare; ambele părţi prezintă un tăiş; Analogii:
Cetăţuia21.
- Topor ciocan de minerit (pl. V/6); Nr. inv.
= 141; d. = 1966 –; D. m. = 4cm; L = 9,4 cm;
l = 7,7cm; C = cenuşie; P = granit; C. = cenuşie;
Tăişul în formă de „V” are o lungime de 4,2cm,
ceafa dreaptă are o lungime de 3,5cm iar şanţul
este semicircular; Analogii: Mateeşti 22; Căzăneşti23, Armăşeşti24 (toate în judeţul Vâlcea).
Aşezarea de aici îşi poate demonstra importanţa datorită zăcămintelor de sare, element
important atât pentru comunităţile umane cât şi
pentru animalele acestora.
O încadrare strictă a materialului supus studiului de faţă este foarte greu de realizat, datorită
numărului mic de piese, dar şi cercetărilor sumar
efectuate.
Investigaţiile din ultima perioadă, dedicate
perioadei bronzului timpuriu din zona de nord şi
vest a Olteniei ne prezintă o imagine mai amplă
a evoluţiei culturii Glina. Astel aici, avem în
discuţie ultimile două faze (III, IV), puternic
inﬂuenţate de civilizaţiile învecinate.
În lucrarea dedicată nord-estului Olteniei,
Gheorghe Petre-Govora identiﬁcă în zona judeţului Vâlcea două faze de evoluţie a acestei civilizaţii, speciﬁcând faptul că pătrunderea acesteia
în zona supusă studiului nostru se întâmplă într-o
perioadă târzie25.
Catalogarea acestei evoluţii se face strict pe
baza materialului arheologic, fără a face precizări
de ordin stratigraﬁc sau de descrierea pieselor pe
complexe.

Pentru faza timpurie mai sus numitul o
caracterizează printr-o ceramică cu aspect
grosolan, iar pentru cea de a doua caracteristică
îi este ceramica ﬁnă.
În opinia noastră împărţirea în două faze
evolutive a culturii Glina pe teritoriul judeţului
Vâlcea este aleatorie, pentru că, avem de a face
cu aşezări sezoniere (interesul acestor comunităţi
era acela de realizare a unei ceramice practice şi
nu acordau o importanţă deosebită procesului de
obţinere a acesteia), dar şi aşezări în care ceramica
grosieră este însoţită într-un procent important de
cea fină (ex. aşezarea de la Ocniţa – Buridava
Dacică, Buleta).
Prin prezentarea în articolul de faţă a descoperirilor de tip Glina, observăm o densitate
importantă de aşezări din epoca bronzului
timpuriu, majoritatea identiﬁcate prin cercetării
de suprafaţă. Problematica acestei perioade în
zona judeţului Vâlcea ar putea ﬁ clariﬁcată prin
intensificarea unor săpăturii sistematice în
principalele aşezări Glina.
Catalogul descoperirilor de tip Glina de pe
raza judeţului Vâlcea 26 : Armăşeşti, com.
Cernişoara; Arsanca, com. Mihăeşti; Bălceşti,
oraş; Bârseşti, com. Mihăeşti; Blănoi, com.
Racoviţa; Boişoara, com. Boişoara; Buleta, com.
Mihăeşti; Buneşti, com. Buneşti; Călina, com.
Prundeni; Căzăneşti, cartier. Rm. Vâlcea, punctul
Cărămidărie; Căzăneşti, cartier Rm. Vâlcea,
punctul Platformă; Ciungetu, com. Malaia;
Creţeni, com. Creţeni; Copăcelu, cartier Rm.
Vâlcea; Cozia Veche, oraş Călimăneşti; Drăgăşani,
oraş; Fişcălia, com. Ioneşti; Feţeni, com. Goranu;
Fumureni, com Lungeşti; Găujani, com. Boişoara;
Gurişoara, com. Mihăeşti; Goleşti, com. Goranu;
Goranu, com. Goranu; Govora Sat, com. Mihăeşti;
Govora Sat, punct Runcuri; Govora sat, punct
Ciobea; Grădiştea, com. Grădiştea; Livezile, com.
Runcu; Lungeşti, com. Lungeşti; Marcea, com.
Ioneşti; Ocnele Mari, punct Cosota; Ocnele Mari,
punct Coasta Ungurească; Ocnele Mari, punct
Ştrand; Ocnele Mari, punct Zdup; Olanu, com.
punct Casa Veche; Olăneşti, oraş; Peştera
Haiducilor, com. Costeşti; Rm. Vâlcea, punct
Cetăţuia; Rm. Vâlcea, Str. Lenin Sud; Roşile,
punct Crivina; Roşile, punct biserică; Runcu,
com. Runcu; Tetoiu, com. Tetoiu; Valea Babei,
com. Runcu.
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Note
1 L. Badea, C. Rusănescu, Judeţul Vâlcea, Bucureşti,
1970,p. 10.
2 D. Berciu, Cercetări privind preistoricul judeţului
Vîlcea, Buridava, I, 1972, p. 12-13.
3 Idem, Buridava Dacică, Bucureşti, 1981, p. 13
4 M. Iosifaru, Cr. Fântâneanu, Copăcelu-Rm. Vâlcea,
CCA, 2004, p.275-277.
5 Materialul descoperit în anul 2003 este asemănător
cu cel apărut în anul 2008, cu menţiunea că acesta
aparţine unei faze timpurii a culturii Verbicioara.
Ipoteza emisă de noi se bazeză pe apariţia atât la
materialului din 2003, 2008, a decorului de tip
scoartă de copac şi lipsa totală a ornamentelor de
tip textil sau fagure care ar putea lega această
descoperire de orizontul Gornea-Orleşti.
6 C. Schuster, Perioada timpurie a epocii bronzului
în bazinele Argeşului şi Ialomiţei, Bibliotheca
Thracologica XX, Bucureşti, 1997, p. 38.
7 P. Roman, Cercetări la Govora Sat-Runcuri în
1977, SCIVA 36/4, 1985, p. 280.
8 C. Schuster, op. cit., p. 38.
9 C. Fântâneanu, Perioada timpurie a epocii
bronzului în bazinul Oltului Inferior, Buridava V,
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10 C. Schuster, loc cit.
11 Gh. Petre Govora, Începuturile epocii bronzului în
nord-estul Olteniei, Buridava II, 1978, p.31.
12 Idem, Asupra problemelor culturii Glina în nord
– estul Olteniei, Thraco-Dacica VII/1-2, 1986,
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13 R. Stoica, Runcu satul de dincolo de păduri,
Buzău, 1998, p. 20.
14 M. Iosifaru, Jurnal de Şantier, Studii Vâlcene IV,
1980,p. 6
15 Informaţie – M. Iosifaru, căreia îi mulţumim şi pe
această cale.
16 D. Berciu, loc cit.; M. Iosifaru, op. cit., p. 7.
17 Gh. Petre Govora, 1986, op. cit, p. 164.
18 P. Roman, Die Glina III-Kultur, PZ 51/1, 1976 ,
ﬁg. 4/2.
19 C. Schuster, op. cit., p. 65.
20 Ibidem.
21 Gh. Petre Govora, op. cit., p. 162, ﬁg. 8.
22 Idem, O preistorie a nord-estului Olteniei, Rm.
Vâlcea, 1995, p. 33; C. Schuster, Despre un anumit
tip de ciocan şi ciocan-topor neperforat din piatră
de pe teritoriul României, Thraco-Dacica XIX/1-2,
1998, p. 115;.
23 Gh. Petre Govora, op. cit., p.33; C. Schuster, op.
cit., p. 114.
24 Gh. Petre Govora, loc cit.; C. Schuster, loc cit.
25 Gh. Petre Govora, op. cit., p. 31.
26 Cu privire la răspândirea culturii Glina în judeţul
Vâlcea, vezi şi C. Schuster, C. Fântâneanu, Die
Glina-Kultur, în C. Schuster, G. Crăciunescu, Zur
Bronzezeit in Südrumänien. Drei Kulturen: Glina,
Tei und Verbicioara, Bd. I, Târgovişte, 2005,
p. 39-45.
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Artefacte din materii dure animale descoperite
la Istria – Sectorul Basilica cu criptă („Florescu”)
Corneliu Beldiman, Irina Adriana Achim,
Diana-Maria Sztancs

Resumée
Artefacts en matières dures animales découvertes dans le site Istria-„Cité”, Secteur
Basilique à crypte („Florescu”), dép. de Constanţa, Roumanie – Résumé. L’ouvrage offre
l’analyse morpho-technologique menée sur un petit lot de six artefacts découvert en 2003 et 2008
pendant les fouilles menées par Irina Adriana Achim (Institut d’Archéologie „Vasile Pârvan” de
l’Académie Roumaine, Bucharest). L’effectif provient des contextes stratigraphiques secondaires,
probablement fosses en relation avec l’existence des ateliers pour la fabrication des objets en fer et
en os, datés largement en Ier – VIe siècle de notre ère. Les pièces sont conservées dans les collections
de l’Institut d’Archéologie „Vasile Pârvan” de Bucarest. Dans le répertoire typologique on a: deux
outils (enclume ayant une surface active sur métapode de boviné; enclume ayant trois surfaces
actives sur segment de merrain – bois de cerf, les deux pour la fabrication des faucilles dentées);
datation: probablement I er – IIe siècle de notre ère; trois éléments récepteurs (manches pour
couteaux? travaillés sur diaphyses d’os longs de bovinés et d’ovicaprines par sciage transversale
au canif, raclage et abrasion); datation: un probablement Ier – IIe siècle de notre ère et deux autres
probablement IVe – VIe siècle de notre ère; une pièce de jeu (probable) sur astragale d’ovicaprines
ayant une face anatomique modiﬁée par abrasion intense; ces derniers trois objets proviennent de
contextes ayant une datation encore imprécise. L’analyse des traces spéciﬁques très expressive
conservée sur les enclumes atteste comme procédées de fabrication le débitage par entaillage soigné
et intense et le façonnage (préparation de la surface lisse) par entaillage, 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. On a aussi le cas où
les surfaces ont été ravivées par entaillage, abrasion, raclage (la pièce en bois de cerf). 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. En ce qui concerne la
Roumanie, des pièces semblables sur os longs, mandibules, coxal de boeuf et cheval, aussi bien
que sur segment de merrain on connaît dans les découvertes récentes de Istria – Basilica extra
muros, Ostrov-Durostorum, dép. de Constanţa et Chitila, dép. de Ilfov – voir la bibliographie. 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, Thanagoria), les sites mixtes greco-scythes et les sites
des gétes de l’aire nord-pontique (voir Arnăut 2007) 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 le Dr. François Poplin; on lui
exprime une fois de plus nos vifs remerciements. 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 dans la Ie millénaire de notre ère.
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Categoria I: Unelte
Săpăturile arheologice efectuate în campaniile
Nicovală simplă (o faţă activă) (ﬁg. 1/1) pe
2003 şi 2008 la Istria în sectorul Basilica cu criptă
(„Florescu”) sub conducerea cerc. drd. Irina metapod de vită (N = 1), utilizată pentru dinţarea
Adriana Achim1 au condus la recuperarea unui tăişului secerilor de fier; a fost obţinută prin
mic lot de artefacte aparţinând industriei materiilor cioplire, abraziune şi raclaj; valoarea piesei în
dure animale (IMDA). Acesta a fost pus la discuţie rezidă în augmentarea repertoriului unor
dispoziţia autorului principal pentru o analiză astfel de artefacte prin descoperiri făcute, după
detaliată, în scopul iniţierii studiului sistematic al cele mai vechi din sectorul Basilica extra muros
artefactelor din MDA în provenienţă din sectorul (BEM), şi într-un alt sector al sitului antic Istria.
Artefactele desemnate cu termenul de nicovale5,
respectiv al binecunoscutului sit vest-pontic*.
Piesele se păstrează în colecţiile Institutului ﬁxate într-un suport de lemn special, pe un banc
de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei de lucru, erau utilizate la fasonarea secerilor de
Române, Bucureşti. Este vorba de: unelte (nico- ﬁer, respectiv dinţarea, prin percuţie indirectă, a
vale de os şi corn pentru dinţarea tăişului secerilor părţii lor active (a tăişului) – amenajare iniţială
de ﬁer); elemente receptoare (mânere de os pentru sau reparare/reamenajare. Aşa cum deja s-a
cuţit?); astragal de oaie/capră modiﬁ cat tehnic menţionat, astfel de piese se mai cunosc la Istria,
prin abraziune pe o faţă laterală. Ele au fost ﬁind semnalate recent în Sectorul Basilica extra
recuperate din contexte secundare, probabil de muros şi datate în sec. al II-lea e.n.6.
Nicovală triplă (trei feţe active) (ﬁ g. 3) pe
abandon, cu datare încă neprecizată de manieră
segment
de ax de corn de cerb (N = 1), utilizată
rezonabilă, din motive legate de intervenţiile
anterioare (cercetări Grigore Florescu) în aria pentru dinţarea tăişului secerilor de ﬁ er; a fost
sectorului respectiv; unele indicii se referă la amenajată pe o piesă mai veche, reprezentând,
încadrarea în sec. I-II e.n., altele la datarea în sec. probabil, un suport cu perforaţii la extremităţi,
folosit pentru transportarea pe umăr a obiectelor
IV-VI e.n.2.
Efectivul total este de 6 piese (N total = 6). grele, ﬁxate prin atârnare cu sfoară groasă (suport
În campania 2003 a fost recuperată o piesă, iar în de tip „cobiliţă”). Corn de cerb, exemplar matur,
ax stâng, segment bazal (între raza 2 şi raza 3); se
campania 2008, cinci piese3.
Structura tipologică a lotului se prezintă păstrează bazele razelor. Feţele anatomice au fost
astfel: Categoria I: Unelte: Nicovală pe metapod fasonate, în prima fază de prelucrare, prin cioplire
de vită (N = 1); Nicovală pe segment de ax de oblică, în scopul înlăturării reliefului anatomic
corn de cerb (N = 1); Categoria IV: Elemente (canale, perlură); s-au obţinut, astfel, pe mai
receptoare: Mânere de os (N = 3); Categoria V: multe planuri, feţe lise (aspect multifaţetat).
Diverse: astragal de oaie/capră modiﬁcat tehnic Aceste feţe au fost exploatate în etapa a doua de
folosire, ca nicovală; pe feţele posterioară,
prin abraziune pe o faţă laterală (N = 1).
Pentru reperele metodologice ale analizei a se mediană şi laterală ale segmentului de ax se
vedea raportul publicat în anul 2007, ca şi alte observă serii de impresiuni triunghiulare dispuse
în şiruri rectilinii sau uşor curbe, rezultate prin
articole şi studii recente4.
În general, sub raport tipologic, după numărul realizarea dinţilor secerilor de fier prin batere
feţelor nicovalelor (părţilor active) putem distinge (percuţiei indirectă) cu ajutorul unei dăltiţe
subtipurile, stabilite convenţional şi care reﬂectă, (poanson) cu secţiune triunghiulară. Unele
desigur, stadiul utilizării artefactelor: cu o parte suprafeţe cu impresiuni de percuţie au fost
activă (nicovală simplă); cu două părţi active reamenajate prin raclaj axial sau abraziune (a
(nicovală dublă); cu trei părţi active (nicovală doua etapă de folosire a nicovalei).
Nicovalele din materii dure animale sunt
triplă); cu patru părţi active (nicovală quadruplă);
realizate
pe metapodii epifizate de vită (Bos
subtip nedeterminabil.
Pentru redactarea articolului de faţă au fost taurus) sau prin utilizarea secundară a altor piese
utilizate datele analizei exhaustive a pieselor în – cazul nicovalei amenajate pe suportul din corn
microscopie optică de mică putere (măriri 4x – de cerb pentru transportat greutăţi; ele au fost
obţinute prin cioplirea razantă, intensă şi precisă,
40x).
a uneia sau mai multor feţe anatomice, abraziune
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şi raclaj, în scopul obţinerii unei suprafeţe centrale
plane sau convexe; această situaţie se constată în
cazul nicovalei de os (HST/2008-BFL 1).
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. 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; situaţia din urmă se constată în cazul
nicovalei din corn de cerb (HST/2008-BFL 6).
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.
Nicovale amenajate pe metapodii, tibia,
maxilare, os coxal etc. de bovine şi cal au fost
semnalate recent pe teritoriul României; este
cazul pieselor descoperite la Histria-Basilica
extra muros, jud. Constanţa7; Ostrov-Durostorum,
jud. Constanţa8; Chitila, jud. Ilfov9.
Pentru alte regiuni ale Europei şi Africa de
Nord, cunoaştem din literatura de specialitate
avută la dispoziţie zeci de piese, unele dintre ele
datate în epoca elenistică şi romană (sec. V î.e.n.
– V e.n.), descoperite în cetăţile greceşti din
Bazinul Mării Negre (Olbia, Neapolis, Thanagoria), aşezările scito-greceşti şi getice din
regiunile nord-pontice10, altele datate între sec. al
X-lea – al XVIII-lea, cunoscute în situri din
Bazinul Mediteranean (Franţa, Spania, Portugalia,
nordul Africii)11.
Urmele de utilizare pe care aceste artefacte le
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păstrează sunt identice sau foarte apropiate
morfologic cu/de cele descoperite la HST-BFL,
rezultat al rolului identic de nicovale pentru
dinţarea tăişului secerilor de ﬁer.
Reconstituirea exactă a etapelor de fabricare
şi utilizare a recurs, în egală măsură, la date
etnograﬁce şi studii experimentale, care au lămurit
definitiv aspectele legate de funcţionalitatea
pieselor în discuţie12.
O menţiune specială se cuvine făcută asupra
piesei HST/2008-BFL 6 (amenajare şi utilizare
iniţială ca suport pentru transportarea greutăţilor
pe umăr), care nu îşi găseşte, deocamdată,
analogii în literatura consultată; piese din corn de
cerb amenajate iniţial şi folosite ca nicovale mai
sunt, însă, semnalate (dar neavând morfologia şi
dimensiunile celei de la Istria), atât pe teritoriul
României (un exemplar pe segment de ax de la
Durostorum)13, cât şi pe cel al Republicii Moldova
(un exemplar pe segment de rază de la Saharna
Nouă)14.
Categoria IV: Elemente receptoare
Mânere de os pentru cuţite? (N = 3) (fig.
2/1-3); obţinute prin tăierea diaﬁzelor cu ajutorul
cuţitului şi a ferăstrăului; suprafaţa a fost fasonată
prin raclaj axial, aplicat probabil cu lama cuţitului
(N = 3);
Mânerele de os sunt apariţii banale în contextele arheologice de epocă romană databile în
sec. I-VI e.n. Piesele descoperite la HST-BFL sunt
artefacte simple, neterminate sau rebuturi, de
formă cilindrică, fasonate integral; ele au fost
confecţionate din fragmente de oase lungi de
bovine (Bos taurus) şi ovicaprine (Ovis aries/
capra hircus) prin tăiere cu ferăstrăul sau cu
ajutorul cuţitului şi prin raclaj axial intens. Faptul
că piesele discutate sunt neterminate sau reprezintă
rebuturi indică provenienţa lor probabilă din
ateliere de prelucrare a materiilor dure animale,
databile în sec. I-II e.n. şi IV-VI e.n.
Ca analogii putem menţiona descoperirile de
la Capidava, jud. Constanţa 15; Durostorum 16;
Apulum17; Avenche-Elveţia18.
Categoria V: Diverse
Astragal de oaie/capră modiﬁcat tehnic prin
abraziune pe o faţă laterală (N = 1) (ﬁg. 1/2).
Arşicele (piesele de joc) sunt cunoscute în
descoperirile de epocă romană şi romană târzie;
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putem aminti, cu această ocazie, unele descoperiri
din afara Daciei şi Dobrogei romane (Pannonia,
Germania)19.
Lotul artefactelor IMDA din sectorul Basilica
cu criptă („Florescu”) 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-VI e.n. 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 se reparau seceri. Această ipoteză este de
veriﬁcat prin studierea altor loturi de artefacte
având aceeaşi provenienţă.
Analiza nicovalelor de os (piese relativ rare,
nestudiate sistematic până acum – ne referim la
cele provenind din siturile de pe teritoriul României) atinge o problematică unică şi complexă
privind paleoeconomia şi tehnologia antică şi
interferenţa diverselor tipuri de industrii – în
cazul dat, cea a ﬁerului şi cea a materiilor dure
animale, respectiv metalurgia ﬁerului, prelucrarea
materiilor dure animale şi tehnicile agrare de
recoltare.
Artefactele IMDA prezentate întregesc lotul
celor analizate de o manieră detaliată până acum
(piesele din Sectorul BEM), demers care va trebui
continuat prin studii viitoare asupra pieselor
descoperite în vechile săpături sau în cele recente
din sectorul amintit, ca şi din celelalte sectoare
ale Histriei.
Repertoriul inserat în partea ﬁnală a lucrării
etalează datele privind artefactele analizate:
indicativ; coordonate stratigraﬁce; tip; stare de
conservare; descriere sumară; morfometrie
(dimensiunile sunt indicate în mm); indicativele
sunt provizorii.
HST/2008-BFL 1 • S2 -1,13 – 1,38 m. Nava
centrală, la nord de pavaj cărămidă (faţă de
stylobat nord), din strat de pământ cafeniu cu
scoici, bogat în fragmente ceramice. Nicovală
simplă. Fragment; fracturată în vechime. Segment
distal de MP de B. Pe faţa posterioară amenajarea
unei feţe lise prin PD/C şi Ra. Urme de utilizare:
5 şiruri uşor curbe de impresiuni (alveole)
triunghiulare alungite. L 75. Datare probabilă:
sec. I-II e.n. (ﬁg. 1/1).
HST/2008-BFL 2 • S2 -1,13 – 1,38 m. Nava
centrală, la nord de pavaj cărămidă (faţă de

stylobat nord), din strat de pământ cafeniu cu
scoici, bogat în fragmente ceramice. Mâner de os
pentru cuţit? Fragmentar. OL de B probabil.
Fracturat axial în vechime. Diaﬁză de OL; TT cu
ferăstrăul. L tot. 106; diam. 28. Datare probabilă:
sec. I-II e.n. (ﬁg. 2/1).
HST/2008-BFL 3 • S2 -1,13 – 1,38 m Nava
centrală, la nord de pavaj cărămidă (faţă de
stylobat nord), din strat de pământ cafeniu cu
scoici, bogat în fragmente ceramice. Astragal de
oaie/capră. Întreg. O faţă laterală modiﬁcată prin
abraziune transversală intensă. Suprafaţă convexă
cu striuri oblice de abraziune. Arşic, posibil piesă
de joc. L tot. 31. Datare probabilă: sec. I-II e.n.
(ﬁg. 1/2).
HST/2008-BFL 4 • Sectorul Est -1,18 – 1,25
m, Suprafaţa nord-est absidă, din strat de pământ
galben cu urme de arsură şi mortar. Mâner de os.
Fragment. OL de OC (tibia? femur?). Diafiză
tăiată cu cuţitul pe circumferinţă; şanţ pe
circumferinţă, adânc de 2-3 mm. L 48; diam. 19.
Datare probabilă: sec. IV-VI e.n.? (ﬁg. 2/3).
HST/2008-BFL 5 • Sectorul Nord, Caseta
C2, carou A-B -1,74 – 1,90 m, faţă de zid nord
basilica, din strat de deasupra lutuielii între
podium vest şi Z8. Mâner de os. Fragmentar,
fracturat în vechime. Tibia distală de OC fără
epiﬁză, fracturată în vechime. TT cu ferăstrăul.
Suprafaţa modiﬁcată prin Ra cu lamă metalică (de
cuţit, probabil). Idem în interior – curăţarea
ţesutului spongios prin Ra şi Rc. L 94; diam. 20.
Datare probabilă: sec. IV-VI e.n.? (ﬁg. 2/2).
HST/2003-BFL 6 • S1. Nicovală triplă (trei
feţe active); amenajată pe segment de ax de corn
de cerb; utilizarea secundară a unei piese mai
vechi, reprezentând, probabil, un suport cu
perforaţii la extremităţi, folosit pentru transportarea
pe umăr a obiectelor grele, ﬁxate prin atârnare cu
sfoară groasă (suport de tip „cobiliţă”). Corn de
cerb, exemplar matur, ax stâng, segment bazal
(între R2 şi R3); se păstrează bazele razelor.
Feţele anatomice au fost fasonate, în prima fază
de prelucrare, prin cioplire oblică, în scopul
înlăturării reliefului anatomic (canale, perlură);
s-au obţinut, astfel, pe mai multe planuri, feţe lise
(aspect multifaţetat). Aceste feţe au fost exploatate
în etapa a doua de folosire, ca nicovală. Urme de
utilizare: pe feţele posterioară, mediană şi laterală
ale segmentului de ax se observă serii de impresiuni triunghiulare dispuse în şiruri rectilinii sau
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uşor curbe, rezultate prin realizarea dinţilor
secerilor de ﬁer prin batere (percuţiei indirectă)
cu ajutorul unei dăltiţe (poanson) cu secţiune
triunghiulară. Unele suprafeţe cu impresiuni de
percuţie au fost reamenajate prin Ra sau A (a doua
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etapă de folosire a nicovalei). L tot. 295; EP la
nivelul perf. 61/30; PM 41/32; ED la nivelul perf.
62/32; diam. perf. 10. Datare probabilă: sec. I-II
e.n. (ﬁg. 3).
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Achim, Dabâca, Băldescu 2004; Achim, Băldescu,
Munteanu 2008; Achim, Beldiman, Munteanu
2009.
Contribuţiile drd. Diana-Maria Sztancs la realizarea
prezentului articol (aspecte metodologice ale
studiului IMDA; analiza microscopică a pieselor;
alimentarea bazei de date; identificarea şi
organizarea referinţelor bibliograﬁce) se înscriu în
programul de pregătire pentru doctorat iniţiat în
2007 la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,
Şcoala Doctorală („Investeşte în oameni! PROIECT
FINANŢAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN
ID proiect: 7706. Titlul proiectului: „Creşterea
rolului studiilor doctorale şi a competitivităţii
doctoranzilor într-o Europă unită”, Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei Nr. 10.
Sibiu. Uniunea Europeană/ Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale AMPOS DRU/ Fondul
Social European POS DRU 2007-2013/ Instrumente
structurale 2007-2013/ Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Inovării OI POS DRU”).
Achim, Beldiman, Munteanu 2009.
Beldiman, Sztancs 2009a; Beldiman, Sztancs
2009b; Beldiman, Sztancs 2009c; Beldiman,
Sztancs, Rusu-Bolindeţ, Achim, Elefterescu,
Bădescu 2009.
Beldiman, Sztancs 2007a; Beldiman, RusuBolindeţ, Sztancs 2007; Beldiman, Rusu-Bolindeţ,
Bădescu, Sztancs 2008a; Beldiman, Rusu-Bolindeţ,
Bădescu, Sztancs 2008b; Beldiman, Sztancs 2009a;
Beldiman, Sztancs 2009b; Beldiman, Sztancs
2009c; Beldiman, Sztancs, Rusu-Bolindeţ, Achim,
Elefterescu, Bădescu 2009.
Datele asupra nicovalelor din materii dure animale
pentru dinţarea secerilor ne-au fost puse la
dispoziţie recent de dr. François Poplin (Muséum
National d’Histoire Naturelle, Paris); domnia sa
studiază, de peste trei decenii această complexă
problematică; îi adresăm mulţumirile noastre şi cu
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9

10
11

12
13

14
15
16
17
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ocazia prezentă.
Rusu-Bolindeţ et alii 2006; Rusu-Bolindeţ et alii
2007; Rusu-Bolindeţ et alii 2008 – toate cu
bibliograﬁa; Beldiman, Sztancs 2007; Beldiman,
Rusu-Bolindeţ, Sztancs 2007; Beldiman, Sztancs
2009a.
Beldiman, Sztancs 2007; Beldiman, Rusu-Bolindeţ,
Sztancs 2007; Beldiman, Sztancs 2009a.
Elefterescu 2009; Beldiman, Sztancs 2009c;
Beldiman, Sztancs, Rusu-Bolindeţ, Achim,
Elefterescu, Bădescu 2009; Beldiman, Elefterescu,
Sztancs 2009.
Bălăşescu, Radu, Nicolae 2003; Boroneanţ 2003;
Boroneanţ 2004; Boronean 2005; Beldiman,
Sztancs 2009c; Beldiman, Sztancs, Rusu-Bolindeţ,
Achim, Elefterescu, Bădescu 2009.
Semenov 1970, p. 186-188, ﬁg. 100-102; Peters
1986, p. 162-163, pl. III/1-11; Arnăut 2007.
Briois, Poplin, Rodet-Belarbi 1997; Esteban Nadal,
Carbonell Roure 2004; Rodet-Belarbi, Esteban
Nadal, Forest 2007; Moreno-Garcia, Pimenta, Ruas
2005; Moreno-Garcia, Pimenta, López Aldana,
Pajuelo Pando 2007 – toate cu bibliograﬁa; Poplin
2007a; Poplin 2007b.
Esteban Nadal, Carbonell Roure 2004; MorenoGarcia, Pimenta, Ruas 2005.
Elefterescu 2009; Beldiman, Sztancs 2009c;
Beldiman, Sztancs, Rusu-Bolindeţ, Achim,
Elefterescu, Bădescu 2009; Beldiman, Elefterescu,
Sztancs 2009.
Arnăut 2007, p. 302, ﬁg. 1/3.
Beldiman, Sztancs 2007b, ﬁg. 11-13.
Elefterescu 2009, p. 54, pl. XXVII/556.
Ciugudean 1997, p. 76, pl. XXVIII-XXX.
Schenk 2008, p. 265, ﬁg. 107/383; p. 266, ﬁg.
108/388; p. 267, ﬁg. 109/389; p. 268, ﬁg. 110/395;
p. 303, ﬁg. 145/1290; p. 312, ﬁg. 154/1376.
Bartosiewicz 1999; Lehmkuhl 1984.

Abrevieri în text
A = abraziune;
B = bovine;
BEM = Basilica extra muros;

BFL = Basilica cu criptă („Florescu”);
diam. = diametru;
ED = extremitatea distală;
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EP = extremitatea proximală;
HST = Istria;
IMDA = industria materiilor dure animale;
L = lungimea;
L tot. = lungimea totală;
MP = metapod;
N, nr. = număr;
OC = ovicaprine;
PD = partea distală;

PD/C = percuţie directă/cioplire;
PM = partea mezială;
PP = partea proximală;
R = rază (de corn de cerb);
Ra = raclaj axial;
Rc = raclaj circular;
S = secţiune;
TT = tăiere transversală.
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Lista ﬁgurilor
Fig. 1. Istria 2008 – Sector Basilica cu criptă
(„Florescu”). IMDA: 1 HST/2008-BFL 1 (nicovală
simplă pe metapod de vită) – vederi generale şi
detaliu; 2 HST/2008-BFL 3 (astragal de oaie/capră
cu o faţă modificată prin abraziune) – vederi
generale.
Fig. 2. Istria 2008 – Sector Basilica cu criptă
(„Florescu”). IMDA: 1 HST/2008-BFL 2 (mâner
pe segment de os lung de vită?) – vederi generale;

2 HST/2008-BFL 5 (mâner pe segment de tibia de
oaie/capră) – vederi generale şi detaliu; 3 HST/2008BFL 4 (mâner pe segment de tibia de oaie/capră)
– vederi generale şi detaliu.
Fig. 3. Istria 2008 – Sector Basilica cu criptă
(„Florescu”). IMDA: 1 HST/2008-BFL 6 (nicovală
pe segment de corn de cerb refolosit) – vederi
generale şi detalii.

