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Mironeşti, com. Gostinari, punctele Malul Roşu,
Conacul Lui Palade şi Conacul Mironeşti.
Campania 2010
Traian Popa, Cristian Schuster & Marin Panait

Mironeşti, Forschungen 2010, Übergansperiode, Bronze-,
Hallstattzeit, Dridu-Kultur.
Die im Jahr 2010 in Mironeşti, Bezirk Giurgiu, durchgeführten archäologischen Grabungen
erlaubten hauptsächlich des Erzielen neuer Daten hinsichtlich der Bronze- und Hallstattzeit und dem
Frühen Mittelalter. In dem Punkt Conacul lui Palade wurde ein reiches frühbronzezeitliches, der
Glina-Kultur angehörendes, Material entdeckt. Zahlmässig reich war auch die Basarabi-Keramik.
Im Punkt Conacul Mironeşti konnte eine kleine Tei-Grube und ein bodenständiges Haus und ein
Backofen, beide Komplexe der Dridu-Kultur, erforscht werden. Es wurden mehrere ganze oder
fast vollständige Gefäße gefunden (je ein Tei- und Dridu-Gefäß und zwei Basarabi-Gefäße).
Localitatea Mironeşti a intrat mai demult, de
la sfârşitul anilor ’80 ai secolului trecut în atenţia
arheologilor1. Satul a fost cunoscut iniţial datorită
prezenţei aici a ruinelor palatului postelnicului
Constantin Cantacuzino, ctitorie de secol 17, şi a
bisericii cu hramul „Sfântul Nicolae, ridicată în
1668-1669 de Ilinca Cantacuzino, soţia stolnicului 2. Ulterior, începând cu anul 1988, ca
urmare a investigaţiilor arheologice, Mironeştiul
a intrat în literatura de specialitate prin siturile din
eneolitic, epoca bronzului, perioada hallstattiană,
civilizaţia getică, cultura Sântana de Mureş şi
Dridu.
În anul 2010 au continuat investigaţiile
arheologice sistematice în punctele Malul Roşu şi
Conacul lui Palade3. Pe lângă acestea, au fost
efectuate cercetări preventive într-o locaţie nouă,
anume Conacul Mironeşti.

I. Punctele Malul Roşu şi Conacul
lui Palade (pl. I/1a&b-2).
Ele se găsesc amplasate pe terasa înaltă din
dreapta râului Argeş (altitudine = 87.2 m), ﬁind
despărţite de o vale cu o adâncime medie. Malul
Roşu este ﬂancat la nord râu, care a „ros” puternic
terasa, ducând şi în ultimii ani la alunecări de
teren şi la prăbuşirea malului (pl. I/1a). La sud de

sit se aﬂă valea care-l separă de drumul judeţean,
la est, spre satul Teiuş o altă vale puţin adâncă,
iar la vest o vale mult mai pronunţată, delimitându-l, aşa cum am spus, de arealul Conacul lui
Palade. Starea de conservare a sitului este, în
partea de sud bună, dar spre nord existând un
proces continuu de eroziune. Iniţiate în 1989,
cercetările arheologice au fost reluate în 2002 şi
continuate până în prezent.
În ultimii ani, inclusiv în 2009 şi 2010,
cercetările arheologice s-au concentrate asupra
secţiunii S19, areal unde se aﬂă „groapa de cult
hallstattiană”. A fost exstinsă aria de excavaţie pe
latura ei sudică cu încă 16 mp, cu scopul de a
surprinde limitele complexului amintit. În noua
suprafaţă cercetată au fost descoperite doar câteva
fragmente de ceramică, aferente culturii Basarabi,
şi câteva oase de animale. Acest fapt ne face să
credem că, „groapa de cult” sau „rituală” nu se
extindea pe o suprafaţă mai mare de 40 – 45 mp.
În arealul Conacul lui Palade (pl. I/1b),
cercetările noastre au avut ca obiectiv iniţial
secţiunea S6 (10.00 x 2.00 m), nefinalizată în
timpul campaniei precedente. Ulterior, suprafaţa
cercetată s-a extins cu alte pentru secţiuni: S7
(8.00 x 2.00 m), S8 (10.00 x 2.00 m), S9 (8.00 x
2.00 m) şi S10 (8.00 x 2.00 m). Dintre complexele
arheologice descoperite în S6, se remarcă o
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groapă menajeră, a cărei adâncime coboară,
începând cu nivelul de călcare, până la – 2.00 m.
Inventarul complexului respectiv cuprinde un
mare număr de fragmente ceramice hallstattiene
(cultura Basarabi), un strat gros de cenuşă (între
adâncimile de -1.40 – 2.00 m) amestecat cu
fragmente mari de cărbune, la care se adaugă
câteva fragmente de chirpici şi oase de animale.
Mai trebuie spus că, între – 1.90 – 2.00 m, a fost
identiﬁcat un strat de lut ars, pe o suprafaţă de
1.00 x 1.00 m. Pentru a surprinde limitele gropii
menajere, am trasat, în paralel cu S6 (la o distanţă
de 1.00 m) secţiunea S8 şi le-am unit în dreptul
carourilor 3 şi 4, fără a mai descoperi ceva, de
unde concluzia că suprafaţa complexului respectiv
nu depăşea 4.00 mp.
În toate cele cinci secţiuni au fost descoperite
vestigii (predominantă rămâne ceramica) aparţinând Bronzului Timpuriu (cultura Glina), Primei
Epoci a Fierului (Hallstatt-ul Timpuriu şi cultura
Basarabi), getice şi cultura Dridu. Cultura Glina,
care a fost documentată sub forma unui strat
arheologic subţire (0.10 m) în carourile 2-3 ale
S10, este reprezentată de numeroase fragmente
ceramice cu decor speciﬁc, o fusaiolă bitronconică
fragmentară şi câteva piese din silex (lame şi
aşchii)4.
Trebuie spus că, materialul ceramic descoperit
în 2010, se dovedeşte cel mai bogat din campaniile
arheologice derulate pe raza localităţii Mironeşti.
Fragmentele de vase recuperate aparţin, în principal, olăriei grosiere şi semigrosiere5; din categoria celei fine fiind identificate numai cinci
cioburi. Primul dintre tipuri, cel grosier, este
lucrat dintr-o pastă superﬁcial frământată, având
în compoziţie o cantitate remarcabilă de impurităţi, anume pietricele, nisip cu bobul destul de
mare, granule de calcar, cioburi pisate şi, mai rar,
mica. Ceramica semigrosiereă conţine şi ea
impurităţi, dar acestea sunt în cantitate mai mică
şi de dimensiuni mai reduse, iar existenţa acestora
este destul de eficient estompată la exteriorul
recipientelor prin slip. Impurităţile aproape că
lipsesc din olăria ﬁnă, iar lutul acesteia a fost bine
frământat.
Dintre forme am putut reconstitui următoarele6:
→ Tip 1.1 = vas sac, cu fundul plat, pereţii
uşor curbaţi şi gura de forma unei pâlnii
(pl. VI/6);

→ Tip 1.3 = vas sac, cu gâtul puţin înalt şi
cilindric (pl. VI/4);
→ Tip 4.3 = vas globular, cu gâtul aproape
cilindric (pl. VI/3, 5);
→ Tip 6.2 = amforă, cu corpul bombat şi
gâtul aproape cilindric, prevăzută, de cele
mai multe ori, cu două torţi tubulare
(pl. VI/2)
→ Tip 7.3 = castron evazat, cu deschidere
diferită, având buza arcuită uşor spre
interior (pl. VI/1).
În campaniile anterioare la Conacul lui
Palade au fost găsite numai fragmente provenind
de la vase sac de Tipul 1.27, la fel şi în punctul
Coastă8. Tipul 1.1 fusese documentat până în
prezent numai la Mironeşti-Malul Roşu9. Analogii
pentru acest tip de vase sac pot fi stabilite cu
olăria din diferitele aşezări din judeţul Giurgiu
(Mihăileşti-Tufa, Schitu-Gaura Despei şi La
Conac, Varlaam, Prundu) 10 , de pe teritoriul
municipiului Bucureşti (Roşu, Cariera de Nisip a
I.T.B., Ciurel şi Militari-Câmpul Boja), dar şi
altele din Muntenia (Odaia Turcului)11 şi Oltenia
(Ostrovul Corbului)12.
Tipul 1.3 de vas sac a fost descoperit în
judeţul Giurgiu la Schitu-Gaura Despei şi
Mihăileşti-Tufa13, iar în restul Munteniei şi în
Oltenia, la Bucureşti-Militari-Câmpul Boja şi
Ciurel, Greci, Bârseşti14. Vase globulare cu gâtul
aproape cilindric (Tipul 4.3)15 au fost identiﬁcate
în judeţul nostru la Schitu-La Conac şi Gaura
Despei16, iar în alte aşezări la Bucureşti-Ciurel,
Militari-Câmpul Boja şi Glina, Odaia Turcului,
Văcăreşti, Braneţ17.
Amfore nu au fost descoperite până acum în
siturile Glina de la Mironeşti. Tipul 6.2 nu a fost
însă o raritate în alte situri, precum BucureştiMilitari Câmpul Boja şi Roşu, Drăgăneşti-OltCorboaica, Braneţ sau Călugăreni18.
Bine reprezentat în olăria Glina este castron
evazat de Tipul 7.3. Fragmentele de la această
formă de recipient au fost recuperate din siturile
de la Mihăileşti-Tufa, Varlaam, Schitu-La Conac
şi Gaura Despei, Bucureşti-Militari Câmpul Boja,
Roşu şi Ciurel, Odaia Turcului, Greci, Văcăreşti,
Căscioarele-Mănăstirea Cătălui, Slatina, Braneţ,
Râmnicu Vâlcea-Cetăţuie, Govora Sat-Runcuri,
Ostrovul Corbului19.
Decorul specific culturii Glina, anume
găurile-buton practicate cu un obiect cu vârful
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bont sau cu degetul dinspre interior spre exterior,
este prezent şi pe lotul de ceramică recuperat din
punctul Conacul lui Palade în 2010. Acesta se
constituie, în general, într-un şir aﬂat în medie la
cca un cm sub buză (pl. VI/1, 3, 6). Dar au fost
surprinse şi găuri-butoni singulari, situaţi tot sub
buză (pl. VI/2, 5). În zona de incidenţă dintre gât
şi umărul recipientului a fost practicat uneori un
şir de alveole (pl. VI/4). Buza a fost câteodată
îngroşată spre exterior (pl. VI/2-3) şi, în unele
cazuri, alveolată (pl. VI/1, 3, 5).
Cel mai bine a fost reprezentată în 2010 la
Conacul lui Palade olăria Hallstatt-ului Mijlociu,
anume cultura Basarabi. Printre altele, ei i-au
aparţin două vase întregi sau aproape întregi: o
ceaşcă şi un vas bitronconic. De dimensiuni
relativ mici (înălţimea = 0.07 m; diametrul
fundului = 0.04 m; diametru gurii = 0.09 m),
ceaşca este de culoare cenuşie, cu buza dreaptă şi
fundul plat, lipsindu-i toarta, care era supraînălţată
(pl. V/1). Celălalt artefact, vasul bitronconic
descoperit tot în S8, între – 0.6-0.8 m (dimensiuni:
înălţime = 0.15 m; diametrul fundului = 0.05 m;
diametrul gurii = 0.075 m), are fundul plat, îi
lipseşte toarta şi este lucrat dintr-o pastă de
calitate relativ bună (pl. V/2).
În afara celor două vase, mai trebuie relevată
şi descoperirea unui mare număr de fragmente
ceramice (buze, funduri, torţi etc.), care ne
sugerează prezenţa unor tipuri şi forme de vase
speciﬁce perioadei hallstattiene: străchini invazate
şi evazate, vase cu picior, ceştile mari cu două
torţi, cănile cu o toartă şi planul gurii oblic, vasele
– borcan ş.a. (pl. VII/2-5, VIII/3-5). Dintre
formele de decor menţionăm brâurile alveolate
(dispuse orizontal, vertical şi oblic), brâurile
crestate (unele duble şi asociate cu cele alveolate),
brâuri încadrate între benzi incizate şi excizate.
Trebuie amintit şi un fragment decorat cu motivele
geometrice (cercul, triunghiul şi rombul) şi
umplut cu o pastă albă, făinoasă (pl. VII/1).
Atât formele cât şi decorul ceramice găsite în
2010 în punctul Conacul lui Palade au analogii
în olăria depistată în acelaşi sit în anii anteriori20,
dar şi în aşezarea fortiﬁcată de la Malul Roşu21 şi
în alte situri de pe cursul Argeşului Inferior22.