Explication des ﬁgures
Fig. 1. Istria 2008 – Secteur Basilique à crypte
(„Florescu”). IMDA: 1 HST/2008-BFL 1 (enclume
sur metapode de boeuf) – vues générales et détail;
2 HST/2008-BFL 3 (astragale de ovicaprine ayant
une face modiﬁée par abrasion) – vues générales.
Fig. 2. Istria 2008 – Secteur Basilique à crypte
(„Florescu”). IMDA: 1 HST/2008-BFL 2 (manche
sur os long de boeuf?) – vues générales; 2

HST/2008-BFL 5 (manche sur tibia de ovicaprine)
– vues générales et détails; 3 HST/2008-BFL 4
(manche sur tibia de ovicaprine) – vues générales
et détails.
Fig. 3. Istria 2008 – Secteur Basilique à crypte
(„Florescu”). IMDA: 1 HST/2008-BFL 6 (enclume
sur bois de cerf – merrain, artefact réutilisé) – vues
générales et détails.
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Fig. 1. Istria 2008 – Sector Basilica cu criptă („Florescu”). IMDA: 1 HST/2008-BFL 1 (nicovală simplă pe
metapod de vită) – vederi generale şi detaliu; 2 HST/2008-BFL 3 (astragal de oaie/capră cu o faţă modiﬁcată
prin abraziune) – vederi generale.
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Fig. 2. Istria 2008 – Sector Basilica cu criptă („Florescu”). IMDA: 1 HST/2008-BFL 2 (mâner pe segment de
os lung de vită?) – vederi generale; 2 HST/2008-BFL 5 (mâner pe segment de tibia de oaie/capră) – vederi
generale şi detaliu; 3 HST/2008-BFL 4 (mâner pe segment de tibia de oaie/capră) – vederi generale şi detaliu.
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Fig. 3. Istria 2008 – Sector Basilica cu criptă („Florescu”). IMDA: 1 HST/2008-BFL 6 (nicovală pe segment
de corn de cerb refolosit) – vederi generale şi detalii.
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Nicovale din materii dure animale
descoperite la Durostorum
Corneliu Beldiman, Dan Elefterescu,
Diana-Maria Sztancs

Enclumes en matières dures animales découvertes à Durostorum –
Résumé
L’article offre l’analyse morpho-technologique d’un lot composé par quatre enclumes en os et
en bois de cerf conservés dans les collections du Musée du Bas Danube, Călăraşi et découvertes
pendant les recherches de surface et des fouilles de sauvetage menées par Dan Elefterescu dans
le site romain de Ostrov, dép. de Constanţa, Roumanie (Durostorum), situé au km 132 sur la
Route Nationale 3A, Bucureşti-Constanţa. Les objets sont datés en IIe – IIIe siècles de notre ère.
Deux proviennent des contextes stratigraphiques secondaires, fosses en relation avec l’existence
des ateliers pour la fabrication des objets en fer et en os (pièces DRS 3-4); autres deux ont été
récupérées hors des contextes (pièces DRS 1-2). Le répertoire typologique contient: enclume ayant
deux surfaces active sur métapodes de bovinés (DRS 1-2); enclume ayant deux surfaces actives
sur tibia de boviné (DRS 3); enclume ayant trois surfaces actives sur segment de merrain – bois de
cerf (DRS 4). L’analyse des traces spéciﬁques très expressive conservée sur les enclumes atteste
comme procédées de fabrication le débitage par sciage transversal (pièce DRS 4) et le façonnage
(préparation de la surface lisse) par entaillage, abrasion et raclage axial intense (pour toutes les
pièces). 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 2-3 mm environ; largeur 0,5-1 mm; 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.
On a aussi le cas où les surfaces lisses ont été ravivées par entaillage, abrasion, raclage (pièces
DRS 2-4; la pièce DRS 4 a été réaménagée deux fois). 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 (DRS 1). L’analyse étroite des stigmates de fabrication et de
l’utilisation a permis de proposer la reconstitution de la „biographie technologique” de chaque objet
(fabrication – utilisation – réaménagement (unique ou double) – réutilisation – abandon). En ce qui
concerne la Roumanie, des pièces semblables sur os longs, mandibules, coxal de boeuf et cheval,
aussi bien que sur segment de merrain on connaît dans les découvertes récentes de Istria – Basilica
extra muros et Basilique à crypte („Florescu”), dép. de Constanţa et Chitila, dép. de Ilfov – voir la
bibliographie. Au début des recherches les pièces de cette sorte ont été interprétées provisoirement
comme lissoirs pour le façonnage des textiles, des peaux, des artefacts lithiques ou métalliques
ou même comme support pour une „écriture bizarre” des Géto-Daces de la Plaine Roumaine
(Chitila). Mais leur rôle fonctionnel comme enclumes 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, Thanagoria), les sites mixtes
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greco-scythes et les sites des Gétes de l’aire nord-pontique datées largement entre le Ve siècle
avant n.è. et le Ve siècle de n.è. (voir Arnăut 2007) et celles du pourtour de la Méditerranée (Tunisie,
Portugal, Espagne, France) datées largement entre le Xe et le XVIIIe siècles (spécialement par les
ouvrages concernant les découvertes ibériques); récemment les données extensives ont été mises
très aimablement à notre disposition par le Dr. François Poplin; on lui exprime une fois de plus nos
vifs remerciements. Les résultats de la présente analyse contribue à l’augmentation du répertoire
de ce type d’objets connu dans cette partie de l’Europe et la meilleure connaissance de l’insertion
de l’industrie des matières dures animales dans les activités artisanales et sociales complexes dans
la Ie millénaire de notre ère au Bas Danube.

Cercetările arheologice din ultimele trei
decenii (periegheze şi săpături de salvare) efectuate în aşezarea romană de la Ostrov, jud.
Constanţa, km 132 (DN 3A, Bucureşti-Constanţa;
cod sit 62547.01) au permis recuperarea unor
materiale valoroase, de mare diversitate; este
vorba de numeroase artefacte din ceramică, metal,
sticlă, os, corn de cerb, monede etc., ca şi de
resturile unor cuptoare şi gropi pentru depozitarea
deşeurilor1. Se dovedeşte, astfel, caracterul meşteşugăresc quasi-exclusiv al aşezării în discuţie, ea
având legături economice şi foarte probabil
administrative cu Durostorumul, aﬂat la mai puţin
de 3,5 km spre vest2.
Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte în
mod detaliat patru piese din materii dure animale
(dintre care două inedite: DRS 2 şi DRS 3),
respectiv trei nicovale de os şi una din corn de
cerb, primele semnalate în situl menţionat. Este
vorba de artefacte relativ rare între descoperirile
de pe teritoriul României; ele sunt cunoscute în
literatura de specialitate internaţională încă de la
sfârşitul sec. al XIX-lea şi au stârnit numeroase
discuţii legate de rolul funcţional controversat3.
Piesele se păstrează în colecţiile Muzeului Dunării
de Jos din Călăraşi.
Pentru reperele metodologice ale analizei a se
vedea articolele şi studiile noastre recente4.
Artefactele de acest gen, desemnate cu termenul generic de nicovale5, erau ﬁxate într-un suport
de lemn special, pe un banc de lucru şi utilizate
la fasonarea secerilor de ﬁer, respectiv dinţarea,
prin batere (percuţie indirectă cu ajutorul unei
dăltiţe – poanson cu secţiune triunghiulară, a
părţii lor active – tăişul); este vorba atât de amenajarea iniţială a tăişului secerilor, cât şi de
repararea/reamenajarea acestuia6.

În general, sub raport tipologic, după numărul
feţelor nicovalelor (părţilor active) putem distinge
subtipurile, stabilite convenţional şi care reﬂectă,
desigur, stadiul utilizării artefactelor: cu o parte
activă (nicovală simplă); cu două părţi active
(nicovală dublă); cu trei părţi active (nicovală
triplă); cu patru părţi active (nicovală quadruplă);
subtip nedeterminabil.
Materiile prime scheletice utilizate pentru
amenajarea nicovalelor erau diverse: oase lungi
(metapodii, tibia), mandibule, coxal de vite, cal,
cămilă etc.; corn de cerb – segment de ax şi
de rază.
Analiza artefactelor urmăreşte înregistrarea
exhaustivă a detaliilor morfo-tipo-tehnologice şi
punerea în evidenţă a etapelor fabricării şi utilizării cu urmele lor speciﬁce, propunând reconstituirea etapelor „biografiei tehnologice” a
ﬁecărei piese.
Pentru redactarea articolului de faţă au fost
utilizate datele analizei exhaustive a pieselor în
microscopie optică de mică putere (măriri 4x –
40x)∗.
Nicovalele din materii dure animale sunt
realizate pe metapodii (2) şi tibia (1) de vită (Bos
taurus) sau pe segment de ax de corn de cerb
(Cervus elaphus); feţele active au fost obţinute
prin cioplirea razantă, intensă şi precisă, a uneia
sau mai multor feţe anatomice, abraziune şi raclaj,
în scopul amenajării unei suprafeţe plane sau
concave.
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
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activă îngustă. Şirurile rectilinii sau curbe de
alveole (impresiuni) triunghiulare alungite, lungi
în medie de cca 2-3 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: a) amenajarea şi utilizarea unei alte feţe active a nicovalei (se ajungea,
astfel, ca o piesă să aibă maximum patru feţe
active, corespunzând celor patru feţe anatomice
principale, amenajate şi utilizate succesiv) – cazul
piesei DRS 1; b) reamenajarea (unică sau dublă)
a suprafeţei deja utilizate prin cioplire, abraziune
sau raclaj cu unelte metalice, ca în etapa iniţială;
situaţia din urmă se constată în cazul pieselor
DRS 2-4.
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 (vezi piesa DRS 1); în acest caz,
piesa era abandonată sau, dacă lungimea sa
păstrată permitea, ea se folosea în continuare.
Nicovale amenajate pe metapodii, tibia,
maxilare, coxal etc. de bovine şi cal au fost semnalate recent pe teritoriul României; este cazul
pieselor descoperite la Histria-Basilica extra
muros şi Basilica cu criptă („Florescu”), jud. Constanţa8 şi Chitila, jud. Ilfov9. Acestea constituie şi
analogiile pieselor analizate cu acest prilej. O
menţiune specială se cuvine făcută asupra piesei
amenajate pe segment de ax de corn de cerb (DRS
4), datorită rarităţii folosirii acestei materii prime;
piese similare se cunosc de la Histria-Basilica cu
criptă („Florescu”)10 – piesă pe segment de ax;
Saharna Nouă, Republica Moldova – piesă pe
segment de rază11.
Pentru alte regiuni ale Europei şi Africa de
Nord, cunoaştem din literatura de specialitate
avută la dispoziţie zeci de piese, unele dintre ele
datate în epoca elenistică şi romană (sec. V î.e.n.
– V e.n.), descoperite în cetăţile greceşti din Bazinul Mării Negre (Olbia, Neapolis, Thanagoria),
aşezările scito-greceşti şi getice din regiunile
nord-pontice12, altele datate între sec. al X-lea –
al XVIII-lea, cunoscute în situri din Bazinul
Mediteranean (Franţa, Spania, Portugalia, nordul
Africii)13.
Ele au fost considerate, de-a lungul timpului,
polizoare pentru fasonarea ţesăturilor, a pieilor, a
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pietrei sau a lemnului (cazul pieselor descoperite
în regiunile nord-pontice sau al unora dintre cele
vest-europene) sau chiar suporturi pentru o
„scriere necunoscută” geto-dacică (cazul pieselor
de la Chitila). Rezolvarea definitivă recentă a
problemei rolului funcţional al acestor artefacte
„enigmatice” (acela de nicovale pentru dinţarea
secerilor) a beneficiat de observaţii asupra
comportamentului tehnologic în mediul etnograﬁc
iberic; astfel, s-a putut realiza reconstituirea
exactă a etapelor de fabricare şi utilizare prin
recurgerea la studiile experimentale14.
Urmele de utilizare pe care aceste artefacte le
păstrează sunt identice sau foarte apropiate
morfologic cu/de cele descoperite la Durostorum,
datorită rolului identic de nicovale pentru dinţarea
tăişului secerilor de ﬁer.
Lotul artefactelor IMDA descoperite la
Durostorum prezentat cu acest prilej contribuie,
în mod specific, la completarea repertoriului
descoperirilor şi a datelor referitoare la activităţile
meşteşugăreşti diverse aferente etapei de locuire
din sec. al II-lea – al III-lea e.n., 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 se reparau seceri.
Analiza nicovalelor de os (piese relativ rare,
nestudiate sistematic până acum – ne referim la
cele provenind din siturile de pe teritoriul României) atinge o problematică unică şi complexă
privind paleoeconomia şi tehnologia antică şi
interferenţa diverselor tipuri de industrii – în
cazul dat, cea a ﬁerului şi cea a materiilor dure
animale, respectiv metalurgia ﬁerului, prelucrarea
materiilor dure animale şi tehnicile agrare de
recoltare.
Repertoriul care urmează etalează datele
privind artefactele analizate: indicativ; contextul
descoperirii – coordonate stratigraﬁce; stare de
conservare; subtip; descriere; morfometrie (L
tot./L; lăţ./gros./diam. extremităţilor şi al PM;
lungimea PA pe ﬁecare faţă; lăţ. maximă/minimă
PA pe ﬁecare faţă; dimensiunile sunt indicate în
mm); indicativele sunt provizorii.
DRS 1 • Inv. 46000 (fig. 1). Cercetări
sistematice Dan Elefterescu. S II C. Datare: sec.
al II-lea e.n.15.
Metapod de vită (Bos taurus) – metatars
stâng, exemplar adult. Din piesă se păstrează un
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fragment distal, fracturat în vechime, foarte
probabil în timpul utilizării. Urme de exfoliere şi
coroziune; depuneri de oxid de mangan şi de
sediment aderent – concreţiuni nisipoase. Urme
de impact oblice, bine marcate spre ED (anatomică), rezultate prin aplicarea unor lovituri cu
tăişul unui topor sau secure.
Nicovală dublă; amenajarea a două feţe ale
metapodului. Debitajul: etapă tehnică absentă.
Fasonarea: eliminarea reliefului condililor epiﬁzari
pe ambele feţe (anterioară-dorsală şi posterioarăpalmară) şi amenajarea plană a feţelor diaﬁzare
(anterioară-dorsală şi posterioară-palmară) prin
PD/C oblică/razantă cu ajutorul toporului sau
securii şi Aa/Ao cu raşpelul sau cu polizorul litic
(gresie). Pe aceste feţe se păstrează şiruri scurte,
rectilinii, uneori suprapuse, formate din impresiuni
(alveole mici triunghiulare alungite, cu lungimea
de cca 2-3 mm şi lăţimea maximă de 0,5-1 mm),
dispuse transversal şi oblic faţă de axul lung al
piesei. Nu se observă urme de reamenajare.
Etapele biografiei tehnologice a piesei:
1. amenajarea PA pe faţa dorsală (1); 2. utilizare;
3. fracturare pe faţa dorsală; 4. amenajarea PA pe
faţa laterală (2); 5. utilizare; 6. abandon.
Morfometria: L 155; lăţ./gros. ED 29/27; lăţ./
gros. PM actuală 23/13; lungimea PA pe faţa
dorsală 140; lungimea PA pe faţa dorsală 130; lăţ.
maximă/minimă PA pe faţa dorsală 24/9; lăţ.
maximă/minimă PA pe faţa laterală 16/14.
DRS 2 • Fără nr. inv. (ﬁg. 2). Plajă, passim.
Periegheză Dan Elefterescu, 2008. Datare
probabilă: sec. al II-lea – al III-lea e.n.
Metapod de vită (Bos taurus) – metatars
drept, exemplar adult. Piesă fragmentară; lipseşte
PD, fracturată în vechime, probabil în timpul
utilizării şi recent; idem două mici sectoare pe
faţa palmară, la PM. Depuneri dense de oxid de
mangan.
Nicovală dublă; amenajarea a două feţe ale
metapodului. Debitajul: etapă tehnică absentă.
Fasonarea: amenajarea plană a feţelor diaﬁ zare
(anterioară-dorsală şi posterioară-palmară) prin
Aa/Ao. Pe aceste feţe se păstrează şiruri lungi,
rectilinii, uneori suprapuse, formate din impresiuni
(alveole mici triunghiulare alungite, cu lungimea
de cca 2-3 mm şi lăţimea maximă de 0,5-1 mm),
dispuse oblic faţă de axul lung al piesei. Urme de
reamenajare pe ambele feţe prin Aa/Ao.
Etapele biografiei tehnologice a piesei: 1.

amenajarea PA pe faţa plantară (1); 2. utilizare; 3.
reamenajare; 4. reutilizare; 5. fracturare parţială
pe PM – faţa plantară; 6. amenajarea PA pe faţa
dorsală (2); 7. utilizare; 8. reamenajare; 9.
reutilizare; 10. abandon.
Morfometria: L 171; lăţ./gros. EP 65/38; ED
actuală 46/19; lăţ./gros. PM 37,5/20; lungimea PA
pe faţa plantară 99; lungimea PA pe faţa dorsală
110; lăţ. maximă/minimă PA pe faţa plantară
42/31; lăţ. maximă/minimă PA pe faţa dorsală
31/12.
DRS 3 • Fără nr. inv. (fig. 3). Cercetări
sistematice Dan Elefterescu, 2009. S II C, G 41.
Datare: sec. al II-lea e.n.
Groapă menajeră aﬂată într-o zonă de margine
a aşezării, folosită pentru extragerea lutului. Din
inventarul complexului făceau parte: fragmente
de vase ceramice; numeroase fragmente de
corpuri costale de bovine şi ovicaprine, în curs de
prelucrare; numeroase fragmente de creuzete;
fragmente de tipare (în majoritate pentru turnarea
ﬁbulelor); bucăţi de tablă din bronz. Astfel, se
poate susţine ipoteza după care materialul provine
din curăţarea/reamenajarea unui atelier metalurgic.
În complex au mai apărut două monede (Marcus
Aurelius; Antoninus Pius; determinări făcute de
Mihai Dima). Complexul, ca şi urmele din
întreaga zonă (carieră de lut-platformă pentru
depozitarea resturilor diverse) se datează în
perioada de început a aşezării (sec. al II-lea e.n.).
Tibia de vită (Bos taurus) – tibia dreaptă,
exemplar adult. Piesă întreagă; PP a fost fracturată
în vechime, probabil pentru extragerea măduvei.
Depuneri dense de oxid de mangan şi de sediment
aderent – concreţiuni nisipoase.
Nicovală dublă; amenajarea a două feţe ale
tibiei. Debitajul: etapă tehnică absentă. Fasonarea:
amenajarea plană a feţelor diaﬁzare (anterioarăcranială şi posterioară-caudală) prin PD/C şi Ra
cu ajutorul unei lame metalice (probabil de cuţit).
Pe aceste feţe se păstrează şiruri lungi, rectilinii,
uneori suprapuse, formate din impresiuni (alveole
mici triunghiulare alungite, cu lungimea de cca
2-3 mm şi lăţimea maximă de 0,5-1 mm), dispuse
oblic faţă de axul lung al piesei. Urme de
reamenajare pe faţa cranială (1) prin Ra.
Etapele biografiei tehnologice a piesei:
1. amenajarea PA pe faţa cranială (1); 2. utilizare;
3. reamenajare; 4. reutilizare; 5. amenajarea PA
pe faţa caudală (2); 6. utilizare; 7. abandon.
Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu“
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Morfometria: L tot. 216; lăţ./gros. EP actuală
39/37; ED 69/44; lăţ./gros. PM 41/26,5; lungimea
PA pe faţa cranială 140; lungimea PA pe faţa
caudală 75; lăţ. maximă/minimă PA pe faţa
cranială 35/33; lăţ. maximă/minimă PA pe faţa
caudală 35/25.
DRS 4 • Inv. 34786 (fig. 4). Cercetări de
salvare Dan Elefterescu, 1988. G 21. Datare: a
doua jumătate a sec. al II-lea – prima jumătate a
sec. al III-lea e.n.16.
Groapă menajeră; din inventarul acesteia s-au
recuperat monede emise la: Nicopolis (Septimius
Severus, Caracalla Augustus); Philippopolis
(Commodus); Nicae (Septimius Severus, Caracalla
Augustus); Marcianopolis (Macrin, Diadumenian,
Elagabal)17.
Corn de cerb (Cervus elaphus) – segment de
ax stâng, recoltat de pe segmentul bazal, între raza
2 şi raza 3; exemplar adult. Piesă întreagă.
Exfolieri, coroziune, depuneri superﬁciale de oxid
de mangan. Nicovală triplă; amenajarea a trei
suprafeţe ale axului. Debitajul: extragerea
segmentului de ax prin TT cu ferăstrăul. Fasonarea: amenajarea quasi-plană a suprafeţelor
axului (laterală; mediană; posterioară-caudală)
prin PD/C oblică/razantă şi Ra cu ajutorul unei
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lame metalice (probabil de cuţit). Faţa caudală (3)
a fost amenajată pe două planuri. Pe feţele laterală
şi mediană se păstrează şiruri lungi, rectilinii,
uneori suprapuse, formate din impresiuni (alveole
mici triunghiulare alungite, cu lungimea de cca
2-3 mm şi lăţimea maximă de 0,5-1 mm), dispuse
oblic faţă de axul lung al piesei. Urme de reamenajare dublă prin Ra pe faţa mediană (1) şi
caudală (3) şi reamenajare unică pe faţa laterală
(2). Faţa caudală (3) nu a mai fost utilizată după
a doua reamenajare, piesa ﬁind abandonată.
Etapele biografiei tehnologice a piesei:
1. amenajarea PA pe faţa mediană (1); 2. utilizare;
3. reamenajare 1; 4. reutilizare; 5. reamenajare 2;
6. reutilizare; 7. amenajarea PA pe faţa laterală
(2); 8. utilizare; 9. reamenajare; 10. reutilizare;
11. amenajarea PA pe faţa caudală (2); 12. utilizare; 13. reamenajare 1; 14. reutilizare; 15. reamenajare 2; 16. abandon.
Morfometria: L tot. 126; diam. EP 51/46;
diam. ED 51/42; diam. PM 43/41; lungimea PA
pe faţa mediană 119; lungimea PA pe faţa laterală
120; lungimea PA pe faţa caudală 120; lăţ.
maximă/minimă PA pe faţa mediană 35/25; lăţ.
maximă/minimă PA pe faţa laterală 25/20; lăţ.
maximă/minimă PA pe faţa caudală 25/20.

Note
1 Cercetările au fost efectuate de Dan Elefterescu –
Elefterescu 2005; Elefterescu 2008; Elefterescu
2009a; Elefterescu 2009b; Dima, Elefterescu
2009.
2 Aşezarea este cunoscută în literatura de specialitate
încă din primele decenii ale sec. al XX-lea –
Arginteanu 1920; Culică 1978, p. 113; Muşeţeanu
2003, p. 14-15.
3 Semenov 1970; Peters 1986; Arnăut 2007; Briois,
Poplin, Rodet-Belarbi 1997; Esteban Nadal,
Carbonell Roure 2004; Rodet-Belarbi, Esteban
Nadal, Forest 2007; Moreno-Garcia, Pimenta, Ruas
2005; Moreno-Garcia, Pimenta, López Aldana,
Pajuelo Pando 2007 – toate cu bibliograﬁa; Poplin
2007a; Poplin 2007b.
4 Beldiman, Sztancs 2007a; Beldiman, RusuBolindeţ, Sztancs 2007; Beldiman, Rusu-Bolindeţ,
Bădescu, Sztancs 2008a; Beldiman, Rusu-Bolindeţ,
Bădescu, Sztancs 2008b; Beldiman, Sztancs 2009a;
Beldiman, Sztancs 2009b; Beldiman, Sztancs
2009c; Beldiman, Sztancs, Rusu-Bolindeţ, Achim,
Elefterescu, Bădescu 2009; Beldiman, Achim,

Sztancs 2009.
5 Datele asupra nicovalelor din materii dure animale
pentru dinţarea secerilor ne-au fost puse la
dispoziţie recent de dr. François Poplin (Muséum
National d’Histoire Naturelle, Paris); domnia sa
studiază, de peste trei decenii această complexă
problematică; îi adresăm mulţumirile noastre şi cu
ocazia prezentă.
6 Briois, Poplin, Rodet-Belarbi 1997; Esteban Nadal,
Carbonell Roure 2004; Rodet-Belarbi, Esteban
Nadal, Forest 2007; Moreno-Garcia, Pimenta, Ruas
2005; Moreno-Garcia, Pimenta, López Aldana,
Pajuelo Pando 2007 – toate cu bibliograﬁa; Poplin
2007a; Poplin 2007b.
∗ Contribuţiile drd. Diana-Maria Sztancs la realizarea
prezentului articol (aspecte metodologice ale
studiului IMDA; analiza microscopică a pieselor;
alimentarea bazei de date; identificarea şi
organizarea referinţelor bibliograﬁce) se înscriu în
programul de pregătire pentru doctorat iniţiat în
2007 la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,
Şcoala Doctorală („Investeşte în oameni! PROIECT
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Abrevieri în text
Aa = abraziune axială;
Ao = abraziune oblică;
diam. = diametru;
DN = Drumul naţional;
DRS = Durostorum;
ED = extremitatea distală;
EP = extremitatea proximală;
G = groapa; gros. = grosimea;
L = lungimea;
L tot. = lungimea totală;

MP = metapod;
PA = partea activă;
PD = partea distală;
PD/C = percuţie directă/cioplire;
PM = partea mezială;
PP = partea proximală;
Ra = raclaj axial;
S = secţiunea;
TT = tăiere transversală.
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Fig. 1. Ostrov-Durostorum. Nicovală pe metapod de vită (DRS 1) – vederi generale şi detalii.
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Fig. 2. Ostrov-Durostorum. Nicovală pe metapod de vită (DRS 2) – vederi generale şi detalii.
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Fig. 3. Ostrov-Durostorum. Nicovală pe tibia de vită (DRS 3) – vederi generale şi detalii.
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Fig. 4. Ostrov-Durostorum. Nicovală pe segment de ax de corn de cerb (DRS 4) – vederi generale şi detalii.
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Amulete de tip „Măciuca lui Hercule”
(Herkuleskeule) descoperite la Durostorum
Dan Elefterescu

Résumé
L’article présente un petit lot composé par quatre pendeloques-amulettes en os de type
„Herkuleskeule”, conservé dans les collections du Musée du Bas Danube, Călăraşi et découvert
récemment dans le site romain placé sur le territoire de la comm. Ostrov, dép. de Constanţa,
Roumanie (Durostorum), situé au km 132 sur la Route Nationale 3A, Bucureşti-Constanţa. Les
objets sont datés au IIIe siècle de notre ère.

Obiectul lucrării de faţă îl constituie prezentarea detaliată a patru amulete din os, aﬂ ate în
colecţiile Muzeului Dunării de Jos din Călăraşi.
Ele au fost descoperite în aşezarea romană de la
Ostrov, jud. Constanţa, km 132 (DN 3A,
Bucureşti-Constanţa), cod sit 62547.011.
Aşa cum deja se cunoaşte, aşezarea menţionată
avea un caracter meşteşugăresc quasi-exclusiv,
evidenţiat prin recoltarea în perimetrul său a mii
de piese mărunte din ceramică, metal, os, corn şi
sticlă, multe rebutate, ca şi prin identiﬁ carea a
numeroase urme aparţinând cuptoarelor şi a
gropilor cu deşeuri diverse2.
Inv. 53378. Plajă, passim, Dan Elefterescu.
Fig. I/1∗.
Piesă întreagă. Tronconică cu capătul inferior
rotunjit. Capătul superior, mai subţire terminat cu
un anou de prindere, este delimitat de corp printr-o mulură delimitată de câte un guler. Se păstrează, în mod excepţional, şi două verigi (prinse
una în alta), lucrate simplu din sârmă subţiată la
un capăt, capăt ce este înfăşurat pe după îndoire;
astfel de verigi (inele, cercei, anouri) sunt bine
documentate în lumea romană, uneori fiind
realizate şi din metale nobile. Culoare alb-gălbuie
în sfertul inferior, pe restul suprafeţei culoare
verzui-măslinie în urma contactului cu cele două

verigi metalice. L totală = 120 mm; L = 72 mm;
diam. vârf = 5,8 mm; diam. bază = 7,3 mm.
Inv. 41635. Plajă, passim, Dan Elefterescu.
Fig. I/2.
Piesă întreagă. Tronconică cu capetele rotunjite. Capătul superior, mai subţire, ornamentat cu
patru caneluri ce delimitează o zonă mai lată, pe
care se aﬂă oriﬁciul de prindere. Lucrătură îngrijită, fără pretenţii. Culoare gălbui-maroniu-roşcat.
L = 69,4 mm; diam. vârf = 5,4 mm; diam.
bază = 10,3 mm.
Analogii: Poiana (aşezarea geto-dacă)4.
Inv. 41634. Plajă, passim, Dan Elefterescu.
Fig. I/3.
Piesă fragmentară. Tronconică; în jumătatea
superioară proﬁlul uşor turtit. Capătul superior,
aplatizat, pare asemănător cu al piesei precedente.
Lucrătură îngrijită, fără pretenţii. Culoare alburie
cu pete negricioase. L păstrată = 64 mm; diam.
bază = 8,9 mm.
Analogii: Poiana (aşezarea geto-dacă)5.
Inv. 38785. G33, SIIC, 166, cercetări sistematice, Dan Elefterescu. Fig. I/4.
Piesă fragmentară. Formă tronconică, având
capătul inferior (cel puţin) rotunjit. Profil
turtit. Capătul superior pare asemănător cu al
pieselor precedente. Lucrătură îngrijită. Culoare
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gălbui-maronie. L păstrată = 64,2 mm; diam. vârf
= 6,9/9,2 mm.
Subscriem părerii cvasigenerale că astfel de
piese reprezintă copii modeste (atât din punctul
de vedere al materialului utilizat, cât şi din cel al
execuţiei) după pandantivele-amuletă din aur de
tip „Măciuca lui Hercules” („Herkuleskeule”).
Sunt cunoscute din literatura consultată peste
100 de astfel de amulete, descoperite pe tot
întinsul lumii romane, din Britannia până în
Ucraina şi având o datare foarte largă, din sec. al
III-lea d.Ch. până în sec. al X-lea d.Ch.6.
Unele piese de acest tip au fost semnalate şi
pe teritoriul Dobrogei7.
Alte piese similare de aur au mai fost
descoperite la Serdica8 şi la Potaissa9.
Ca o confirmare a celor de mai sus putem
menţiona o piesă de os, de mici dimensiuni (L =
28 mm), descoperită la Sávgár şi aﬂată actualmente
în colecţiile Muzeului Naţional al Ungariei, piesă
aproape identică cu cele din aur10.
De la Novae provin două piese asemănătoare,
care sunt datate în sec. al III-lea – al IV-lea d.Ch.11.
În Dacia piese asemănătoare apar la Apulum12,
Veţel13, Agnita14, Sucidava-Celei15.
Din necropola romană târzie (sec. al IV-lea
d.Ch.) de la Ságvár, dintr-un mormânt de copil,
provine o amuletă uşor diferită, de dimensiuni

foarte mici16.
O datare mai târzie (sfârşitul sec. al V-lea –
sec. al VI-lea d.Ch.) avem pentru o piesă descoperită în Gallia17.
Mânerul din os (de tip „Măciuca lui Hercules”) al unei oglinzi, descoperit într-un mormânt
de la periferia Romei, a fost datat la sfârşitul
sec. I şi începutul celui următor18.
Tot o datare timpurie are o piesă cu clare
asemănări, descoperită la Corinth19.
Ţinând cont de faptul că datarea complexelor
de la Durostorum (în marea lor majoritate, gropi
menajere), al căror material a fost recuperat prin
săpături de salvare şi sistematice se plasează între
sec. al II-lea şi a doua decadă a sec. al III-lea
d.Ch. (datare pe baza tipologiei ceramicii, dar
susţinută prin descoperiri monetare), considerăm
că putem încadra piesele discutate în cursul
sec. al III-lea d.Ch.
Este posibil ca pandantivele prismatice (din
corn), provenind din necropolele sarmatice şi din
cele aparţinând culturii Sântana de Mureş-Cerneahov20 să îşi aibă originea, eventual cu pierderea sau schimbarea semiﬁcaţiilor, în pandantivul
de tip „Herkuleskeule”. Este sugestivă, în acest
sens, descoperirea, la Târgu-Mureş, a două
pandantive, neornamentate, apropiate tipologic
de piesele de la Durostorum21.

Note
1 Aşezare cunoscută în literatura de specialitate
(Arginteanu 1920, p. 1; Culică 1978, p. 113;
Muşeţeanu 2003, pp. 14-15) ca având legături
economice şi foarte probabil administrative cu
Durostorumul, aﬂat la mai puţin de 3,5 km spre
vest.
2 Elefterescu 2005, p. 221; Elefterescu 2008;
Elefterescu 2009.
∗ Desenele au fost executate de doamna Gabi Dobre,
desenator la Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi.
3 Teodor, Nicu, Ţau 1997, fig. 33.3, nr. 547,
considerat ac de păr, sec. I d.Ch., p. 85.
4 Teodor, Nicu, Ţau 1997, fig. 33.5, nr. 548,
considerat ac de păr, sec. I d.Ch., p. 85.
5 Vladkova 1998, p. 106.
6 Durostorum (Popović, Donevski 1999, ﬁg. 3.6, p.
27, sarcofag de piatră, monedă de la Elagaballus,
prima jumătate a sec. al III-lea d.Ch.); Noviodunum
(Simion 1977, pl. X.7, pp. 130-131); Beroe-PiatraFrecăţei (Petre 1987, pl. 73bis, nr. 107d, piesa
apare alături de câteva mărgele din sticlă în

mormântul C135. Mormântul, care aparţine unui
copil, este datat pe baza analogiilor ceramice în sec.
al IV-lea d.Ch., pp. 38-39.
7 Ruseva-Slokoska 1991, nr. 133, sec. II-III d.Ch.,
p. 151.
8 Bărbulescu 1994, ﬁg. 37.1, p. 178.
9 Bíró 1994, pl. XI. 92, p. 29.
10 Vladkova 1998, Tip. III, fig. 4, pp. 105-106,
Vladkova 1999, Tip III, ﬁg. 4, pp. 287-288.
11 Rodean, Ciugudean 1999, pl. III.2, sec. II-III d.
Ch., p. 253.
12 Cociş, Alicu 1993, 194, pl. XVI.3, sec. II-III d.Ch.,
p. 124.
13 Cociş, Alicu 1993, 150, pl. XVI.5, sec. II-III d.Ch.,
p. 121.
14 Toropu, Tătulea 1987, ﬁg. 38-39, sec. IV-VI d.Ch.,
p. 126.
15 Burger 1966, M 131, ﬁg. 85, 102 şi 131.7.
16 D`Archimbaud 1994, ﬁg. 165.262, II, fosse 712,
faza IV-V, p. 221.
17 Virgili, Viola 1990, ﬁg. 194, p. 104.
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18 Davidson 1952, pl. 89.1487, obiect din os (L = 93
mm), perioadă elenistică sau romană, p. 195.

121

19 Diaconu 1962.
20 Ioniţă 1966, ﬁg. 22.8-9, p. 236.
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os de type „Herkuleskeule”: 1 Inv. 53378; 2 Inv.

41635; 3 Inv. 41634; 4 Inv. 38785.

Fig. 1. Ostrov-Durostorum. Pandantive-amulete de os de tip „Herkuleskeule”: 1 Inv. 53378; 2 Inv. 41635;
3 Inv. 41634; 4 Inv. 38785.
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Eschyle, Sophocle et Charnabon,
ou la mystérieuse affaire des Mystères
Zoe Petre
Université de Bucarest

Les Mystères d’Eleusis sont à tel point
présents dans l’histoire athénienne que l’historiographie moderne y voit plutôt des certitudes
que des problèmes. Il n’y a qu’à rappeler la place
d’Eleusis dans les récentes analyses archéologiques
et historiques de l’époque géométrique, ou bien
le grand débat des années ’60 du siècle passé
autour des questions du régionalisme attique, du
rôle de l’appropriation des rites et des fêtes
d’Eleusis par la cité archaïque dans la construction
imaginaire de l’unité athénienne, pour prouver
que les rapports entre le sanctuaire d’Eleusis et
Athènes représentent depuis longtemps une pièce
importante du dossier de l’histoire de la cité.
L’on a moins relevé, néanmoins, le caractère
problématique - voire les contradictions du statut
athénien des Mystères d’Eleusis au Ve siècle,
lorsque les rites éleusiniens sont à la fois une
réalité cultuelle des plus éclatantes et un outil
politique majeur de la cité en expansion, mais
aussi l’objet d’une série, unique par ses proportions
et par ses conséquences, d’actes d’impiété et de
désacralisations scandaleuses.
Où situer, dans cette réalité si contradictoire,
les rapports entre le théâtre et les Mystères? Ce
rapport ne peut pas être ignoré, surtout si l’on
prend pour point de départ le caractère performatif,
de scénario dramatique, des cérémonies initiatiques d’Eleusis 1. Les reconstitutions des rites
que la recherche récente propose sont par leur
nature même dramatiques, puisque l’on présume
que les mystes, les mystagogues et les époptes
imitaient la quête des deux déesses en errant dans
les ténèbres soudain déchirées par la vision
éclatante des Anaktores trônant dans le saint des
saints du Télésterion. «Au cœur des Mystères il
y a un drame», écrivait il y a une dizaine d’années
Kevin Clinton, en soulignant la singularité des
rites d’Eleusis comme mise en scène du mythe2.

Ce tableau vivant serait, de surcroît, à mettre
en rapport avec la refonte du culte d’Eleusis
datant du milieu du VIe siècle av. J. C – donc à
peu près de la même époque où les premières
représentations dramatiques de Thespis auraient
inauguré le théâtre attique. Cet âge qu’à la suite
de Louis Gernet j’avais nommé jadis l’âge de la
représentation, est une époque où même la
tyrannie (celle de Pisistrate à Athènes, mais qui
est loin d’être la seule) se met en scène ellemême 3. Dans cette multiplication d’épisodes
histrioniques, les afﬁnités entre le théâtre et les
rites d’initiation foisonnent, et une lecture en
miroir de ces deux types de fêtes, religieuses
autant que politiques au sens le plus large du mot,
les fait s’éclairer réciproquement à bien des
égards. Une telle lecture suggère une connivence
de l’imaginaire qui a généré ces deux formes, tout
aussi complémentaires qu’incompatibles, de mise
en scène du mythe par la cité – les Mystères d’un
côté, le drame de l’autre.
Complémentaires, car, tout comme le théâtre,
qui est non seulement un spectacle, mais aussi
une institution politique, les Mystères sont aussi
des rites assumés par la cité, qui réunit son Conseil le lendemain des fêtes initiatiques d’Eleusis,
comme elle réunit l’Assemblée le lendemain des
concours dramatiques des Dionysies, aﬁn d’en
examiner le déroulement et la mesure où chacun
des dignitaires responsables de leur organisation
s’est bien acquitté de sa tâche.
Incompatibles, d’autre part, car il y a une
opposition de nature entre le silence imposé aux
initiés par les rites d’Eleusis et le théâtre, qui met
en scène aussi bien ses drômena que ses legomena,
pour ainsi dire. La dominante des Mystères –
l’interdiction d’en parler – se situe en parfait
contraste non seulement avec le drame, mais aussi
avec la cité qui se donne à voir au théâtre. Surtout
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à Athènes, où le nom même de la démocratie
était, selon Hérodote, isegoria, le droit égal à la
parole publique, le silence qui entoure les
initiations d’Eleusis a d’autant plus de force qu’il
s’oppose à la fois au caractère essentiellement
public de la parole politique 4 et au caractère
exceptionnellement ouvert des Mystères, qui
admettent la participation aussi bien des femmes,
des étrangers et des esclaves, et n’excluent que
ceux qui n’ont pas accès à la parole grecque, tout
en interdisant aux participants l’usage de cette
parole même en dehors du cercle des initiés.
Pour Eschyle, comme pour ses successeurs,
le silence et le secret sont anti-politiques par
déﬁnition. J’avais proposé jadis de lire l’Orestie
comme un drame de la confrontation du silence à
la parole libre: dès les premiers vers de l’Agamemnon, le guetteur parle du silence qu’il
s’impose – avec des mots identiﬁés par Headlam
déjà5 comme provenant des Mystères; le chœur
évoque le bâillon empêchant Iphigénie de crier sa
révolte, les mensonges et les silences de Clytemnestre, talaina Peithô, sont porteuses de mort,
le silence de Cassandre ouvre le ban des énigmes
qui ressemblent trop à des incantations maléﬁques
et à une prophétie de malheur. Egisthe enfin
instaure sa tyrannie en forçant le chœur à se taire.
Dans les Choéphores, c’est Oreste – cet éphèbe
dont la nourrice rappelle les balbutiements
enfantins – qui se charge des paroles trompeuses
et même de l’imitation mensongère d’un dialecte
étranger. Par contre, à la ﬁn du drame, la parole
claire d’Athéna rend hommage aux yeux de
Peithô, la bonne Persuasion dont la parole a
envoûté les Erynnies en les transformant en
Euménides6.
Or, la seule indication qui semble certaine
quant au rapport d’Eschyle avec les Mystères en
fait un transgresseur qui aurait rompu le silence
rituel en faveur de la parole poétique: Eschyle
aurait été accusé d’impiété pour avoir révélé dans
ses drames des secrets réservés aux initiés
d’Eleusis. Il y a, par ailleurs, deux versions difﬁcilement reconciliables à ce sujet, car l’Ethique à
Nicomaque, qui a pour elle l’autorité du Stagyrite,
en parle à propos des actes commis involontairement, par ignorance de leur vraie nature: on
peut, observe Aristote, être ignorant de ce qu’on
fait, comme par exemple lorsque les gens disent
que «cela leur a échappé en parlant», ou «qu’ils

ne savaient pas qu’il s’agissait de choses
secrètes», comme Eschyle à propos des Mystères7.
A l’opposé de Mozart, qui avait délibérément
révélé des thèmes maçonniques dans sa Flûte
enchantée, le poète athénien n’aurait donc
reproduit que par inadvertance des formules dont
il ignorait le caractère rituel et initiatique. De la
défense qu’Aristote attribue au poète, Clément
d’Alexandrie déduisait qu’Eschyle avait prouvé
qu’il n’avait jamais été initié à Eleusis8.
Au demeurant, sans l’autorité difficile à
contester d’Aristote, peu de savants modernes
auraient imaginé qu’Eschyle n’avait pas eu la
curiosité de se faire initier dans les mystères,
cependant très populaires, et célébrés, de surcroît,
dans le sanctuaire de sa propre ville de naissance.
Est-ce cependant ce que nous dit Aristophane?
Lorsque, dans Les Grenouilles, Dionysos enjoigne
aux deux poètes se préparant à l’épreuve de
demander la protection des dieux, c’est à Déméter
qui a nourri son esprit qu’Eschyle adresse sa
prière, en lui demandant très précisément d’être
digne de ses Mystères9. Héraclide du Pont (fr. 170
Wehrli) présente une version beaucoup plus
dramatique des faits: Eschyle avait affronté le
risque, kinduneuonto, de porter sur la scène des
épisodes qui semblaient être tirés des initiations
secrètes, ce qui avait provoqué la révolte des
spectateurs; sur le point d’être lapidé, il se serait
réfugié auprès de l’autel de Dionysos, d’où il
aurait été sauvé par son frère Ameinias, qui avait
perdu une main à Salamine, et qui, exhibant son
moignon, aurait rappellé aux Atheniens l’héroisme
des trois frères combattants – lui-même, Eschyle
ainsi que leur autre frère, Kynégeiros. Cette
version sera ampliﬁée parAelien (VH 5.19) qui
fait intervenir l’Aréopage en tant qu’intercesseur
d’abord entre Eschyle et la foule en fureur, ensuite
peut-etre aussi en tant que responsable de
l’acquittement du poète (bien que là Aelien parle
d’un dikasterion anonyme). On peut, à la limite,
lire cette aventure en accord avec le passage
d’Aristote exonérant le poète par l’ignorance,
comme le fait Clément d’Alexandrie (Strom. 2.14,
60.3), ou en y retrouvant, comme le fait Héraclite,
la preuve de la malveillance des Athéniens envers
les grands hommes, tels non seulement Eschyle,
mais aussi Homère (fr. 169 Wehrli). On peut, par
ailleurs, considérer que, puisque l’ignorance du
poète était authentique, elle serait la preuve aussi
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bien du prestige encore hésitant des initiations
d’Eleusis, que du peu d’intérêt qu’Eschyle portait,
en ﬁn de compte, aux révélations mystiques.
Il n’y a point d’indice nous permettant
d’identifier le drame qui avait fait l’objet de
l’accusation. La seule hypothèse clairement
formulée quant au secret révélé par Eschyle reste
celle, indémontrable, de Salomon Reinach: dans
une étude de 1919, ce savant proposait comme
explication de l’anecdote un passage du deuxième
livre des Histoires d’Hérodote où, à propos de la
similitude des dieux grecs avec ceux des
Egyptiens, l’historien observait que c’est de là
que le poète Eschyle, ﬁls d’Euphorion, a tiré une
opinion…qu’on ne trouve chez aucun de ses
prédécesseurs: il a imaginé de faire d’Artémis la
ﬁlle de Déméter10.
Indémontrable, puisqu’il nous est d’autant
plus difﬁcile d’identiﬁer la révélation d’un secret
que l’on connaît encore moins qu’Eschyle, cette
hypothèse risque par ailleurs de se multiplier à
l’inﬁni, car le commentateur anonyme d’Aristote
auquel on doit le plus de détails sur cette affaire
énumère plusieurs tragédies «suspectes»: les
Archères, les Prêtresses et Sisyphe Roulant le
rocher, ainsi qu’Iphigénie et Œdipe.
Un article de George Thomson, sur les traces
d’une recherche inachevée de William Headlam,
identiﬁait dans les tragédies d’Eschyle un nombre
assez important de syntagmes dont il retrouvait
l’origine dans le vocabulaire sacré des initiations11.
Du moins pour l’essentiel, on doit lui donner
raison: les mots de la sphère du non-dit, par
exemple, ou bien de la rédemption, sôteria, de la
perfection et du bonheur, peuvent sans doute
s’insérer dans une matrice dérivée des legomena
d’Eleusis. Niobè, la tête couverte d’un voile,
assise, muette de douleur, sur la tombe de ses
enfants 12 , peut bien avoir rappelé Déméter
écroulée et son rocher d’Eleusis, tandis que la
lumière des torches jaillissant des ténèbres, à la
ﬁn de l’Orestie, ressemble assez à une «citation»
visuelle des révélations éleusines13.
Est-ce dire pourtant qu’Eschyle avait pris le
risque d’enfreindre la loi du silence, pour assumer
une vocation prophétique et une vison eschatologique cohérente dans son théâtre? Ce qui
semble échapper à l’analyse de Thomson, c’est la
manière bien eschyléenne de tisser d’un texte à
l’autre des liens novateurs et de retravailler les
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mots aﬁn de surimposer des sens nouveaux aux
formules sacrées, qui lui servent tantôt pour parler
de l’atroce jubilation de Clytemnestre, tantôt pour
exprimer le bonheur retrouvé à la fin des
Euménides, tout comme des éléments du vocabulaire et des rites du sacrifice lui permettent
ailleurs de mettre en scène des sacrifices
corrompus et des crimes, en contraste violent avec
l’ordre harmonieux de la cité14.
N’oublions surtout pas que c’est de théâtre,
et non de théologie qu’il s’agit. La possibilité
qu’Eschyle n’ait jamais senti le besoin de subir
l’initiation à Eleusis devrait nous mettre en garde
contre toute surinterprétation de sa pensée et nous
rendre méﬁants à une lecture par trop ésotérique
de ses drames. Il me paraît tout à fait probable
que, inventeur du langage théâtral s’il en fût,
Eschyle – avec sa bouche sans mors, sans
retenue, sans barrière aucune, ce bavard que rien
n’effraie, fagoteur de mots hautains et pompeux,
comme aussi des silences solennels et mystérieux
que son rival Euripide dénonce dans Les
Grenouilles – avait glané des expressions chargées
de signiﬁcations multiples dans toutes les traditions par lui connues, orales et écrites, d’Homère
aux histoires de revenants et des formules
sacriﬁcielles aux incantations, en passant par la
sonorité étrange des noms persans, comme aussi
par les périphrases du vocabulaire institutionnel
le plus récent de sa cité, afin de bricoler sa
Kunstsprache de génie et de bâtir cet univers
violent et grandiose qu’est l’univers tragique15.
Tout comme la façon dont il reprenait,
remodelait, réorganisait le mythe qui était la
matière première de ses drames, Eschyle réinventait ainsi les paroles – et les silences – susceptibles de communiquer aux spectateurs «la terreur
et la pitié». Je crois, en fin de compte, que le
poète évoquait souvent dans ses drames une
atmosphère initiatique dont les formules empreintes de mystérieuses polysémies suggéraient
parfois l’extase, ou bien l’aspiration des mortels
à conquérir une béatitude éternelle dans l’au-delà.
Initiations dionysiaques, quêtes initiatiques, évocations de revenants porteurs d’une connaissance
secrète de la vie et de la mort se rejoignent dans
le théâtre d’Eschyle; plus ou moins délibérées,
toutes ces paraphrases rappelaient par leur
solennité des formules sacrées, et maint passage
de ses 90 drames pouvait sans doute être entendu
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par des initiés comme un écho des rites d’Eleusis.
Mais ces emprunts s’organisent en ﬁn de compte
selon une pensée structurante qui était moins
religieuse que poétique d’abord et politique – au
sens le plus large du mot) en fin de compte,
témoin d’un immense effort d’arracher la pensée
des oxymora du rituel et de la logique du mythe
aﬁn de remplacer la violence chaotique du passé
par l’ordre de la cité16.
En 468 av. J.C., le jeune Sophocle débutait
triomphalement dans les concours tragiques en
surclassant Eschyle avec une trilogie dont l’un
des drames s’intitulait Triptolème 17. De toute
évidence, le drame se rapportait à la tradition du
héros civilisateur d’Eleusis, qui parcourait
l’oikoumène pour y disséminer, avec les secrets
de la culture céréalière, l’enseignement sacré des
rites de Déméter. Cette mission sacrée du héros
attique est ﬁgurée dès la ﬁn du VIe siècle av. J.C.
sur les vases, et les images liées au voyage du
héros deviennent particulièrement fréquentes
après 478 av. J.C., en faisant de Triptolème un
personnage central de la propagande athénienne,
au moment même où la cité afﬁrmait sa vocation
hégémonique; le drame de Sophocle débutant est
souvent cité parmi les témoignages littéraires de
cette vogue du héros incarnant la fonction
civilisatrice de la cité d’Athènes18.
Les commentaires s’arrêtent généralement à
ces considérations liminaires, sans même rappeler
une hypothèse des plus intéressantes, formulée
jadis par Schoenenfeld dans une dissertation de
1886 sur les lexicographes anciens19. Le savant y
remarquait un détail négligé par la suite, à savoir
que, dans une citation du grammairien Hérodien,
provenant sans aucun doute du Triptolème de
Sophocle, apparaissait le nom étrange d’un roi des
Gètes, Charnabon20. Or, ce même nom apparaissait
aussi dans un passage des Astronomiques d’Hygin.
Pour expliquer l’origine de la constellation
Serpentarius, ou Anguitenens – en grec
Ophiouchos – l’astronome citait Hégésianax, un
érudit de la ﬁn de l’âge hellénistique, avec une
légende qui faisait s’affronter le héros Triptolème
et un roi gète du même nom de Charnabon. La
survivance de deux traditions indépendantes l’une
par rapport à l’autre, mais associant toutes les
deux à la saga de Triptolème le même nom
étrange d’un roi barbare, Charnabon, est tout à
fait improbable, et Schoenenfeld en concluait que

le passage d’Hygin dérivait en dernière instance
de la tragédie de Sophocle.
Voici le texte des Astronomiques d’Hygin:
Ophiuchus, que nos écrivains ont appelé le PorteSerpent, se trouve au-dessus du Scorpion, tenant
dans ses mains un serpent qui l’enlace autour de
la taille. Selon la plupart, il s’appelle Charnabon
et était le roi des Gètes qui habitent la Thrace. Il
exerça son pouvoir à la même époque où, pour la
première fois, les semences des céréales furent
confiées aux mortels, pense-t-on. Car Cérès,
comblant les hommes de ses bienfaits, plaça sur
un char attelé de dragons Triptolème, dont elle
avait été la nourrice (c’est lui qui fut, le premier
de tous, dit-on, à se servir d’une roue pour ne pas
retarder sa course), et elle lui donna l’ordre de
parcourir le territoire de tous les peuples en
distribuant les semences, pour leur permettre
ainsi qu’à leurs descendants de s’éloigner de la
vie sauvage. Arrivé chez le roi des Gètes, dont
nous avons parlé plus haut, il fut d’abord reçu
par lui selon les lois de l’hospitalité. Puis, surpris
dans un guet-apens, non comme un étranger
bienfaisant, mais comme un ennemi des plus
cruels, lui qui s’apprêtait à prolonger la vie
d’autrui faillit bien perdre la sienne. Car sur
l’ordre de Charnabon, un de ses dragons fut tué,
pour empêcher Triptolème, qui avait flairé les
préparatifs d’un guet-apens, d’espérer trouver un
secours dans son char, mais Cérès survint, rendit
son char au jeune homme spolié, y attela un autre
dragon, et elle inﬂigea au roi, pour son entreprise
criminelle, un châtiment peu ordinaire. Selon le
récit d’Hégésianax, Cérès, pour en imposer le
souvenir aux hommes, représenta au ciel
Charnabon tenant dans ses mains un dragon, et
destiné à paraître sa victime. Il avait mené une
vie si cruelle qu’il trouvait le plus grand plaisir
à se donner la mort21.
Le texte d’Hygin a certainement le rythme
d’une tragédie, et je ne vois vraiment pas
d’objection à y identiﬁer un résumé du Triptolème
de Sophocle 22. Au début présumé du drame,
Triptolème rencontrait sans doute un Messager
qui lui disait sur quel rivage il se retrouvait, ce
qui correspondrait au vers cité par Hérodien: kai
Charnabonton ton Geton archei ta nun («et de
Charnabon, qui règne en ce moment même sur les
Gètes»)23. A partir de là, l’action devait suivre les
lignes esquissées par le récit d’Hygin: Charnabon
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feignait d’accepter l’initiation de Triptolème, mais
essayait de le tuer par la ruse d’un guet-apens. La
perﬁdie de Charnabon provoquait ainsi l’affrontement du héros d’Eleusis à l’anti-héros barbare,
mais Triptolème était sauvé au dernier instant par
l’apparition de Déméter, dea ex machina qui
transformait le roi gète en constellation. Charnabon
mourait en défiant ses adversaires humains et
divins, prouvant, à rebours, que les lois de l’hospitalité ne gouvernent qu’une société ordonnée, et
que la piété est indissolublement liée à l’état de
mangeurs de pain civilisés. A mon avis, ce n’est
qu’à la fin du drame que Déméter dévoilait
l’itinéraire futur du héros, qui s’envolait derechef
sur son char ailé pour porter à travers le monde
les dons de la déesse.
Le roi des Gètes incarnait donc dans le drame
le refus de ces dons, un déﬁ dont les risques sont
énormes. Les Arcadiens, dont Pausanias nous
raconte l’histoire, avaient reçu jadis, du temps de
leur roi éponyme Arcas, le fils de l’Ourse,
l’enseignement de Triptolème, mais, ayant ensuite
négligé le culte de la déesse, s’étaient vus
condamnés à la régression L’oracle delphique les
prévient: Arcadiens Azanes, mangeurs de glands,...
seuls vous connaissez pour la deuxième fois la vie
nomade, seuls vous retournez au régime sauvage...
Déo (Déméter) vous avait déchargés de l’élevage,
elle a fait de vous de nouveau des bergers au lieu
de lieurs de gerbes et de mangeurs de gâteaux...
Elle fera bientôt de vous des gens qui se mangent
les uns les autres et se repaissent de leurs propres
enfants24. Les Gètes de Charnabon, à mi-chemin
entre la terre cultivée des Grecs et les contrées
sauvages du Septentrion, risquent le même sort.
Parmi les vases qui faisaient de la mission de
Triptolème leur sujet, il y a au moins un, le cratère
à volutes, œuvre du «peintre de Cléophon»,
aujourd’hui à Stanford, qui organise la représentation du voyage de Triptolème autour du contraste
entre les scènes ﬁgurant celui-ci en compagnie de
Déméter et de Perséphone et des personnages
sauvages, Pan ou des Satyres, qui rehaussent a
contrario le caractère civilisateur du héros 25.
Sophocle est probablement le premier poète à
avoir mis en valeur ce même contraste, qu’il
construit en réutilisant l’imaginaire géographique
hérité de l’épopée. Couverte de forêts sombres,
parsemée de prés ﬂeuris, où les dieux fraient avec
des jeunes et beaux mortels des deux sexes (qui
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y trouvent souvent la mort), la Thrace des mythes
est un pays de l’entre-deux, un seuil entre la
culture et la nature sauvage, le lieu d’une humanité
encore trop jeune pour se situer au juste milieu,
comme les vrais hommes grecs, mangeurs de blé.
Entre la Grèce des cités et le monde sauvage que
se partagent griffons, sanguinaires Androphages
et purs Hippémolges, ces buveurs de lait abhorrant
toute nourriture carnée, la Thrace est un espacecharnière, incertain, et qui peut à tout instant
basculer d’un côté ou de l’autre, se civiliser ou au
contraire s’ensauvager26.
C’est dans ces lieux à l’identité encore hésitante – ce monde liminaire, parfaitement approprié aussi bien aux rites initiatiques qu’à l’action
tragique 27 – que Sophocle oppose deux types
d’immortalité: la fausse croyance du Gète Charnabon, qui lui fait affronter avec joie, iucundissime,
une mort qu’il se donne lui-même, et la vraie
survie heureuse dans l’au-delà, conférée par l’initiation de Déméter, dont Triptolème est le héros.
Car ce héros de la culture céréalière n’est pas
porteur d’une simple technique, il est aussi porteur d’un savoir initiatique qui fait de la culture
du blé un acte profondément religieux et un
message de salut. Le déﬁ de Charnabon doit être
interprété, selon moi, en rapport avec cette mission initiatique de Triptolème, opposant à la sagesse
d’Eleusis l’orgueil du roi des Gètes – de ces Gètes
dont l’épithète traditionnelle était hoi athanatizontes, les praticiens des rites d’immortalité28.
Dans les textes que nous pouvons lire
aujourd’hui, cette particularité culturelle des
Gètes est mentionnée pour la première fois par
Hérodote, pour lequel les Gètes sont invariablement
hoi athanatizontes29, tout comme, dans l’épopée,
Odyssée est toujours polutropos. Le caractère
formalisé et répétitif de l’épithète nous suggère
qu’elle faisait partie du savoir commun antérieur
aux Histoires d’Hérodote, qui la reprend pour en
préciser le sens. Or, ces pratiques rituelles assez
mystérieuses, qualifiées de teletai, initiations
rituelles, par Hellanicos de Mytilène, qui appelle
lui aussi athanatizontes30 les Gètes, sont souvent
associées au déﬁ à la mort, exprimé par des fêtes
joyeuses remplaçant le deuil des funérailles
«normales», c’est-à-dire grecques.
Est-il impossible de penser que Sophocle
avait déjà lu – ou du moins entendu – en 468 av.
J.C., des récits concernant l’attitude paradoxale
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envers la mort attribuée aux Gètes – des récits que à celle probablement inaugurée par Sophocle sera
par la suite Hérodote allait reprendre, clariﬁer et reprise dans des histoires locales qui se rattachent
systématiser? Après avoir pris connaissance de à la ﬁgure de Triptolème33, puisque les Métamorces nébuleuses traditions, qui lui ont probablement phoses d’Ovide, ainsi que la Bibliothèque du
suggéré le choix du pays des Gètes pour y mettre Pseudo-Apollodore, racontaient l’histoire du roi
en scène le suicide du roi Charnabon déﬁant ses des Scythes Lynkeos qui, comme Charnabon,
adversaires humains et divins à la fois, Sophocle avait tenté de tuer Triptolème et avait été puni par
– fasciné peut-être déjà par le thème du suicide, Déméter, qui l’avait métamorphosé en lynx. Les
qu’il fera sien dans des oeuvres ultérieures - aurait mêmes noirs desseins avaient provoqué la mort
investi son anti-héros de ce suprême défi à sa du roi attique Keleus, dont Triptolème avait pris
condition mortelle. La sombre joie du roi des la place par la suite, en donnant à sa cité un nom
Gètes à se donner la mort – ce qui veut dire, en nouveau, celui d’Eleusis 34. Le roi des Gètes
ﬁn de compte, le mépris des seuls vrais immortels, déﬁant Déméter s’inscrit parfaitement dans cette
les dieux de la Grèce – rehaussait, par contraste, théorie de théomachoi.
Il faut rappeler, par ailleurs, que la tradition
la valeur civilisatrice et la vérité essentielle des
mystères grecs. L’expression de Hygin, iucun- que nous transmet Plutarque à propos du début de
dissimam sibi conscisceret mortem, semble faire Sophocle dans les concours tragiques en fait sans
écho à une phrase de Pomponius Méla qualiﬁant aucun doute un protégé de Cimon, fils de
les Gètes de feri ac paratissimi ad mortem parce Miltiade35, dont le mécénat littéraire et artistique
qu’ils ont l’étrange habitude de plaindre les a été depuis longtemps reconnu comme une comnouveaux-nés et de fêter la mort de leurs31. Méla plexe instrumentalisation visant la constitution
reprend dans ce passage une tradition qui avait d’une mythologie politique au bénéfice du
fait fortune pendant toute l’Antiquité, celle d’un Philaïde36. Le stratège athénien, était, en 468, au
peuple septentrional d’origine thrace – parfois les comble d’une gloire qu’aucun désastre n’omGètes, parfois d’autres tribus avoisinantes – dont brageait encore, et il achevait justement d’assurer
le trait distinctif le plus saillant est celui de à sa cité, par la conquête d’Eion et d’Amphipolis,
célébrer les funérailles comme une fête joyeuse. le contrôle de la route du blé pontique inauguré
Cette tradition, qui rejoint d’ailleurs une vieille au temps des Pisistratides par ses aïeux. Tel un
sagesse gnomique des Grecs eux-mêmes, attestée autre Triptolème, il aurait ainsi confirmé aux
dès Hésiode32, est parfois indépendante, parfois, Athéniens les dons de Déméter et porté les
au contraire, identiﬁée aux pratiques d’immortalité bienfaits de la civilisation dans des contrées
jusqu’alors sauvages, en y affrontant mille dandes athanatizontes.
C’est par le contraste entre la hubris de cette gers, mais en rentrant en héros à Athènes.
La famille de Cimon avait un rapport assez
fausse immortalité et la vraie initiation dont
Triptolème est le héros que le roi gète devient une difficile à définir avec le culte de Déméter: il
ﬁgure de l’altérité, déﬁnissant au repoussé l’iden- semble que le génos des Philaïdes aurait eu le
tité grecque, et plus précisément athénienne, privilège de la prêtrise féminine supérieure du
comme indissolublement liée aux initiations sanctuaire d’Eleusis, ce qui veut dire peut-être
d’Eleusis. La sauvage jubilation suicidaire de que cette noble famille aurait joué un rôle
l’antihéros Charnabon déﬁant la déesse d’Eleusis important au moins dans l’annexion du culte
révèle sa nature transgressive, et son anéantisse- d’Eleusis par la cité athénienne à l’époque
ment rehausse, par contraste, la valeur civilisatrice archaïque. Mais Miltiade, le père de Cimon, avait
péri, nous dit Hérodote, pour avoir enfreint des
et la vérité essentielle des mystères grecs.
Ce type de conﬂit est le plus souvent lié aux interdictions d’un autre sanctuaire de Déméter,
drames à sujet dionysiaque, comme la Lycurgie celui de l’île de Paros: là, il aurait d’abord appris
d’Eschyle, ainsi que celle, homonyme, de des secrets rituels réservés aux femmes, puis il se
Polyphrasmon, dont le protagoniste est le roi-loup serait cassé la jambe en voulant sauter le mur du
thrace qui refuse de reconnaître la divinité de téménos de la déesse, et Hérodote affirme de
Dionysos, tout comme Penthée dans les façon explicite que c’est la colère de Déméter qui
Bacchantes d’Euripide. Une tradition semblable ﬁnit par lui coûter la vie37.
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Par ailleurs, dans le folklore de la deuxième
guerre médique, les thèmes recurrents invoquant
d’un côté l’aide de Déméter et de Iakhos aux
Athéniens, de l’autre – le sacrilège de Xerxès
détruisant le Télésterion d’Eleusis suggèrent un
débat public, sans doute lié à la reconstruction et
à l’agrandissement des édiﬁces sacrés à l’initiative
du ﬁls de Miltiade, Cimon38. Difﬁcile de savoir
si son zèle réparateur voulait expier la transgression
de son père, où s’il répondait d’abord aux impératifs de sa propagande culturelle, tout comme on
ne peut affirmer que le fait que ce soit le fils
même de Cimon, Thettalos, qui ait dénoncé
Alcibiade en 415 av. J.C. pour impiété à l’égard
des déesses d’Eleusis serait un simple hasard, une
preuve de l’inimitié traditionnelle de deux grandes
familles, ou bien si elle indique la prétention des
descendants de Cimon à une responsabilité
héréditaire par rapport aux Mystères39.
De toute manière, le sanctuaire d’Eleusis a
été agrandi à l’époque de l’akmè de Cimon, et
c’est à la même époque que l’iconographie des
vases attiques développe à une fréquence sans
précédent le motif du voyage civilisateur de
Triptolème, en rapport avec une possible réorganisation des Mystères, et surtout avec la
manifestation de la volonté athénienne de leur
conférer une vocation panhellénique40. L’analyse
du corpus illustrant la légende de Triptolème
prouve bien que l’instrumentalisation politique
des fêtes initiatiques d’Eleusis précède sans aucun
doute les années de la guerre du Péloponnèse,
puisque le nombre des vases à ce sujet monte en
ﬂèche dès 47541. Si la restitution du Triptolème
que, sur les traces de Schoenenfeld, je propose ici
est prise en compte, on peut y retrouver un lien
fort entre ces deux volets de la politique cimonienne – l’expansion vers la Thrace et l’expansion
des cultes éleusiniens.
Le conflit du Triptolème, qui oppose d’un
côté la nature perﬁde des contrées quasi-mythiques
de la Thrace, dont le roi incarne l’irréductible
hostilité envers les dons civilisateurs de Déméter,
ainsi que la croyance dans une fausse immortalité,
et de l’autre la révélation des rites d’Eleusis,
porteurs de la félicité éternelle des initiés, sous le
signe de l’épi de blé et de la civilisation des
mangeurs de pain grecs, s’inscrit parfaitement
dans le programme politico-religieux de Cimon.
Les aventures de Triptolème aux limites du
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monde thrace peuvent bien parler, en fait, des
aventures thraces de Cimon. Cette héroïsation
s’accorde bien avec l’ensemble des opérations
idéologiques dont Cimon est le bénéﬁ ciaire, et
peut expliquer au premier abord le choix d’une
Thrace lointaine et mystérieuse comme décor
d’un drame disant l’affrontement entre la civilisation et la barbarie. Assez proche de la Thrace
des campagnes du fils de Miltiade pour en
héroïser les victoires, assez loin du présent
cependant, dans le temps et dans l’espace, pour
être à même de projeter dans l’imaginaire les
exploits du stratège, le royaume de Charnabon lieu tragique où, refusée, la culture avait failli
s’arrêter – était bien choisi pour rendre hommage
au héros du jour.
Les indices d’une compétition hostile entre le
grand poète et son jeune rival, Sophocle, ne
manquent pas, à commencer précisément avec le
chahut et les affrontements véhéments qu’avait
provoqué, d’après Plutarque, le concours tragique
de 468 av. J. C: Lorsque Sophocle, alors jeune
encore, s’inscrit pour la première fois dans un
concours avec ses drames, l’archonte Apsephion,
voyant la rivalité et l’attitude partisane qui
dominaient les spectateurs, ne tira pas au sort les
juges, mais, comme Cimon et ses collègues
stratèges étaient arrivés pour faire les libations
rituelles, ne les laissa pas se retirer, mais les
obligea à prêter serment et à siéger comme juges
du concours, d’autant plus qu’ils étaient dix, un
par chaque tribu. Alors le concours devint plus
animé que jamais, en raison du haut prestige des
juges. Puisque Sophocle y gagna le premier prix,
on raconte qu’Eschyle, profondément blessé et au
comble de l’indignation, ne s’attarda par la suite
que peu de temps à Athènes, s’en allant ensuite
furieux en Sicile, où il ﬁnit ses jours et fut enterré
près de Géla42.
Certes, l’exil volontaire d’Eschyle en Sicile
n’a pas, en fait, de rapport avec cette première
victoire de son rival, puisque nous retrouvons le
«vieux» poète à Athènes dix ans plus tard, lors de
la représentation de l’Orestie. Il n’y a rien
d’invraisemblable pourtant dans le récit sur
l’épisode du concours, où la précision des détails
(nom de l’archonte, procédures de la compétition)
suggèrent une source tout à fait ﬁable, qui aurait
consigné avec acribie l’épisode – exceptionnel,
d’ailleurs, non pas tant par l’agitation d’un public,
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souvent divisé par la philoneikia, la passion des
rivalités partisanes, mais surtout par la qualité des
compétiteurs et par le rôle de Cimon. Lorsqu’on
sait, surtout, combien sévères étaient les régles
présidant à la désignation des jurys pour les
concours des Dionysies, quelle méfiance vive
semblait les dominer43, l’initiative de l’archonte
qui substitue sans crier gare aux représentants des
dix tribus les dix stratèges, Cimon en tête, peut
bien être considérée comme l’équivalent d’un
coup non pas tant de théâtre que d’Etat. Comme
dans une bataille athénienne des Anciens et des
Modernes, la rivalité entre le jeune Sophocle et
Eschyle à l’akmè de sa gloire mêlait sans doute
l’ambition littéraire, la volonté d’innover et des
choix politiques divergents.
Dans ce contexte, accuser Eschyle d’avoir
enfreint des interdictions éleusiniennes – c’est-àdire d’avoir porté atteinte à des Mystères que
l’action de Cimon et le théâtre de son protégé
exaltaient – n’est peut-être pas un hasard. Même
en évitant toute suggestion d’une dangereuse
volonté de divulgation des secrets éleusiniens,
que le texte – assez hasardé, à vrai dire, d’Héraclite
– nous laisse peut-être deviner, un affrontement
violent lors d’une représentation de théâtre où la
foule des spectateurs aurait été incitée à des
actions extrêmes est loin d’être invraisemblable.
Certes, on ne peut pas deviner si ce thorubos
approchant le lynchage mentionné par Héraclite
est le même que celui dont parle Plutarque ou
bien un autre, mais de tels affrontements à la fois