11

II. Punctul Conacul Mironeşti
(pl. I/1c, II/1).
În ﬁne, ultimul obiectiv propus investigaţiilor
noastre în 2010 a fost punctul Conacul lui
Mironescu, situat în extremitatea sud-estică a
satului Mironeşti (mai exact, la nord de Căminul
de Bătrâni) şi despărţit, în partea estică, de
Conacul lui Palade de Valea Morii. În timpul
efectuării sondajului nostru (au fost trasate două
secţiuni: S1 = 4.00 x 2.00 m; S2 = 6.00 x 2.00 m),
pe o suprafaţă de 20 mp, au fost descoperite urme
care aparţin culturilor Cernavodă II, Glina, Tei,
Basarabi, getice şi Dridu.
Dintre complexele descoperite în S2,
remarcăm o locuinţă de suprafaţă şi un cuptor de
gospodărie, aparţinând culturii Dridu. Resturile
locuinţei, care se întind pe o suprafaţă de 2.00 x
1.70 m, au fost descoperite între adâncimile de
– 0.60 – 0.80 m şi constau în fragmente mari de
chirpici, pe care se aﬂă imprimate urme de nuiele
şi paie.
Celălalt complex, cuptorul (pl. II/2), de formă
ovală, a fost descoperit tot între adâncimile de –
0.60 – 0.80 m, nu departe de locuinţă, şi a fost
construit direct pe pământ. Inventarul cuptorului
cuprinde bucăţi mari de chirpici (cu amprente
evidente de nuiele), care alcătuiau cupola,
fragmente ceramice specifice culturii Dridu şi
câteva hallstattiene. Sub resturile cuptorului a fost
descoperit un vas cu dimensiuni medii (înălţimea
= 0.20 m; diametrul gurii = 0.113 m; diametrul
fundului = 0.08 m), cu fundul plat, buza uşor
răsfrântă şi corpul puţin arcuit (pl. III/2, IV/2).
Locuinţa de suprafaţă a fost ridicată peste o
mică groapă în care a fost descoperit un vas de
dimensiuni relativ mici (înălţimea = 0.09 m;
diametrul fundului = 0.70 m; diametrul gurii =
0.126 m), aparţinând culturii Tei III (pl. III/1,
IV/1). De formă tronconică şi puţin bombat la
mijloc, recipientul, de culoare cenuşie (mai
închisă spre partea superioară), are fundul inelar,
buza uşor lăţită, iar toarta este amplasată între
buză şi zona mediană. Decorul vasului este variat:
triunghiuri haşurate cu linii incizate şi motivul
spiralei, încadrate de două benzi (una spre buză
şi alta în zona mediană), iar o altă bandă se aﬂă
amplasată în apropierea fundului. Acestora li se
adaugă cei trei butoni, dispuşi la distanţe aproape
egale, întrerupând, din loc în loc, prima bandă.
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În S1, pe lângă fragmentele ceramice aparţinând culturii Cernavodă II, lucrate dintr-o pastă
cu nisip relativ ﬁn şi bobiţe de calcar, dintre care
se evidenţiază un ciob de la un vas în formă de
„S”, decorat cu un şir de crestături (pl. VIII/2), au
mai fost descoperite capul unei ﬁgurine (feminine ?), cu ochii bine reliefaţi şi nasul pronunţat
(pl. VIII/1), şi o mărgea din lut tubulară. Trebuie
spus că, până la campania din 2010, pe teritoriul
localităţii Mironeşti, singurele materiale ale
acestei manifestări culturale ale perioadei de
tranziţie spre epoca bronzului, au fost găsite în
punctul Malul Roşu23. Astfel de materiale sunt, în
general, o raritate pentru teritoriul judeţului
Giurgiu24.
În ceea ce priveşte plastica, la MironeştiMalul Roşu fusese descoperit un idol fragmentar,
înfăţişând foarte probabil o vită 25 . Plastica
antropomorfă a culturii Cernavodă II-Folteşti este
reprezentată în opinia lui Dinu Marin, de statuete
nepictate, modelate dintr-o pastă grosieră, de tipul
în poziţie şezând-o, aşa cum a fost documentată
de descoperirile de la Cernavodă b, Folteşti,
Stoicani, Vişina-Calud, Erbiceni-Iaşi26.
Cantitatea de fragmente ceramice Glina de la
Conacul Mironeşti este mică. Dealtfel, la fel ca şi
în cazul materialelor Cernavodă II, ele nu fac
parte dintr-un strat arheologic propriuzis, ci se
găsesc împrăştiate pe suprafaţa celor două
secţiuni practicate. Dintre cioburile Glina se
remarcă un fragment de la un vas globular (Tipul
4.1)27 cu gâtul arcuit, în cazul nostru de o înălţime

mică, şi marginea răsfrântă spre exterior (pl.
VIII/3). Recipientul a fost modelat dintr-o pastă
semifină, fiind decorat la graniţa dintre gât şi
umăr cu un şir de alveole. El are analogii în
judeţul Giurgiu la Mihăileşti-Tufa şi Varlaam28,
iar în restul siturilor din Muntenia şi Oltenia, la
Bucureşti-Ciurel, Glina şi Militari-Câmpul Boja,
Crivăţ, Văcăreşti, Greci, Căscioarele-Cătălui şi
Mănăstirea Cătălui, Udeni, Braneţ, Călugăreni,
Govora Sat-Runcuri, Morăreşti, Ostrovul
Corbului29.
În legătură cu materialele Tei III, Basarabi şi
getice (sec. II-I a.Chr.), trebuie precizat că acestea
nu se constituiau în punctul Conacul Mironeşti în
straturi arheologice, ci, aidoma, celor Glina şi
Cernavodă II, erau împrăştiate în ambele secţiuni.
Cantitatea ceramicii recuperate a fost redusă, dar
prezenţa ei atestă că grupuri ale respectivelor
comunităţi din apropiere, de la Coastă (Tei III,
geţi), La Panait (Tei III), La Ruine (geţi), Conacul
lui Palade (Tei, III, Basarabi, geţi), Malul Roşu
(Basarabi, geţi), au lăsat şi în această zonă urmele
trecerii lor30.
În ceea ce priveşte vestigiile Dridu de la
Conacul Mironeşti, prezenţa lor nu este o surpriză,
deoarece, în valea de lângă sit, în punctul numit
chiar În Vale, a fost descoperită o altă locuinţă de
suprafaţă, dotată însă cu două vetre de foc 31.
Dealtfel, ceramică a acestei expresii medieval
timpurii a mai fost găsite şi în punctele Pod, Ulă,
Conacul lui Palade şi La Târle32.

Erklärung der Tafeln
Taf. I. Mironeşti: 1 = Luftbild mit Malul Roşu (a),
Conacul lui Palade (b) und Conacul Mironeşti (c),
2 = Ansicht mit Conacul lui Palade (Vordergrund)
und Malul Roşu (Hintergrund).
Taf. II. Mironeşti-Conacul Mironeşti: 1 = Anicht des
Grabungsortes, 2 = Dridu-Backofen.
Taf. III. Mironeşti-Conacul Mironeşti. Keramik in
situ: 1 = Tei III, 2 = Dridu.
Taf. IV. Mironeşti-Conacul Mironeşti. Keramik: 1 =
Tei III, 2 = Dridu.

Taf. V. Mironeşti-Conacul lui Palade. 1-2 = BasarabiKeramik.
Taf. VI. Mironeşti. Glina-Keramik: 1-3, 5-6 = Conacul
lui Palade, 4 = Conacul Mironeşti.
Taf. VII. Mironeşti-Conacul lui Palade. BasarabiKeramik.
Taf. VIII. Mironeşti. Cernavodă II: 1-2 = Conacul
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1 C. Schuster, T. Popa, Mironeşti. I. Locuri, cercetări
arheologice, monumente şi personaje istorice,
Bibliotheca Musei Giurgiuvensis III, Giurgiu,
2008, cu lit.; C. Schuster, T. Popa, M. Panait, D.
Panait, Mironeşti, Punct: Malul Roşu, în Cronica
Cercetărilor Arheologice din România. A XLIII-a
Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice,
Târgovişte, 27-30 mai 2009, Valachica XXI,
Târgovişte, 2009, p.149-150; C. Schuster, T. Popa,
M. Mărgărit, L. Niţă, Mironeşti, com. Gostinari,
jud. Giurgiu, Punct: Malu Roşu, Conacul lui
Palade, în Cronica Cercetărilor Arheologice din
România. A XLIV-a Sesiune Naţională de Rapoarte
Arheologice, Suceava, Bucureşti, 2010, p.126-128.
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Mironeşti, com. Gostinari, punctele Malul Roşu, Conacul Lui Palade şi Conacul…

1

2
Pl. I. Mironeşti: 1 = imagine satelitară cu punctele Malul Roşu (a), Conacul lui Palade (b) şi Conacul
Mironeşti (c), 2 = imagine cu Conacul lui Palade (plan apropiat) şi Malul Roşu (plan îndepărtat).
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2
Pl. II. Mironeşti-Conacul Mironeşti: 1 = imagine cu zona sitului, 2 = resturile cuptorului menajer
(cultura Dridu).
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Pl. III. Mironeşti-Conacul Mironeşti. Ceramică: 1 = Tei III, 2 = Dridu. Ambele în momentul descoperirii.
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Pl. III. Mironeşti-Conacul Mironeşti. Ceramică: 1 = Tei III, 2 = Dridu. Ambele în momentul descoperirii.
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Pl. IV. Mironeşti-Conacul Mironeşti. Ceramică: 1 = Tei III, 2 = Dridu.
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2
Pl. V. Mironeşti-Conacul lui Palade. 1-2 = ceramică Basarabi.
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Pl. VI. Mironeşti. Ceramică Glina: 1-3, 5-6 = Conacul lui Palade, 4 = Conacul Mironeşti.
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Pl. VII. Mironeşti-Conacul lui Palade. Ceramică Basarabi.
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Pl. VIII. Mironeşti. Materiale Cernavodă II: 1-2 = Conacul Mironeşti; ceramică Glina:
3 = Conacul Mironeşti; ceramică Basarabi: 3-5 = Conacul lui Palade.
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Archaeologia Mundi II.
Malta preistorică şi un al doilea tip de idol al ei
Cristian Schuster

Vorgeschichtliche Plastik, Paare, Männer, Frauen, Tiere.
Ausgehend von einem Paaridol aus Malta wird der Versuch unternommen einiges über die
anthropomorphe Plastik, insbesondere über die Paare oder dreifachen vorgeschichtlichen Idole
IN Europa, Asien und Nordafrika zu referieren. Es wird bündig über die Paare Mann-Frau, zwei
Frauen oder zwei Männer gesprochen. Zu diesen gesellen sich auch die Paare Frau und ein Tier,
wie auch mehrgestaltige Idole.

Într-o primă intervenţie cu privire la plastica
antropomorfă neolitică din Malta, ne-am ocupat
cu personajele „descărnate” şi răspândirea acestui
tip de reprezentare pe spaţii mai largi europene şi
asiatice1. Pe aceeaşi insulă mediteraneeană însă,
dar şi pe insula Gozo, parte a arhipelagului
maltez, au fost descoperite în mai multe situri o
serie de idoli-pereche. Dintre acestea cea mai
cunoscută piesă, sunt cele două „femei-zeiţe” din
piatră (dimensiuni: 9 x 14 x 10 cm) de la Xaghra
(pl. I/1)2.
Prezenţa unor astfel de cupluri sau ansambluri
cu mai multe personaje în neoliticul maltez, ne
oferă prilejul de a face vorbire, într-o formă
condensată, despre răspândirea spaţială (Europa,
Asia, Africa de Nord) şi temporală (paleolitic,
neolitic, eneolitic, epoca bronzului) a acestui tip
de reprezentare.