littéraires et politiques n’ont pas dû manquer. Il y
a mainte raison pour supposer qu’Eschyle n’avait
aucune sympathie pour la politique dynastique de
Cimon, et que celui-ci n’était pas seulement un
pur esthète, admirateur des rivaux du grand poète.
Les Perses déjà développaient le thème du
monarque irresponsable, puni par Zeus Barus
Euthunos, le Lourd Exacteur de Comptes, et
semaient le doute envers toute transgression des
limites entre l’Asie et la Grèce, que les dieux euxmêmes avaient ﬁxé sur le Strymon, précisément
là où Cimon allait déployer ses efforts44. Pendant
ces années d’affrontement et de débat que l’on
peut considérer comme les prodromes des
réformes cruciales d’Ephialte 45, le Prométhée
Enchaîné brossait le portrait haut en couleurs de
Zeus Tyran, qui pouvait bien suggérer aux
Athéniens une critique de Cimon, puisqu’il n’a
cessé de la suggérer à maint exégète moderne46.
La polémique de Sophocle débutant avec son
grand prédécesseur pourrait donc confronter non
seulement deux visions poétiques différentes,
mais aussi deux visions divergentes de la cité47.
Et, si Eschyle avait vraiment failli être lapidé par
ses spectateurs, on saisit mieux dans cet épisode
non seulement l’intensité des affrontements
littéraires, mais aussi les tensions d’une époque
où l’assassinat politique risquait de remettre en
question la cité en tant que «machine antitragique» comme la nommait si bien jadis Pierre
Vidal-Naquet48.
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reprendra d’ailleurs avec force le thème du dynaste
responsable dans les Suppliantes, en pleine bataille
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of Nottingham, 1993, p. 1-17; T.E. R IHILL ,
”Democracy Denied. Why Ephialtes Attacked the
Areopagus”, JHS 115 (1995), p. 87-98.
46 S. SAÏD, Sophiste et tyran, ou le problème du”
Prométhée enchaîné”, Paris, Klincksieck, 1985; M.
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6) 1987; F. STOESSL, Der Prometheus des Aischylos
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esquissé dans la prédiction des errances d’Io, ainsi
que l’a brillamment démontré G. ZUNTZ, ”Aeschyli
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techniques artisanales que son prédécesseur avait
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in J.-P. VERNANT et P. VIDAL-NAQUET, Mythe et
tragédie deux, Paris 1986, p. 105.
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The creation of episcopal power in late antiquity.
The case of Athanasius of Alexandria
Cristian Olariu,
Bucharest University

The authors of Church histories from the ﬁrst
half of the fifth century had presented in their
work a triumphal view on the Christian success
over paganism in the fourth century1. In all these
works, a man was glorified as the defender of
Nicene orthodoxy against the Arian heresy, that
is Athanasius, the patriarch of Alexandria. A
central ﬁgure in the above-mentioned ecclesiastic
histories, Athanasius had achieved a great
attention by the modern scholars, justiﬁed by the
role played by the bishop as a central actor in the
context of the fight against the Arian heresy,
between 328 (the date of his election as bishop of
Alexandria) and 373 (the date of his death)2.
The present paper intends to analyze the
patriarch’s power in the fourth-century Alexandria.
Also, the analysis of the bases of patriarchal
power, both legally and informally, represents an
important part in the economy of the discussed
subject.
Since Augustus established the imperial
regime, Alexandria had been the residence
oîpraefectus Aegypti, who acted as the imperial
personal representative for the government of
Egypt. Residence of imperial administration,
Alexandria was endowed with a “senate”, or
“boulé”, in fact an urban council, after Septimius
Severus’ visit to Egypt, AD 199-2003. By the end
of the third century, the city was the center of a
revolt against Diocletian, led by L. Domitius
Domitianus and Aurelius Achilleus4. But the city
had truly appeared on the political scene during
the reign of Constantine (306-337), with the
starting of the Arian controversy (c. 318). Initially
a conﬂict between the priest Arius and his bishop
Alexander, on the theme of relations between God
the Father and God the Son, the Arian heresy
rapidly spread in the East, among its’ adherents
being Eusebius, bishop of Nicomedia, the imperial

residence at that time.
Some considerations have to be made. Firstly,
the accept of Christianity among the official
religions of the empire by Constantine offered the
Church an opportunity to promote its’ religion;
then, the Church benefited from imperial
assistance, most of the fourth century emperors
being Christians, with an exception, Julian the
Apostate, 361-363. Constantine promulgated a
series of measures that offered the bishops and
clergy a privileged position in the Roman state5.
Due to the imperial support, the Church rapidly
thrived; if before Constantine’s reign, we can
hardly speak about a dominant Christianity in any
province of the Empire, the imperial favor led to
the rapid extension of Christianity in the urban
centers of Near East6. But, the accept of Christianity put also the problem of relations between
the imperial power and the Church. Formally, the
emperor did not interfere in internai affairs of the
Church; but informally, we witness the imperial
intervention on one or another side of the conﬂicting cults, depending on emperor’s religion.
Subsequently, the council of Nicaea (AD 325)
represented a major stage in the evolution of
Christianity. We might say that the council of
Nicaea and its decisions shaped the subsequent
development of relations inside the Christian
Church, that is, the conﬂict between Arianism and
Nicene orthodoxy. The Alexandrine origin of
Arian controversy promoted the Egyptian city to
play a key role in the religious struggles. How this
was possible?
Firstly, the priests’ position face to the
patriarch, as well as their level of education,
permitted the birth of Arianism 7 . Then, the
conflict, which opposed Arius to his bishop
Alexander beneﬁted from a remarkable publicity,
in the conditions of support obtained by Arius
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from Eusebius, his former colleague at the school
of Lucian of Samosata, then bishop of the imperial
residence (Nicomedia). Also, it should not be
forgotten that the election of Athanasius as
patriarch, in 328, will bring on the scene of
religious conflicts an extremely stubborn and
brutal competitor8.
According to Sozomen (HE, I. 17.4), at the
moment of the death of bishop Alexander, in 328,
there gathered 54 egyptian bishops, from Thebaid
and the rest of Egypt, in order to elect the succesor.
This was Athanasius, deacon of the dead bishop,
already designated as successor to episcopal
dignity by Alexander 9 . Thus, the election
represented a mere fomality, Athanasius being
consecrated as bishop of Alexandria in the Church
of Dionysius, according to Philostorgius, HE, II.
11. Even so, there existed some rumours that the
new bishop secured his recognition from the
imperial power by forging a letter addressed by
the city koinon to Constantine10.
As deacon, Athanasius has already a
reputation of “vehemens” (Hilarius, Liber I ad
Const., 33), gained at the council of Nicaea, when
he attracted the hate of Ariomanites through his
speeches against their heresy11. After Nicaea, the
attempts to solve the Arian controversy will be
mainly stopped by the constant opposition of
Athanasius to any type of reconciliaţi on, which
led to a radicalization of conﬂict.
The conflict that opposed Arius firstly to
Alexander, then to Athanasius, had also a less
visible face. First of all, we have to analyze the
patriarch’s position in the church of Alexandria.
As a metropolitan, the patriarch had authority
over all the bishops of province; but Alexandria
also represented the administrative center of
Egypt, where there had been the residences of the
praefectus Aegypti, comes Aegypti, praefectus
annonae, rationalis summarum Aegypti, rationalis
rerum privatarum (ND Or., XIII. 12 and XIV. 4),
procurator monetae Alexandrianae (ND Or., XIII.
8), iuridicus Alexandriae et Aegypti (P. Abinn. 63)
and the dive Aegypti (AE, 1934, 7-8, p. 308).
From another perspective, the city had, since
Septimius Severus, an urban council. Thus, the
patriarch’s position was rather weak, because the
Christianity being only recently accepted as an
official religion, the establishment (that is,
members of imperial bureaucracy and the local

elite) saw the new competitor (i. e., the patriarch),
as a challenger to their authority. Another fact was
that the mob of Alexandria was well-known for
its’ riots during Late Antiquity. To these, the
patriarch responded by creating and maintaining
his own pressure groups: he relied on Christian
mob and the Egyptian monks, well known for
their obstinacy and brutality. Also, even from the
beginning he probably relied on the parabalani,
an elite corps of 500 men, who usually were
hospital attendants, but in case of difﬁculties, they
could also act as patriarchal guards12.
On the other hand, the patriarchal authority,
even autocratic in theory over his herd and the
Egyptian ecclesiastic structure, was challengeable,
especially from the part of Alexandrine priests,
who considered him rather a primus inter pares
than their superior.
Thus, by the beginning of fourth century, in
Alexandria there existed several competing
factors of power: the local elite, probably mostly
pagan, who obstinately defended its monopoly of
local leadership; the administrative structure,
directly dependent on the emperor; the Alexandrine
plebs, turbulent and easy to be instigated to riot.
How it was constructed the authority of the
Alexandrine patriarch?
There has to be noticed that, while the local
elite presented as the head of urban social
hierarchy, the bishop had constructed his authority
on a void of power: acting as benefactor of the
poor, a neglected social category by the tradiţional
elite, the bishop was transformed into a patron of
the poor13. The poor were registered in matricula,
thus becoming enrolled in bishop’s clientela, so
being an important factor in ecclesiastic elections:
one of the best known cases is that of the widow
Lucilla, who through gifts given to the poor,
secured the election of her servant, Maiorinus, as
bishop of Carthage, in 31114. But, from another
perspective, it might be said that the local elite
interfered in ecclesiastic elections for secular
purposes, defending its role as patron of the city.
Another pressure group was represented by the
monks, who proved to be faithful allies of
Athanasius, during his self-exile in the latter part
of Constantius’ reign15. The monks substituted the
philosophers, as the only holders of the monopoly
of parrhesia, the free-speaking in front of imperial
authorities; several times, there had been
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registered cases of hermits or monks who, due to
their special relationship with the divinity, even
took the liberty to reprimând the emperor for
misconduct16. At a local level, the hermit usually
resorts to a “compulsory Christianization” of the
countryside, through destruction of pagan temples
and shrines, posing as the holder of oracular
monopoly17; for the Late Roman Egypt, the very
active presence of desert monks, usually as allies
of the patriarch of Alexandria, as his pressure
group, represents a reality18. In these conditions,
the patriarch still benefited of a precarious
authority, mainly based on his role as “defender
of the poor”; from the political point of view, the
patriarch could not allow any provocation from
his priests, as it was the case of Arius. One should
also not forget the fact that Arius made appeal to
an externai instance19, so putting under question
the patriarch’s authority.
Corning back to the Arian controversy, after
his condemnation in the council of Nicaea, the
founder of heresy was admitted into communion,
as orthodox, by the ecclesiastic councils of Tyre
and Jerusalem (335-336). Thus, Athanasius’
refusal to receive the rebel priest into communion
was directly linked to the precarious position of
the patriarch at that time, because, being at the
beginning of his patriarchate, he had not enough
the time to consolidate his authority.
Towards the Christians, bishop’s power was
autocratic. He had the ﬁnal decision in all matters,
he ordained priests, deacons or other clerics; also,
the bishop received new members in the Christian
community, but he could exclude them for
misconduct. He controlled the incomes of Church,
which he distributed at his will, and only a council
could depose him20. Having thus in consideration
all these duties, the power of bishop was, at least
theoretically, uncontested in his province.
Furthermore, one must not forget the fact that the
sixth canon of the Nicene council stipulated that
the bishop of Alexandria has a superior authority,
the same as those of the bishops of Rome and
Antioch. On the other hand, it should be noticed
the geographical strategic position of Alexandria.
If Rome and later Constantinople owed their
authority over the Christian world as imperial
residences, and Antioch had the disadvantage to
be situated too close to Constantinople for
conducting an independent religious policy,
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Alexandria had a position that transformed it into
a privileged city. Hard to be reached by land,
Alexandria was far enough both from Rome and
Constantinople, in order to pursue an almost
independent religious policy. Using a “political
balance”, the patriarch of Alexandria managed,
through abile maneuvers between Rome and
Constantinople, to assure for him and his city, a
privileged place in the Christian world, the most
obvious example being that of the conﬂict which
opposed John Chrysostom and Theophilus, at the
beginning of the ﬁfth century, when the Alexandrine bishop attempted (and ﬁnally managed) to
undermine the authority of John Chrysostom.
If in a ﬁrst phase the patriarch was exiled in
West, where he won Constans’ favor (it has to be
noticed the threat of war launched by Constans to
Constantius, in c. 343, in order to force the latter’s
hand to receive Athanasius as patriarch21), after
the council of Sirmium, AD 351, when the
patriarch was accused of high treason 22, to be
more precise, in AD 356, Athanasius sought
refuge to the desert monks, where he remained
hidden until the death of Constantius. Another
version, related to the accusations brought upon
Athanasius at Sirmium, is that there existed some
correspondence between the patriarch and
Magnentius the usurper. Magnentius seemed to
be a tolerant Christian, whose model of government was Constantine23; remarkable remains the
usurper’s try to close in the “dissident” bishops
of the East, Athanasius and Paul of Constantinople,
as well as his tolerance towards the pagans (C.
Th., XVI. 10. 5).
One must observe the difference in tone
adopted by Athanasius in two of his works,
Apologia ad Constantium and Historia Arianorum.
If in the Apologia, Magnentius is presented as a
tyrant (6. 6), with all the faults of a tyrant (7. 6b:
he killed his maşter, proved to be unfaithful to his
friends, he infringed his oath; he blasphemed,
consulting sorcerers and poisoners, in contradiction
with the divine law), Constantius is compared
with King Solomon (20. 11), being the servant of
Christ (17. 9) and God had given him the empire
(35. 7). However, Athanasius took the liberty to
suggest the emperor, probably due to the pretended
monopoly of parrhesia, to follow King David’s
example (5. 3).
But, in Historia Arianorum, the patriarch
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shows a totally different image on Constantius.
Thus, the emperor is denounced as Antichrist,
being worse than Saul, Ahab and Pontius Pilatus
(67/68); further, Constantius is accused for the
murder of his family, and that he gave Olympias,
the promised bride of his brother Constans, in
marriage to a barbarian! (69.1); the conclusion is
that Constantius is an unjust ruler, with bad
subordinates (69-73).
Which were the causes that Constantius
received such a different treatment in these two
works? Whether the ﬁrst work is addressed to the
emperor, as a justification against Arian
accusations, the second one, meant for the
orthodox audience, reveals the hostility towards
the protector of Arians. But, using the term
“Arian” in Athanasius’ work has a double
meaning: on the one hand, it designates the
religious enemies, that were not Melitians; on the
other hand, it meant simply the personal enemies
of the patriarch.
Remarkable is the role played by discourse in
the religious conﬂict. So between Christians and
pagans, as between the adherents of various
Christian sects, the struggle has also an ideological
connotation. In the ideological discourse, the
piety played an essential role. This fact is tightly
linked to the radicalization of conﬂicting parties.
If we take, for example, Zosimus’ Historia nova,
we can observe that he used the same writing
technique, which the Christian authors employed
in their Church histories, in order to pretend that
they are the only holders of the truth. Averii
Cameron has noticed: “language, and the control
of language, are at the heart of the ‘struggle’
between pagan and Christian culture in the fourth
century”24. The same attitude manifests in the
case of Arian controversy, the most obvious
example being that of the Serdica council, in 343.
The council, convened by the emperors, gathered
around 170 bishops from both East and West
(another version counted c. 250 bishops), with the
ofﬁcial goal to bring the concordia in the Church.
In opposition with the imperial intention, the
council proceedings led to the ﬁrst great break
(from the religious point of view) between East
and West, the Arian faction retreating to
Philippopolis in Thracia. The interesting part is to
be found in the synodal letter sent to the churches
of the East by the Nicene bishops. Reproduced by

Athanasius {Ep. XLVII, AD 343-344), the
council’s letter to the Alexandrine church is a
masterpiece of ideological manipulation. There,
the Nicene bishops stated that the Arian heresy
was condemned by the council as a whole, being
mentioned the leading bishops of the Arian
faction, amongst them George, “the worst of them
all” (Athan., Ep., XLVII, 1). In fr. 2 of the same
letter, there is asserted that the Arians recognized
themselves as the enemies of Christ, and in fr. 6,
the deposition of Arian bishops is mentioned,
amongst them the “usurper” Gregory, that replaced
Athanasius as patriarch of Alexandria during the
latter’s exile. But, if we analyze Ep. XLVI (AD
343-344) of the same Athanasius, addressed to the
church of Mareotis, there appeared some
contradictions with the triumphal tone of the
synodal lefter: ﬁrstly, in fr. 2-3, the Arian bishops
were deposed “through consensus of all”, again
being mentioned Gregory the “usurper”; but, in
fr. 4, there is asserted that not all the bishops
signed the document of deposition, thus others
signing in their place, “because they agreed”.
What one can observe is that the letter to the
Alexandrine church is more radical in tone,
because Alexandria is the city of Athanasius.
Through this letter, the Nicene bishops tried to
present in a triumphal way a Nicene victory,
whose central theme is the Arian “discourse”,
where the defeated party recognized that they are
the enemies of Christ (Athan., Ep., XLVII, AD
343-344, 2).
The council’s decisions were without effect
in the Eastern parts, being followed by the threats
uttered by Constans to his brother, in his attempt
to restore Athanasius and Paul of Constantinople
to their sees, threats of war against the East
(Athan., Hist. Arian., 20.2; Socrates, HE, II. 22;
Soz. HE, III. 20). But, only the Persian menace
determined Constantius to accept Athanasius, who
re-occupied his see in 346, after an embarassing
meeting with the emperor at Antioch (cf. Socrates,
HE, II. 23). Condemned and deposed again at the
council of Antioch, in 349, then at Sirmium, in
351, Athanasius was forced to run into hiding
among the desert monks in 356, up to Constantius’
death25.
Concluding, we may say that Athanasius
beneﬁted from the strategic position of Alexandria
in order to defend the Nicene orthodoxy in front
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of the Arians protected by Constantius. Having at
his disposition the Christian populace of
Alexandria, an extremely active pressure group,
devoted to its bishop (it has to be noticed that the
Arian bishops, Gregory and George of Cappadocia,
were imposed to the Alexandrines by military
force 26 ), as well as the monks of the desert
(Athanasius had a special relationship with the
monks, revealed by his letters 27), Athanasius
successfully managed to pass on the difficult
period of Constantius’ reign and to construct the
fundament of his power through an intransigent
defence of Nicene orthodoxy. It is to be noticed
bishop’s ability in the avoidance of accusations
brought by his adversaries, who even accused him
of high treason (as it was the case in 335, when
the patriarch was charged by Eusebius of
Nicomedia and the Melitians with the attempt to
stop the shipments of grain from Egypt to
Constantinople28, or at Sirmium, in 351, probably
because he fueled the conﬂict between Constans
and Constantius 29 , but rather because of his
correspondence with Magnentius30.
As for bishop’s power in the fourth century,
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he has several fundaments: the imperial privileges,
since Constantine, conferred to bishop economic
and judicial power, as well as sources for
patronage; the monks and the poor of the city,
who could be used as pressure groups for the
consolidation of bishop’s power, even in a violent
way.
Athanasius’ authority Consolidated in time,
due to his intransigent position towards the
heretics; but we must notice the fact that several
times, for Athanasius, “Arian” meant the personal
enemy, thus being created confusion between the
two notions. This reality is related to the
radicalization of discourse in Late Antique society
as means of ideological struggle, and Athanasius
pretended to have the monopoly of truth. His
intransigent attitude transformed him, from 356
to 362, from a proud prelate, with a rather dubious
reputation, into a real statesman, recognized in
ecclesiastical and political milieus as the defender
of the Nicene faith. This image will prevail in the
ﬁfth century ecclesiastic histories, as the model
for the orthodox bishop.
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Migraţia neamurilor germanice
Ecaterina Lung

«Marile migraţii» sau «invaziile barbare» nu
reprezintă doar simple denumiri atribuite perioadei
care începe la sfârşitul secolului al IV-lea, o dată
cu apariţia hunilor în Europa şi se încheie prin
secolele VI-VII, chiar mai târziu, în funcţie de
regiune. Când se vorbeşte de invazii, se pune în
lumină mai ales caracterul violent al procesului,
pe câtă vreme noţiunea de migraţie implică o
mişcare care poate avea şi caracter paşnic 1 .
Problema este că multe din schimbările majore
din ultima parte a existenţei Imperiului Roman de
Apus au fost generate de pătrunderea dincolo de
limes a unor neamuri barbare, iar aceasta s-a făcut
uneori prin violenţă, ca în 406 când un amalgam
de barbari forţează Rinul, dar alteori în urma unor
înţelegeri cu autorităţile imperiale, ca în 418, când
vizigoţii sunt instalaţi, pe baza unui tratat, în

Acvitania. A fost posibilă şi inﬁltrarea înceată, şi
predominant paşnică, precum în cazul francilor2.
Neamurile care intrau în mod violent în imperiu
puteau, în anumite momente, să încheie pace cu
romanii, iar cele instalate prin tratate puteau
recurge la violenţă, când împrejurările o cereau.
De aceea, analiza acestei perioade decisive în
formarea popoarelor europene prezintă multiple
diﬁcultăţi, şi ea trebuie să pună în lumină, pe de
o parte, distrugerile şi bulversările aduse de aceste
neamuri războinice venite din afara imperiului,
dar şi componentele paşnice, de convieţuire şi de
sinteză culturală. Fără confruntări militare, jafuri
şi distrugeri, poate că Imperiul de Apus nu s-ar ﬁ
prăbuşit atunci ; fără înţelegere şi sinteză între
civilizaţiile intrate în contact, Europa ar avea
astăzi o cu totul altă înfăţişare.

Vizigoţii
Tradiţia istoriograﬁcă ﬁxată în secolul al VIlea de Cassiodor, colaboratorul regelui Teodoric
al ostrogoţilor, şi perpetuată de Iordanes, vorbeşte
de o migraţie a goţilor ca un popor având o
conducere unitară, sub un prim rege care i-ar ﬁ
condus din Scandinavia pe continent: “Deci din
această insulă Scandza, întocmai ca dintr-o fabrică
de popoare sau mai bine ca dintr-un rezervoriu de
naţiuni, se spune că au pornit cândva goţii cu
regele lor Berig.”3. De fapt, mişcarea lor avea
forma înaintării unor bande războinice spre
pământurile bogate ale Ucrainei sau spre oraşele
greceşti din Pontul Euxin. Aceste cete au înglobat,
probabil, elemente ale popoarelor stepei, mai ales
că regiunea în care s-au aşezat, în cele din urmă,
avea o populaţie destul de compozită. Important
este însă faptul că tradiţiile care au ieşit învingătoare au fost cele gotice, şi identitatea asumată
de membrii acestui conglomerat etnic a fost una

germanică.
După ce s-au aşezat pentru o vreme la gurile
Vistulei, goţii au început să coboare spre sud, sub
conducerea regelui Filimer. Tezaurele îngropate
în Moldova de-a lungul celui de-al doilea secol al
erei creştine ar exprima, după părerea arheologilor,
tocmai starea de nelinişte cauzată de apropierea
goţilor. Pe la 230, probabil că se aﬂau deja la nord
de Marea Neagră, întinzându-se între Carpaţi,
Don, Vistula şi Marea de Azov. Pornind de aici,
încep, în 238, cu un raid în Tracia, marile atacuri
care aveau să-i ducă până în inima Imperiului.
Luptele erau purtate în colaborare cu alte neamuri
barbare: taifali, vandali hasdingi, sarmaţi, heruli
şi, nu în ultimul rând, carpi, situaţi, se pare, printre elementele cele mai active ale conglomeratului
de popoare aliate cu goţii4.
Pentru istoria românească este importantă
desfăşurarea evenimentelor din anii 50 şi 60 ai
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secolului al III-lea, deoarece confruntările dintre
romani şi goţi au influenţat soarta ulterioară a
provinciei Dacia. De altfel, primul contact al
romanilor cu acest neam barbar recent intrat în
sfera atenţiei lor a avut loc tocmai în Dacia, în
timpul împăratului Gordian al III-lea. În ultima
parte a secolului al III-lea, în urma presiunii
exercitată de goţi în colaborare cu triburi dacice
libere şi cu alţi barbari, împăratul Aurelian, după
ce reuşise să-i învingă, retrage totuşi armata şi
administraţia din Dacia pentru a întări linia
Dunării. O altă provincie numită Dacia este
organizată de romani la sud de ﬂuviu, iar teritoriul
rămas în stăpânirea goţilor va fi denumit apoi
pentru destul de multă vreme «Goţia». În urma
aşezării pe teritoriul vechii provincii traiane apare
confuzia dintre goţi şi geţi, conformă cu mentalitatea greco-romană pentru care barbarii trăitori
pe acelaşi spaţiu sunt identici unii cu alţii, mai ale
dacă împărtăşesc aceleaşi tradiţii războinice.
Acestei confuzii, beneﬁce într-un fel pentru istoria
românească, îi datorăm prezenţa în Getica lui
Cassiodor-Iordanes a unor informaţii referitoare
la geţi şi daci5.
Victoria lui Aurelian asupra goţilor, urmată
de retragerea din Dacia, a avut însă şi consecinţe
asupra organizării lor interne, generând o serie de
mişcări de populaţie în spaţiul nord-dunărean.
Deşi, de obicei, în etnogeneza neamurilor germanice, factorul decisiv prin care se ajungea la
apariţia unui nou popor era victoria6, care aduna
diferite elemente etnice în jurul conducătorului de
succes, în aceste caz, rolul catalizator a fost jucat
de înfrângere. Marea confederaţie ce se opusese
cu succes romanilor era acum distrusă. În locul
ei, la răsărit de Nistru, sub conducerea familiei
regale a Amalilor, se organizează un regat mai
mic, dar într-un anumit sens mai coerent, cunoscut
ca regat al greutungilor sau al ostrogoţilor. La
apus de Nistru, tervingii sau vesii (vizigoţii) alcătuiesc la rândul lor un nou nucleu politic, descentralizat dar dinamic, în frunte cu familii aristocratice dintre care se va distinge cea a Balthilor.
Aşezarea goţilor la apus de Nistru s-a petrecut,
probabil, între 295 şi 319, deoarece, înainte de
aceste momente, avansul le era încă îngreunat de
carpi, care mai reprezintau o forţă politică şi
militară, până când s-a reuşit transferul celei mai
mari părţi a lor în Imperiu. Se pare însă, că în
număr mare, goţii s-au aşezat la nordul Dunării