Cupluri (femeie cu bărbat) şi
perechi (două femei sau doi bărbaţi)3
Europa
În România, în aşezarea eponimă a culturii
Gumelniţa a fost descoperită o statuetă ce se
compune dintr-un bărbat ce ţine protector cu
mâna dreaptă o femeie. Ambele personaje au bine
reprezentate atributele sexuale, femeia sânii şi

triunghiul sexual, bărbatul penisul şi testicolele4.
Interesant este că, personajul masculin are pe
triunchi două proeminenţe aplatizate, care ne aduc
aminte de sâni. După R.R. Andreescu s-ar pune
problema dacă „în acest caz (nu, n.n.) am avea
de-a face cu o reprezentare androgină, fapt
singular, dar deocamdată incert”5.
Neclar este sexul personajelor care alcătuiesc
perechea de la Glina (pl. VIII/1) 6. Posibil ca
respectivele personaje, modelate foarte schematic,
să ﬁe redate în poziţia lipite faţă-spate. Puţine
lucruri ştim şi în cazul personajelor posibilului
cuplu de la Căscioarele-Ostrovel, dat ﬁind faptul
că din ansamblul iniţial, acum păstrat spart, s-a
recuperat numai un fragment, înfăţişând o singură
persoană7.
Alt cuplu al aceleiaşi manifestări culturale a
fost găsit, de asemenea, în situl de la Căscioarele8.
Femeia şi bărbatul, care sunt aşezaţi pe o laviţă,
au fost modelate seperat şi ulterior „lipiţi” (pl.
VIII/3). Personajul feminin, aflat în dreapta
bărbatului, are indicat sânii, precum şi triunghiul
sexual. Sexul bărbatului este întruchipat printr-o
proeminenţă conică.
Poate cel mai expresiv cuplu, în opinia noastră, este de recunoscut în centrul unei străchini de
la Sultana (pl. VII/2)9. Ambele personaje stau pe
un fel băncuţă, bărbatul ţinând protector mâna
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stângă peste umerii femeii. Mâna dreaptă i se
odihneşte în zona brâului. Phallusul este în foarte
probabilă poziţie erectă. Femeia ţine mâinile în
poală. Este evident că bărbatul nu deţine un rol
minor faţă de femeie. Din zona poalei femeii
pleacă o spirală de culoare albă. Dealtfel tot vasul
este împodobit cu romburi albe pe un fond roşu.
În acest context, interesante ni se par cele aﬁrmate
de Valentina Voinea: „Reprezentarea e genială de
simplă, totul reducându-se la elemente-simbol:
motivul phallic, şi triunghiul/spirala, simboluri
ale creaţiei....Chiar şi culoarea roşie preferată
pentru perechea de la Sultana reprezintă un
simbol – viaţa. Totul se concentrează pe mişcarea
bărbatului – braţul protector, dar şi autoritar
închide energia creatoare a personajului feminin.
Până la cuplul divin, de ce nu am putea vedea în
ei strămoşii eroizaţi, personaje care au trăit
sentimente profund umane, trădate aici de
tandreţea gestului?”10
Notabilă este şi o altă pereche de la Sultana,
din păcate păstrată fragmentar11. Este vorba de o
statuetă de dimensiuni mari, goală pe dinăuntru,
pe al cărui umăr se poate recunoaşte braţul rupt
al altui personaj, care are o palmă cu degetele
bine conturate. Idolul păstrat înfăţişează o femeie
cu triunghiul sexual clar marcat, care „are la
interior o crestătură verticală”12, adică se redau,
foarte probabil, labii mari ai vulvei.
În mediul Cucuteni-Tripolie, pe unele vase
ceramice, apar pictate personaje acuplate (Petreni)
(pl. VIII/2), ce pot ﬁ socotite perechi, poate un
simbol al zeului pământului13. Dar poate cea mai
interesantă piesă, este altarul de la Truşeşti, care,
se pare, că prin „plasarea pântecului, simbol clar
al gravidităţii, sugerează că aceasta este
rezultatul interacţiunii dintre cei doi parteneri,
iar cele şase coloane mari şi cele trei mici (sau
phalloi)” exprimă „ideea de sexualitate celestă”14.
Poate o pereche este redată şi de statueta
„bicefală” din situl culturii Vinča de la Rast15.
În Ungaria, în situl Bodrogkeresztúr de la
Szihalom-Sóhajtó, pe un vas antropomorf, de
formă phallică, pe fi desluşite mici tortiţe
reprezentând mâinile personajului, precum doi
sâni conici şi o parte din spate bombată asemenea
unui tors (pl. II/1)16. Este vorba de un recipient
de cult, care exprimă într-un mod sugestiv prin
atributele esenţiale ale fiecarei gen, o pereche
formată dintr-un bărbat şi o femeie.

Pe un pandantiv neolitic din Grecia, de la
Chara 1/Magula Panagou, pot ﬁ recunoscute atât
elemente feminine, anume picioarele larg
desfăcute, cât şi cele masculine, un phallus cu
testicole (pl. VIII/4) 17. Neoliticului Târziu îi
aparţine o pereche formată din două femei (?),
descoperită la Larisa (pl. I/2)18. Scene cu două
personaje, unul feminin altul masculin, foarte
probabil „Marea Zeiţă” şi însoţitorul ei, purtând
ceea ce numesc specialiştii „sacra conversazione”,
apar de exemplu şi pe sigilii19, amintim aici cel
din mormântul 66 de la Micene (pl. IX/1)20.
Un grup de trei persoane, unic în arta
Cicladicului Timpuriu, reprezentând o singură
statuetă, a fost găsit la Syros (pl. IX/2) 21 .
Interesant este că dintre aceste personaje două,
cele care susţin pe braţele a treia persoană, sunt
bărbaţi. Al treilea personaj este, probanil, un
copil. Care este semnificaţia acestui idol, este
greu de spus.
Un copil se aﬂă în poala uneia dintre femeile
ce se ţine după umăr cu un al doilea personaj
feminin. Ambele femei ale acestui ansamblu,
lucrat din ﬁldeş şi descoperit la Micene (sec. 13
a.Chr.), sunt prezentate, înafară de sâni, îmbrăcate,
ﬁind aşezate pe un fel de scaune.

Asia
În Turcia, în regiunea Latmos (Beşoarmak),
au fost descoperite unele dintre cele mai interesante picturi pe stâncă 22. Acestea sunt datate,
majoritatea, în perioada dintre Epipaleolitic şi
Chalcolitic. Unele, datorită asemănării ornamenticii cu cea de la Hacılar, pot aparţine Chalcoliticului Timpuriu şi Mijlociu. Este vorba de
grupuri de femei şi bărbaţi, unele ajungând până
la 40 de persoane, cum este cazul scenelor de la
Ballıkaya23. În multe secvenţe pot ﬁ recunoscute
grupuri de un bărbat ﬂancat de două femei sau un
personaj masculin înconjurat de trei femei.
Bărbaţii sunt pictaţi din faţă (pl. X/1) 24, în
schimb femeile, apar redate din proﬁl (pl. X/2).
O altă diferenţă constă şi în exprimarea corporală
a personajelor feminine, acestea având un bazin
foarte pronunţat şi, uneori, sâni. Ce este curios,
este că unele dintre doamne sunt dotate şi cu
penis, chiar şi atunci când se îmbrăţişează cu
bărbaţi! Prezenţa acestuia este socotită de specialişti a ﬁ elementul, care ar sugera disponibilitatea
spre căsătorie. De fapt, întreaga serie de scene din
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Latmos, este considerată a fi imaginea nunţii
dintre bărbatul poligam şi femeile sale. Poate aici
s-au celebrat ritualurile sacre ale cultului fertilităţii
şi fecundităţii, iar unele dintre stânci, de forma
unor mese şi bănci, au slujit drept „altare”.
O posibilă pereche, stând spate în spate, poate
doi bărbaţi dacă avem în vedere că ambii au
capetele stilizaze sub forma unui triunghi cu
unghiul ascuţit în sus, pot fi observaţi pe un
fragment din gips neolitic din Stratul II de la Telles-Sawwan25. Dar, tot atât de adevărat poate ﬁ şi
că, de fapt, este vorba de o femeie prezentată cu
picioarele desfăcute, aşa cum am văzut că apare
pe unele pandantive.
Cuplurile sunt mai rare în Epoca Bronzului
din Anatolia. Totuşi, de la Alacahöyük, din
Mormântul H din ultimul sfert al mileniului 3 a.
Chr., provine un pandantiv din aur bătut, pe care
pot fi recunoscute două personaje feminine,
ţinându-se de mână (dansând?), ale cărori sâni
sunt ﬁguraţi prin perforaţii (pl. III/1)26.
Din aceiaşi perioadă, adică Bronzul Timpuriu
III, datează şi piesa din alabastru (pl. III/2) de la
Kültepe, formată dintre „triunchi cu trei capete”27.
După unii învăţaţi, cercurile incizate de sub capetele laterale ar reprezenta organele sexuale masculine, iar dreptunghiul de sub capul central organul
genital feminin. Să ﬁe vorba de o zeiţă poligamă
sau de Zeiţa Mamă cu consortul şi ﬁul său?
Unele dintre cele mai interesante reprezentări
stilizate ale unui cuplu, sunt idolii de tip Kültepe28.
Aceştia, aparţinând Bronzului Timpuriu II şi III
anatolian, au o formă plată, de disc, iar capetele
în formă de ciupercă a celor două personaje se
sprijină pe nişte gâturi lungi. Una din cele mai
frumoase piese este chiar una din situl eponim,
lucrată din alabastru şi decorată cu cercuri, puncte
benzi haşurate, dinţi de lup (pl. IV/1)
În Nivelul II, a fost descoperit, dar din
perioada când acest sit era colonie assiriană,
adică Bronzul Mijlociu (primul sfert al milen. 2
a.Chr.), un vas dublu, alcătuit din două recipente
antropomorfe, întruchipând un bărbat şi o femeie,
ambii cu gura larg deschisă (pl. IV/2)29.
Specialiştii, atât din România cât şi din
străinătatate, s-au întrebat ce ar putea să reprezinte
aceste perechi, mai ales cele alcătuite dintr-o
femeie şi un bărbat. Dintre români, am amintit
deja ceea ce crede Valentina Voinea. Tot „cuplul/
perechea divin/divină”, „căsătorie divină” şi
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„viaţa de familie” le-au avut în vedere şi Vladimir
Dumitrescu, Silvia Marinescu-Bîlcu, Dan Monah
şi Radian Andreescu30. Interesantă ni se pare şi
opinia lui Valeriu Sîrbu şi Stănică Pandrea31, care
cred că „figurinele antropomorfe duble sunt
reprezentări plastice ale unor teme cultice sau
mitologice neo-eneolitice, Faptul că cele două
siluete nu reprezintă, întotdeauna, o pereche
formată dintr-o femeie şi un bărbat este,..., un
motiv suplimentar pentru a considera ﬁgurinele
duble ca întrupări ale unui arhetip „imaginar”.
De aceea, credem că alăturarea unei siluete
feminine de una masculină/androgină poate fi
considerată, în ultimă instanţă, ca o reprezentare
ﬁgurativă a unei concepţii cosmogonice”.

Scene de „dragoste... carnală”
Astfel de reprezentări explicite ale actului
sexual, sunt rarităţi în arta preistorică. Unii
specialişti vorbesc de scena paleolitică din peştera
de la Laussel, ca reprezentând „o uniune genitală”
a două personaje32. O posibilă scenă de dragoste
carnală, poate că redă şi sculptura de la Grimaldi
(pl. V/2). Astfel de scene sunt prezente încă din
cele mai timpurii perioade. În cunoscutul sit
neolitic de la Çatalhöyük din Turcia a fost găsit
un fragment dintr-un ansamblu care prezenta două
personaje făcând dragoste (pl. V/1)33. Chiar dacă
cele persoane stau pe o parte, este uşor de
recunoscut femeia, mult mai lată în şolduri. Unii
specialişti vorbesc de unirea sacră dintre două
divinităţi34.
O suită de papirusuri, considerate erotice,
descriu viaţa sexuală „cotidiană” din Egiptul
preistoric35. Dintre acestea se remarcă cel cunoscut în literatura de specialitate sub numele de
Chester-Beatty III din Imperiul Nou, în care se
aﬁrmă că „dacă un bărbat ...observă că phallusul
său devine mare ...este bine. Asta înseamnă că se
poate reproduce”. Dacă însă „vede că penisul său
devine ﬂasc ...este rău. Victoria este a inamicilor
săi” 36. Imagini cu cupluri în plină activitate
sexuală apar şi pe câteva dintre aceste papirusuri,
amintim aici pe cel de la Torino37.
Mai multe scene cu caracter erotic au fost
identificate la Deir el-Medineh. În ele sunt
reprezentate deseori raporturi sexuale, perechile
aﬂate în plină activitate erotică ﬁind acompaniate
de dansatori şi muzicanţi38.