începând cu anii 30 ai secolului al IV-lea. Sursele
ne arată că în 332, Ariaric, un membru al familiei
Balthilor, care conducea confederaţia vizigotă
purtând numele de «jude» (judex)7, dovadă că
tradiţia regalităţii se pierduse pentru o vreme,
încheie un foedus (tratat de alianţă) cu Constantin.
Condiţiile tratatului ofereau goţilor liniştea şi
sprijinul necesare pentru a se întări ca un stat aﬂat
în sfera de inﬂuenţă a Romei şi care începe să
sufere puternica inﬂuenţă a acesteia, mai ales în
plan cultural.
Poate că aspectul cel mai notabil al acestei
inﬂuenţe este răspândirea creştinismului printre
goţi. Din perioada raidurilor maritime desfăşurate
de ei pe la mijlocul secolului al III-lea datează
capturarea şi instalarea în teritoriile lor a unui
grup de prizonieri cappadocieni, care au realizat,
într-o măsură semniﬁcativă, medierea între cultura
greco-romană şi cea gotică. Ulﬁla, cel ce avea să
ﬁe apostolul goţilor, era născut dintr-un nobil got
şi o cappadociană ai cărei părinţi sau bunici fuseseră luaţi prinşi în 257. Născut pe la 311, Ulﬁla
ajunge în 330 la Constantinopol, ca membru al
unei delegaţii gotice. Aici dobândeşte bune cunoştinţe de greacă şi latină, şi la 341 devine «episcop
al ţării getice»8. El nu este primul care să răspândească printre goţi creştinismul, deoarece fusese
precedat de misionari greci şi romani. Dar succesul lui este mai mare, deoarece era got de neam
înalt, bucurându-se deci de o audienţă mai largă,
şi mai ales pentru că reuşeşte să realizeze o traducere a Bibliei în gotică, pe care o ridică astfel la
rang de limbă de cult 9. Întrucât în momentul
şederii sale în Imperiu, credinţa oﬁcială nu mai
era cea stabilită la Niceea, ci arianismul, ce susţinea că Iisus este inferior Tatălui, evanghelizarea
goţilor se petrece folosind o variantă moderată a
acestei confesiuni, care doar la sfârşitul secolului
al IV-lea este considerată definitiv eretică 10.
Arianizarea goţilor a fost accentuată şi mai mult
în timpul trecerii lor în Imperiu, când, împăratul
Valens, arian la rândul său, le trimite misionari
care îi instruiesc în acest spirit. Ulterior, chiar
dacă în Imperiu ortodoxie a redevenit credinţa de
la Niceea, goţii păstrează arianismul ca o posibilă
măsură de conservare a unei identităţi în pericol
de a ﬁ pierdută o dată cu renunţarea la o formă
proprie de credinţă religioasă11.
Aceşti goţi stabiliţi pe teritoriul actualei
Românii continuau, în secolul al IV-lea, să fie
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doar o parte, şi probabil nu cea mai mare, a
amestecului de populaţii găsit aici, între care
triburile dacilor liberi, geto-dacii romanizaţi şi
foştii provinciali romani aveau un loc destul de
important. Acestui amalgam de popoare, vizigoţii
îi aduceau o structură politică, în care puterea era
deţinută de şeﬁ războinici în stare să îl organizeze
ca pe o confederaţie gotică. Poporul vizigoţilor
nu este, deci, un trib, aşa cum îl descriau izvoarele
de epocă, interesate doar de poziţia clanului stăpânitor, ci o confederaţie politică alcătuită din
grupuri mai mici, având origini culturale, lingvistice şi geograﬁce diferite. Fiecare grup îşi are
propriul conducător, numit reiks, care este ajutat
de anturajul său războinic, în vreme ce masa
populaţiei, neangrenată în activităţi militare, este
exclusă de la viaţa politică. Elementul de unitate
în această confederaţie este constituit de armată,
alcătuită din infanterie şi un corp de cavalerie de
elită12. De asemenea, unitatea este conferită de
tradiţiile dinastiei balthe, care oferă nucleul
«ideologic» în jurul căruia se va construi «poporul
vizigoţilor».
Confederaţia vizigotă respectă, în mare, termenii tratatului încheiat cu Constantin, asigurând
ordinea pe limesul de la Dunăre şi organizând
chiar şi expediţii de pedepsire în numele împăratului. Individual sau în grup, numeroşi goţi se pun
în serviciul militar al Imperiului, mai ales în
partea orientală a acestuia, unii ajungând chiar
magistri militum (conducători supremi ai armatei).
În 347/348 se constată însă apariţia primelor
probleme, generate de persecutarea creştinilor de
către regele Aorich. Aceasta era o dovadă a succesului obţinut de Ulﬁla, care câştigase pentru
credinţa creştină un număr suﬁcient de goţi pentru
ca aceasta să ﬁe considerată un pericol. În urma
persecuţiei, Ulfila împreună cu mai mulţi
credincioşi ai săi trec Dunărea şi se aşează la
Nicopolis, unde trăiesc de atunci înainte în înţelegere cu romanii, după spusele lui Iordanes13.
Pe de altă parte, este sigur că putem înţelege
această persecuţie, ca şi pe cea a lui Athanaric, de
la 369, ca reacţii antiromane ale unei părţi a aristocraţiei gotice. Deoarece, dacă asupra societăţii
tervingilor se exercită numeroase inﬂ uenţe romane, detectabile astăzi în descoperirile arheologice prin care se atestă amprenta romană asupra
artizanatului şi a orfevrăriei gotice14, există însă
şi atitudini ostile la adresa Imperiului şi a tot ceea

ce era legat de acesta. În cadrul confederaţiei se
manifestau partide pro-romane, ca şi partide care
sunt împotriva colaborării cu Imperiul. În fond,
lucrurile sunt uşor de înţeles dacă ne gândim că,
în cadrul acestei organizări lipsite de un centru
puternic, poziţiile unei facţiuni sau a alteia pot ﬁ
întărite prin apelul la sprijinul Constantinopolului,
ceea ce poate declanşa reacţiile adverse ale celorlalţi. Şi de partea romană există tentative de a-i
folosi pe goţi în luptele pentru tron, în paralel cu
condamnări ale lipsei de reacţie împotriva pericolului gotic.
Relaţiile dintre tervingi şi romani devin foarte
tensionate mai ales în timpul domniei lui Athanaric
(365-381), exponent al facţiunii anti-imperiale, şi
care declanşează două mari persecuţii împotriva
creştinilor. Împăratul Valens organizează trei campanii împotriva goţilor, care îl duc din Muntenia
până la Nistru. Tradiţia păstrată la Iordanes explică, în parte, ostilitatea lui Athanaric faţă de romani prin cunoaşterea directă a puterii acestora
de către tatăl lui, ostatic într-o vreme la Constantinopol. Acesta, în poﬁda onorurilor cu care fusese
tratat, îşi pusese ﬁul să jure că nu va pune în viaţa
lui piciorul pe pământ roman15. Evident că sub
această formă literară se ascunde temerea faţă de
inﬂuenţa destabilizatoare romană asupra confederaţiei tervingilor. Atanaric era, de altfel, confruntat cu Fritigern şi Alaviv, competitori puternici, de orientare pro-romană. Persecuţiile par
deci gândite de Atanaric drept mijloace de a apăra
vechile tradiţii în faţa ofensivei unei religii noi,
de origine romană, şi care pune în pericol unitatea
şi aşa fragilă a confederaţiei.
Conﬂictele interne aveau să se sfârşeşscă însă
într-o manieră neaşteptată o dată cu invazia
hunică. În marea ei majoritate, aristocraţia tervingă l-a abandonat pe Atanaric şi, împreună cu
Fritigern şi Alaviv, a căutat scăpare dincolo de
Dunăre. Cei rămaşi au intrat în marea confederaţie
multietnică aﬂată sub conducerea hunilor. În 381,
alte grupuri de goţi, sub conducerea lui Atanaric,
trec în Imperiu, dar bătrânul şef moare la două
săptămâni după ce îşi încălcase jurământul de a
nu intra niciodată pe pământ roman. De acum
înainte se va desfăşura o altă fază a etnogenezei
goţilor, prin care, cei ce rămân sub comanda lui
Fritigern se aﬁrmă ca un popor cu o nouă identitate
culturală şi politică, rămaşi în istorie sub numele
de vizigoţi. Aceştia s-au adaptat rapid la tacticile
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de luptă călare inspirate de huni, şi s-au transformat într-o cavalerie foarte mobilă, precum cele
din stepă16, ceea ce le-a asigurat marile victorii
împotriva romanilor.
Funcţionarii romani din Tracia, provincia în
care fuseseră aşezaţi vizigoţii, proﬁtă de pe urma
situaţiei lor dificile, vânzându-le alimentele la
preţuri exorbitante şi găsind diferite mijloace de
a-i exploata. În aceste condiţii, în 377 izbucneşte
o formidabilă revoltă a vizigoţilor, pentru potolirea
căreia se deplasează la faţa locului însuşi împăratul
Valens. În lupta care are loc la Adrianopol, în 378,
împăratul este ucis, şi din acest moment goţii nu
mai pot ﬁ ţinuţi sub control17. Istoria lor următoare
este o succesiune de confruntări şi de înţelegeri,
în urma cărora ei se deplasează din provincie în
provincie, în căutarea unor pământuri bogate, pe
care să le cultive şi pe ai căror locuitori să-i
exploateze în propriul folos.
Pe la 395, cel mai de seamă conducător al
goţilor era Alaric, unul dintre cei aşezaţi în acea
vreme în Moesia. După ce şi-a consolidat puterea
în Balcani, înţelegând, probabil, că din provinciile
sărăcite ale Imperiului de răsărit nu mai are ce
jefui, Alaric îşi îndreaptă atenţia spre Italia.
Începând din 401-402, vizigoţii ocupă zone din
nordul peninsulei şi asediază oraşe, precum
Milano, pe atunci capitală imperială, părăsită de
împăratul Honorius, silit să se refugieze la
Ravenna. Pentru o vreme însă, eforturile lui
Stilicon, generalul barbar care proteja atunci
Imperiul apusean, îi împiedică pe goţi să avanseze.
În 410, profitând de asasinarea acestuia din
ordinul împăratului şi de problemele interne ale
statului roman, vizigoţii lui Alaric asediază şi
cuceresc Roma, pe care o jefuiesc timp de câteva
zile, respectând însă, după cum arată unele surse,
lăcaşurile creştine şi pe cei ce s-au refugiat în
ele18. Arianismul, chiar dacă e o erezie, e totuşi o
formă de creştinism, şi pare să îi umanizeze într-o
anume măsură pe goţi, dovadă stând moderaţia de
care dau dovadă cu ocazia jafului Romei sub
conducerea lui Alaric. Episodul în care regele
goţilor trimite înapoi vasele jefuite din basilica
Sfântului Petru, arătând că a jurat să poarte război
cu romanii, nu cu apostolii, demonstrează, cel
puţin din punctul de vedere al lui Isidor din
Sevilla, care reia povestea, că ari a nismul, în
calitatea sa de doctrină creştină, constituie o frână
pusă barbariei19. Probabil că, pentru mulţi locuitori

ai Imperiului, cucerirea vechii capitale era semnul
sfârşitului unei lumi, aşa cum se lamenta
Ieronim:
“Dar acum, glorioasa lumină a lumii s-a stins
şi Roma, capul Imperiului Roman, a fost decapitată! O dată cu acest oraş, am putea spune că a
pierit întregul univers.20” Aurelius Augustinus a
început să scrie Cetatea lui Dumnezeu pentru a-i
încuraja pe creştinii care nu concepeau că lumea
poate să mai existe după căderea Romei. Biserica
trebuia să găsească, în acelaşi timp, explicaţii
pentru nenorocirile care loveau imperiul, şi să
ofere şi temeiuri de speranţă pentru mai târziu. Şi
încetul cu încetul, se contura ideea justificării
războiului, pe care creştinii puteau să-l poarte
întru apărarea credinţei lor, dacă aceasta era
ameninţată, şi pentru apărarea imperiului, care
reprezintă civilizaţia, pacea, bastionul credinţei
creştine21.
Pentru goţii lui Alaric, victoria obţinută la
Roma pare să nu ﬁ fost altceva decât un episod în
drumul lor spre ţinuturi mai sigure, unde să poată
trăi în pace şi bogăţie. Idealul se arăta a ﬁ Africa
de nord, provincie neafectată încă de jafurile altor
barbari, şi care la vremea respectivă reprezenta
grânarul Imperiului. Vizigoţii ajunseseră deja în
sudul Italiei, strânseseră corăbii cu care să ajungă
în Sicilia şi de acolo în Africa, dar furtuna şi
moartea subită a lui Alaric i-a împiedicat22.
În fruntea goţilor a ajuns acum Athaulf, cumnatul lui Alaric. Dorinţa acestuia pare să ﬁ fost
înţelegerea cu romanii, de pe urma căreia îşi
dăduse seama că ar avea doar de câştigat.
“El dorise mai întâi cu ardoare să şteargă
numele de roman şi să facă din tot teritoriul
roman un imperiu al goţilor care să le poarte
numele, pentru ca, vorbind popular, Gothia să ﬁe
ceea ce fusese Romania şi ca Athaulf să devină
acum ceea ce fusese o dată Caesar Augustus. Dar
o lungă experienţă îi dovedise că goţii erau
absolut incapabili să asculte de legi din cauza
barbariei lor neînfrânate. Or, cum nu se pot
înlătura dintr-un stat legile, fără de care un stat nu
este stat, el a preferat să-şi pună gloria în slujba
restaurării în întregime şi în scopul reînălţării
numelui roman cu ajutorul goţilor pentru a apărea
posterităţii ca restauratorul Imperiului roman de
vreme ce el nu putuse să-l transforme”23.
Ca semn al încercării de integrare în lumea
romană, acesta se căsătoreşte în 414 cu Galla
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Placidia, sora împăratului Honorius, care fusese
luată prizonieră în 410 24 . În acest moment
vizigoţii se aﬂau în sudul Galiei, de unde încep să
traverseze Pirineii şi să intre în Spania, animaţi
de vechiul vis de a ajunge în Africa, de astă dată
peste Gibraltar. Destinul lor era însă legat de cel
al Europei, şi în cele din urmă, în 418, ei sunt
aşezaţi în Acvitania ca aliaţi ai romanilor împotriva
vandalilor din Spania. Vor rămâne astfel între
Loara şi Garonna într-o relativă inactivitate până
în 451, anul confruntării cu hunii. Victoria de la
Câmpiile Catalaunice marchează apogeul puterii
vizigoţilor, care, în momentul acela, reprezentau
cea mai puternică forţă barbară din Europa. Din
a doua jumătate a secolului al V-lea, începe cucerirea Spaniei, care este supusă în întregime
vizigoţilor, mai puţin colţul ei de nord-vest unde
se găseau suebi, până în 484. Centrul de greutate
al regatului vizigot era însă încă în Galia, unde se
găsea şi capitala Toulouse.
La începutul secolului al VI-lea apărea însă o
nouă forţă pe scena Galiei, reprezentată de francii
lui Clovis. Dornic să-şi extindă stăpânirea spre
sud, regele franc îl învinge în 511 la Vouillé pe

Alaric al II-lea, conducătorul vizigoţilor. Din
acest moment, vizigoţii se repliază în Spania,
unde regatul cu capitala la Toledo realizează o
originală sinteză între culturile romană şi gotică.
După abandonarea arianismului, în 586, nimic nu
mai părea să stea în calea sintezei romano-gotice,
aﬁrmată cu putere în plan cultural la începutul
secolului al VII-lea în timpul aşa numitei “renaşteri isidoriene”, bazată pe eforturile primului
erudit al Evului mediu, care a fost episcopul
Isidor din Sevilla25.
Regatul vizigot din Spania era însă măcinat
de boala fără leac a tendinţelor anarhice ale
aristocraţiei, care schimba regii după plac,
conform “detestabilului obicei” de care ne vorbesc
sursele epocii. De o astfel de perioadă de criză,
declanşată de luptele pentru putere, aveau să
proﬁte arabii, care în 711 traversează Gibraltarul
şi cu o repeziciune incredibilă pun capăt existenţei
statului vizigot. Rădăcinile gotice nu aveau însă
să fie uitate de spanioli, care pe tot parcursul
Evului mediu, dar şi în Renaştere şi la începuturile
Epocii moderne continuă să se identiﬁce că aceşti
cuceritori ai Romei26.

Ostrogoţii
După victoria pe care Aurelian o obţine
asupra lor, marea confederaţie a goţilor se destramă, şi de acum înainte, aşa cum am văzut, se
poate vorbi de două ramuri distincte: tervingii sau
vizigoţii, şi greutungii sau ostrogoţii. Aceştia din
urmă reconstituie la est de Nistru un regat condus
de dinastia domnitoare a Amalilor.
Sosirea neaşteptată a hunilor conduce însă, în
375-376, la prăbuşirea rapidă şi totală a regatului
ostrogot situat la răsărit de Nistru. Bătrânul rege
Hermanaric, incapabil să organizeze rezistenţa,
s-a sinucis, probabil ﬁindcă aşa îi cereau riturile
ancestrale. Există şi o altă variantă, încărcată de
legendă, asupra sfârşitului regelui centenar, şi
anume că poruncind ca o anume Sunilda, soţia
unui presupus trădător să ﬁe sfâşiată de cai, rudele
acesteia, din neamul rosomonilor, l-ar ﬁ asasinat
pe conducător27. Indiferent în ce fel şi-a găsit
Hermanaric moartea, regatul ostrogoţilor a rămas
fără căpetenie, în poﬁda încercărilor de rezistenţă
puse la cale de Withimer, şi a fost realmente
spulberat.
Cea mai mare parte a ostrogoţilor s-au supus
hunilor, pe care i-au urmat în peregrinările lor

războinice prin Europa, mai ales că acestea erau
aducătoare de prăzi bogate 28. Alte grupuri au
încercat să se refugieze din calea hunilor în
Imperiul roman, precum cele conduse de Alatheus
şi Saphrax, care traversează Dunărea în 376 şi
participă la bătălia de la Adrianopol în care este
ucis împăratul Valens. Aceştia sunt aşezaţi în 380
ca federaţi (mercenari în slujba Imperiului) în
Pannonia, şi îşi îndeplinesc pentru o vreme îndatoririle în mod corect. Sprijinul lor îi este extrem
de util împăratului Teodosie, care reuşeşte astfel
să dejoace între 388 şi 394 diverse tentative de
uzurpare.
De la huni, ostrogoţii preiau o serie de elemente, precum onomastică, veşminte, arme, chiar
şi obiceiul de a deforma craniile copiilor. În mare,
şi-au păstrat însă propriile structuri de conducere
şi tradiţiile care le-au permis să-şi întărească
propria identitate. Conduşi de trei fraţi de sânge
regal, Valamir, Thiudimir şi Vidimir, ostrogoţii
s-au aﬂat în tabăra hunică în timpul luptei de la
Câmpiile Catalaunice din 451, unde s-au înfruntat
şi cu rudele lor, vizigoţii, aﬂaţi de partea romanilor.
Dar după înfrângerea de aici, şi mai ales după
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moartea lui Attila şi destrămarea “imperiului
hunic”, ostrogoţii îşi recapătă totala libertate de
mişcare. Preferă să rămână pentru o vreme
federaţi în Pannonia, în special în zona dintre
Viena şi Belgrad. Cum structurile agrare romane
fuseseră distruse aici de către diferitele invazii,
cum ei înşişi nu prea se mai ocupau cu agricultura,
fiind dependenţi în tot mai mare măsură de
subsidiile primite de la Constantinopol şi cum
erau înconjuraţi din toate părţile de vecini ostili
(gepizi, rugi, heruli), supravieţuirea acestei ramuri
a goţilor se aﬂa sub semnul întrebării. Cel care
avea să-i conducă pe ostrogoţi spre un destin eroic
şi strălucitor a fost Teodoric.
Născut pe la 551, ca ﬁu al şefului ostrogot
Thiudimir şi al unei concubine, Erelieva, în 559
tânărul Teodoric era lăsat ostatic la Constantinopol
drept garanţie pentru respectarea tratatului
încheiat atunci cu Imperiul. Acolo a rămas vreme
de vreo zece ani, timp în care a beneﬁciat de o
educaţie de bună calitate, ce i-a îngăduit să se
familiarizeze cu valorile culturii greco-roamne ca
nici un alt şef barbar de dinaintea sa29. Dar aceasta
nu l-a transformat total într-un roman şi, întors
printre ai săi, a hotărât să-i conducă în expediţii
războinice prin care să dobândească prestigiu şi
bogăţie. Pe de altă parte, el a fost capabil să se
amestece cu multă pricepere în jocurile politice
din Imperiu, sprijinindu-l, de exemplu, pe împăratul Zenon împotriva unor uzurpatori. Victoriile
obţinute i-au permis să dobândească un statut mai
favorabil pentru ostrogoţii săi, aşezaţi, de această
dată, ca federaţi în Moesia. De aici erau foarte
uşor de organizat expediţii chiar împotriva
Constantinopolului, cum s-a şi întâmplat în 486,
dar şi împotriva bandelor rivale de ostrogoţi care
se mai găseau în Imperiu. Colaborarea cu împăratul Zenon îi adusese lui Teodoric titlul de consul
şi de magister militum, ca şi adoptarea de către
familia imperială. De aici numele de Flavius pe
care îl poartă, şi care ilustrează faptul că era
cetăţean roman şi membru al celei de-a doua
dinastii ﬂaviene, căreia îi aparţinuse şi Constantin
cel Mare.
Spre sfârşitul anilor ‘80 ai secolului al V-lea,
goţii lui Teodoric reprezentau cea mai importantă
şi mai ameninţătoare forţă barbară existentă în
acel moment pe teritorul Imperiului de răsări30t.
Ca să scape de veşnicele lor deplasări şi jafuri,
împăratul Zenon îl trimite pe Teodoric în Italia,

pe care urma să o elibereze de tirania lui Odoacru,
generalul barbar ce îl detronase la 476 pe ultimul
împărat al Apusului. Pentru ostrogoţi, aceasta era
şansa de a-şi găsi, în sfârşit, liniştea într-o provincie în care să se aﬂe la adăpost de alţi duşmani,
astfel încât deplasarea spre Italia ia înfăţişarea
unei ample mişcări de populaţii. Procopius,
istoricul bizantin care a scris în secolul al VI-lea
despre războaiele lui Iustinian cu goţii, ne povesteşte cum, strângându-şi tot avutul în care,
ostrogoţii au pornit împreună cu femeile şi copiii
lor31. Se estimează că în acel moment ar ﬁ fost
circa 100 000 de persoane, evident un popor şi nu
o armată, căci între aceştia nu puteau să ﬁe mai
mult de 20 000 de luptători32. Nu toţi goţii din
Balcani au plecat laolaltă cu Teodoric, şi nu toţi
cei care se găseau în armata sa erau goţi. Printre
aceştia se aflau rugi, provinciali romani, alte
elemente etnice. Identiﬁcându-şi însă destinele cu
Teodoric şi neamul lui, toţi aceştia, într-o generaţie
sau două, au început să se considere goţi33.
Ostrogoţii lui Teodoric au plecat din Balcani
în 488 şi, după ce au urmat valea Dunării, au
intrat în Italia prin nord-est, fiind întâmpinaţi
lângă Isonzo de armata lui Odoacru, care încerca
să-i impiedice să pătrundă mai adânc în peninsulă.
N-au putut ﬁ însă opriţi, şi în 490 armatele lui
Odoacru şi Teodoric se mai luptau încă pentru
stăpânirea Italiei de nord. În 491 ostrogoţii păreau
victorioşi, dar Teodoric urma să împartă puterea
cu Odoacru, pe care îl elimină doi ani mai târziu.
Tot Procopius ne spune că, auzind că fostul său
adversar ar complota împotriva lui, şeful ostrogoţilor l-a invitat la un banchet şi l-a ucis. Complotul era, probabil, o scuză inventată pentru a-l
disculpa pe Teodoric, dar aceste măsuri drastice
şi violente erau monedă curentă în epocă. În 493,
prin moartea lui Odoacru, regele ostrogoţilor îşi
vedea îndeplinit visul de a fi singurul stăpân
al Italiei.
De atunci înainte el a domnit cu echitate peste
goţi şi romani, pe care doreşte să-i vadă trăind în
pace, împărţindu-şi sarcinile menţinerii statului în
bune condiţii. Idealul lui era ca în societatea
italiană, romanii să-şi asume sarcinile administrative şi economice, iar goţii să asigure forţa
militară care să protejeze provincia de atacurile
altora.
“Şi un popor şi celălalt să audă ceea ce avem
la inimă: ca romanii care vă sunt vecini în
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stăpânirea pământurilor, să ﬁe uniţi cu voi şi prin
legături de afecţiune. Cât despre voi, romani,
trebuie să-i îndrăgiţi pe goţi cu toată inima, pe ei
care în vreme de pace alcătuiesc împreună cu voi
un popor numeros, iar în vreme de război apără
statul”34.
În ochii romanilor el putea să apară ca un
reprezentant al împăratului de la Constantinopol,
în numele căruia Teodoric susţinea că ar guverna,
grijuliu să nu-i încalce atributele formale, cum ar
ﬁ titlul imperial sau dreptul exclusiv de a da legi.
Pentru goţii săi era rege, demnitatea supremă pe
care ei o recunoşteau, pentru unii dintre supuşii
săi romani era princeps35. Şi pentru unii şi pentru
alţii era Flavius Teodoricus rex, ridicat pe scut de
oamenii săi pe câmpul de luptă şi primit prin
adopţie în familia imperială.
Câtă vreme a domnit, până în 526, în Italia a
fost pace, şi mai toţi regii barbari din Occident,
cu care de altfel se şi încuscrise, vedeau în el un
arbitru. În plan religios a fost tolerant, rămânând
un partizan al arianismului, dar tratând bine clerul
ortodox şi neîncercând să determine convertiri la
propria sa confesiune. Cu aristocraţia romană a
colaborat bine, în ciuda faptului că a luat o treime
din pământuri pentru a le oferi ostaşilor săi,
potrivit unei interpretări a regimului ospitalităţii,
care presupunea că în Imperiu, oştenii trebuie
găzduiţi în casele cetăţenilor, ﬁecare proprietar
trebuind să le pună la dispoziţie a treia parte din
avutul său. Documentele păstrate de la Cassiodor,
sfetnic roman care a stat cu credinţă în slujba lui
Teodoric şi a urmaşilor săi direcţi, aflăm că
împărţirea pământurilor s-ar ﬁ făcut fără tulburări,
înţelegerea domnind între goţi şi romani36. Pe de
o parte, ne putem gândi şi că goţii erau destul de
puţini în raport cu numărul romanilor şi cu suprafaţa Italiei, ceea ce presupune că nu toţi proprietarii
romani au fost afectaţi. Iar pe de altă parte, este
posibil, potrivit unor interpretări mai noi, ca ostrogoţii să nu ﬁ primit întotdeauna pământuri, ci
şi dreptul de a colecta anumite taxe, ceea ce putea
conduce la evitarea unor conﬂicte majore. Doar
spre sfârşitul domniei, Teodoric a declanşat o
serie de represalii împotriva aristocraţiei romane,
pe care o suspecta de complot, şi acestora le-a
căzut pradă şi filosoful şi omul de cultură
Boethius. În elogiul pe care i-l aduce, Procopius
arată că deşi era un uzurpator (nu putea ﬁ numit
altfel într-un Imperiu care se găsea la mijlocul

secolului al VI-lea în război cu ostrogoţii),
Teodoric s-a purtat întotdeauna ca un bun monarh,
asigurând liniştea şi prosperitatea supuşilor săi37.
Modelul imperial căruia i s-a conformat domnia
lui Teodoric este ilustrat şi de faptul că, deşi el nu
s-a numit niciodată altfel decât rex, în surse de
epocă i se atribuie titlurile de princeps sau Augustus,
rezervate în mod oﬁcial doar împăratului.
La moartea sa, puterea a fost preluată de ﬁica
sa, Amalasuntha, şi de ﬁul ei minor, Athalaric.
Amalasuntha primise o bună educaţie de factură
romană, ca şi alţi copii din familiile de vază ale
ostrogoţilor, şi dorea “ca fiul ei să meargă la
şcoala dascălului de scris şi citit”38. Însă şeﬁi goţi,
temându-se că astfel s-ar pierde talentele militare
ale tânărului rege, s-au împotrivit. Aceasta era,
probabil, o înfruntare între două tendinţe opuse,
una care dorea o asimilare a goţilor prin educaţie
şi cultură lumii romane, şi alta care se opunea,
dorind să ﬁe păstrată identitatea barbară centrată
pe valorile războinice39. Problemele au început în
regatul ostrogot în momentul în care tânărul rege
a murit şi Amalasuntha şi-a dat seama că, femeie
ﬁind, nu va putea conduce singură. De aceea şi-a
luat imediat titlul de regină şi l-a asociat la domnie pe vărul său Teodahad, despre care se spune
că era, de asemenea, foarte educat şi iubitor al
ﬁlosoﬁei, ceea ce dovedeşte gradul de romanizare
atins de unii membri ai elitei ostrogote. Preocupările sale ﬁlosoﬁce nu l-au împiedicat însă pe
Teodahad să o suprime pe Amalasuntha, pentru a
rămâne singur la domnie.
Totul ar ﬁ rămas o problemă internă a regatului ostrogot, dacă în acel moment la conducerea
Imperiului bizantin nu s-ar ﬁ aﬂat Iustinian, care
îşi propunea să recucerească părţile pe care Imperiul le pierduse în favoarea barbarilor: “Avem
nădejdea că Dumnezeu ne va da ceea ce a rămas
din acest imperiu pe care romanii de altădată l-au
întins până la marginile celor două oceane şi pe
care l-au pierdut din slăbiciunea lor”40. Încercând
să pună în practică acest ideal, Iustinian tocmai
repurtase, în 533, prin generalul său Belizarie, o
victorie surprinzător de uşoară împotriva regatului
vandal din Africa de nord. Părea astfel deschisă
calea recuceririi zonelor căzute în mâna barbarilor
şi a refacerii vechiului Imperiu roman unitar. De
aceea, la curtea bizantină, a fost folosit pretextul
asasinării Amalasunthei pentru a justiﬁca o expediţie care se arăta, astfel, îndreptăţită de intenţia
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de a o răzbuna pe urmaşa lui Teodoric, fostul
reprezentant al autorităţii imperiale în Italia41. În
faţa pericolului, Theodahad era gata să cedeze, un
titlu roman şi un domeniu semniﬁcativ părândui-se variante mult mai bune decât primejdioasa
onoare de a ﬁ rege.
Ostrogoţii aveau să se dovedească însă o
îmbucătură mult mai greu de înghiţit decât rudele
lor îndepărtate, vandalii. Primele confruntări se
soldează cu victorii gotice. Apoi, sub comanda lui
Belizarie, învingătorul vandalilor, bizantinii încep
să preia iniţiativa. Theodahad fiind asasinat în
urma unei revolte, conducerea a fost luată de
Vitiges, membru al aristocraţiei gote care o luase
de soţie (se pare că împotriva voinţei ei) pe
Matasuntha, fiica Amalasunthei, şi care putea
astfel ridica pretenţii justiﬁcate la tronul regal.
Sub conducerea lui, războiul continuă cu încrâncenare, dar, cu toată rezistenţa, în 539 Ravenna,
capitala regatului, este cucerită prin asediu.
Regele got este luat prizonier şi dus în Imperiul
de Răsărit, unde îşi trăieşte ultimii ani în condiţii
foarte onorabile. Văduva sa, Matasuntha, este
căsătorită cu un văr al lui Iustinian, ceea ce părea
să deschidă calea concilierii ﬁ nale între goţi şi
romani. Istoria violentă a războiuluii din Italia se
încheia la Iordanes cu metafora nunţii şi a naşterii
unui ﬁu, Germanos, din cele două dinastii domnitoare: “iar acesta, unindu-se neamul Aniciilor cu
neamul Amalilor, promite, dacă vrea Dumnezeu,
că vor dăinui virtuţile ambelor dinastii” 42.
Această încheiere a războiului nu era pe
placul tuturor goţilor şi, din rândul celor care
doresc să-şi păstreze independenţa, se proclamă
alţi regi, pe care Constantinopolul însă nu-i mai
recunoaşte, întrucât singurul stăpân de drept al

Italiei era, din 540, împăratul. Dintre aceşti
tyranni, cum îi numea tradiţia bizantină care
vedea în ei nişte uzurpatori, cel mai important
este Totila.
Numit la origine Baduila, ceea ce pare să
însemne “Războinic”, ca o predestinare a destinului ce-l aştepta, Totila preia puterea în 541 şi
reuşeşte, ca prin miracol, să reînvie rezistenţa
gotică şi să întârzie cu mai bine de un deceniu
recucerirea totală a peninsulei de către bizantini43.
Sub conducerea lui, goţii recuceresc parţial terenul pierdut, dar inferioritatea lor în faţa armatelor
bizantine era din ce în ce mai evidentă. Din
momentul în care conducerea armatelor imperiale
este preluată de talentatul general Narses, iniţiativa
trece de partea acestora. În 542, într-o bătălie
extrem de sângeroasă, Totila este ucis. Conducerea
goţilor rămaşi este preluată de Teias, care încearcă
să organizeze o rezistenţă disperată, întovărăşită
de altfel şi de numeroase atrocităţi împotriva
romanilor. Chiar şi după moartea acestuia, survenită tot în 542, în urma înfruntării de la Mons
Lactarius, mai continuă timp de trei ani lupte ale
unor şeﬁ izolaţi.
Parte ucişi, parte deportaţi, parte integraţi în
armata bizantină, în 555 ostrogoţii dispăreau de
pe scena istoriei. Aceasta nu însemna o dispariţie
fizică, ei fiind în continuare amintiţi ca factor
militar de care Imperiul sau succesorii lor longobarzi trebuie să ţină seama. Dispăreau însă ca
realitate instituţională, ca regat şi ca “popor”
(gens), înţelese în sensul de comunitate politică.
Lăsau însă amintirea unei experienţe unice, în
care puterea barbarilor încercase să se combine
cu înţelepciunea romanilor, pentru a găsi soluţia
ducerii mai departe a existenţei Imperiului.
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PETRE ALEXANDRESCU

(3 ianuarie 1930 – 18 iulie 2009)
Alexandru Avram

Ne-a părăsit în urmă cu cîteva luni, după o
suferinţă eroic îndurată pîna în ultima clipă, Petre
Alexandrescu, personalitate marcantă a ştiinţelor
antichităţii din ultimele decenii, maestru si dascăl
desăvîrşit pe tarîmul arheologiei clasice.
Născut la Paris la 3 ianuarie 1930, Petre
Alexandrescu a absolvit studiile superioare la
Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti,
secţia de limbi clasice, în 1952, dobîndind o
solidă formaţie de antichizant. Deşi şi-a început
cariera ca lingvist, publicînd primele sale articole
în acest domeniu, vocaţia sa era cu totul alta:
participările sale ca student la campaniile de

săpături de la Histria l-au determinat sa opteze
deﬁnitiv — şi, din punctul de vedere al multora,
spre norocul nostru — pentru arheologia greacă.
Asistent la Muzeul Naţional de Antichităţi pentru
scurt timp, Petre Alexandrescu avea să facă parte
atît din generaţia fondatoare a Institutului de
Arheologie din Bucureşti (1956), cît şi din prima
echipă de cercetare de la Histria din perioada
reluării săpăturilor în 1949 sub conducerea
Academiei Române. Institutul de Arheologie şi
Histria vor ramîne cele doua case ale savantului
pentru tot restul vietii. La institut a parcurs toate
treptele ierarhiei ştiinţiﬁce, culminînd cu direc-
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toratul secţiei de arheologie greco-romană din
1965 pînă în 1995 şi cu directoratul institutului
din 1990 pînă în 1999. La Histria a dirijat multă
vreme (1981-1999) cercetarea arheologică,
reuşind ca după 1989 să readucă acestui şantier
mitic splendoarea pierdută în perioada de restrişte
a epocii comuniste.
Petre Alexandrescu a îmbinat armonios în
aceeaşi persoană pe de o parte arheologul de
teren, cultivînd cu migală amănuntul semniﬁcativ,
pe de altă parte, clasicistul năzuind să reconstituie,
pe temeiul tuturor surselor disponibile, peisaje
antice, societăţi umane şi înlănţuiri evenimenţiale.
O specie, aş spune, astăzi pe cale de dispariţie,
într-o perioadă în care ştiinţele antichităţii se
divid, nu numai în administraţia academică, în
sectoare si subsectoare. Petre Alexandrescu şi-a
dovedit familiaritatea cu antichitatea în primul
rînd în opera sa — cea care va dăinui şi ni-l va
menţine mereu în memorie. Histria, cu al sau
temenos, a reprezentat fără îndoială centrul de
interes prin excelenţă — mărturie stînd lucrările
fundamentale dedicate acestei ctitorii milesiene
şi, în primul rînd, opera desăvîrşită spre amurgul
vietii (volumul Histria VII consacrat Zonei Sacre
a cetăţii) —, însă nu a fost niciodata un scop în
sine. A fost mai degrabă un punct de plecare
pentru investigaţii mult mai ample, cadrul
predilect de reﬂecţie pentru ansamblul problematicii colonizării greceşti a spaţiului pontic.
Petre Alexandrescu nu a uitat nici o clipă că
istoricul trebuie sa vorbească despre oameni. Or,
pentru a desluşi comportamentul acestora, nici o
pistă nu este de lepădat, fie că avem a face cu
resturi ceramice, cu obiecte de toreutică sau cu
parcimonioase surse literare sau epigraﬁce. De la
Histria la Olbia, Milet sau Atena, de la gropile de
ofrande sau temeliile de multe ori prea puţin
semniﬁcative ale unor lăcaşuri de cult la marile
temple ale lumii greceşti, Petre Alexandrescu a
călătorit animat de curiozitatea unui perieget de
odinioară, a notat cu acribie tot ceea ce i s-a părut
demn de a ﬁ reţinut si exploatat şi a încercat de
fiecare dată sa dea propria sa interpretare
fenomenului colonizării greceşti pontice: de ce,
de unde, cînd au venit acei oameni, care erau
menirea şi credinţele lor, cum vor ﬁ fost întîmpinaţi de ceilalţi în momentul instalării pe coastele
Marii Negre?
Pe lîngă faptul că a fost un savant strălucit,

Petre Alexandrescu s-a dovedit a ﬁ şi un dascăl
de excepţie. Este drept că abia deschiderile
facilitate de schimbarea survenită în decembrie
1989 i-au dat posibilitatea sa predea, pentru o
perioadă, din păcate, mult prea scurtă, la Universitatea din Bucuresti, unde, în calitate de profesor
de arheologie clasică (1990-1995), a format şi a
recrutat o seamă de tineri care îi calcă cu răbdare
pe urmă. Vocaţia de formator a lui Petre Alexandrescu este însă mult mai veche. Ca unul care am
avut privilegiul să fac primii paşi în arheologie
sub îndrumarea sa, pot depune mărturie despre
celebrele cursuri de vară care aveau loc la Histria
aproape zilnic, ﬁe în cadru organizat, în cîte o
după-amiază, în depozitele santierului, ﬁ e mai
degrabă spontan, în timpul săpăturii propriu-zise
sau seara, pe treptele “Casei Mari”. Generaţii
întregi de tineri şi-au făcut ucenicia în astfel de
condiţii, iar unii dintre ei, chiar dacă ulterior şi-au
deﬁnitivat studiile prin doctorate susţinute cu alţi
conducători, vor rămîne pentru totdeauna, asa
cum se declară ei înşişi, elevii lui Petre Alexandrescu.
Pe cît de cald cu cei dragi, soţ si tată exemplar
şi adevărat frate mai mare pentru colaboratorii săi,
Petre Alexandrescu a dovedit mereu o severitate
absolută cu orice formă de impostură. Bineînţeles
că o asemenea atitudine nu putea să încînte autorităţile comuniste, astfel că pînă în 1989 savantului
i-au fost refuzate nu numai onorurile care i s-ar ﬁ
cuvenit, dar chiar şi unele drepturi fundamentale.
Într-o vreme în care libertatea cuvîntului nu era
decît un concept teoretic, fără nici un fel de
legătură cu realitatea, nu Petre Alexandrescu, ci
alţii, mai docili, aveau permisiunea să vorbească
despre Histria la congresele internaţionale. A
venit apoi, mai recent, vremea parveniţilor, în care
din nou alţii îşi arogă merite inexistente, se fălesc
cu Histria ca fiind propria lor moşie, lăsînd
adevăratele probleme ale cercetării de izbelişte.
Cu toţi aceştia Petre Alexandrescu a dialogat, dar
a refuzat de-a lungul timpului orice formă de
compromis. De multe ori învingător, savantul a
fost nevoit însă să înregistreze şi înfrîngeri: nec
Hercules contra plures. Ca director de institut, ca
membru marcant în Comisia Naţională de
Arheologie şi în secţia arheologică a Comisiei
Monumentelor Istorice în anii 90, Petre Alexandrescu a militat pentru o cercetare de nivel
european, pentru respectul faţă de meserie şi
Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu“
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pentru responsabilitatea faţă de monument. Ca
membru corespondent al Institutului Arheologic
German, nu s-a limitat la a-şi savura cu seninătate
această poziţie, ci a căutat, fie prin colocvii
româno-germane în a căror organizare a depus
eforturi considerabile, ﬁe fondînd prestigioasa
serie Archaeologia Romanica, să racordeze
cercetarea românească la standarde cu adevărat
internaţionale. În sfîrşit, ca savant prestigios pur
şi simplu, unanim recunoscut pe plan mondial, a
ctitorit, alături de alt cărturar din acelaşi aluat,
profesorul Şerban Papacostea, revista internaţională Il Mar Nero (Bucureşti – Paris – Roma).
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Se pare că nici una din aceste iniţiative şi realizări
nu a fost pe placul unor intruşi cuibăriţi prin mai
toate posturile de decizie. Astfel Petre Alexandrescu a fost ocolit de mulţi şi, mai ales, ceea ce,
personal, mi se pare cel mai grav, uitat de
Academia Română.
Fie ca măcar acum, în momentul despărţirii
de magistrul nostru, cei care nu l-au înţeles să
mediteze la ceea ce a reprezentat ca savant şi ca
om Petre Alexandrescu, iar posteritatea să îl aşeze
şi să îl menţină la locul pe care îl merită. Fie ca
Histria, şantierul căruia i-a consacrat o viaţă, sa
prospere în spiritul lui Petre Alexandrescu.
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Teohari Antonescu în corespondenţa lui
Alexandru I. Philippide
Emil Păunescu

Continuăm să trecem în revistă, în tradiţia
numerelor anterioare ale „Buletinului”, diverse
surse – edite şi inedite – privitoare la personalitatea
patronului spiritual al muzeului nostru. În urmă
cu aproape un sfert de veac, cunoscutul cercetător
şi editor I. Oprişan a realizat o excelentă culegere
de documente literare 1, insuficient utilizată de
atunci şi până acum în istoriograﬁa română. El a
publicat cea mai mare parte a corespondenţei
cunoscute2 a savantului Alexandru I. Philippide3,
coleg cu Teohari Antonescu la Facultatea de
Litere a Universităţii din Iaşi.
În bogata corespondenţă publicată întâlnim
mai multe referiri la personalitatea ce ne
interesează. O primă caracterizare, importantă
prin conciziune şi precizie, apare în epistola
primită de la unul dintre liderii marcanţi ai
„Junimii”. Iacob Negruzzi4 îi scrie lui Philippide
din Bucureşti, la 5 octombrie 1894:
„[…] Vă vin doi băieţi foarte buni ca [sic!]
conferenţiari la Universitatea din Iaşi, d[om]nii
Negulescu şi Teohar[i] Antonescu. Sunt tineri,
harnici, învăţaţi, deprinşi să cugete prin ei înşi[ş]
i, iubitori de învăţătură şi în tot felul recomandabili. Să vedem ce va ieşi din ei acolo, şi dacă
şi caracterele sunt la înălţimea învăţăturii lor”5.
Într-una dintre scrisorile trimise profesorului
şi prietenului său de la Halle, romanistul
Hermann Suchier6, Alexandru Philippide anunţă
drept un eveniment primirea tinerilor P. P.
Negulescu şi T. Antonescu în rândul corpului
didactic al Universităţii ieşene:
„Pe la noi nimic nou care să te intereseze. Am
căpătat la Universitatea din Iaşi doi noi profesori,
unul de ﬁlosoﬁe şi altul de arheologie. Au fost un
an conferenţiari (cum aş zice pe nemţeşte? Privat
decenţi nu, pentru că erau plătiţi), iar de la
toamna viitoare vor ﬁ profesori. Nu te grăbi însă
de a comunica acest lucru cuiva, pentru că până

la toamnă multe se pot întâmpla în ţara românească. Sunt doi băieţi tineri şi harnici şi, natural,
foarte încrezători într-înşii. Treaba ﬁlosofului va
ﬁ mai lesne, căci, ştii, două cărticele şi câteva
ceasuri de meditaţie te pot îndată strămuta în
lumea lui Platon-Kant-Schopenhauer et comp. Ce
va face arheologul însă, deocamdată eu nu
înţăleg, pentru că toate colecţiile trebuitoare
lipsesc universităţii noastre”7.
Alexandru Philippide îi scria din Iaşi, la
25 mai 1897, lui Titu Maiorescu8:
„Cei doi tineri, Negulescu şi Teohari, şi-au
cumpărat mobile şi acum se gândesc să le
plătească. Această grijă, apoi un devotament fără
margine cătră ﬁlosoﬁe şi arheologie, îi îndepărtează de lumea actuală ori spre trecut, ori spre
spaţiurile de dincolo de stele. Este de admirat
negreşit această pierdere în obiect, dar e
păgubitoare prietenilor şi sănătăţii. Este adevărat
că Negulescu îşi dă toată silinţa să nu-şi piardă
din vedere şi să-şi cerceteze cu cea mai mare
amănunţime cel mai de pe urmă gest. Decât
aceasta nu e de ajuns. Ar trebui să se gândească
şi la ceialaltă sănătate, bietul băiat!”9.
În acelaşi sens, spre sfârşitul anului 1898 (la
12 decembrie), Philippide îl informa pe Maiorescu
despre activităţile discipolilor săi ieşeni:
„Teohari Antonescu a adunat de mai multe
ori, în saloanele lui, supt patronajul lui Misir, tot
feliul de caracudă, şi tânără, şi bătrână, cu
gândul ca adică să reînnoiască Junimea […].
Şedinţele literare din saloanele lui Teohari au fost
însă curioase prin exagerarea calităţilor Junimei:
gluma devenea bufonerie, spiritul – nebunie,
libertatea – anarhie. În aer nici o idee – nici o
noţiune, cum ziceţi d[umnea]voastră psihologii de
astăzi. Aţi văzut vreodată un trandafir de cei
bătuţi ce fel de ﬂori dă, dacă nu-i îngrijit? Nişte
flori strâmbe şi creţe, samănă cu curechiul de
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Bruxelles. Chiar aşa degenerase în saloanele lui
Teohari vechea Junime, care n-a murit de marasm
senil, ci pentru că n-a fost îngrijită. […] Negulescu d[umnea]voastră e necontenit bolnav, când
îl dor buzele, când nasul, şi mai nu mânâncă.
Teohari tot mai clămpăneşte, dar slab şi acela.
Eu socot că ar ﬁ bine să mai lese aceşti tineri
Abbazia şi să se ducă la vreo stână, măcar într-o
vară”10.
La rândul său, Maiorescu îi scrie lui Philippide [după 14 decembrie 1901, dar ante 24
ianuarie 1902] în legătură cu „Dicţionarul” la care
lucra acesta, dar şi cu modalitatea de promovare
a latinistului Dumitru Evolceanu11 la Facultatea
de Litere din Bucureşti:
„Ţi-aş mai adăoga o propunere heterogenă,
ﬁindcă tot am apucat condeiul ca să-ţi scriu. Noi
profesorii de la Litere recomandăm la Catedra de
Latină a Univ[ersităţii] din Bucureşti pe Evolceanu (fiindcă din 4 alţi competitori unul e
inadmisibil, altul e prosticel, al treilea este confuz
şi al patrulea e mişel). Raportul nostru îl trimite
d[omnul] Bogdan d[omnu]lui Teohar[i] Antonescu
spre a vă pune în cunoştinţă de ceea ce am făcut
noi. Dacă, cetind raportul, îl aprobi, spune verbal
părerea d[umi]tale d[omnu]lui Teohari şi lasă-l
să redacteze el o parafrază a raportului nostru;
dar nu-ţi da dimisia din comisie, ci din contră,
contribuie a se grăbi trimiterea raportului şi din
partea Univ[ersităţii] Iaşi. Şi să-ţi spun de ce:
mişelul (dintre cei 4 contraaspiranţi ai lui
Evolc[eanu] are mari protecţii politice (toţi mişeii
le au); prin urmare, este datoria oamenilor
cinstiţi să împedice – pre cît pot – izbînda
mişeilor”12.
Credem că formula propusă în această
scrisoare încerca să-l menajeze pe irascibilul
ﬁlolog ieşean, încredinţând sarcina redactării unui
raport consensual unui alt discipol, considerat mai
disciplinat ori mai sigur: Teohari Antonescu. Fără
să cunoască existenţa şi gravitatea unui conﬂict

în redacţia „Convorbirilor literare”, divinul critic
îi solicită cu nonşalanţă să fie de acord cu Ion
Bogdan. În răspunsul redactat la 24 ianuarie 1902,
Philippide se dezlănţuie însă împotriva lui
Bogdan, caliﬁcându-l drept cel „mai mare mişel”
din ţară, „canalie” şi „şeful bandei” de la „Convorbiri literare”. Tonul neobişnuit de vehement şi
atitudinea intransigentă a lingvistului ieşean îl
determină pe Maiorescu să întrerupă corespondenţa cu fostul său elev, pecetluind ruptura
deﬁnitivă dintre ei13. În corespondenţa universitarului Philippide apar, destul de frecvent,
comentarii şi relatări despre concursurile de
ocupare a catedrelor din învăţământul superior al
epocii sale. În juriile acestor concursuri este
menţionat uneori şi Teohari Antonescu. Primul
caz priveşte concursul din ianuarie 1897 pentru
catedra de istorie a limbii şi literaturii române de
la Iaşi, pe care şi-au disputat-o Ovid Densuşianu,
G. Dem. Teodorescu şi Ioan Bianu14.
Mai târziu, când s-a pus problema numirii ca
suplinitor la catedra de Istoria literaturii române
moderne a lui Garabet Ibrăileanu, colaboratorul
şi protejatul său, Philippide s-a situat pe poziţii
divergente faţă de majoritatea Consiliului facultăţii, în rândul căreia îl găsim şi pe Teohari Antonescu15, care susţinuse candidatura concurentului
I. Paul.
Cel mai interesant caz rămâne cel al lui Evolceanu, declanşat – după câte se pare – de susţinerea lui I. Bogdan pentru O. Densuşianu. Deşi
adept al lui Titu Maiorescu, pe care-l considera
„părintele sufletesc” al tuturor junimiştilor,
Philippide nu a ezitat să rupă relaţiile cu mentorul
său, neﬁind de acord cu compromisurile propuse
de acesta.
Fărâmele de texte şi informaţiile analizate
aici contribuie la migăloasa reconstituire a biograﬁei lui Teohari Antonescu, înfruntând secolul
de nedreaptă uitare a urmaşilor săi.

Note
1 Alexandru I. Philippide în dialog cu contemporanii,
vol. I-II, Ed. Minerva, Buc., 1986-1987.
2 În afara volumelor citate, soţii Croicu au publicat
67 de epistole ale lui Alexandru Philippide (în
Scrisori către Ioan Bianu, vol. III, Ed. Minerva,
Buc., 1976, p. 259-350), datate în anii 1897-1904

şi referitoare la elaborarea „Dicţionarului limbii
române”. Relaţia dintre cei doi corespondenţi a fost
însă strict administrativă, iar posibilele referiri la
viaţa universitară (care, eventual, l-ar ﬁ adus în
discuţie şi pe Teohari Antonescu) lipsesc.
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Alexandru I. Philippide (1859-1933), renumit
ﬁlolog şi lingvist român, autorul unor lucrări de
referinţă privind istoria şi gramatica limbii noastre
şi al monumentalei opere Originea românilor (vol.
I-II, Tip. „Viaţa Românească”, Iaşi, 1923-1927).
Profesor universitar, creator de şcoală, academician.
Iacob Negruzzi (1842-1932), scriitor, doctor în
drept, profesor universitar, academician. A fost
redactorul responsabil al celebrei reviste
„Convorbiri literare”, de la înﬁinţarea acesteia până
în 1895.
Vol. II, p. 78
Hermann Suchier (1848-1914), profesor de
romanistică la Universitatea din Halle, filolog
german de renume european. A fost cel mai
important prieten şi corespondent al lui Philippide
(I. Oprişan a publicat 103 epistole primite în
Germania şi 24 expediate la Iaşi).
Scrisoare datată 19 iulie 1895 (vol. I, p. 124).
Titu Maiorescu (1840-1917), critic literar şi estetician, profesor universitar, fondator al Societăţii
Academice Române şi al Junimii, academician, om
politic conservator (de mai multe ori ministru şi şef
de guvern), îndrumător al culturii române moderne.
Vol. I, p. 48. Despre avatarurile ﬂăcăilor tomnatici

din corpul universitar ieşean al epocii vom povesti
altădată, în lumina unor manuscrise inedite,
conservate de Muzeul Literaturii din Iaşi.
10 Ibidem, p. 52-53
11 Dumitru Evolceanu (1865-1938), clasicist, cronicar
literar, profesor universitar (titular din 1906). Dacă
în octombrie 1900 Philippide credea că Evolceanu
era o soluţie pentru catedra vacantă de la Iaşi (cf.
vol. I, p. 59), în ianuarie 1902 el nu va răspunde
pozitiv solicitării lui Maiorescu, din considerente
principiale exacerbate.
12 Vol. II, p. 74
13 Ne însuşim aprecierile din notele lui I. Oprişan (cf.
op.cit., vol. I, p. 61-62 şi vol. II, p. 75,77)
14 A. Philippide deplânge, într-o scrisoare trimisă la
26 februarie 1897 prietenului H. Suchier,
preponderenţa nespecialiştilor într-un astfel de
juriu: din cei şapte membri, trei erau ﬁlosoﬁ şi doi
istorici, între care Teohari Antonescu (vol. I,
p. 144), dar şi indulgenţa lor faţă de prestaţia
tuturor candidaţilor.
15 Proces-verbal din 6 decembrie 1908 (apud vol. I,
p. 69). Primul cercetător care a comentat în lucrările
sale situaţia pomenită este colaboratorul nostru dr.
Dimitrie-Ovidiu Boldur.
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Cronică despre activitatea Secţiei de Arheologie
a Muzeului judeţean “Teohari Antonescu”
Traian Popa, şeful Secţiei de arheologie

Secţia de arheologie a Muzeului Judeţean
„Teohari Antonescu” din Giurgiu a avut în
răstimpul 2007 - primul semestru al anului 2009
a bogată activitate în teren, derulând, în regie
proprie sau în cadrul unor colaborări naţionale (cu
Universitatea Bucureşti, Institutul de Arheologie
„Vasile Pârvan” – Bucureşti, Muzeul Naţional de
Istorie a României, Muzeul Judeţean Teleorman)
şi internaţionale (Departamentul Eurasia a
Institutului Arheologic German din Berlin),
săpături arheologice sistematice în siturile de la
Giurgiu-Malu Roşu, Pietrele, Bucşani, Mironeşti,
şi altele preventive, dar şi investigaţii de suprafaţă
şi de evaluare în municipiul Giurgiu, Drăgănescu
Iepureşti, Adunaţii-Copăceni, Mogoşeşti,
Mihăileşti, Letca Nouă, Valea Plopilor, Bila,
Schitu, Comana, Ulmi etc.
Tot în răstimpul enunţat în titlul acestei
cronici, Secţia de arheologie a organizat singură

sau în colaborare o serie de expoziţii de proﬁl.
Împreună cu Institutul de Arheologie „Vasile
Pârvan” şi Eurasien Abteilung a Institutului
Arheologic German din Berlin au fost prezentată
expoziţia consacrată investigaţiilor mai vechi şi
celor recente de la Pietrele. Aceasta, cu implicarea
benefică a colegului Bogdan Tănăsescu, a
prezentat o mică parte din piesele arheologice de
mare valoare culturală, artistică şi ştiinţifică
excavate de-a lungul anilor pe acest şantier
arheologic internaţional.
Rezultatele cercetărilor arheologice în judeţul
Giurgiu efectuate în ultimii ani de au fost
valoriﬁcate printr-o expoziţie specială. Au fost
etalate materiale deosebit de interesante excavate
la Slobozia (investigaţii conduse de Bogdan
Tănăsescu), Iepureşti (cercetări efectuate de
Andrei Mocanu), Mironeşti (coordonatori Cristian
Schuster şi Traian Popa).

Catalogul expoziţiei Pietrele

Vitrina şi panoul dedicat cercetărilor
de la Mironeşti
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Traian Popa

În cadrul marii expoziţii consacrată de
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” celor
„175 de ani în slujba arheologiei” şi organizată
în Casa Oamenilor de Ştiinţă a Academiei
Române, Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu”
a fost cu cinste reprezentat de piese (ceramică,
utilaj litic, podoabe de bronz) scoase la lumină cu
ocazia săpăturilor de la Mironeşti, pe Argeş.
Alături de această muncă de teren, de
organizarea de expoziţii de arheologie, prin
eforturi bugetare finanţate nemijlocit de
ordonatorul de credite (Consiliul Judeţean

Giurgiu), dar şi, aspect deosebit de important, prin
resurse pecuniare proprii, rezultate în urma
prestării unor servicii, au fost valoriﬁ cate prin
publicaţii rezultatele ştiinţifice obţinute de
arheologi. Astfel, prin grija redactorului şef al
Buletinului Muzeului „Teohari Antonescu”, conf.
univ. dr. Emilian Alexandrescu, a colegiului de
redacţie şi a direcţiunii instituţiei, au fost editate
numerele XIII/10 pe anul 2007 şi XIV/11 pe anul
2008, ambele cu un sumar bogat şi de interes
pentru cititorii din ţară şi străinătate.

Momentul lansării numărului XIV/11 pe 2008 al Buletinului Muzeului „Teohari Antonescu”.
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Tot în cadrul activităţii publicistice a Secţiei
de arheologie, notăm, şi apariţia în condiţii graﬁce
remarcabile, datorate abnegaţiei Editurii Pelican,
a volumului monograﬁc numărul III din seria a
Bibliotheca Musei Giurgiuvensis, „Mironeşti. I.
Locuri, cercetări arheologice, monumente şi
personaje istorice”, scris de Cristian Schuster,
Traian Popa şi colaboratorii lor, regretatul Vasile
Barbu, Marin Panait, Florin Grofu, Alexandru
Morintz, Laurenţiu Mecu, Daniela Panait.
Emilian Alexandrescu şi Alexandru Avram
(Le Mans, Franţa) au publicat, în colaborare cu
ﬁzicieni de la Institutul de Fizică Nucleară „Horia
Hulubei“, Măgurele, un studiu arheologic şi de
arheometrie: Archaeometric study of a bronze age
sword discovered at Giurgiu, Romania in
Romanian Reports in Physics, Vol. 60, No. 3, P.
563–570, 2008. Studiul a apărut în ţară şi în
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străinătate (este consemnat în publicaţiile
Universităţii Cornwall, USA) în publicaţii cotate
ISI. În anul 2009 a fost acceptat spre publicare şi
se aﬂă sub tipar în revista L’Anthropologie, din
Franţa, articolul Os fossiles humains des grottes
Muierii et Cioclovina, Roumanie, Emilian
Alexandrescu, Agata Olariu, Göran Skog, Kristina
Stenström, Ragnar Hellborg, o importantă
contribuţie cu privire la cronologia şi evoluţia
primelor comunităţi de homo sapiens fosillis din
Europa.
Arheologii giurgiuveni au participat, de
asemenea, la o pleiadă de manifestări ştiinţiﬁce
naţionale (Mangalia, Constanţa, Călăraşi,
Drobeta-Turnu Severin, Sibiu, Târgovişte, Iaşi,
Sfântu Gheorghe şi altele) şi internaţionale, prilej
cu care şi-au prezentat rodul muncii lor. Asupra
reuniunilor de peste hotare, se va zăbovi mai jos.

Momentul lansării monograﬁei „Mironeşti. I. Locuri, cercetări arheologice,
monumente şi personaje istorice”.
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Participări giurgiuvene la reuniuni ştiinţiﬁce
internaţionale (2007-2009)
„Computer Applications and Quantitative Methods
in Archaeology”, Berlin, 2007
Laurenţiu Mecu
Una dintre cele mai prestigioase manifestări
dedicate implicaţiei computerului în arheologie în
anul 2007 s-a desfăşurat în perioada 2-6 aprilie în
capitala Germaniei, Berlin. Este vorba despre
lucrările conferinţei „Computer Applications and
Quantitative Methods in Archaeology” (prescurtat
CAA), derulată sub motto-ul „Layers of Perception. Advanced techological means to illuminate our past”.
Ca întotdeauna lucrările s-au desfăşurat pe
sesiuni dintre care putem enumera: „3D Data
Aquisition and Prosessing”, „Using Google Earth
for Archaeological Prospection and Site Identiﬁcation”, „Satellite Image Data and Processing
for Archaeological Applications”, „Virtual Museum and Public Archaeology”, „Asking QuestionsSetting Standards: Possibilities and Limitations
of Computer Applications in Archaeology” etc.
Alături de specialişti din cele două Americi,
Asia, Australia sau Noua Zeelandă au prezentat
lucrări şi patru echipe româneşti sau având în
componenţa lor membri români. La sesiunea
„Virtual Museum and Public Archaeology” echipa
Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”
compusă din Alexandru Morintz şi Simona Lungu
a prezentat lucrarea intitulată „Making the Most
of Archaeological Research Results for the Wide
Public”.
O altă echipă avându-l în componenţă pe
cercetătorul Bogdan Constantinescu de la Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară a
prezentat în cadrul sesiunii „Short paper on new
research projects” lucrarea „Studies on ancient
gold objects from Romanian museums”. Discuţiile
purtate în ţară pe tema autenticităţii controversatelor brăţări dacice recent recuperate de statul
român au făcut ca această prezentare să se bucure
de un interes deosebit din partea participanţilor la
conferinţă. Scopul studiului a fost să stabilească
sursa de materie primă (aur) din care au fost

lucrate câteva obiecte descoperite pe teritoriul
României (idoli neolitici aparţinând culturii
Gumelniţa descoperiţi în apropierea Olteniţei şi
tezaurul de la Pietroasa). Analizele efectuate pe
aceste obiecte au dus la concluzia că aurul din
care sunt lucraţi idolii gumelniţeni este similar din
punct de vedere al compoziţiei cu cel al tezaurului
descoperit la Varna în Bulgaria, sugerând o sursă
comună în Balcani, iar cel din care a fost lucrat
tezaurul de la Pietroasa provine din zona Munţilor
Urali.
La sesiunea poster, echipa formată din AndreiCosmin Mocanu de la Muzeul Judeţean „Teohari
Antonescu” şi Laurenţiu Mecu, Universitatea
„Valahia” din Târgovişte, a prezentat posterul
intitulat „3D Model and digital reconstruction
from the Bronze Age archaeological site from
Mogoşeşti, Giurgiu district”. Plecând de la
informaţiile furnizate de planuri topograﬁce mai
vechi combinate cu rezultate obţinute cu tehnologie modernă cei doi au încercat să prezinte un
model 3D al aşezării da la Mogoşeşti. În realizarea
proiectului lor au ţinut cont de topograﬁa terenului,
de datele obţinute prin săpăturile arheologice şi
chiar de comparaţii etnograﬁce.
În ceea ce priveşte participarea străină la
această manifestare trebuie spus că au fost o serie
de lucrări care ne-au atras atenţia şi ne permitem
în rândurile de mai jos să menţionăm câteva
dintre ele. Astfel, în cadrul sesiunii „The Landscape from Our Poinr of View-Approaches to the
Quantitative Reconstruction of Vegetation Cover
by Numerical Analysis of Vegetational Data”
merită menţionat proiectul „Palynological and
archaeological data-a comparative approach”.
Autoarea lucrării, Astrid Stobbe de la Universitatea
din Frankfurt, se opreşte asupra unui sit arheologic
situat la nord de Frankfurt/Main şi care a oferit
de-a lungul timpului numeroase date arheologice
şi de palinologie. Asfel devine posibilă o analiză
Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu“

https://biblioteca-digitala.ro

Participări giurgiuvene la reuniuni ştiinţiﬁce internaţionale (2007-2009)

171

comparativă între ce două tipuri de date. Patru
diagrame polinice au fost puse în balanţă cu
datele arheologice obţinute încercându-se o
stabilire a schimbărilor de vegetaţie reﬂectate în
informaţiile obţinute pe teren. Perioada pentru
care se făceau aceste statistici era cuprinsă între
Bronzul Târziu şi Epoca Fierului. În ﬁnal rezultatele au arătat diferenţe majore între cele două
tipuri de date, cauza fiind o vedere mult prea
generalizată a evenimentelor. Punerea în acord a
celor două tipuri de informaţii au evidenţiat
faptul că în perioada analizată mediul înconjurător
era total diferit de ceea ce credeau specialiştii că
exista la nivelul regiunii analizate.
O altă lucrare foarte interesantă a fost prezentată în cadrul sesiunii „Territories, boundaries
and network: towards a better understanding of
archaeological distribution patterns” de către
specialiştii de la Universitatea Aarhus din Danemarca. Intitulată „Military organisation in
prehistoric Denmark” lucrarea pleca de la faptul
că după cel de-al doilea război mondial toţi
specialiştii scandinavi au acordat atenţie în exclusivitate meşteşugurilor, comerţului şi agriculturii
în analiza societăţilor preistorice. Această abordare a cercetărilor arheologice în Scandinavia este
acum depăşită avându-se în vedere faptul că
societăţile din epoca ﬁerului şi perioada vikingă

nu erau deloc paciﬁste şi în acest caz trebuie să ﬁ
avut în mod cert o organizare militară. Ultimele
cercetări în domeniul organizării militare maritime
în zona de coastă au dus la obţinerea unor rezultate extrem de interesante. În ceea ce priveşte
organizarea militară în teritoriu rămân însă numeroase aspecte de lămurit cu ajutorul monumentelor
şi al obiectivelor de tip fortăreţe. Existenţa unor
timpuri dure, violente este demonstrată şi de prezenţa mormintelor comune, a mormintelor ce au
în inventar arme sau a scheletelor cu traume
puternice.Analizând distribuirea spaţială a acestor
morminte, folosind tehnologia GIS, fotografia
aeriană, surse istorice vechi etc specialiştii danezi
au dovedit că se poate face o legătură între dispunerea mormintelor de luptători şi reţeaua de
drumuri importante pentru statul danez, fapt ce
arată caracterul militar al comunităţilor vikinge şi
mai târziu al statului danez.
Notabil este că organizatorii reuniunii ştiinţiﬁce de la Berlin au publicat cu promptitudine o
parte dintre comunicările prezentate (A.
Posluschny, K. Lambers, I. Herzog, Layers of
Perception. Proceedings of the 35th International
Conference on Computer and Quantitative
Methods in Archaeology. Berlin, Germany, April
2-6, 2007, Bonn, 2008).