2011, vol. 13, anul XVII, p. 25-48

https://biblioteca-digitala.ro

28

Cristian Schuster

Pre-Cucuteni III, începutul milen. 5 a.Chr.),
Gumelniţa (două personaje, unul mai înalt decât
celălalt; să ﬁe vorba de un bărbat şi o femeie?;
sfârşitul milen. 5 a.Chr.), Slatina (femeie; milen.
5 a.Chr.), Vădastra (femeie; începutul milen. 5
a.Chr.), Hodoni (femeie purtând mască; sfârşitul
milen. 5 a.Chr.), Traian (femeie văzută din spate;
„Dansatorii”
începutul milen. 5 a.Chr.), Bârlăleşti (femeie
Nu puţine realizări artistice din lut ars sau din văzută din spate; a doua jumătate a milen. 5
sau pe alte materiale ne transmit imaginea unor a.Chr.), Truşeşti (bărbaţi; a doua jumătate a milen.
„dansatori”. Se ştie că dansul nu este specific 5 a.Chr.), Ghelăieşti (bărbat; a doua jumătate a
numai omului. El a fost documentat şi pentru milen. 5 a.Chr.), Scânteia (bărbat; femeie cu
animale, insecte şi păsări. Omul a dansat din cele bărbat sau androgin; sfârşitul milen. 5 a.Chr.),
mai vechi timpuri şi oriunde a locuit. Cele mai Dumeşti (pl. XIV/4) (bărbat cu femeie; sfârşitul
vechi scene de dans ne-au parvenit din Paleoliticul milen. 5 a.Chr.).
european, exemple în acest sens sunt imaginile
La Truşeşti s-a descoperit şi un vas unde se
din peşterile Cala dei Genovesi şi Addaura40.
pot vedea două personaje „lipite”, fără picioare,
Y. Garﬁnkel analizat în amănunt problema probabil femei (pl. XIV/5). Iar la Bereşti,
dansului în Preistorie41. Făcând „disecţia” sce- Frumuşica, Larga Jijia, Traian, Truşeşti, Drăguşeni
nelor, a putut constata o serie de poziţii diferite au fost găsite faimoasele „vase-horă”45. Dealtfel,
ale corpului, mâinilor, picioarelor dansatorilor. Un acest tip de recipient este propriu şi Ucrainei, el
rol interesant îl jucau şi poziţia capului, coafurii, ﬁind identiﬁcat acolo în situl Pre-Cucuteni III de
acoperămintelor de pe cap, măştile, nuditatea şi la Luka-Vrublevetskaya.
îmbrăcămintea, încălţămintea, obiectelor şi
În cazul dansatorilor din mediul culturii Guanimalelor acompaniatoare. Deloc de neglijat sunt melniţa, aceştia sunt, cum bine s-a observat 46,
şi organizarea spaţiului în care se regăseşte personaje impersonale, schematice, însă cu sexul
dansul, linia dansului („liniar” sau „în cerc”), explicit exprimat: Ciolăneşti şi Vităneşti, situri din
cuplurile sau grupurile ce dansează. Mişcările se România; Azmaka Moghila şi Plovdiv în Bulpracticau înspre direcţii diferite, în sensul acelor garia47.
de ceas sau, dimpotrivă, în direcţia contrarie. El
La Nevali Çori din Nivelul 4, Casa 2, apara constatat mai departe că, în general, dansul era ţinând Neoliticului Aceramic B (cca 7000 a.Chr.)
executat de ﬁecare dintre sexe în parte. Rar apar din Anatolia, a fost descoperită o plăcuţă din
scene cu dansatori femei şi bărbaţi împreună. piatră pe care sunt reprezentate trei personaje48.
Dansul se derula în spaţii deschise, uneori lângă Unii specialişti consideră că, prima persoană din
copaci sau vreo clădire (templu?). Probabil, cele stânga este un bărbat49. El este urmat de o broască
mai multe dansuri se practicau noaptea.
ţestoasă (?) şi de o femeie cu abdomenul mai
A. Niţu este de părere că imaginile cu dan- rotunjit. Lângă bărbat se găseşte un corn de vită,
satori, de fapt, reﬂectă divinitatea multiplicată42. iar lângă femeie un personaj fără cap. Chiar dacă
V. Voina pune sub semnul întrebării această ipote- plăcuţa probabil că a fost parte unui obiect mai
ză43, considerând însă, în concordanţă cu J.-C. lung, se pare că este vorba de o scenă de celebrare
Schmitt44, că prin dans se „înlătură orice individu- a unei noi naşteri.
alizare”. Dansul, în opinia lui Voinea, se efectua
După J. Yakar este vorba de o femeie gravidă,
în cadrul unor practici magico-religioase, depuneri asemănătoare cu o broască ţestoasă 50. Iar Y.
de ofrande, ritualuri şamanice sau de fertilitate.
Garﬁnkel crede că nu putem vorbi de o broască
Dansatori au fost descoperiţi în mai multe ţestoasă51, ci de o femeie mai plină. Argumente
situri de pe teritoriul României. Amintim aici în acest sens sunt imaginile unor femei corpolente
Turdaş (personaj de sex neclar; sfârşitul milen. 6 care dansează de pe ceramică neolitică (sfârşitul
a.Chr.), Dudeşti (femeie; mijlocul milen. 6 a. milen. 7 a.Chr.) de la Köşk Höyük (pl. XI/1-2)52.
Chr.), Târpeşti (probabil femeie, cu toate că Dealtfel, toţi dansatorii din acest sit sunt numai
„sânii” se găsesc sub mâinile personajului; cultura de sex feminin.
Vechiului Imperiu Babylonian îi aparţine o
tăbliţă din lut ars, care înfăţişează o femeie şi un
bărbat aﬂaţi culcaţi în pat şi ţinându-se în braţe
(pl. II/2). Conform specialiştilor, scena simbolizează poate căsătoria sau împreunarea rituală39.
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Tot din Anatolia, dar de la Tepecik, sit datat
în acelaşi milen. 7 a.Chr., provine un fragment
ceramic53, unde se pot vedea dansatori de sex
masculin care se ţin de mână, având pe chip un
început de zâmbet. Personaje în mişcare au fost
idententiﬁcate şi pe ceramica de milen. 7 a.Chr.
de la Kuruçay Höyük (femei)54 şi Hacilar55.
Astfel de scene de dansatori au fost identiﬁcate şi în Siria. Este vorba, în primul rând, de
pictura murală cu 23 de femei mişcându-se în
jurul unei forme geometrice rectangulare haşurate
(câmp arat?), descoperită pe peretele unei case din
situl Neoliticului Aceramic B (milen. 8 a.Chr.) de
la Tell Halula 56. De la El Kown 2, datând din
prima jumătate a milen. 7 a.Chr., provine un
fragment ceramic pe care se poate vedea un
bărbat cu un organ sexual apreciabil, executând
mişcări de dans cu picioarele ﬂexate şi mâinile
ridicate57. Pe stâncile de la Dhuweila (milen. 8
a.Chr.) se pot observa dansând mai multe personaje, foarte probabil masculine, purtând măşti58.
Culturii Tell Halaf 59 îi aparţin o serie de
imagini de dansatori ce apar pe multe recipiente
din lut ars. Notabile sunt cele din situl eponim (pl.
XI/3) şi cele de la Chagar Bazar, Tell Brak, Tell
Sabri Abyad, Tell Damishliyya, Khirbet EshShenef, Tell Mountbateh, Yunus, Tell Halula, Tell
Kosak Shamali, Shams Ed-Din Tannir, Tell
Kurdu, Tell Judaidah, Tell Aajar, Hama, toate în
Siria, Tülintepe, Norşuntepe, Korucutepe, Sakje
Gözu, Tell Kazane Höyük, acestea din urmă în
Turcia. Ceramică de tip Tell Halaf sau Samarra a
fost găsită şi în Israel, la ‚Ein El-Jarba (pl. XII/2),
şi în Armenia, la Imiris Gora şi Arukhlo60.
Dansatori neolitici sunt speciﬁci şi Mesopotamiei, astfel de descoperiri ﬁind făcute la Tell
Sotto, pe un fragment ceramic (o femeie), şi Umm
Dabaghiyah, pe mai multe cioburi (probabil
bărbaţi)61. Aşa-numitului stil Samarra, speciﬁc
unor situri de la sfârşitul milen. 7 a.Chr., precum
Yarim Tepe II, Niniveh, Khirbet Garsour, Tell
Gawra, Arpachiyah, Chogha Mami, Hassuna,
Samarra, Tell Es-Sawwan, Serik, Matarrah,
Shimshara, Baghouz din Irak sau Moussian din
Iran, exprimat mai ales prin forme geometrice, îi
aparţine şi castronul de la Samarra (pl. XII/1)62,
pe care apar patru siluete feminine cu şolduri mari
şi părul ﬂuturând în vânt, însoţite de opt scorpioni.
Astfel de reprezentări nu sunt singulare la Samarra, aici s-a găsit un fragment dintr-un vas pe care

29

se văd cinci femei, dar şi aşezărilor din Orientul
Apropiat, Siria, Iran: Khazineh, Tchechme Ali,
Tell Halaf63. Interesant este că, se pare, nu conta
numărul celor care dansau, căci singura grijă era
să se „umple” spaţiile goale de pe recipi ente.
Dansatorii nu se priveau niciodată, ﬁ gurile lor
stilizate ﬁind arătate din faţă. Mâinile erau întinse
lateral; uneori personajele ţinându-se de ele. De ce
se practica acest dans? Era el unul cultic, executat
exclusiv de femei? Sau era ceva domestic? Greu
de spus şi ce se întâmpla înaintea şi după dans.
Am pomenit deja de descoperirea de la Moussian din Iran. Acesteia i se alătură altele, tot
neolitice, dar şi chalcolitice. Din lista de peste 42
de puncte cu ceramică decorată cu dansatori
întocmită de Y. Garﬁnkel64, amintim numai unele.
Este vorba de bărbaţii de la Khazineh şi Djaffarabad (pl. XIII/1), de femeile de la Tchechme Ali,
de personajele îmbrăcate de la Chigha Sabz şi
Mehrgarh sau de cele realizate în manieră
geometrizată: Tall-i Gap.
Pe nu puţine sigilii din Irak, Iran, Siria, Israel
(Tepe Giyan, Tepe Gawra, Tell Eth-Thalathat V,
Chagar Bazar, Nippur, Susa, Chogha Mish, Ur,
Niniveh, Fara, Tell Brak, Bab Edh-Dhra), din
milen. 5-3 a.Chr., apar scene cu dansatori.
Aceştia, bărbaţi sau femei, erau reprezentaţi nud
sau îmbrăcaţi65. La fel şi pe pereţii unor construcţii
de la Teleilat Ghassul (a doua jumătate a milen. 5
– începutul milen. 4 a.Chr.), Megiddo (Stratul
XIX, sfârşitul milen. 4 a.Chr.).
Din Bronzul Timpuriu I din Israel (a doua
jumătate a milen. 4 a.Chr.) provin fragmente
ceramice (importuri egiptene) cu dansatori. Altă
piese ceramice cu astfel de imagini s-au găsit şi
la Kabri, Rosh Ha-Niqra (prima jumătate a milen.
3 a.Chr.), Beth Yerah, El-Karm, ‚Ain Kuniyeh.
Nici Libanul nu este străin de astfel de ceramică.
Este vorba de aşezarea din Bronzul Timpuriu II
(prima jumătate a milen. 3 a.Chr.) de la Byblos.
Iar de la sfârşitul milen. 3 a.Chr. datează fragmentele ceramice de la Hama, din Siria.
O pereche, redată cu „capete solare” sau,
poate, „soarele şi luna”, înconjurată de animale
şi dansatori, este reprezentată şi în arta rupestră
din Epoca Bronzului din Kazahstan, la Tamgaly
IV 66 . În acest caz trebuie să vorbim, foarte
probabil, de un dans „războinic”.
Personaje dansând nu sunt o raritate nici în
Egiptul Predinastic (milen. 5-4 a.Chr.)67. Femei
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pot ﬁ recunoscute pe ceramica de la Naqada (pl.
XIII/2), Umm el Qaab, bărbaţi pe cea de la Naqada, femei şi bărbaţi pe aceea de la El ‚Adaima,
Semaineh. Uneori dansatorii îşi exercită mişcările
înconjurate de diferite animale (Abydos, Semaineh, Harageh) sau chiar pe ambarcaţiuni ce plutesc
pe Nil (incizii pe stânci: Wadi ‚Abad, Wadi Abu
Wasil, Wadi Menih, Wadi Gash, Qena-Qoser).
Dansul nu a fost numai apanajul populaţiilor
neolitice, eneolitice şi din Epoca Bronzului din
Asia sau Africa de Nord, ci el a fost practicat şi
de comunităţile de pe vechiul continent 68. În
Grecia, ceramică cu decor cu astfel de scene
incizat, pictat sau în relief, a fost descoperită Nea
Nikomedia, Argissa Magula, ambele de la
începutul milen. 6 a.Chr., şi Pefkakia (Neoliticul
Târziu). De notat că pentru majoritatea personajelor, este greu a spune cărui sex le aparţin. În
schimb în aşezarea de la Nea Nikomedeia, au fost
recuperate şi fragmente ceramice, care ne prezintă
personaje feminine (pl. XIV/1-2)69.
Şi în Bulgaria, la Gradešnitsa (milen. 6 a.
Chr.) şi Tell Azmak (milen. 5 a.Chr.) s-au găsit
imagini cu dansatori. Ei sunt ori fără sex clar
indicat, ori bărbaţi, cărora le este schiţat organul
genital. La Sarvas (cultura Starčevo, jumătatea a
doua a milen. 6 a.Chr.), sit din Serbia, avem de-a
face cu o femeie cu sâni şi sex bine indicat.
Neclar este în ceea ce priveşte genul personajelor,
situaţia de la Vinča (milen. 6 a.Chr.) şi Gomolava
(milen. 5 a.Chr.).
În Europa Centrală scene cu dansatori au fost
documentate pentru Ungaria (Tiszavasvari, milen.
5 a.Chr.; Kotacpart, sfârşitul milen. 6 a.Chr.;
Villanykovesd, bărbat, mijlocul milen. 5 a.Chr.;
Borsod, începutul milen. 6 a.Chr.; SzegvárTüzköves, sfârşitul milen. 5 a.Chr.; SzajolFelsofold, a doua jumătate a milen. 6 a.Chr.;
Hagykoru, sfârşitul milen. 6 a.Chr.; SzentesJakorpart) şi Cehia: Strelice (mijlocul milen. 5
a.Chr.), Kolesovice (începutul milen. 6 a.Chr.),
Litomerice (prima jumătate a milen. 6 a.Chr.),
Nova Ves (bărbat), Praga-Bubenec etc.
Aşadar, dansul era o activitate importantă în
cadrul comunităţilor. El a însoţit omul încă de la
început, din stadiul de vânător şi culegător,
căpătând valenţe mult mai ample odată cu
practicarea agriculturii70. Dansul devine o formă
de afirmare socială, o punte de legătură între
oameni şi zei. El serveşte educaţiei, învăţării,

aproprie oamenii între ei, fiind şi o formă de
terapie. Probabil dansului i s-a alăturat şi muzica.
De exemplu, în plastica Gumelniţa s-au găsit
personaje cu gura deschisă (Vidra, Vodica), care
sugerează gestul de a cânta71.

Personaje umane şi animale
Europa
Unul dintre cele mai des înfăţişate cupluri o
reprezintă un personaj feminin cu taurul. Dar
această „uniune” se pare că nu era ilustrată numai
în plastică, ci avea ecouri în realitate. Astfel, ca
să dăm numai un exemplu, în Germania, pentru
mediul Linienbandkeramik, s-a identificat o
dovadă clară a practicării sacrificiului uman.
Într-o groapă de la Eilsleben s-a descoperit
scheletul unei tinere de 17-19 ani72, lângă ea ﬁind
depus un craniu de Bos primigenius cu coarnele
retezate şi purtând urme de lovituri pe frunte. Să
ﬁe oare vorba de perechea „fertilitate & virilitate”/
„cultivarea plantelor/ creşterea & vânătoarea
animalelor”? Mult mai sugestiv pentru relaţia
femeie-taur este bucraniul din lut ars găsit în
Ucraina, la Blicze Zlote, unde pe faţa acestuia
apare schiţată o femeie73.
În Ungaria, în siturile neolitice de la Mezőkövesd-Mocsolyá şi Füzesabony-Gubakút, cultura
Körös, au fost descoperiţi o serie de „centauri”,
compuşi din capete umane şi trup de patruped,
acesta din urmă neﬁind cal ci, foarte probabil, taur
(pl. VI/1-2, 4) 74 . În cazul unei piese de la
Füzesabony-Gubakút, partea umană a idolului
este „dotată” cu doi sâni, întruchipând, poate,
astfel, dualitatea femeie-taur (pl. VI/3). Avându-se
în vedere că aceştia erau prevăzuţi cu mai multe
oriﬁcii, este foarte posibil ca ei să ﬁ fost atârnaţi
în diferitele construcţii (locuinţe, „temple”).
Revenind la expresia „artistică” a relaţiei
femeia/taur, este de menţionat o descoperire din
Bulgaria. Din tell-ul eneolitic de la Goljam Izvor,
a fost recuperat un vas în formă de taur, cu chip
de om însă, care pe spate a purtat poate un alt
personaj75. Să ﬁ fost acesta o femeie? Sau dimpotrivă un bărbat, îmblânzitor al forţei taurului?
Astfel cuplul netrebuind să fi văzut ca fiind
exclusiv mascul-femelă. Dealtfel, şi mult mai
târziu, de exemplu, în civilizaţia etruscă, taurul
transmite virilitatea sa bărbatului, de data aceasta
prin acuplaţie.
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O scenă asemenătoare întruchipează poate şi
o cornută care, se pare, a purtat pe spate un
personaj uman76. Piesa păstrată fragmentar a fost
descoperită în situl eponim al culturii Gumelniţa.
În acelaşi „duet” se înscrie masca fragmentară de
la Căscioarele77, care, foarte probabil, înfăţişează
chipul unui taur care poartă între coarnele sale un
personaj, credem noi, feminin. O statuetă feminină
din perioadă Minoic Târziu III B-C, descoperită
la Gazi, în Creta, şi datând în sec. 13-12 a.Chr.,
lucrată din lut, poartă pe cap pe lângă o „pălărie”
conică şi simbolurile fertilităţii, anume coarne şi
porumbei (pl. XIV/3)78.
Asocierea femeie – taur este indicată şi de
sanctuarul în miniatură descoperit în Cipru, la
Kothati, datând pe la 2300 a.Chr. Aici apar în
partea sa superioară trei bucranii, iar la poalele
ansamblului se găseşte o femeie îndeplinind un
ritual, avându-se în vedere vasul din faţa ei,
probabil o libaţie79.

Asia
Dualitatea taur-femeie este dovedită şi de
interiorul Templului VII.1 de la Çatalhöyük din
Anatolia 80. Interesant este că în Nivelul VIA
(prima jumătate a milen. 6 a.Chr.), Templul cu
Leoparzi, a fost găsită o statuetă din piatră, pe
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care poate fi văzut un taur (?) călărit de un
personaj uman, probabil un bărbat 81 . La
Çatalhöyük a fost identiﬁcată şi o statuetă din lut
ars a Zeiţei Mamă flancată de două feline (pl.
VII/1)82. Acestea reﬂectă puterea ei, ca personaj
protector şi autoritar. Simbolizează, în opinia
unora dintre specialişti, controlul asupra vieţii şi
morţii pe care Zeiţa Mamă o putea exercita. Pe o
plăcuţă din piatră din Nivelul VIA, Templul 30, se
poate vedea, conform specialiştilor, una din
primele imagini din istoria umanităţii a „Căsătoriei Sacre” 83 . Este vorba în partea stângă a
imaginii de o pereche bărbat-femeie îmbrăţişată,
iar în partea dreaptă, din păcate parţial distrusă,
de o femeie cu un copil în braţe. Se narează, de
fapt, momentul „căsătoriei” şi apoi rezultatul
acestei uniuni.
Din acelaşi sit şi aceiaşi perioadă, dar din
Templul 10, avem o statuetă din piatră, care are
un singur trup, două mâni, două capete şi patru
sâni84. Probabil cele două femeie-zeiţe reprezintă
o mamă cu ﬁica sa.
Femeia însoţită şi de reprezentarea unui taur
de pe stela Černovaja VIII a culturii Okunev din
epoca bronzului din Siberia 85 , poate oare
simboliza cuplul sacru?
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Pl. I. 1 = Xaghra (apud Malone, Stoddart 2002),
2 = Larisa (apud Demakopoulou 1998).
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Pl. II. 1 = Micene (apud Demakopoulou 1998), 2 = Babylon (apud Saggs 2002).
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Pl. III. 1 = Alacahöyük, 2 = Kültepe. Apud Uzunoğlu 1993.
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Pl. IV. Kültepe: 1 apud Aydıngün 2005, 2 apud Uzunoğlu 1993.
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Pl. V. 1 = Çatalhöyük, 2 = Grimaldi. Apud Aydıngün 2005.
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Pl. VI. 1 = Mezőkövesd, 2-4 = Füzesabony, 5 = Polgár, 6 = Szihalom (apud Raczky, Kovács, Anders 1997).
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Pl. VII. 1= Çatalhöyük (apud Aydıngün 2006), 2 = Sultana (apud Andreescu 2002).
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Pl. VIII. 1 = Glina (Andreescu 2002), 2 = Petreni (Lazarovici 2006), 3 = Căscioarele
(apud Sîrbu, Pandrea 2004). 4 = Chara 1/Magula Panagou (apud Hansen 2003).
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Pl. IX. 1 = Micene (apud Papazoglou-Manioudaki), 2 = Syros (apud Doumas 1982).
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Pl. X. Latmos (apud Peschlow-Bindokat 2003).
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Pl. XI. 1-2 = Köşk Höyük (apud Silistreli 1989), 3 = Tell Halaf (apud Garﬁnkel 2003).
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Pl. XII. 1 = Samarra, 2 = ‚Ein El-Jarba. Apud Schmandt-Besserat 2005.
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Pl. XIII. 1 = Djaffarabad, 2 = Naqada. Apud Garﬁnkel 2003.

2011, vol. 13, anul XVII, p. 25-48

https://biblioteca-digitala.ro

48

Cristian Schuster

1

2

3

4

5
Pl. XIV. 1-2 = Nea Nikomedeia (apud Theochari 1989), 3 = Gazi (apud Banou 1999),
4 = Dumeşti (Lazarovici 2006), 5 = Truşeşti (Lazarovici 2006).
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Industria materiilor dure animale descoperită la
Histria – Sector Basilica extra muros. Campania 2006
Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs,
Viorica Rusu-Bolindeţ, Alexandru Bădescu