Volumul comunicărilor prezentate la CAA 2007
Berlin

Volumul cu rezumatele comunicărilor
prezentate la CCA Williamsburg
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„Computer Applications and Quantitative Methods
in Archaeology”, Williamsburg, 2009
Alexandru Morintz

A 37-a reuniune anuală a CAA (Computer
Applications and Quantitative Methods in
Archaeology) şi-a desfăşurat lucrările în perioada
22-26 martie 2009 la Williamsburg, Virginia,
S.U.A. Participarea unor arheologi de la Muzeul
Judeţean „Teohari Antonescu” din Giurgiu şi de
la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din
Bucureşti a devenit în ultima vreme o prezenţă
obişnuită la lucrările acestei prestigioase reuniuni
internaţionale. Anul acesta au fost susţinute trei
comunicări: Cristian Schuster & Alexandru
Morintz, „Using Computers in Romanian
Archaeology. An Anthropological Approach”;
Raluca Kogălniceanu & Alexandru Morintz,
„Solving Old Problems with New Methods.
Considerations about a Neolithic Cemetery”;
Alexandru Morintz & Raluca Kogălniceanu,
„Intra-site Spatial Analyasis of a Neolithic
Cemetery”.
Prima dintre comunicări a fost prezentată în
cvadrul secţiei „Digital Humanities and
Pedagogy” (organizatori Arne Flaten şi Paul
Olsen de la Coastal Carolina University şi Alyson
Gill, Arkansas State University), şi s-a referit, în
special, asupra impactului computerului în
arheologia românească. Au fost exemplificate
etapele folosirii acestuia în cercetarea de teren,
dar şi în prelucrarea reazultatelor ştiinţifice
obţinute, precum şi obstacolele administrative
(lipsa unor specialişti IT pentru domeniul
arheologiei) şi subiective (neîncrederea unor
computer şi în diferitele programe). Printre
succese, au fost amintite investigaţiile de proﬁl
(bază de date, modeloare 3D etc.) de pe şantierele
arheologice de la Hârşova, Pietroasa Mică,
Radovanu, dar şi cele din judeţul Giurgiu: Pietrele,
Iepureşti, Mironeşti, Mogoşeşti.
În cadrul aceleaşi secţii, au mai conferenţiat
specialişti din S.U.A. (Jeffrey Glover, Kathrin
Jackson Jonny Waits, Lori Walters, Charles

Hughes, Eileen Smith, Douglas Gann, Todd
Brenningmeyer, Sara Franck, Jeffrey Jacobson,
Kerry Handron, Lynn Holden, Kevin Kee, de la
Georgia State University, Maryville University,
University of Minnesota, University of Central
Florida, Brock University, Center for Desert
Archaeology, Greater Atlanta Archaeological
Society, Flat Rock Archive, Carnegie Museum of
Natural History-Pittsburg), Norvegia (Espen
Uleberg, Mieko Matsumoto, University of Oslo),
Germania (Thomas von Reimersdahl, Reinhard
Förtsch, Universität Köln), Italia (Luca Vezzadini,
Giuseppe Donvito, Virtual Reality & Multi Media
Park-Torino), Finlanda (Kari Uotila, Isto Huvila,
Ilkka Helenius, University of Turku, Åbo Akademi
University), Japania (Xin Yin, Hiromi Tanaka,
Ritsumeikan University), Canada (Richard Levy,
Peter Dawson, University of Calgary). Toate
comunicările s-au referit la computerul în
arheologie, la rolul acestuia în intermedierea
relaţiei arheologie – publicul larg.
În secţia „Excavation to Publication:
Developing and Applying Integrated Digital
Technologies” (organizator Stephen Stead, LTD
Marea Britania), Raluca Kogălniceanu şi
Alexandru Morintz au vorbit despre „Solving Old
Problems with New Methods. Considerations
about a Neolithic Cemetery”. Ei s-au referit la
problematica ridicată de valoriﬁcarea în publicaţii
a rezultatelor vechilor cercetări arheologice în
cimitirul culturii Hamangia de la Cernavodă.
Dificultăţile obiective întâmpinate, precum şi
despre rolul beneﬁc al metodelor moderne, prin
computer şi diferite programe soft, în escamontarea
unora dintre obstacolele întâlnite.
Comunicarea s-a alăturat altora susţinte de
colegi din Marea Britania (Emma Jane O’Riordan,
Amanda Clarke, Michael Fulford, Claire Fisher,
Claire Warwick, Melissa Terras, Michael John
Rains, Benjamin Ducke, Hugo Mills, Mark Baker,
Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu“
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„Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology”…
Catherine Hardman, de la University College
L o n d o n , U n i v e r s i t y o f R e a d i n g , Yo r k
Archaeological Trust, Oxford Archaeology Digital
Ltd, Archaeology Data Service), Germania (Felix
Falko Schäfer, Rainer Komp, de la Deutsches
Archäologisches Institut, Universität Köln),
Franţa (Pablo Ciezar de la Institute National de
Recherches Archéologiques Préventives), S.U.A.
(Michael Anderson de la San Francisco State
University).
Ultima dintre comunicări prezentate de
reprezentanţii României, a fost susţinută de
aceeaşi echipă de la Muzeul Judeţean „Teohari
Antonescu” - Giurgiu şi Institutul de Arheologie
„Vasile Pârvan” – Bucureşti, anume Raluca
Kogălniceanu şi Alexandru Morintz. Subiectul
ales de ei, a fost „Intra-site Spatial Analyasis of
a Neolithic Cemetery”, prilej cu care au prezentat
revalorificarea cu ajutorul computerului (3D,
programul CAD) a informaţiilor cu privire la
necropola culturii Boian de la Cernica. Comunicarea a suscitat un real interes, auditoriul
punând o sumedenie de întrebări, exprimând atât
aprecieri pozitive cât şi unele critici. Cert este că,
acestea din urmă, s-au dovedit obiective, de bun
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simţ, unele întemeiate.
Tot în această secţie („Visual Archaeologies
for the Digital Age: Rethinking Representation in
Archaeology”, organizatori Graeme Peter Earl şi
Gareth de la University of Southhampton, Marea
Britanie), au prezentat contribuţii colegi din
S.U.A. (David Sherratt Johnson, James Harrington,
William Limp, Andrea Thomer, Michael Wilson,
Tara Thara, de la University of Michigan, The
Museum of Reconstructions, Center for Advanced
Spatial Technologies, Natural History Museum of
Los Angeles County, George C. Page Museum of
La Brea Discoveries – Los Angeles), China
(Mingquan Zhou, Guo-Hua Geng, Zhongke Wu,
Wuyang Shui de la Beijing Normal University,
Northwest University), Italia (Valentina Castagnolo de la Politecnico of Bari), Suedia
(Christopher Aaaron Sevara, Per Stenborg, Johan
Ling, Mats Sodorstorm, Jonas Tornberg, Liane
Thuvander de la University of Gothenburg,
Chalmers University of Technology, Swedish
University of Agricultural Sciences), Marea
Britanie (Hembo Pagi de la University of
Southampton).
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„World Archaeology Congress”, Dublin 2008
Cristian Schuster

Cel de „Al 6-lea Congres Mondial de Arheologie” (WAC) şi-a desfăşurat lucrările în Europa,
după ce la ediţia anterioară avusese loc la
Washington D.C., în Irlanda, la Dublin. Un
colectiv mai larg de la Institutul de Arheologie
„Vasile Pârvan” – Bucureşti şi Muzeul Judeţean
„Teohari Antonescu” – Giurgiu, format din
Cristian Schuster, Alexandra Morintz şi Raloca
Kogălniceanu, împreună Lolita Nikolova (Institute
of Archaeology, Salt Lake City, S.U.A.) au
organizat secţia „Old wine in new bottles: working
on old excavations using modern methods”. La
aceasta au participat specialişti din Marea Britanie,
Bulgaria, Italia, S.U.A., Elveţia, Germania, Spania
şi România.
Cristian Schuster a vorbit despre „From
Bucharest to the south along the Danube: testing
old excavations”, arătând situaţia siturilor cercetate în secolul 20 şi „grija” autorităţilor centrale
şi, mai ales, locale faţă de aceste comori ale
istoriei naţionale; Alexandru Morintz s-a referit
la „Cernavodă area. A proposal for the reconstruction of the prehistoric landscape”, propunând
reconstituirea digitală a zonei înconjurătoare a
unui important sit, puternic afectat de alunecările
de teren şi intervenţiile antropice; Raluca Kogălniceanu a zăbovit asupra „Cernavodă – Columbia
D. How far can we go with the recovery of funerary dat?”, propunând soluţii viabile cu privire la
revaloriﬁcarea datelor şi informaţiilor rezultate în

urma cercetărilor arheologice în necropola
Hamangia de la Cernavodă.
Alţi specialişti români, precum Alexandra
Comşa (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”)
şi Done Şerbănescu (Muzeul Civilizaţiei
Gumelniţa, Olteniţa) au prezentat „The Neolithic
necropolis from Sultana, south Romania”, cu
nestematele sale arheologice, multe dintre unice
în Europa de sud-est; Adina Boroneanţ (Institutul
de Arheologie „Vasile Pârvan”) a conferenţiat
despre „Old excavations in new bottles: vinegar
or honey?”, subliniind greutăţile întâmpinate la
refolosirea rezultatelor unor investigaţii arheologice mai vechi, iar Valeriu Sîrbu (Muzeul
Judeţean Brăila) a vorbit cu privire la „An important Dacian site in the Carpathian Jmountains.
Pietroasda Mică-Gruiu Dării: from fortiefied
settlement to sacred enclosure”, scoţând în relief
într-o prezentare modernă şi bine documentată
munca arheologică desfăşurată pe unul dintre cele
mai interesante situri getice şi din epoca bronzului
din zona de sud a României.
Notabile au fost excursiile organizate de
gazde, în care am putut vedea la faţa locului cum
este protejat patrimoniul arheologic şi istoric
irlandez. Impresionantă în acest sens, a fost
introducerea în circuitul turistic a unor obiective,
morminte megalitice, din neolitic şi epoca
bronzului de la Brú na Bóinne, Newgrange şi
Tara.
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Participanţii la secţia „Old wine in new bottles.”

Mormântul de la Newgrange
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„The 13th Annual Meeting of the European
Association of Archaeologists”, Zadar, Croatia, 2007
Alexandra Comşa

O parte dintre participanţii la secţia „Problems of the social reproduction..”

Volumul cu rezumatele participanţilor la reuniune

A 13-a întrunire a arheologilor europeni nu
s-a dovedit deloc ghinionistă pentru participanţii
români, dimpotrivă. Colegii de la Institutul de
Arheologie „Vasile Pârvan”, Universitatea
Naţională de Artă – Bucureşti, Muzeul Naţional
de Istorie a României, au prezentat lucrări
deosebit de interesante şi de apreciate.

Excepţie nu au făcut nici arheologii
giurgiuveni, ne gândim aici la contribuţia prof.
Cristian Schuster, care a vorbit în cadrul secţiei
„Problems of the social reproductionand of the
visible and invisible social powers in prehistoric
Eurasia (how were the advancement and the
social astuteness fueled in Prehistory?)”,
Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu“

https://biblioteca-digitala.ro

„The 13th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists”, Zadar…
organizată de prof. dr. Lolita Nikolova (Bulgaria/
S.U.A.) şi dr. Marco Merlini (Italia), despre „The
social structure of the communities, as rendered
by the Bronze Age cemeteries in southern Romania”. Dealtfel în această secţia au mai prezentat
comunicări Paola Gnesutta (Italia), Paola Demattè
(S.U.A.), Stefan Stamenov (Bulgaria), Stilyan
Stanimirov (Bulgaria), Alenka Tomaž (Slovenia),
Tinaig Clodore-Tissot (Franţa), Svetlana Ivanova
(Ucraina), Michel Séfériadèes (Franţa) şi Alexandra Comşa (Institutul de Arheologie „Vasile
Pârvan”, Bucureşti).
Având în vedere că Preistoria a reprezentat
cea mai îndelungată perioadă din istoria umanităţii, ea reprezintă, în prezent, un cadru fundamental şi un scop al cercetării pentru mai tânăra
disciplină, numită antropologie culturală preistorică. Astfel, în secţia amintită, s-au discutat
aspecte referitoare la: sincronismele şi diacronismele analizate, ce vor oferi răspunsuri la întrebări
privind apariţia sistemelor arhaice de scriere şi
acceparea sau respingerea lor de către descendenţi,
distribuţia articolelor de prestigiu şi a inovaţiilor,
rolul educaţiei în reproducţia gospodăriilor, varietatea aptitudinilor sociale, care au fost încastrate
în tiparul cultural preistoric, şamanismul etc. Un
rol special a revenit talentului şi rolului său constructiv în istoria culturii umane, o valoare care
depăşeşte tiparele, funcţiile politice, ideologice,
religioase şi de divertisment ale culturii, ﬁind una
dintre componentele reproductive esenţiale ale
culturii. Va ﬁ comparat talentul din Preistorie, cu
orientare preponderentă către gospodăria elementară, cu talentul contemporan, care are un
caracter mai universal şi global. Iscusinţa socială
este una dintre dimensiunile cheie ale aptitudinilor
umane, dar care, în antropologia de zi cu zi,
exprimă diverse practici sociale ale microgrupurilor sociale, în care, idealurile şi normele
sociale depindeau de criterii obiective şi subiective. În unele cazuri, au fost studiate cazuri de
grupuri sociale preistorice, care depindeau de
mediul ambiant, sau de preferinţele cercetătorului,
ca victime ale agresiunii sau ca bieţi emigranţi,
fără o motivaţie socială clară. Strămoşii noştri
preistorici au fost descrişi adesea ca ﬁind nefericiţii discipoli ai tradiţiei, doar pentru că aceasta
a fost recunoscută ca fiind cel mai de succes
mijloc social de evoluţie a culturii umane.
Interesant este faptul că, în concordanţă cu
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generozitatea temei supuse discuţiilor, au fost
prezentate teme foarte diverse, cu abordări
datorate atât unei interpretări arheologice, etnoarheologice, antropologice etc., deci, cu perspective diferite de interpretare. S-au supus
discuţiilor aspecte ale diverselor manifestări ale
prestigiului social, ale elementelor sale, ale
identităţii sociale, ale surselor de identiﬁ care a
statutului şi a stratiﬁcării sociale, ale obiectelor
distinctive pentru o anumită categorie socială,
cum ar ﬁ şamanii. De asemenea, este foarte interesantă abordarea privind simbolurile, ca modalitate de comunicare socială, diferitele tipuri de
scriere, ca sisteme de semne şi simboluri, care au
contribuit la dezvoltarea ulterioară a unui sistem
evoluat de comunicare, prin scriere şi semne. În
ultimul caz, a fost creată o bază de date care, aşa
cum aﬁrmă Marco Merlini, ia în considerare şi
tipologia obiectelor pe care apar astfel de semne
sau simboluri (figurine, vase de cult, altare
miniaturale, fusaiole etc.).
Lucrările secţiei s-au derulat în ordine cronologică, pornind de la perioada Epigravettiană, la
care s-a referit Paola Gnesutta. Autoarea a descris
o descoperire din Grota delle Settecannelle
(915.700 B.P-10.700 B. P.), cu artefacte având
gravate pe ele motive abstracte sau geometrice,
care apar într-un stadiu relativ timpuriu al descoperirilor din grota amintită. Din dovezile arheologice, se presupune că ceremoniile religioase,
care aveau loc în acea vreme, se derulau nu în
locuri speciale, secrete, ci în acelaşi spaţiu dedicat
activităţilor de zi cu zi, aşa cum s-a constatat în
„sanctuarele in aer liber” din Franţa şi Spania.
Prezenţa ornamentelor pe corp, indică existenţa
unei diferenţieri sociale, în ceea ce priveşte
statutul şi rolul din interiorul grupului uman de
apartenenţă a individului.
Lolita Nikolova a conturat personalitatea
socială din perioada neolitică, folosindu-se de
studiul comunităţilor din Balcani, a similitudinilor
şi diferenţelor dintre ele, care puteau constitui
rezultatul unor practici sociale, legate de concepte
speciﬁce ale identităţii sociale. De asemenea, au
fost avute în vedere, mitologia arhaică, meşteşugurile şi contribuţia lor la reproducţia anumitor
concepte ale personalităţii sociale, din diferite
zone ale Balcanilor, dar şi folosirea incorectă a
neoliticului în literatura ipocrită actuală, referitoare la preistorie.
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Alexandra Comşa

Marco Merlini a propus o abordare detaliată
a sistemului de semne, dezvoltate în perioada neoeneolitică din bazinul danubian, folosindu-se de
o bază de date, cu peste 3000 de semne, de pe 167
de obiecte inscripţionate şi 756 de inscripţii, cu
118 variabile. Aceasta este aşa numita „scriere
danubiană”, asupra căreia autorul se apleacă, cu
dorinţa de a stabili principiile sale de organizare,
compoziţia generală a inventarului de semne
folosit de către civilizaţiile din regiunea danubiană, căutându-se un răspuns la următoarele
întrebări: Câte sute de semne au fost folosite?
Care erau acestea? Tipologia obiectelor, datarea
lor, au fost discutate în contextul mai larg, al
contextului social şi cultural.
Referindu-se la sisteme de scriere, Paola
Demattè discutat apariţia scrisului în China, în
timpul dinastiei Shang (cca. 1600-1300 bce), în
perioada mijlocie a Epocii Bronzului. Dat ﬁind că
studiul originii acestei limbi a fost făcut doar din
punct de vedere lingvistic, au fost neglijate o serie
de elemente, cum ar fi semne de marcaj de pe
vase, grafeme individuale, inscripţii indescrifrabile, şi decoruri de pe ceramică, care au
existat înaintea dinastiei Shang. Acestea indică o
dezvoltare accentuată a folosirii semnelor dinaintea dinastiei Shang, din perioada Neoliticului
târziu şi a perioadei timpurii a Epocii Bronzului
(cca 3500-2000 B.C.). De asemenea, evoluţia
acestor semne, arată că apariţia şi maturizarea
scrisului a fost determinată de creşterea
complexităţii sociale şi politice a societăţilor din
Neoliticul Târziu. Lucrarea, pe baza studiului
semnelor, a evidenţiat cauzele care au dus la
apariţia şi maturizarea sistemului de scriere din
dinastia Shang, ca oracole inscripţionate pe os şi
a adus argumente pentru a susţine idea că semnele
de marcaj pe ceramică sau arta rupestră au jucat
un rol în dezvoltarea sistemelor de scriere.
Ornamentul însuşi este considerat ca mijloc
de comunicare la nivel social, de către Stefan
Stamenov, pornind de la elementele sale de bază,
anume: compoziţia, motivul, elementul. Autorul
menţionat consideră că, prin descompunerea unui
ornament, acesta îşi pierde semniﬁcaţia şi mesajul
social iniţial. De asemenea, compoziţia, care presupune gruparea elementelor decorative în
anumite tipare, dovedeşte că ea, în sine, nu poate
fi fără sens. Compoziţia este alcătuită din elementele decorative şi din întreaga structură

compusă de acestea, care se supun anumitor
reguli.
Decorarea corpului este un alt aspect al
folosirii simbolurilor, iar aceasta se foloseşte
direct pentru ornamentare, dar şi indirect, ca
bijuterie. Alenka Tomaž, autoarea studiului,
menţionează ca ornamente vechi, pietrele,
cochiliile, oasele, cornul. De asemenea, pentru
perioada neolitică, se observă un oarecare progress, care a fost evidenţiat prin folosirea obiectelor de podoabă făcute din lut ars, cum ar fi
mărgelele, discuri provenite din ceramica spartă.
Sunt evidenţiate o serie de elemente vizibile şi
invizibile ale forţelor sociale, care au făcut
ornamentele personale ceea ce sunt şi au îmbinat
aspectele individuale şi cele sociale.
Ritmul este pus în legătură cu timpul, ﬁind
privit ca o înşiruire de elemente sau evenimente
culturale sau naturale, care se repetă. Stefan
Stamenov consideră că ritmul se aﬂă în conexiune
cu forma elementelor şi cu compoziţia elementelor
decorative, acest fapt oferind informaţii privind
semniﬁciaţia decorului, care reprezenta cel mai
important mijloc de comunicare simbolică şi
socială in preistorie. Acesta avea funcţia de a
asigura legătura între comunităţi şi între generaţii,
prin reproducţia tradiţiilor speciﬁce şi a inovaţiilor
şi a avut, de asemenea, rolul de a disemina mesaje
codiﬁcate.
Un alt fel de abordare a fost cel referitor la
instrumentele muzicale, cu referire specială la
cele din Epoca Bronzului. Tinaig Clodore-Tissot
a realizat un studiu detaliat, privind nu numai
persistenţa în timp a unor instrumente muzicale,
ci şi semniﬁcaţia lor simbolică, comparativ cu
surse etnograﬁce, care şi-au adus o contribuţie
remarcabilă la înţelegerea gândirii muzicale, a
semnificaţiei sunetelor şi a folosirii lor într-o
perioadă îndelungată, care a acoperit perioada
Paleolitică, Neolitică şi Epoca Bronzului. Un
argument în plus a fost acela al folosirii instrumentelor pentru a reda sunetele pe care le emit,
element important pentru ca auditoriul să-şi
formeze o imagine şi mai clară referitor la utilitatea lor.
De asemenea, cu referire la simboluri,
Stiliyan Stanimirov a făcut o interesantă analiză
a necropolei de la Varna, abordată din această
perspectivă. Au fost avute în vedere sceptrele, ca
simboluri ale puterii temporale şi a autorităţii, dar
Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu“
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şi măştile de lut descoperite în unele morminte,
acestea ﬁind considerate ca simboluri ale puterii
sociale.
Cele două comunicări prezentate de către
Alexandra Comşa şi Cristian Schuster s-au referit
la aceleaşi aspecte ale Epocii Bronzului dar,
dintr-o abordare diferită, aceea antropologică şi
arheologică. Astfel, Alexandra Comşa a prezentat
o lucrare cu titlul: „Social differentiation in the
Bronze Age of Romania. An anthropological
approach”, iar Cristian Schuster o comunicare
privind: „The Social structure of the communities,
as rendered by the Bronze Age cemeteries in
southern Romania”. Dacă, din punct de vedere
arheologic, se efectuează o comparaţie a datelor
referitoare la necropole cu cele privind habitatul,
dar şi o comparaţie între populaţiile locale şi cele
alogene, din punct de vedere antropologic sunt
analizate modiﬁcările apărute în ceea ce priveşte
ritualurile funerare, ritul funerar ca expresie a
statutului social al individului, organizarea internă
a necropolei, care oferă informaţii valoroase
privind familiile şi poziţia lor în societate. Astfel,
familiile lărgite erau, de obicei, grupate în cadrul
cimitirelor. Aspecte cum sunt cele privind
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atribuirea scheletului unui anumit sex, sau ritul şi
ritualul folosit de către o anumită comunitate, au
fost folosite ca argumente pentru a stabili exisenţa
unei anumite stratificări sociale, în perioada
Epocii Bronzului.
Tot referitor la înmormântări, cu specială
privire asupra celor ale populaţiilor purtătoare ale
mormintelor tumulare cu ocru, Svetlana Ivanova
a realizat o interpretare a bunurilor descoperite în
morminte ca „prestige goods” şi care oferă indicii
importante, în anumite contexte, în ceea ce
priveşte o anumită categorie de vârstă sau sex,
dintr-o descoperire funerară sau alta. Astfel,
autoarea a evidenţiat o oarecare „stratiﬁcare” a
obiectelor depuse cu cei decedaţi, în funcţie de
vârsta şi sexul indivizilor.
Michel Séfériades ne-a readus aproape de
punctul de pornire al întrunirii în secţia amintită,
printr-un studiu referitor la şamanism, de la
începutul perioadei neolitice şi până la începutul
Epocii Bronzului. De asemenea, a urmărit evoluţia
şi transformările în timp ale unor elemente
arhaice şi aspecte de comportament şamanic, din
cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, în
patrimoniul Europei de sud-est.
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„The 14th Annual Meeting of the European
Association of Archaeologists”, Malta, 2008
Cristian Schuster

Desfăşurată între 16-21 Septembrie 2008, a
14-a reuniune anuală a „Asociaţie Arheologilor
Europeni”, şi-a ţinut lucrările în cadrul Universităţii din Malta din La Valletta. Comunicările
s-au structurat în 54 mari secţii, din care nr. 49,
cu titlul „Sexuality and Cultural Reproduction”,
a fost organizată şi condusă de prof. dr. Cristian
Schuster (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
– Bucureşti/ Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu”
– Giurgiu) şi prof. dr. Lolita Nikolova (University
of Utah & International Institute of Anthropology,
Salt Lake City, Utah, S.U.A/ Institute for
Development and Innovations in Education and
Science, Soﬁa, Bulgaria).
Secţia, la care au participat mai mulţi specialişti din Malta, Italia, Bulgaria, S.U.A., Spania,
Israel, România, a avut drept scop identiﬁcarea
căilor pentru explorarea acestui segment deosebit
de sensibil din istoria umanităţii. S-a pornit de la
faptul că sexualitatea ca formă socială şi psihologică, a variat în cadrul tradiţiilor socio-culturale
ale diferitelor societăţi. De asemenea, că, în lipsa
unor documentele scrise, pentru Preistorie trebuie
făcut apel la informaţii indirecte, la studii comparative, care generează ipoteze şi modele, unele
dintre ele chiar contradictorii sau şocante.

Principalele probleme abordate de comunicări
au avut în vedere: rolul sexualităţii ca produs
psihologic şi social; interrelaţia dintre sexualitate,
reproducere biologică şi culturală în Preistoria
Eurasiei; cum pot ﬁ aplicate rezultatele celor mai
recente cercetări cu privire la sexualitate, sex,
creier, psihologie pentru comunităţile Eurasiei
arhaice; modalităţi de înţelegere a identităţii
sexuale şi a relaţiei acesteia cu identitatea socială
în Eurasia preistorică; cum au influenţat concepţiile despre sex, sexualitate estetica şi semiotica
artei Eurasiei timpurii.
Deosebit de interesante pentru spaţiul românesc au fost comunicările colegilor Marco Merlini
din Italia („Prehistoric symbolic messages on the
human clay ﬁgurines”) şi Valeriu Sîrbu şi Livia
Sîrbu („Gender at the northern Thracians:
iconography and archaeological discoveries”),
care au făcut o analiză a celor mai noi descoperiri
şi interpretări cu privire la plastica antropomorfă
preistorică şi imaginea omului în arta tracilor.
Semnatarul acestor rânduri a prezentat comunicarea cu titlul „The male and his sexual
attributes in prehistoric ﬁgurines of the SouthEastern Europe”.
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Arheologii români în vizită la Tarxien Muzeul Naţional de Arheologie din La Valletta
(complex de temple megalitice din răstimpul 3500-2500 a.Chr.)
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Fragmentation in Archaeology. People, places and broken objects in the prehistory of south-eastern Europe,
John Chapman, ed. Routledge, Londra-New York, 2000
Alexandra Ion
Master an I, Interfeţe culturale în Preistorie şi Antichitate

Desi obiectele descoperite în timpul cercetărilor arheologice apar adesea în stare fragmentară, s-a presupus axiomatic că această fragmentare
se datorează accidentului sau fenomenelor postdepoziţionale. Cartea lui John Chapman (autor
cunoscut pentru preocuparile legate de eneoliticul
din zona Balcanică) Fragmentation in
Archaeology. People, places and broken objects
in the prehistory of south-eastern Europe,
publicată pentru prima dată în anul 2000 la editura
Routledge (New York), abordeaza în cele 296 de
pagini chiar acest subiect1. Autorul încearcă să
demonstreze, în contextul preistoriei regiunii
balcanice, că fragmentarea fizică a diverselor
categorii de materiale arheologice, urmată de o
“depunere structurată”, trebuie pusă în legătură
cu o practică simbolică de fragmentare. Această
practică simbolică ar reprezenta un act deliberat,
mijloc de construire a individului şi identităţii,
prin legăturile care se stabilesc între persoane şi
obiecte prin producţie, schimb, consum, prin
intermediul proceselor de “accumulation” şi
“enchaintment”.
Lucrarea e structurată în şapte capitole:
Introduction, Two ways of relating: enchaintment
and accumulation, Broken and complete objects,
Hoards and other sets, People, cemeteries and
personal identities, People and places in the
landscape, Summary and conclusion: towards an
aerchaeology of social practices. În afara acestor
capitole, lucrarea mai cuprinde şi anexe: liste ale
imaginilor şi tabelelor, appendix, note, bibliograﬁe etc.
În Introducere autorul stabileşte cadrul cronospaţial şi teoretic al analizei sale, subliniind cele
1

trei dimensiuni ale cercetării – trei grupe distincte
de practici sociale: practici legate de spaţiul
antropic gândit în contextul mediului înconjurător
(locuinţe şi morminte intra-muros, ocuparea
spaţiilor ancestrale-telluri, apariţia domeniului
funerar distinct), cele legate de distribuţie (creearea, menţinerea, dezvoltarea relaţiilor sociale
prin “enchaintment” şi “accumulation” a obiectelor personalizate) şi depoziţia obiectelor/
oamenilor. Capitolul al doilea, pornind de la teorii
antropologice recente ce privesc relaţia om-obiect,
analizează problema construirii individualităţii, a
obiectivării şi a semniﬁcaţiei, prin modalităţi de
relaţionare diferite. John Chapman utilizează două
concepte în jurul cărora polarizează toată argumentaţia: “enchaintment” şi “accumulation”.
Conceptul de “enchaintment” desemnează practica
socială realizată pe baza fragmentării obiectelor
care ulterior sunt împărţite în special pentru a
menţine practici sociale ce subliniază relaţii de
clan, iar prin “accumulation” înţelege noua
practică socială, opusă tradiţionalului “enchaintment” şi independenţă de persoana creeatoare,
practică care introduce o valoare abstractă a
obiectelor grupate în seturi. Autorul consideră că
prin cele două practici se realizează stabilirea
relaţiilor sociale şi implicit construirea persoanei.
Aceasta din urmă are o natură “dividuală”,
construindu-se pe baza relaţiilor de fragmentare,
schimb, acumulare, prin intermediul obiectelor.
În următorul capitol, plecându-se de la ipoteza că
un fragment joacă rolul de sinecdoca şi reprezintă
întregul, este studiat fenomenul fragmentării
(părţile şi întregul), pe diverse categorii de materiale – oase, ceramică, metale, sigilii, plastică.

Pentru prezenta recenzie am folosit prima editie a lucrarii, in varianta originala.
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Capitolul Hoards and other sets urmează firul
logic al expunerii, tratând celălalt aspect abordat
de John Chapman – acumularea obiectelor întregi
în seturi, de la ornamente, costume, la inventare
ale mormintelor şi tezaure. Capitolul al cincilea
este rezervat practicilor funerare – depoziţia
corpului uman, sub forma unor oase izolate, a
unor schelete întregi (în morminte) sau a unor
seturi de morminte (în necropola) urmăreşte
acelaşi model al practicilor de “enchaintment” sau
de “accumulation”, contribuind la construirea
relaţiilor sociale şi a identităţii în perioada neoeneoliticului. Argumentaţia se bazează pe câteva
studii de caz din zona actuală a Ungariei,
Bulgariei, României, Serbiei etc. În final, în
capitolul şase, este discutată relaţia care se
stabileşte între spaţiu-oameni-obiecte, cadrul în
care se construieşte şi se defineşte identitatea.
Lucrarea se încheie cu un capitol de concluzii, în
care se reiau principalele teme prezentate pe

1

parcursul lucrării.
Consider că teza lui John Chapman aduce o
nouă perspectivă în problema depunerilor de
materiale arheologice în aşezări şi în afara acestora, în perioada mezoliticului şi neo-eneoliticului
balcanic, deoarece încearcă să ofere o posibilă
explicaţie pentru aceste descoperiri, integrând
descoperirile de tipul depunerilor (considerate
intenţionate), în cadrul relaţiilor sociale. Recomand această carte pentru interesanta structurare
a culturii materiale în perechi binare- fragmente
şi seturi, fiecare dintre acestea impli când o
anumită practică cu valenţe sociale – «enchaintment» şi «accumulation». Ar ﬁ însă interesant de
văzut dacă pe de o parte se justiﬁcă tratarea de
către Chapman a oaselor umane la fel cu celelalte
categorii de material arheologic şi în ce măsură
este valabilă teoria sa în privinţa modului de
construire a identităţii1.

A se vedea in special lucrarile lui A.Jones, Personehood and the European Neolithic (Journal of Social Archaeology,2005)
si A.Bernard Knapp,Peter van Dommeln, Past Practices:Rethinking Individuals and Agents in Archaeology
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Ostrovul Corbului între km. ﬂuviali 911-912.
Morminte şi unele aşezări preistorice”, Petre Roman,
Ann Dodd-Opriţescu, Institutul de Arheologie „V. Pârvan” –
Fundaţia „Rădăcinile Europei”, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 2008, 181 pag. + planşe şi ﬁguri
Cristian Schuster

Investigaţiile arheologice, derulate în anii
dinaintea construirii complexului hidrologic de la
Porţilor de Fier, au dovedit că insula Ostrovul
Corbului a fost o adevărată „placă turnantă”
pentru diferitele comunităţi preistorice, getice,
romane, din Evul Mediu din această regiune a
Europei de Sud-Est.
Aici au locuit pentru o perioadă mai lungă
sau mai scurtă, sau au fost numai în trecere,
grupuri de oameni preistorici, ﬁe ei „autohtoni”
ori aﬂaţi în pedulare de la est spre vest şi invers
sau de la nord la sud şi invers. Urmelor acestora,
fie aşezări ori monumente funerare, li s-au
consacrat o serie cărţi, de studii, articole şi note.
Şi cu toate acestea, mai sunt încă multe de spus.