Bone objects discovered at Histria – Sector Basilica extra muros
during 2006 excavations.
Archaeological excavations led by PhD. Viorica Rusu-Bolindeţ at Histria in the Sector
Basilica extra muros (HST-BEM) made in 2006 have furnished an important lot of 21 bone and
antler artefacts. Some of them (13 bone anvils) were analysed in a previous report (see Beldiman,
Sztancs 2010). On this occasion we are going to analyse 8 bone pieces: 6 hair pins, a needle and
a knife handle. The artefacts are preserved in the collections of the National History Museum of
Transylvania, Cluj-Napoca. The pieces in discussion were discovered abandoned in secondary
contexts. They come from structures, pits and from the vicinity of some complexes used for
reducing the iron ore, connected to the crafting area from Section I (the western extremity, about
15.80 m) belonging to the Early Roman period (probably, 1st-7th decades of the IInd century A.D.).
The categories of bone and antler industry are represented by: tools (bone needle? with a proximal
perforation); adornments (bone hair pins without proximal perforation); knife handle of bone. The
methodology used for this analyse was published in the scientiﬁc reports published in 2007 and in
others articles and recent studies (see the bibliography). The bone pins discovered at HST-BEM in
2006 belong to the following types: z with conic proximal end (N = 2); z with globular proximal
end (N = 2); z with proximal perforation and triangular whittled proximal end (N = 1); z with
decorated proximal end (pine cone shape) (N = 2). The most suitable analogies are established
between these pieces and the ones discovered at Histria – Sector Thermae. The artefacts from HSTBEM were made of fragments of cattle long bones (Bos taurus) using chopping, sawing, intense
axial scrapping with a metallic tool (knife), whole façonnage and ﬁnishing using polishing (probably
with a piece of leather). Some of the pieces don’t have traces of façonnage. Because of the brown
or light-brown surfaces we might suppose the fact that the artefacts suffered a heat treatment (a
whole heat treatment or at the distal part – at the pinpoint). Some details (like frequent broken of
unﬁnished pieces, probably during the manufacturing chain) allow us to conclude that the bone
hair pins were probably realised in a local workshop that functioned in the handicraft of Sector
Basilica extra muros. This conclusion is sustained by the discoveries of raw materials, blanks and
waste products discovered besides bone pins in complexes like pits from Sector Basilica extra
muros. The complete data regarding the discovery context of the bone pins and needles contribute
to the realisation of the repertoire of discoveries and data regarding the complex activities speciﬁc
to the West side of Black Sea during the IInd century A.D. because it reveals the existence of one
or more workshops for manufacturing artefacts of animal skeletal materials. In the same time, the
category of bone pins ﬁlls the lot of skeletal materials artefacts from Histria, studied in a detailed
manner. This approach should be continued and developed in the other sectors of the archaeological
site. The repertory presents the data (archaeological context, detailed description, morphometry)
regarding pieces discovered in 2006 (see also table 2). The illustration is selective and presents
only three representative whole pieces. The artefacts’ numbers which appear in the illustration are
the same with the ones from the catalogue. (Translated into English by Diana-Maria Sztancs and
Corneliu Beldiman).
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Săpăturile arheologice efectuate în anul 2006
la Histria (com. Istria, jud. Constanţa) în Sectorul
Basilica extra muros (în continuare, HST-BEM)
de către un colectiv sub conducerea dr. Viorica
Rusu-Bolindeţ au condus şi la recuperarea unui
important lot de artefacte aparţinând industriei
materiilor dure animale (în continuare, IMDA).
În campania 2006 au fost descoperite 21 de piese,
dintre care 13 nicovale de os; acestea au fost
analizate într-un raport publicat în 2010. Raportul
de faţă oferă datele complete asupra restului
lotului descoperit în 2006, respectiv 7 ace de os
şi un mâner de os. Piesele se păstrează în colecţiile
Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei,
Cluj-Napoca. Ele au fost reperate în contexte
secundare, de abandon şi provin din structurile,
gropile şi din apropierea unor complexe pentru
reducerea minereului de fier (instalaţiile unor
cuptoare dezafectate, umplute cu resturi diverse
– pentru detalii a se vedea datele din repertoriu),
complexe legate, în principal, de zona meşteşugărească din S I, extremitatea vestică (cca 15,80
m). Materialele în discuţie se datează în perioada
romană timpurie (probabil primele trei sferturi ale
secolului al II-lea A.D.).
Structura tipologică a lotului include: Categoria I: Unelte: Ac de cusut de os (ac cu perforaţie
proximală); Categoria III: Piese de port/Podoabe:
Ace de păr de os; IV Elemente receptoare: Mâner
de os pentru cuţit.
Pentru reperele metodologice ale analizei a se
vedea raportul publicat în anul 2007, ca şi alte
articole şi studii recente.1 Au fost utilizate datele
analizei exhaustive sistematice a pieselor în microscopie optică de mică putere (măriri 4x – 40x).
Contribuţiile drd. Diana-Maria Sztancs la
realizarea prezentei lucrări (aspecte metodologice
ale studiului IMDA; descrieri; 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 („Cercetări realizate
în cadrul proiectului POSDRU/6/1.5/S/26 coﬁnanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013”; „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”).
Discuţii comportă încadrarea tipologicofuncţională a acelor cu perforaţie proximală.
Aceste piese sunt interpretate, în mod curent, ca
ace de cusut; contextele variate ale descoperirii
acelor respective (asociate cu acele de păr în
morminte sau în complexe care nu au legătură cu
practicarea unor meşteşuguri, precum cusutul sau
împletitul) arată că interpretarea trebuie nuanţată,
în sensul că ele puteau ﬁ folosite, în egală măsură,
ca ace de păr sau pentru fixarea unor piese de
port. În plus, se cunosc şi piese perforate care
păstrau elementele decorative de origine ﬁxate în
perforaţia respectivă (precum mici verigi şi
discuri metalice) sau fibre textile prin care se
ataşau ﬁleuri capilare etc.2
O categorie de piese bine reprezentată în lotul
artefactelor IMDA descoperite la HST-BEM până
în prezent este aceea a acelor de os, al căror
efectiv se cifrează actualmente la 41. 23 dintre ele
nu au perforaţie proximală şi sunt încadrate, în
mod curent, din punct de vedere tipologicfuncţional, în categoria pieselor de port/podoabă
– ace de păr (Categoria III: Piese de port/Podoabe:
Ace de păr de os). Alte 16 piese sunt fragmentare,
lipsindu-le partea proximală, care permite
încadrarea tipologică precisă; astfel că ele pot ﬁ,
în egală măsură, ace de păr şi ace de cusut. Alături
de piesele menţionate avem şi două ace de os cu
perforaţie proximală, încadrate în mod curent, din
punct de vedere tipologic-funcţional, în categoria
uneltelor – ace de cusut.3
Tipologia acelor de păr şi de cusut de epocă
romană este adoptată, în mediul cercetării din
România, după standardele internaţionale; sunt
aplicate criteriile propuse în lucrările lui J.-C.
Béal, K. Biró, E. Riha, H. Mikler; a se vedea, mai
recent, şi consideraţiile tipologice incluse în catalogul publicat de A. Schenk. Tipologia aplicată în
clasiﬁcarea pieselor de la HST-BEM este preluată
de la N. Gudea, I. Bajusz (1991) şi D. Ciugudean
(1997).4
Acele de os descoperite la HST-BEM în campania 2006 aparţin următoarelor tipuri:
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z cu extremitatea proximală conică (N = 2);
z cu extremitatea proximală globulară
(N = 2);
z cu partea proximală perforată şi extremitatea proximală triunghiulară subţiată
(N = 1);
z cu extremitatea proximală decorată (în
formă de con de pin) (N = 2) (tabelul
nr. 1).
Sub raport tipologic, acele de la HST-BEM
discutate în prezentul raport nu ridică probleme
speciale şi de aceea nu insistăm asupra acestor
aspecte; este vorba de tipuri comune, cu morfologie şi dimensiuni quasi-standardizate, prezente
în multe situri din spaţiul actual al României, ca
şi în restul Europei, repertorierea şi trimiterile la
literatura de specialitate devenind superﬂue; cele
mai apropiate analogii ale pieselor de la HSTBEM le reprezintă, fireşte, acele cunoscute în
teritoriul dobrogean, în primul rând piesele recuperate în Sectorul Thermae al sitului vest-pontic.5
Unele piese care intră în alcătuirea repertoriului sunt fragmentare sau fragmente, fapt ce
ar explica abandonul lor; altele (cele întregi, încă
utilizabile) au fost, probabil, abandonate în
inventarul unor clădiri şi aruncate la gunoi, la un
moment dat, împreună cu resturile respective.
Piesele descoperite la HST-BEM sunt confecţionate, foarte probabil, din fragmente de oase
lungi de bovine (Bos taurus) prin cioplire, tăiere
cu ferăstrăul, raclaj axial intens cu o lamă metalică
(cuţit), fasonare integrală şi ﬁnisare prin polizare
(frecare cu o bucată de piele); unele piese sunt
nefinisate. Culoarea brun sau brun-deschis
sugerează aplicarea probabilă a tratamentului
termic, ﬁe parţială (la extremitatea distală – vârf)
ﬁe totală.
Unele indicii (între care fracturarea frecventă
a pieselor neﬁnisate, probabil în timpul etapelor
de fabricare) permit formularea concluziei
fabricării acelor de păr într-un atelier local, care
funcţiona în zona meşteşugărească a Sectorului
Basilica extra muros. În acelaşi sens pledează
materiile prime, eboşele şi deşeurile recoltate în
sectorul menţionat din complexele de tipul
gropilor, alături de acele de păr. Rămâne să ﬁ e
explicată situaţia pieselor întregi abandonate
(pierdute? abandonate în structuri distruse şi
aruncate împreună cu alte resturi în groapa de
gunoi?).
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Acele de os databile în epoca romană recuperate din Sectorul Basilica extra muros în 2006
analizate cu acest prilej constituie, alături de
piesele descoperite anterior, primul lot de acest
gen publicat în mod detaliat din situl de la Histria,
alăturându-se descoperirilor mai vechi din Sectorul Thermae; prin datele extensive puse la
dispoziţie, el contribuie, în mod speciﬁc, la completarea repertoriului descoperirilor şi a datelor
referitoare la activităţile complexe aferente etapei
de locuire din sec. al II-lea A.D. din aria binecunoscutului sit vest-pontic, prin documentarea
existenţei probabile a unuia sau mai multor
ateliere de prelucrare a materiilor dure animale.
Totodată, această categorie de descoperiri
întregeşte lotul artefactelor IMDA studiate de o
manieră detaliată de la Histria, demers care ar
trebui continuat şi extins la celelalte sectoare ale
sitului.
Mânerul de cuţit de os este fragmentar; se
păstrează partea proximală şi mezială; are formă
generală trapeozoidală, cu extremitatea proximală
de contur convex asimetric; pe suprafaţă se
observă sediment şi concreţiuni aderente. Piesa
este formată din două plăci subţiri, simetrice,
având secţiuni plate şi plan-convexe, confecţionate
probabil din fragmente de oase lungi de bovine;
la extremitatea proximală se păstrează un nit (de
bronz? fier?), corodat, care fixează lama (de
bronz? fier?); segmentul lamei este păstrat în
interiorul mânerului, vizibil pe una din laturi;
lama este subţire, puternic corodată, cu secţiunea
triunghiulară alungită.
Repertoriul inserat în partea ﬁnală a lucrării
etalează datele complete (context, descriere,
morfometrie – cf. şi tabelul nr. 2). Ilustraţia este
selectivă, redând, cu unele excepţii, numai piesele
întregi. Piesele au indicativele HST/2006-BEM
14-21, numerotate în seria celor cuprinse în
catalogul descoperirilor 2006 (HST/2006-BEM
1-13), publicat în 2010. Numerele pieselor din
ﬁguri corespund indicativelor din catalog.
HST/2006-BEM 14 z S I Caroul 5 -2,15-2,30
m La îndreptarea profilului S Din umplutura
cuptorului 15 z Ac de păr cu extremitatea
proximală conică; întreg (reamenajat); uşor îndoit
la PM/PD (anatomic); secţiuni circulare şi
poligonale; fasonare integrală prin Ra, probabil
cu o lamă de cuţit şi At/Ao; corp faţetat; urme de
utilizare: tocire şi lustru intense; ED fracturată şi
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reamenajată abrupt prin Am; aspect faţetat; L tot.
113,4; diam. PD 2,2; diam. PM 4; diam. PP 5;
diam. EP 5,1/4,8 (ﬁg. 4/35).
HST/2006-BEM 15 z S I Caroul 5 -2,60 m
La îndreptarea profilului S z Ac de păr cu
extremitatea proximală conică; întreg (reamenajat); rectiliniu; secţiuni circulare şi ovale;
fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de
cuţit şi At/Ao; finisare prin lustruire; urme de
utilizare: tocire şi lustru intense; ED fracturată şi
reamenajată abrupt prin Am; tratament termic la
ED, care are culoare maro; L tot. 112; diam. PD
3,5; diam. PM 4,6; diam. PP 5,2; diam. EP 5,6/5,4
(ﬁg. 4/36).
HST/2006-BEM 16 z S I Caroul 4 -2,45 m
În exteriorul clădirii o.g. (opus Graecum) (colţul
ei de NE) z Ac de păr cu extremitatea proximală
globulară; întreg (reamenajat); secţiuni ovale şi
poligonale; fasonare integrală prin Ra, probabil
cu o lamă de cuţit şi At; corp faţetat; urme de
utilizare: tocire şi lustru intense; ED fracturată şi
reamenajată abrupt prin Am; L tot. 112; diam. PD
2,4; diam. PM 4; diam. minim PP 2,1; diam.
maxim PP 4,7; diam. EP 5,6/4,8 (ﬁg. 5/37).
HST/2006-BEM 17 z S I Caroul 4 -1,40 m
la curăţarea proﬁlului S z Ac de păr cu extremitatea proximală globulară; fragmentar; secţiuni
poligonale; fasonare integrală prin Ra, probabil
cu o lamă de cuţit şi At; corp faţetat; urme de
utilizare: tocire şi lustru intense; ED fracturată;
urme de ardere; se pare că acul a fost utilizat după
fracturare; L tot. cca 103; L 101; diam. PD 2,6;
diam. PM 3,5; diam. minim PP 2; diam. maxim
PP 4; diam. EP 6,6/5,9 (ﬁg. 5/38).
HST/2006-BEM 18 z S I Caroul 4 -2,80 m
La curăţarea zidului clădirii porticului orientat
NE-SV, la 2 m E de latura E a clădirii în o.g.
(opus Graecum); la 1,10 m N de proﬁlul S z Ac
de păr cu extremitatea proximală concavă (nefasonată) şi partea proximală decorată (cu extremitatea proximală în formă de con de pin); întreg
(reamenajat?); secţiuni ovale şi circulare, poligonale; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o
lamă de cuţit şi At/Ao; faţetare; decor realizat la
PP prin crestare transversală şi oblică; decorul se
compune din două şanţuri paralele transversale
spre PM şi şanţuri oblice intersectate în reţea
(haşuri) spre EP; urme de utilizare: tocire şi lustru
intense; ED fracturată şi reamenajată abrupt prin
Am; L tot. 93; diam. PD 2,3; diam. PM 5,1/4,5;