Acest fapt este demonstrat şi de volumul „Ostrovul
Corbului între km. ﬂuviali 911-912. Morminte şi
unele aşezări preistorice”, publicat de Petre
Roman şi regretata Ann Dodd-Opriţescu în cadrul
seriei de monograﬁi „Dunărea – axă a vechilor
civilizaţii europene. Regiunea Porţilor de Fier”.
Profesorul Petre Roman, unul dintre principalii „actori” în cadrul cercetărilor arheologice
din arealul enunţat, face, cu ocazia structurării
cărţii, un gest reparatoriu de mare gentileţe,
introducând contribuţiile ştiinţiﬁce ale apreciatei
specialiste Ann Dodd-Opriţescu, care nu au văzut
lumina tiparului până în prezent sau au fost
publicate trunchiat.
Volumul se compune din două părţi: „Morminte preistorice” şi „Unele aşezări preistorice”.
Primul segment cuprinde pagini scrise de Ann
Dodd-Opriţescu („Rit şi ritual”, p. 85-100;
„Raporturi cronologice între unele culturi eneolitice transilvane şi de la sud de Carpaţi în lumina
cercetărilor de la Ostrovul Corbului (perioada
până în 1980)”, p. 101-105; „Les relations sudorientales de la civilisation de Bodrogkeresztúr á
la lumière des découvertes d’Ostrovul Corbului
(dépt. de Mehedinţi, Roumanie)”, p. 106-110),
Petre Roman („Morminte ale culturii Schela
Cladovei”, p. 9-10; „Morminte ale culturii
Starčevo-Criş”, p. 10-15; „Morminte de incineraţie
din epoca bronzului”, p. 111-118; „Morminte
hallstattiene”, p. 119-122) şi în comun de către
cei doi arheologi („Cimitirul eneolitic”, p. 16-84).
A doua parte a cărţii este formată din două
subcapitole redactate de Petre Roman („Aşezarea
culturii Coţofeni”, p. 123-124; „Locuirea culturii
Coţofeni”, p. 125-168) şi unul de Ann DoddOpriţescu („Aşezarea şi complexele aparţinând
culturii Gârla Mare de la Ostrovul Corbului”,
p. 169-178).
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Fără a intra în detalii, apreciem ca deosebit
de benefică clarificarea unor aspecte legate de
diferitele aşezări, de situarea lor în cele două
puncte de interes arheologic (A şi B), de raporturile
culturale şi cronologice ale acestora. La fel, faptul
că acum sunt publicate foarte explicit şi excelent
ilustrate monumentele funerare, mai ales cele
eneolitice, oferă o imagine limpezită a necropolei
de la Ostrovul Corbului. Dealtfel, toate subca-

pitolele sunt însoţite de o ilustraţie (desene şi/sau
foto) de bună calitate, adecvată celor exprimate
în text.
Sperăm că, acest prim volum din serie de
monografii, va fi cât de curând urmat de alte
lucrări, care să contribuie, toate, la întregirea
informaţiilor cu privire la situaţia arheologică a
zonei Porţilor de Fier.
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Olteniţa. Momente din istoria Olteniţei,
Done Şerbănescu, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa,
Editura Agora, Olteniţa, 2009,
338 pag. + ilustraţie alb/negru & color

Cristian Schuster

Zona Olteniţei, loc al conﬂuenţei Dunării cu
Argeşul, este unul dintre spaţiile din sudul
României intens locuite încă din cele mai vechi
timpuri. Comunitţăile care au populat regiunea,
au ridicat o mulţime de aşezări ale căror urme pot
fi lesne detectate (încă!) şi cu ochiul liber. În
arealul Olteniţei au fost descoperite şi o serie de
necropole, bogate în vestigii de valoare istorică şi
artistică. Aceste fapte au făcut ca unii dintre cei
mai mari arheologi români, ne gândim aici la
profesorii Vladimir Dumitrescu şi Ion Nestor,
să-şi înceapă aici ucenicia în meserie.
Ulterior, de-a lungul vremii, mulţi dintre cei

care au cochetat cu şi au performat în domeniul
ştiinţelor istorice, al scoaterii la lumină a comorilor
îngropate în pământul Olteniţei şi a împrejurimilor
sale, au efectuat importante cercetări arheologice,
rezultatele obţinute stârnind admiraţia colegilor
de breaslă din ţară şi străinătate. Numai că prezenţa lor în aceste locuri era „sezonieră”, ﬁind
legată numai de lunile când putea fi derulate
săpături. Singurul dintre arheologi şi istorici care
au împletit profesiunea cu cea de locuitor efectiv
al oraşului, este dr. Done Şerbănescu.
Acestuia îi datorăm o remarcabilă apariţie
editorială, „Olteniţa. Momente din istoria Olteniţei”, publicaţie consacrată arheologiei şi istoriei
acestui colţ din Câmpia Munteniei. Volumul se
adresează atât specialiştilor cât şi iubitorilor
trecutului, ﬁind astfel un instrument eﬁcient de
popularizare ale unor momente din preistoria şi
istoria Olteniţei şi vecinătăţilor.
Autorul, conştient că în viitor va trebui să
elaboreze şi o monograﬁe strict ştiinţiﬁcă, a adunat, în ordine cronologică a curgerii timpului
istoric, o pleiadă de articole pe care le-a publicat,
mai ales după 1990, în diferite organe naţionale
şi locale ale mass-mediei scrise. Respectivele articole au devenit astfel un fel de capitole sau subcapitole, care abordează probleme ale arheologiei
(de exemplu „Măgura Gumelniţa”, p. 17-21;
„Începuturi acum şapte milenii”, p. 22-24; „De
la preistorie la istorie”, p. 25-27; „Arheologie
preventivă”, p. 40-43; „Drumul sării”, p. 44-47),
evului mediu („Neagoe Basarab la Olteniţa”,
p. 31-33; „Olteniţa în hrisoavele medievale”,
p. 34-36; „Evenimente istorice la Olteniţa”,
p. 37-39; etc.), epoca modernă („Olteniţa şi Cuza
Vodă”, 75-77; „Olteniţa în memoriile regelui
C a ro l I ” , p . 8 1 - 8 8 ; „ O l t e n i ţ a l a 1 8 7 7 ” ,
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p. 125-130; ş.a.). Nu sunt omise evenimentele
secolului 20 („Olteniţa la 23 august 1944”, p.
163-168) sau 21 („Regele Mihai la Olteniţa”, p.
222-224) şi, lucru deosebit de îmbucurător, cele
culturale şi artistice („Lev Tolstoi la Olteniţa”, p.
103-107; „Pictorul Carol Popp de Szathmary la
Olteniţa”, p. 108-112; „Pictorul Theodor Aman şi
Olteniţa”, p. 113-117).
Câteva pagini sunt dedicate unor monumente
arhitectonice, în special construcţii religioase
(„Biserica Sfântul Nicolae din Olteniţa”, p. 92-96;
„Biserica Sfântul Nicolae din Olteniţa Veche”,
p. 97-99; „Bisercica Eroilor”, p. 100-102), dar şi
civile („Istoria hotelului Vornicu”, p. 145-148;
„Istoria cinematografului Flacăra”, p. 158-162;
„Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa”, p. 216-221), şi
altora comemorative („Monumentul din centrul
oraşului”, p. 193-196).
O a doua parte a cărţii, „Documente”, se referă, aşa cum sugerează şi titlul, la câteva înscrisuri de valoare, ce reﬂectă etape din devenirea
localităţii, precum „Prima atestare documentară
a Olteniţei. Hrisovul de la 13 aprilie 1515 emis
de Neagoe Basarab la Olteniţa” (p. 225-228), sau

altele cu adresă la ţiunutul Olteniţei, la pământurile
sale („Documente existente la Arhivele Naţionale
din Bucureşti referitoare la moşia Olteniţa”,
p. 229-231; „Tranzacţia încheiată pe 29 august
1852”, p. 222-223; etc.).
Volumul este, şi acest lucru se dovedeşte
deosebit de util şi eﬁcient în economia lucrării, în
exprimarea nu numai prin slovă, ci şi prin imagine,
„înţesat” de fotograﬁi alb/negrau sau color ale
unor piese arheologice, locuiri, personaje. O parte
dintre acestea sunt reproduceri după picturi,
documente, poze de epocă, dar un important lot
sunt fotografii făcute chiar de autor personal,
cunoscut ﬁind că Done Şerbănescu este, printre
altele, şi un excelent artist al imaginii.
Remarcabilă ni s-a părut iniţiativa autorului
de a consacra un segment important (de la p. 255
la p. 336) din carte tocmai imaginilor, care ne
vorbesc de Olteniţa de altădată, de la începutul
secolului XX. Nu de puţine ori, o fotografie
înlocuieşte cu mai multă forţă un text, o încercare
de introducere în atmosfera acelor vremi. Aşa se
întâmplă şi cu unele din imaginile oferite cititorilor-privitorilor volumului dedicat Olteniţei.
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Vasele de metal prescitice
de pe actualul teritoriu al României,
Tudor Soroceanu, ed. Accent, Bistriţa, 2008
Hila Tudor,
master – Studii Sud-Est Europene, an I

Lucrare bilingvă (germana si romana), are un
caracter monografic, punând la dispoziţia cititorului o înregistrare cât mai completă a recipientelor de metal prescitice.
Textul integral este în limba germană, în
româneşte nefiind traduse unele părţi precum
catalogul propriu-zis şi notele de subsol. La ﬁ nalul cărţii sunt rezumate în limbile maghiară şi
poloneză.
Lucrarea începe cu un capitol introductiv, în
care este prezentat isotricul şi stadiul actual al
cercetărilor.
După un capitol destinat generalităţilor privind materialul, Soroceanu face o analiză amănunţită a tipurilor de vase din metal (materialul
existent, forme, cronologie, aria de răspândire),
prezentând şi catalogul complet al desoperirilor.
Autorul are şi o scurtă discuţie despre posibilele
rute comerciale din perioada avută în vedere.
Un subcapitol este destinat discuţiilor privind
cazanele de bronz, având în vedere tipologia,
elementele de decor, condiţiile de descoperire,
funcţionalitatea, aria de răspândire şi cronologia.
Asupra funcţionalităţii vaselor autorul insistă,
vorbind de importanta interpretării şi în introducerea lucrării.
Anexa cuprinde 82 de planşe cu materialul
arheologic existent şi hărţi cu principalele

descoperiri.
După prezentarea amănunţită a materialului
arheologic existent, autorul concluzionează că
vasele de metal realizate din tablă sunt în faza
HaA, produse importate, asemenea produse ﬁind
de mult cunoscute în lumea cretano-miceniană şi
în Orientul Apropiat şi Mijlociu.
Astfel, vasele de metal au fost introduse către
1200 a Chr, când în spaţiul intra şi extracarpatic
exista o îndelungată tradiţie metalurgică. Autorul
este de părere că este vorba de o problemă de
cerere a momentului.
În faza HaA, Bazinul Carpatic devine el
însuşi un centru important de răspândire al vaselor
de metal, îndeosebi pentru cazane şi situle (în
sprijinul acestei interpretări vin tipurile şi variantele noi de situle găsite în depozitele mari de la
Uioara, Guşteriţa şi Dipşa) în timp ce în spaţiul
extracarpatic în decursul întregii perioade analizate, materialul este extrem de săracăcios.
În partea ﬁnală a lucrării, autorul vorbeşte de
încărcătura ideatică a vaselor de metal, care
depăşeşte (cel puţin în interiorul arcului carpatic)
valoarea materială, concretă, a produsului. Astfel
vasul de metal este o parte constitutivă a mentalităţii acelor timpuri, care îşi are rădăcinile probabil în conceptele religioase.
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The Romans From Village to Empire,
Mary T. Boatwright, Daniel J. Gargola,
Richard J. A. Talbert, New York/Oxford,
Oxford University Press, 2004
Mureşan Lucian - Mircea
anul I, master Studii Sud-Est Europene

Lucrarea de faţă abordează pe parcursul a 516
pagini problematica privitoare la transformarea
Romei dintr-un modest sat latin în imperiul
cvasiatotputernic de mai târziu. De-a lungul
lucrării interesul cercetătorilor se concentrează în
principal asupra mutaţiilor intervenite la nivel
mental în ceea ce-i priveste pe romani - în cursul
acestei evoluţii multiseculare – şi mai puţin asupra evenimentelor militar – politice, de care însă,
evident, nu se poate face abstracţie. În fapt,
această abordare se poate deduce şi din titlul ales,
emfaza picând pe populaţie în principal şi abia în
subsidiar pe Cetatea Eternă.
Volumul este structurat în treisprezece capitole tratând în ordine cronologică: 1. Italia
timpurie, 2. primele secole ale Romei – perioada
regală -, 3. Roma şi Italia în secolul IV î.Hr.,
4. începuturile unui regat mediteraneean, 5. Italia
şi Imperiul, 6. Italia ameninţată, 7. dominaţia lui
Sylla şi moştenirea sa, 8. dictatura lui Caesar,
9. Augustus şi transformarea lumii romane,
10. Iulio-Claudienii, războiul civil din 68-69 d.Hr.
şi viaţa în imperiul timpuriu, 11. expansiunea
militară şi limitele ei, Imperiul şi Provinciile
(69-138 d.Hr.), 12. probleme civile şi militare
(138-235 d.Hr.), 13. al treilea secol, Dominatul şi
Constantin.
Materialul este însoţit de o secţiune de hărţi,
una de cronologie şi una privitoare la principalii
autori antici, alături de prefaţa, necesarele note,
index si glosar.
În primele capitole este tratată mentalitatea
lumii romane timpurii cu toate angoasele sale
legate de supravieţuirea ca oraş-stat, urmate de
cele cauzate de permanentele lupte cu cetăţile
latine rivale din zonă, culminând cu cele pe care
le creează marea invazie galică, în cursul căreia

Roma este ocupată aproape în întregime. Perioada
eroică, reflectată de altfel şi în istoriografia
romană cu un iz mai mult de legendă decât de
istorie propriu-zisă, este urmată de tipologia
mentală a lumii romane care se descătuşează de
sub asuprirea regală de sorginte etruscă şi aderă
la idealurile republicii senatoriale romane. Începând cu al treilea capitol este tratată expansiunea
Romei în Peninsula Italică şi fundamentarea
mentalităţii de învingător pentru ca în capitolul
următor să ﬁe abordat începutul expansiunii în
bazinul mediteranean şi statornicirea unei mentalităţi bazate pe o prezumţie de superioritate a
romanilor faţă de tot restul lumii cunoscute.
Urmează provocările războaielor civile născute din ambiţiile imperiale ale principalilor
beneﬁciari ai bogăţiei acumulate de expansiunea
statului roman. Perioadele dictaturilor lui Sylla şi
Caesar beneficiază de două capitole separate,
precum şi epoca augustană cu tot ceea ce a însemnat ea, instaurarea păcii civile sub o monarhie
disimulată sub haină republicană, punct de cotitură fundamental în istoria Cetăţii Eterne,
clădirea prestigiului prin remodelarea Romei în
piatră şi marmură, expansiunea europeană pe
toate direcţiile şi impunerea ideii imperiale, chiar
dacă nu se renunţă la noţiunea de principat.
Dinastia iulio-claudiană încheiată cu o altă
serie de războaie civile beneficiază de un alt
capitol în care este subliniată diferenţa faţă de
primele înfruntări civile. Dacă în primul caz era
vorba de nişte diferende ideologice care opuneau
optimaţii popularilor, în cazul războaielor civile
din 68-69 d.Hr. este vorba doar de lupta pentru
putere, de imperativul de a înlocui dinastia iulioclaudiană cu una nouă, cea a ﬂavienilor.
Perioada de maximă expansiune militară,
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apogeul acestei lumi, este urmată de cea a inversării produse în mentalitatea romană odată cu
dispariţia lui Traian de pe scena istoriei, atunci
când opţiunea ofensivă este înlocuită de o atitudine
defensivă începând cu Hadrian, fapt ce va conduce
inevitabil la dezordine socială şi militară care va
atinge climaxul în secolul III d.Hr., mai precis
după anul 235, odată cu sfârşitul dinastiei Severilor şi instalarea anarhiei militare pentru 50 de
ani, până la urcarea pe tron a generalului Diocles,
cunoscut mai mult sub numele său latinizat,
Diocletian.
Mentalitatea în epoca gravelor dezordini din
vremea anarhiei militare provocate atât de
nesfârşitele uzurpări cât şi de aproape neîntreruptele invazii barbare la toate graniţele, ocupă
un loc aparte în lucrarea tratată de faţă.
Ultimul capitol se mai apleacă şi asupra
noilor mutaţii intervenite în percepţiile romane
odată cu instaurarea aşa numitei epoci a Dominatului, odată cu instalarea tetrarhiei şi impunerea
ideologiei orientale la curtea imperială. Vremurile

principatului, în care împăratul se socotea mai
mult sau mai puţin onest primul „inter pares”,
sunt acum demult apuse, împăratul impunându-se
ca „Dominus et Deus”, stăpân şi zeu al supuşilor
săi, în cea mai pură manieră orientală.
În ﬁnal, lucrarea se focalizează pe cele mai
profunde mutaţii intervenite în mentalul roman
de-a lungul istoriei sale, când odată cu apariţia şi
dezvoltarea creştinismului avem de-a face cu un
alt tip de gândire, profund diferită, care va duce
în ﬁnal la dispariţia Imperiului Roman ca atare.
Chiar dacă urmaşul său oriental a continuat să-i
poarte numele, Imperiul Roman de Răsărit este în
principal un imperiu creştin, fundamental diferit
de ceea ce fusese Imperiul Roman. Acesta este şi
motivul pentru care Constantin cel Mare, principalul responsabil pentru creştinarea imperiului,
este ultima mare ﬁgură tratată în lucrarea în discuţie. Epoca persecuţiilor anticreştine este
încheiată odată cu Constantin cel Mare, Imperiul
Roman apucând-o pe alt făgaş.
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Transilvania la sfârşitul antichităţii şi în perioada
migraţiilor. Schiţă de istorie culturală,
Coriolan Horaţiu Opreanu, ed. Nereamia Napocae,
Cluj-Napoca, 2003
Milea Mariana
anul II, Istoria Ideilor şi Mentalităţilor

Lucrarea propusă de C.H. Opreanu este una
deosebit de interesantă şi în acelaşi timp absolut
necesară în peisajul istoriografic transilvan,
încercând să acopere o perioadă mai puţin
cunoscută din istoriei Transilvaniei, dar extrem de
importantă pentru înţelegerea evoluţiei procesului
de etnogeneză în bazinul intracarpatic transilvan
şi anume secolele IV-VI.
Lucrarea este structurată în două părţi şi 7
capitole, fiind deschisă de o Introducere şi încheiată de un Epilog (Interferenţe lingvistice
europene în primul mileniu al erei creştine),
bibliograﬁe, rezumat şi ilustraţii.
Partea I conţine trei capitole (Între antichitatea
târzie şi evul mediu. Repere pentru o istorie a
spiritualităţii în Transilvania; Arheologie funerară
şi etnograﬁe. Obiceiuri funerare antice păgâne
perpetuate la românii creştini şi Habitat şi
manifestări rituale la Archiud – jud. BistriţaNăsăud), ce au o tematică unitară şi anume
spiritualitatea şi habitatul transilvan în secolele ce
au succedat momentului retragerii aureliene.
În partea a II-a, ce cuprinde 4 capitole
(Cultura „Sfântu Gheorghe” sau orizontul
„post-cerneahovian” în Transilvania?, Problema
gar niturilor de centură romane târzii lucrate
în „stil militar”, prin prisma unei piese de la
Suceag – jud. Cluj. Contribuţii la cronologia
epocii migraţiilor în Transilvania, Meşteşugul
olăritului în Transilvania în secolul al V p. Ch.
Ateliere descoperite în aşezarea de la Suceag
– jud. Cluj şi Elitele barbare ale secolului
V p. Ch. în Bazinul Carpatic. Interacţiune şi
integrare culturală între estul şi vestul Europei),
îşi concentrează atenţia asupra unor probleme
ridicate de cercetarea arheologică îndeosebi
în ultimii ani, datorită noilor descoperiri ce au

îmbogăţit informaţiile referitoare la secolele
IV-VI.
Încă din Introducere autorul ne lasă să
înţelegem că ar trebui să receptăm lucrarea de faţă
ca o încercare de reinterpretare a unor informaţii
arheologice mai vechi. Autorul subliniază faptul
că intenţia nu este de a oferi soluţii, ci de a declanşa dezbateri, a genera idei şi a indica posibile
direcţii.
De la bun început se trasează direcţiile ce
sunt urmărite în studiile cuprinse în lucrare
precum şi limitele geografice asupra cărora se
stăruie.
Cu problematica creştinismului se deschide
capitolul I al părţii întâi, motiv pentru o analiză
critică a informaţiilor cu privire la demograﬁa şi
habitatul Daciei intracarpatice, făcându-se totodată
şi o expunere mai largă asupra situaţiei socialreligioase a provinciei Dacia la sfârşitul secolului
al III-lea şi începutul secolului al IV-lea. Analiza
persistenţei sau nu a creştinismului în Dacia după
retragerea aureliană considerăm că este o problemă
extrem de importantă. Autorul analizează
multiplele aspecte legate de descoperirile arheologice din spaţiul transilvan atribuite unui mediu
creştin, ajungând la concluzia cum că dintre
dovezile clare de atestare a creştinismului în
Transilvania secolelor IV-V lipsesc cele mai impor tante: necropolele despre care să se poată
afirma cu certitudine că sunt creştine. Autorul
proﬁtă de prilej pentru a reliefa faptul că primul
mormânt cu certitudine creştin descoperit în
Transilvania provine din necropola de la Alba
Iulia – Izvorul Împăratului, ﬁind datat în secolul
al X-lea.
Impactul pe care l-a avut venirea avarilor şi
a slavilor este bine surprins de autor prin integrarea
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izvorului arheologic alături de cel scris în cadrul
creionării unei situaţii istorice. Analiza termenilor
referitori la biserică – ecclesia şi basilica – moşteniţi în limba română, demonstrează faptul că
generalizarea termenului de basilica a avut loc
într-o etapă istorică ulterioară secolului al VII-lea.
Motivaţia istorică este dată de întreruperea pentru
mai bine de două secole a legăturilor culturale cu
spaţiul bizantin sau cu cel central european, întrerupere datorată invaziei avaro-slave.
C. H. Opreanu explică unele particularităţi ale
creştinismului transilvan şi consideră că nu se
poate vorbi mai devreme de secolul al V-lea de
creştinism în Dacia. Autorul deschide porţile unei
ipoteze care nu este şi nici nu va fi pe placul
multor cercetători: apariţia creştinismului instituţionalizat la începutul evului mediu. Ipoteza este
susţinută şi prin analiza pertinentă referitoare la
momentul pătrunderii termenului de basilica, în
sens de biserică – locaş de cult şi mai este susţinută, spunem noi, şi de descoperirile arheologice
din Transilvania, caracteristice perioadei secolelor
VII-X, în special a necropolelor birituale şi de
inhumaţie ce nu vădesc trăsături creştine.
Capitolul al II-lea se opreşte asupra unui
subiect pe cât de generos pe atât de inconsecvent
tratat: arheologie funerară şi etnografie. C. H.
Opreanu analizează pentru început problematica
aşa numitelor morminte jefuite. Autorul nu se
declară de acord explicaţia jefuirii pentru mormintele unde repartizarea oaselor în groapă denotă
dezvelirea totală a acesteia. Practica reînhumării
este atestată arheologic, iar autorul prezintă cazul
necropolei tumulare din apropierea oraşului
Galaţi, de la conﬂuenţa Siretului şi Prutului cu
Dunărea. Pentru o perioadă mai târzie – sec. X
– putem să aﬁrmăm că avem situaţii certe care
atestă existenţa unui ritual al reînhumării în
necropola de la Orăştie – Dealul Pemilor X2,
unde există două morminte răvăşite în care oase
al mâinilor sunt descoperite în zona picioarelor
iar oasele din zona sternului lipsesc, deşi inventarul caracteristic mormintelor din acest orizont
al necropolelor de tip Bjelo-Brdo este prezent.
Această prezenţă a inventarului în mormintele
răvăşite permite formularea ipotezei că avem de
a face cu un posibil ritual de reînhumare. Legat
de această discuţie, credem că o ilustrare cu câteva planşe ca exemple ar ﬁ fost mai beneﬁcă decât
descrierile în care expresiile de genul oase pachet,

deranjate grupat, deranjate în dezordine, etc. nu
ne oferă nişte delimitări clare între aceste tipuri
de „deranjare” a scheletelor.
Capitolul al III-lea, redactat de C. Gaiu, este
dedicat prezentării unor informaţii cu caracter
inedit despre aşezarea de la Archiud, jud. BistriţaNăsăud. Informaţiile puse în circuit sunt de o
reală valoare, mai ales când sunt însoţite de o
ilustraţie bine realizată şi bine aleasă. Totusi
utilizarea formulei de locuinţe feudale pentru
nişte bordeie nu face decât să aducă prejudicii de
imagine studiului de faţă.
Partea a II-a, pusă sub denumirea generică de
Interferenţa în cultura materială, se deschide prin
capitolul al IV-lea ce analizează problematica
legată de terminologia utilizată pentru perioada
de după secolul al IV-lea şi în special în ceea ce
priveşte utilizarea conceptului de cultură, precum
şi necesitatea racordării cronologiei româneşti la
ceea ce înseamnă o cronologie unitară europeană.
C. H. Opreanu dezvoltă în acest capitol teza
mai veche a lui K. Horedt cu privire la existenţa
culturii Sf. Gheorghe ce caracterizează estul
Transilvaniei, arătând că hazardul cercetărilor
arheologice a condus la susţinerea teoriei diferenţierii culturale între estul şi vestul Transilvaniei,
mai ales legat de prezenţa unor elemente caracteristice carpilor: ceaşca fără toartă cu alveole în
jurul buzei, pieptenii de os cu mâner semicircular
complet boltit. Aceste artefacte au o arie geograﬁcă
de răspândire ce cuprinde Transilvania în întregime şi Muntenia, deci nu poate fi vorba de
existenţa unei culturi arheologice speciﬁce pentru
estul provinciei intracarpatice. Autorul propune
înlocuirea acestei denumiri cu cea de orizont postcerneahovian, fapt ce ar introduce descoperirile
acestui orizont într-o cronologie europeană unitară
pentru secolele IV-V.
Capitolul al V-lea este dedicat unor piese
speciale cum sunt garniturile de centură lucrate în
„stil militar”, prilej cu care autorul ne oferă o
sumă de informaţii inedite cu privire la aşezarea
de la Suceag, jud. Cluj şi mai ales cu privire la un
tip aparte de artefact ce sugerează existenţa unui
orizont cronologic puţin cunoscut în Transilvania.
Capitolul al VI-lea continuă cu prezentarea
unor date inedite legate de aşezarea de la Suceag
şi anume a atelierelor de olari descoperite aici şi
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Transilvania la sfârşitul antichităţii şi în perioada migraţiilor. Schiţă…
aparţinând perioadei cuprinsă între a doua
jumătate a secolului al IV-lea şi jumătatea
secolului al V-lea.
Capitolul al VII-lea este dedicat elitelor
barbare ale secolului al V-lea, elite ce preﬁgurează
apariţia germenilor societăţii medievale în bazinul
carpatic într-o etapă concomitentă cu etapa
apariţiei regatelor barbare în vestul Europei. Cu
acest prilej autorul reia una dintre cele mai
importante descoperiri arheologice pentru perioada secolului al V-lea, este vorba de mormintele
princiare de la Apahida, arătând că citirea numelui
de pe inelul sigilar ar trebui să ﬁe OMAHAR(I)
V(U) G, adică OMAHARI v(ir) g(loriossus) .
Totodată prezintă prin comparaţie inventarele
mormintelor lui Omahar de la Apahida şi respectiv
Childeric de la Tournai, ambele reliefând o
legătură puternică cu Imperiul roman de răsărit.
În Epilogul lucrării de faţă autorul ne prezintă
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câteva aspecte legate de unele similitudini lingvistice între nordul Italiei şi Transilvania.
Concluzia autorului se referă la posibilitatea
unor legături directe între cele două regiuni prin
intermediul unei circulaţii libere a păstorilor în
cursul secolelor IX-X. Deşi, vidul de putere, creat
de dezmembrarea kaganatului avar la sfârşitul
secolului al VIII-lea, ar putea sugera o creştere a
mobilităţii comunităţilor de păstori, este greu de
admis că noile puteri din spaţiul Dunării Mijlocii
(Bulgaria, Imperiul carolingian şi Moravia Mare)
au permis în realitate această mobilitate, ştiută
fiind încercarea Bulgariei de a controla zona
cuprinsă între Mureşul mijlociu, Tisa şi Dunăre.
Lucrarea prezentată se constituie într-o piatră
de temelie pentru analizele critice ce ar trebui să
premeargă apariţia unei Istorii a Transilvaniei
scrisă de pe poziţii ştiinţifice, nesupuse unor
interese politice sau de orice altă natură.
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Mitul naţiunilor: originile medievale ale Europei,
Patrick J. Geary, ed. Cetatea de Scaun,
Târgovişte, 2007
Ştefan Elena Emilia
master, anul al II-lea, Istorie greco-romană şi arheologie

Profesor la University of California, Patrick
J. Geary este un reputat medievist american al
momentului. Lucrarea sa, The Myth of Nations:
The Medieval Origins of Europe, este apărută în
2002, ﬁind tradusă în româneşte în 2007 de către
Alexandru Madgearu (Mitul naţiunilor: originile
medievale ale Europei, ed. Cetatea de Scaun,
Târgovişte, 2007).
În această carte autorul aduce în atenţia
cititorului problema originilor popoarelor europene. Subiectul abordat este de mare actualitate
având în vedere numeroasele conﬂicte interetnice
din ultimele decenii. În majoritatea cazurilor,
liderii politici ai părţilor aflate în conflict se
foloseau de argumentele originilor străvechi ale
poporului pe care îl reprezentau pentru a justiﬁca
atitudinea beligerantă.
Milioane de europeni îşi identiﬁcă destinele
cu o serie de populaţii antice, precum celţii, galii,
francii, hunii, etc., ai căror descendenţi în linie
directă se consideră. Pentru „istoria oficială”
popoarele europene contemporane sunt identice
din punct de vedere etnic cu strămoşii lor antici.
Teza lui Patrick J. Geary pune în discuţie tocmai
această „imobilitate” a popoarelor, susţinând că
popoarele sunt mult mai ﬂuide, mai dinamice şi
mai complexe decât lasă să se înţeleagă naţionalismul modern. Dacă un popor apare cu acelaşi
nume după un mileniu, acest lucru nu presupune
implicit că aceste nume acoperă aceeaşi realitate
etnică, socială, culturală, politică cu cea din
vechime. Pentru a înţelege transformările suferite
de un popor de-a lungul timpului propune analiza
perioadei de formare a identităţilor europene –
mileniul I – şi de asemenea modalitatea prin care
s-a născut naţionalismul modern.
Autorul îşi începe lucrarea cu o scurtă prezentare a naţionalismului etnic văzut ca fenomen
apărut în secolele XVIII- XIX, însoţind şi justi-

ficând naşterea statelor naţionale. O serie de
istorici, în general aparţinând elitei culturale şi
angajaţi în lupta politică, pornind de la analiza
surselor antichităţii târzii şi evului mediu, au creat
prin opera lor o viziune cu încărcătură ideologică
privind geneza propriei naţiuni. Pentru Patrick J.
Geary aceste mituri naţionale nu sunt nişte simple
mistiﬁcări ale realităţii, ci constituie o interpretare
a surselor consultate de aceşti istorici, în conformitate cu momentul politic şi cultural în care
aceştia se situau – perioadă dominată de idealul
statului-naţiune şi de romantism.
Ulterior, autorul urmăreşte, în ordine cronologică, evoluţia noţiunilor intelectuale prin care
europenii se deﬁnesc pe ei înşişi din secolul al
V-lea a. Chr. şi până în antichitatea târzie. Pornind
de la Herodot şi până la istoricii târzii se perpetuează o serie de trăsături speciﬁce sinelui, grec,
ulterior roman, care se opun celuilalt, barbarului.
În această istoriografie greco-latină, la care se
adaugă şi tradiţia biblică, se conturează două
realităţi distincte, reprezentate terminologic de
populus, care îşi datorează existenţa legii şi de
gentes, comunităţi de natură biologică.
Odată analizată această tradiţie etnograﬁ că
antică, autorul purcede la examinarea „momentului
fondator” al popoarelor europene, şi anume a
perioadei de sfârşit a antichităţii şi a evului mediu
timpuriu. În această parte a lucrării, autorul îşi
axează interesul asupra multiplelor forme de
identificare din Imperiul târziu, demonstrând
astfel existenţa unui ataşament mai degrabă
regional decât faţă de centru.
Identitatea barbarilor, aşa cum transpare ea
dincolo de viziunea ideologizată şi impregnată de
clişee literare a surselor romane, se află şi ea
într-o continuă evoluţie şi transformare, ajungându-se, în timp, ca termenul de roman să capete o
accepţiune teritorială, geografică, în vreme ce
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barbarus are o conotaţie religioasă desemnându-l
pe păgân în opoziţie cu Christianus şi sporadic
caracterizând un comportament extrem de violent
al unui conducător militar.
Cazurile regatelor succesoare ale Imperiului
îi permit autorului să evidenţieze schimbările
etnice şi culturale profunde produse la momentul
formării lor. Ca regulă, se constată că elita războinică cuceritoare, în general minoritară, îşi
impune propriul nume asupra celor înfrânţi,
preluând de la aceştia şi asimilând tradiţia romană.
Aşadar sub eticheta unui nume nu se ascunde o
omogenitate etnică, păstrată nealterat de-a lungul
vremii, ci o mare varietate aflată în continuă
transformare.
Patrick J. Geary consideră că formarea popoarelor europene trebuie privită ca un proces de
lungă durată desfăşurat din antichitate şi care

continuă în prezent. Teza sa se opune celor care
văd în miturile fondatoare antagonismele prezentului, precum şi celor care aﬁrmă că toleranţa
faţă de minorităţile naţionale are ca finalitate
pierderea „spiritului unui popor”.
Maniera accesibilă în care îşi expune argumentele şi subiectul de interes actual, fac din
lucrarea lui Patrick J. Geary o carte destinată
publicului larg, permiţându-i cititorului să dobândească o înţelegere mai profundă a problemei
originilor popoarelor şi în acelaşi timp să se
detaşeze de miturile naţionale generatoare de
xenofobie şi şovinism. Pentru specialist însă,
lucrarea de faţă are valoare în special prin faptul
că oferă o sinteză recentă asupra problematicii,
întrucât nu este originală nici prin teza propusă,
nici prin corpusul analizat.
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