diam. minim PP 5,6/5; diam. maxim PP 6,8/5,7;
diam. EP 4,5/4,3; L PP decorate 12,5; lăţ. şanţuri
decor 0,6-1.
HST/2006-BEM 19 z S I Caroul 5 -2,66 m
Din umplutura cuptorului 8 z Ac de păr cu
extremitatea proximală concavă (nefasonată) şi
partea proximală decorată (cu extremitatea proximală în formă de con de pin); fragmentar; lipseşte
PD, fracturată recent; secţiuni ovale şi circulare,
poligonale; fasonare integrală prin Ra, probabil
cu o lamă de cuţit şi At/Ao; faţetare; ﬁnisare prin
lustruire; decor realizat la PP prin crestare
transversală şi oblică; decorul se compune din
două şanţuri paralele transversale spre PM şi alte
două spre EP şi şanţuri oblice intersectate în reţea
(haşuri) în sectorul PP dintre şanţurile transversale;
urme de utilizare: tocire şi lustru intense; L tot.
cca 95; L 89; diam. PD 3,2; diam. PM 4,6/4,4;
diam. minim PP 5,2/3,7; diam. maxim PP 6/4,7;
diam. EP 4,9/3,5; L PP decorate 17,2; lăţ. şanţuri
decor 0,6-1 (ﬁg. 5/40).
HST/2006-BEM 20 z S I Caroul 4 -2,50 m
Lângă fundaţia clădirii în o.g. (opus Graecum),
latura de E, la 0,60 m N de proﬁlul S z Ac (de
cusut? de păr?) perforat la partea proximală;
partea proximală subţiată, de secţiune plată rectangulară şi extremitatea proximală triunghiulară;
fragmentar; lipseşte ED, fracturată în vechime;
urme de ardere la ED; secţiuni circulare, ovale,
faţetate; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o
lamă de cuţit şi At; faţetare; PP cu diametrul
subţiat prin amenajarea prin At a două planuri
oblice prelungi; ﬁnisare prin lustruire; perforaţie
îngustă, cu pereţi perfect paraleli, dispusă longitudinal, cu extremităţile convexe asimetrice la
nivelul suprafeţei acului, având la interior planuri
oblice scurte de amenajare; la interior, perforaţia
este mai scurtă în raport cu conturul exterior,
având aceeaşi morfologie; perforaţia pare amenajată foarte precis bilateral simetric prin scobire,
operaţie realizată probabil prin folosirea unei dălţi
înguste cu extremitate rectilinie; la una dintre
extremităţi, plasată spre EP se observă urme
reziduale superficiale de amenajare; urme de
utilizare: incerte; fracturarea posibilă a ED; piesa
nu prezintă urme de tocire şi lustru intense şi
localizate la PD, specifice acelor de cusut; la
nivelul perforaţiei nu se observă nici un fel de
urme de tocire, lustru sau microfracturi rezultate
prin solicitările mecanice pe care le produce, în
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mod normal, ﬁrul de coasere; se poate considera
astfel că acul nu a fost utilizat la coasere sau nu
a fost folosit deloc?, fracturarea ED ﬁind accidentală; perforaţia avea rolul de a permite fixarea
ﬁrului de coasere (utilizarea ca ac de cusut) sau a
unui element decorativ metalic, de piele sau textil
(ciucur, canaf) sau de a fixa ligaturi pentru
coafură (utilizarea ca ac de păr); L tot. cca 113; L
109; diam. PD 3,4; diam. PM 4,4; diam. PP
5,6/3,2; diam. EP 5,9/3,6; L ext. perf. 14,5; L int.
perf. 8,8; lăţ. perf. 1,2; dist. EP-perf. 15,8
(ﬁg. 5/41).
HST/2006-BEM 21 z S I Caroul 5 -2,54 m
Din stratul de pietre şi fragmente ceramice din
zona locuinţei L2 z Mâner de cuţit de os;

53

fragmentar; piesă fracturată în vechime; se
păstrează partea proximală şi mezială; formă
generală trapeozoidală; EP are contur convex
asimetric; sediment şi concreţiuni aderente pe
suprafaţă; mâner format din două plăci subţiri,
simetrice, având secţiuni plate şi plan-convexe,
confecţionate probabil din fragmente de oase
lungi de bovine; la extremitatea proximală se
păstrează un nit (de bronz? ﬁer?), corodat, care
ﬁxează lama (de bronz? ﬁer?); segmentul lamei
este păstrat în interiorul mânerului, vizibil pe una
din laturi; lama este subţire, puternic corodată, cu
secţiunea triunghiulară alungită; L 88,2; lăţ. max.
31,6; lăţ. min. (la EP) 19,2; gros. 11,4; gros. min.
10; diam. nit 4; gros. lamă 3-4.

Note
1

2

Beldiman, Sztancs 2007a; Beldiman et al. 2008a;
Beldiman et al. 2008b; Beldiman, Rusu-Bolindeţ,
Sztancs 2007; Beldiman, Sztancs 2007; Beldiman,
Sztancs 2009a; Beldiman, Sztancs 2009b;
Beldiman, Sztancs 2010; Bbeldiman et al. 2008a;
Beldiman et al. 2008b; Beldiman et al. 2009;
Beldiman et al. 2010a; Beldiman et al. 2010b.
După M. T. Biró, acele cu mai multe perforaţii
serveau la ﬁxarea pieselor vestimentare (Biró 1987,
p. 34); aceeaşi opinie este împărtăşită şi de D.

Ciugudean (Ciugudean 1997, p. 32). La A. Schenk,
acele cu perforaţie proximală intră integral în
categoria uneltelor, respectiv a acelor de cusut
(Schenk 2008, p. 62-64, 276-278, ﬁg. 118-120).
3 Beldiman et al. 2010c.
4 Gudea, Bajusz 1991, 81-126; Ciugudean 1997,
p. 17-24, 53-75; Elefterescu 2008, p. 221-224 –
toate cu bibliograﬁa.
5 Suceveanu 1982, p. 123-124, pl. 22/1 B-C, 3; I C; II
A, 2; Ciugudean 1997, p. 18.
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proximală; ext. = exterior(oară); HST-BEM =
Histria-Basilica extra muros, A.D. = Anno Domini;
IMDA = industria materiilor dure animale; int. =
interior(oară); L = lungimea; L tot. = lungimea

totală; lăţ. = lăţime; N, nr. = număr; PD = partea
distală; perf. = perforaţie; PM = partea mezială;
PP = partea proximală; Ra = raclaj axial; S =
Secţiune; TrT = tratament termic. Dimensiunile
sunt redate în mm. L tot. redată în caractere italice
reprezintă valoarea obţinută prin reconstituire
graﬁcă.
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muros. Artefacte de os: ace de păr, ac de cusut:
morfometrie.
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Table 1. Histria 2006 – Sector Basilica extra muros.
Bone hair pins: typology.

Table 2. Histria 2006 – Sector Basilica extra muros.
Bone hair pins: dimensions.
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Fig. 1. Histria 2006 – Sector Basilica extra muros.
Artefacte de os: ace de păr (numerele corespund
celor din catalog).
Fig. 2. Histria 2006 – Sector Basilica extra muros.
Artefacte de os: ace de păr (numerele corespund
celor din catalog).

Fig. 3. Histria 2006 – Sector Basilica extra muros.
Artefacte de os: ac de păr, ac de cusut (numerele
corespund celor din catalog).
Fig. 4. Histria 2006 – Sector Basilica extra muros.
Artefacte de os: mâner de cuţit (numărul
corespunde celui din catalog).
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Caption of ﬁgures
Fig. 1. Histria 2006 – Sector Basilica extra muros.
Bone hair pins (numbers are those from the
catalogue).
Fig. 2. Histria 2006 – Sector Basilica extra muros.
Bone hair pins (numbers are those from the
catalogue).

Fig. 3. Histria 2006 – Sector Basilica extra muros.
Bone hair pin and needle (numbers are those from
the catalogue).
Fig. 4. Histria 2006 – Sector Basilica extra muros.
Bone handle of a knife (number is the one from the
catalogue).
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Tipul
Ac de păr cu extremitatea proximală conică
Ac de păr cu extremitatea proximală globulară
Ac de păr cu extremitatea proximală decorată (în formă de con de pin)
Ac (de păr? de cusut?) cu partea proximală perforată şi extremitatea proximală
triunghiulară
Total

Efectiv
2
2
2
1
7

Tabel nr. 1. Histria 2006 – Sector Basilica extra muros. Artefacte de os: ace de păr, ac de cusut: tipologia.

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Indicativ
HST/2006BEM 14
HST/2006BEM 15
HST/2006BEM 16
HST/2006BEM 17
HST/2006BEM 18
HST/2006BEM 19
HST/2006BEM 20

L
tot.

L PP
decorate

Lăţ.
şanţuri

2,3

12,5

0,6-1

4,6/4,4

3,2

17,2

0,6-1

4,4

3,4

Diam.
EP

Diam.
PP

Diam.
PM

Diam.
PD

113,4

5,1/4,8

5

4

2,2

112

5,6/5,4

5,2

4,6

3,5

112

5,6/4,8

4,7/2,1

4

2,4

6,6/5,9

4/2

3,5

2,6

5,1/4,5

103

L

101

93

4,5/4,3

95

89

4,9/3,5

113

109

5,9/3,6

6,8/5,7;
5,6/5
6/4,7;
5,2/3,7
5,6/3,2

Diam.
ED

L
perf.

14,5

Tabel nr. 2. Histria 2006 – Sector Basilica extra muros. Artefacte de os: ace de păr, ac de cusut: morfometrie.

Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu“

https://biblioteca-digitala.ro

Industria materiilor dure animale descoperită la Histria – Sector Basilica…

Fig. 1. Histria 2006 – Sector Basilica extra muros.
Artefacte de os: ace de păr (numerele corespund celor din catalog).

Fig. 2. Histria 2006 – Sector Basilica extra muros.
Artefacte de os: ace de păr (numerele corespund celor din catalog).
2011, vol. 13, anul XVII, p. 49-58

https://biblioteca-digitala.ro

57

58

Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs, Viorica Rusu-Bolindeţ, Alexandru Bădescu

Fig. 3. Histria 2006 – Sector Basilica extra muros.
Artefacte de os: ac de păr, ac de cusut (numerele corespund celor din catalog).

Fig. 4. Histria 2006 – Sector Basilica extra muros.
Artefacte de os: mâner de cuţit (numărul corespunde celui din catalog).
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Field surveys in Adamclisi (Constanţa county)
and the surrounding area
Cristian Olariu

During the year 2009, due to an agreement
with The Institute for Cultural Memory (cIMeC),
which had offered the necessary logistics, it had
been started the registration and GIS mapping of
the archaeological sites from Adamclisi and the
surrounding areas.
The research was extended also to other areas
from Dobrudja, i.e. around the Late Roman and
Byzantine fortress Dinogetia (Garvăn, Tulcea
county), the Dunavăţ Peninsula and the Late
Roman fortress of Salsovia (Mahmudia, Tulcea
county).
The project intends further research in other
areas in the following years. This paper will
present only the results from Adamclisi and the
surrounding area.
The methodology I used was as such: the
corroboration of information from different
military and topographical maps with those from
the National Archaeological Repertory and those
from the already published archaeological reports.
There has also been used oral information from
the local population.
There were used, apart from the National
Archaeological Repertory, the following maps1:
• satellite map from Google Earth
• satellite map from ArcGIS
• Soviet topographic map from the interwar
period, 1:100.0002,
• Soviet military maps from 1972-1983,
1:50.0003
• Austro-Hungarian military map, 1910,
1:200.0004
• Romanian topographic map, 1982,
1:25.000
• Romanian plan for drawing, The Geographic Service of the Romanian Army, for
Adamclisi, 1929, 1:20.000, http://earth.
unibuc.ro/php/tools/planuri-tragere.php,

05.11.2010
• Romanian plan for drawing, The
Geographic Service of the Romanian Army, for
Aliman, 1928, 1:20.000, http://earth.unibuc.ro/
php/tools/planuri-tragere.php, 05.11.2010
For registering the data there was used in the
field surveys a Garmin GPS60 device. For the
mapping process, there were used the following
software programmes: DNR Garmin, MapSource
and Google Earth 5.
There were made surveys in the following
villages and their surrounding areas: Abrud,
Adamclisi, Ispanaru, Şipote, Zorile. To these there
can be added as a separate area Valea Polucci
(from north of Urluia to Aliman). There were also
taken some points nearby Rasova and Floriile.

Abrud
During the ﬁeld survey in and around Abrud,
there were identiﬁed several pieces of Turkish
clay aqueduct tubes (AA1). In the village there
have been also identiﬁed pottery fragments from
various periods, in various points: from Hallstatt
(AB1), Latène (BA1, BA2) and Late Roman
(AB1-2, ABR 1-3). The discoveries from the area
marked by ABR1-3 are leading to the conclusion
that there could be located a Late Roman rural
settlement. There have also been marked two
mounds, TA1 (very flattened) and TA2 (also
known as Movila lui Agap).
The points AB 3-5 are corresponding to a
rectangular building 52 m in length and 22 m in
width. There are still visible the foundations of
the building. Nearby there were identiﬁed several
Late Roman pottery fragments. There is still
unclear whether these foundation remains are of
a modern deserted building or of an ancient one.
On several maps, in that area there are not
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together with the one made of tubuli used the
dividiculum as a part of the rather complicated
water supply system in the Valea Cişmelelor8.
Another canalis structilis type aqueduct was
already mentioned by Vasile Pârvan in 1912 9,
Adamclisi
then by G. Murnu in 191310, having it’s ﬁnal point
The Roman city of Tropaeum Traiani was into the fortified annex (which they called a
recorded as follows: there were registered all the “fortiﬁed basin”).
22 towers (the point for registration was the
In 1971, Al. S. Ştefan identified and
entrance in the tower), the four gates and four researched another aqueduct (canalis structilis
points taken at the annex fortiﬁcation. Inside the type)11. This was also mapped on 620 m length;
Roman city, there have been registered the four there were taken, along the aqueduct’s route, 10
Paleochristian basilicas, together with the civil points, starting from the spring (VC1). Al. S.
one; outside the city there has been registered the Ştefan also suggested that the catching point for
extra muros basilica. Also, the archaeological this aqueduct would have been a former spring
sectors “Mihai Sâmpetru District” and “Sud located north of the present ones12. It’s destination
Basilica D” (both of them in the D section of the would be the Eastern Gate of the city, as it might
city) were mapped.
be noticed on the map.
Outside the Roman city, there were mapped
In the north-western part of the modern
several archaeological sites. Thus, on the so- village, nearby DN3, there were discovered
called Eastern Plateau, a Bronze Age site was numerous Late Roman pottery fragments and
researched in the past years by Margareta several stone fragments, thus suggesting the
Arsenescu, then by Carol Căpiţă (located on the existence here of a rural settlement with an area
maps as PE). Also, on the same plateau, on the similar in dimensions to that of the Late Roman
western slope, Mihai Ionescu had discovered, city (the points AD1-3 on the annexed maps). In
during the archaeological excavations, an Early the same area there was also identified and
Medieval site – consisting of a hut and a child mapped an unauthorized engrafted tumulus
grave5 (TTE 1-2).
(TTA4). Two more tumular tombs were mapped
In Valea Cişmelelor there were identiﬁed and – TTA3, towards Zorile and TTA2, located nearby
mapped the remains of several Roman aqueducts. the Agricultural Base (“Baza Agricolă”), the last
Thus, there was registered and aqueduct arch one being partially researched by a team of Italian
(VC2) and a dividiculum, already researched by archaeologists led by Sebastiano Tusa and Alberto
Al. S. Ştefan6 (VC3). This dividiculum seems to Scuderi. The results of this research were
be used by an aqueduct made of tubuli, of which published in Cronica Cercetărilor Arheologice13.
there are still some remains at VC3 (one of the
South of Adamclisi, near the site known as
springs from the Valea Cişmelelor), where was the “Mina Nouă”, there was identified and
mapped an ancient abstraction of drinking water. mapped a rectangular structure with the
Also, at 5 meters north of the above-mentioned dimensions 40x27 m (MN1-4). In the absence of
dividiculum, there still existed in 2004 several any archaeological research in this point, it is
damaged tubuli in situ. Unfortunately, in order to extremely difﬁcult to propose a chronology for
preserve them, the American team led by Linda this structure. In the proximity there is the
Ellis, then collaborating at the archaeological aqueduct Şipote-Tropaeum Traiani; also, there
researches from Tropaeum Traiani, transported were found Late Roman ceramic fragments in the
these fragmentary tubuli to the local school.
same area, so there could be suggested that this
In the same area there are preserved the structure should be Late Roman.
remains of another aqueduct, canalis structilis
type, 220 cm length (VC4). This aqueduct has a
Ispanaru/Valea Polucci/Rasova
squared section punchbowl (l=30 cm, h=30 cm)
and the mortar was made of a mixture of lime,
North of the modern village Urluia there is
7
sand and small-grinded red bricks . This aqueduct, the Polucci Valley, a part of the valley complex
represented any modern buildings. A future
archaeological research would clarify this
problem.
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between the Danube and Tropaeum Traiani. In
this valley, apart from the ancient settlements
already identiﬁed by Mihai Irimia14 which will be
mapped in the following years, there were made
ﬁeld researches and soundings.
Thus at Ispanaru/Cucuruz, a deserted village,
there were identiﬁed and mapped the remains of
a Roman aqueduct, canalis structilis type (ISP15). The destination of this aqueduct remains still
unknown and only extensive research in the area
will clarify this problem. However, the chemical
investigations made by Linda Ellis demonstrate
that here is one of the best water sources in
southern Dobrudja: “The most important natural
characteristic of this water is the lowest level of
dissolved minerals (total hardness), which makes
this source (of those tested) the safest drinking
water in the region…It is for this reason that
Cucuruz deserves some serious archaeological
exploration. Since Roman-period remains were
found during a surface survey in 2004, it is
surmised that this good source of water was
exploited heavily in antiquity.” 15 And, we may
add, not only in antiquity, for in Ottoman times
the spring’s intake was repaired with Turkish
pipes and even now, it is used by the local
herdsmen and shepherds to water their ﬂocks. On
the plateau located west of ISP4 and ISP5 there
were identiﬁed pottery fragments from various
periods: Hallstatt, Latène, Hellenistic, Roman,
Early Middle Ages. There were made several
verification soundings since 2006 in order to
establish the limits of the supposed ancient
settlement. The most important one was made in
2009, in the point ISPA3. Here there were
discovered the remains of a stone wall at -56 cm,
overlapped by an Early Medieval pottery
fragment. This type of pottery was also discovered
in the sounding at -63 cm and at -70 cm. On the
aerial photo, this point is part of a large rectangular
structure, of 86x86 m16.
This aqueduct seems to be destined to supply
a settlement identiﬁed c. 2.8 km north-west from
the northern limit of Urluia village. On an area of
c. 800x500 m there were discovered pottery
fragments, both Latène and Late Roman. Also, in
the point URL2 was discovered a fragment of
marble, and in URL3 a fragmentary grinder stone.
If this settlement is the same with the one
mentioned by Mihai Irimia17, then it is a much
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larger one than it was assumed. The most
interesting fact is that on the aerial photography,
there could be identified several rectangular
structures; that means that we are dealing with a
more important settlement than a simple rural
one.
Another settlement in the Polucci Valley
could be presumed in the point ISPT1, where we
found Latène and Roman pottery fragments.
Apart from all these settlements, there were
mapped some of the tumular tombs from the
Polucci Valley area (TVP1-4; MT). Unfortunately,
TVP1, a tumulus with a stone-made entrance
(dromos) and TVP4 are already researched
(illegally).
Finally, nearby Rasova, in the point known as
Gura Lupilor, there were discovered several
pottery fragments from the Early Middle Ages
(R1 on the map and in the table).

Şipote
In the Şipote area there were mapped 3
mounds (TS1-3), one of them being in the
proximity of a supposed rural ancient settlement
(ST1), where there were identiﬁed several pottery
fragments, both from the Latène and Late Roman
periods.
Also, on the Ghiolpunar Valley, there were
identified and mapped portions of the already
mentioned aqueduct Şipote-Tropaeum Traiani.
This canalis structilis-type aqueduct draws it’s
water from the Şipote springs then, following the
relief contour on the northern slopes of the
Ghiolpunar Valley, is heading north towards
Adamclisi. From the point Mina Nouă, the
aqueduct follows a path around the south-western
side of the modern village. Then, it crosses the
plateau where is located the above-mentioned
rural settlement from AD1-3. The last visible
remains of this aqueduct were found by Al. S.
Ştefan in the small forest of mulberry trees
located between Adamclisi and the fortiﬁed annex
of Troapeum Traiani.

Zorile
In the village Zorile there had been identiﬁed
and mapped a Roman aqueduct made of tubuli18.
This aqueduct had it’s origin in the village’s water
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pumps area. In the same area there were identiﬁed
dwelling remains, both Latène and Roman (Z4-6).
We do not know at this time the destination of this
aqueduct. It either feed Tropaeum Traiani, as Al.
S. Ştefan maintained 19, or the rural settlement
discovered on the plateau located north-east of
Zorile (ZO3).
Nearby the water pumps there were also
identiﬁed pottery fragments belonging to several
periods: Latène, Hellenistic and Late Roman (Z1,
Z3). In the same area there were mapped the
traces of a rectangular stone foundation made of
limestone blocks (Z1, Z2). It is not sure to which
period this structure is belonging to. Future
research will clarify this aspect.
Also, on the north-western slopes from the
water pumps there were identiﬁed several pottery
fragments belonging to Latène, Hellenistic and
Roman periods (Z4-6). In the point Z4, apart from
Latène and Roman pottery shards, there was
identiﬁed a stepping level made of small stones,

at – 120 cm from the actual level.
Further south from the village, in the point
called “La Albeală”, along the valley of a small
creek, there were discovered ceramic fragments
belonging to Roman (Z8) and Early Medieval
(Z9-10) periods. Also, at c. 100 m from the
Ghiolpunar water pump, there were identified
Latène pottery shards (Z11).
The field surveys demonstrate the intense
habitation in the area between Aliman and Şipote,
with a special emphasis on the Late Roman
period. There are registered no less than 10
settlements, the city Tropaeum Traiani and it’s
surroundings being included as a single unit.
Apart from the Late Roman settlements, there are
registered 1 Hallstatt, 7 Latène, 2 Hellenistic and
4 Early Medieval ones. In many cases, the Latène
ﬁnds are mixed with the Late Roman ones.
The research is far for being ﬁnal and more
points could appear during the next years.

Tables with the GPS data
TABLE 1. GPS POINTS FROM THE ABRUD AREA.
CODE
AA1

LATITUDE
44.15227577

LONGITUDE
27.99475587

ALTITUDE
61

AB1
AB2
AB3

44.14809915
44.14965425
44.15013780

27.98608848
27.98714493
27.98709431

54
60
106

AB4

44.15033938

27.98706790

102

AB5

44.15033159

27.98641345

105

ABR1
ABR2
ABR3
BA1
BA2

44.09199911
44.09225234
44.09215412
44.14858446
44.09075421

28.00150803
28.00092000
28.00049504
28.00290509
27.59430105

143
139
134
138
75

DESCRIPTION
Fragment of a Turkish water
pipe
Ceramic fragment, Hallstatt
Late Roman pottery fragments
Rectangular structure with
stone foundation
Rectangular structure with
stone foundation
Rectangular structure with
stone foundation
Late Roman amphora handle
Late Roman amphora handle
Late Roman pottery fragment
Latène pottery fragment
Latène pottery fragment
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TABLE 2. GPS POINTS FROM THE ADAMCLISI AREA.
CODE
AD1

LATITUDE
44.08997694

LONGITUDE
27.93881614

ALTITUDE
51

AD2

44.08858739

27.93941611

60

AD3

44.08886852

27.94075688

59

AN1

44.08839670

27.96338911

159

MN1

44.07832769

27.95866256

67

MN2

44.07811001

27.95888091

66

MN3

44.07814848

27.95877362

66

MN4

44.07825233

27.95854772

66

PE

44.09123858

27.95179945

111

TTE1

44.08998197

27.94858432

76

TTE2

44.09007928

27.94849782

75

VC1

44.08800166

27.95466984

78

VC2

44.08823417

27.95416441

78

VC3
VC4

44.08831120
44.08831380

27.95416189
27.95420833

78
78

VC5
VC6
VC7
VC8
VC9
VC10
VC11
VC12
VC13

44.08832378
44.08835596
44.08841070
44.08853576
44.08856819
44.08900598
44.08901260
44.08905451
44.08984669

27.95185863
27.95156091
27.95146342
27.95083428
27.95088122
27.94932193
27.94933115
27.94909855
27.94748537

72
71
71
71
71
69
69
69
64
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DESCRIPTION
Late Roman pottery fragments, stone
Late Roman pottery fragments, stone
Late Roman pottery fragments, stone
Latène necropolis from the
National Archaeological Repertory, ID 60892.08
Rectangular structure with
stone foundation
Rectangular structure with
stone foundation
Rectangular structure with
stone foundation
Rectangular structure with
stone foundation
Bronze and Hallstatt Age site,
Eastern Plateau
Early medieval hut and child
grave
Early medieval hut and child
grave
Spring with catching point
made of Roman tubuli
Aqueduct stone arch with a
relief of the legionary eagle
Dividiculum
Canalis structilis aqueduct
(different from those of VC513)
Canalis structilis aqueduct
Canalis structilis aqueduct
Canalis structilis aqueduct
Canalis structilis aqueduct
Canalis structilis aqueduct
Canalis structilis aqueduct
Canalis structilis aqueduct
Canalis structilis aqueduct
Canalis structilis aqueduct
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TABLE 3. GPS POINTS FROM ISPANARU, POLUCCI VALLEY AND RASOVA.
CODE
ISP1
ISP2
ISP3
ISP4
ISP5

LATITUDE
44.12578787
44.12764873
44.12783498
44.12556994
44.12559634

LONGITUDE
27.91693895
27.91960482
27.92027394
27.93210802
27.93223777

ALTITUDE
51
65
68
97
97

ISPA1
ISPA3

44.12557228
44.12454491

27.92901090
27.93008328

120
113

ISPT1

44.12751596

27.91434224

26

R1

44.22578213

27.90255041

18

VP1

44.13229021

27.89209725

22

VP2

44.13453975

27.89574296

28

VP3

44.13396006

27.90067974

28

VP4
VP5
VP6

44.13576744
44.13486857
44.13552060

27.89385058
27.89237897
27.89047829

48
39
27

DESCRIPTION
Canalis structilis aqueduct
Canalis structilis aqueduct
Canalis structilis aqueduct
Canalis structilis aqueduct
Canalis structilis aqueduct, at
the catching point; the catching point was repaired with
Turkish pipes
Stone blocks
Sounding; remains of a stone
foundation an Early Medieval
pottery fragments
Latène and Roman pottery
fragments
Early Medieval pottery fragments, at Gura Lupilor, near
Rasova
Latène and Roman pottery
fragments
Latène and Roman pottery
fragments
Latène and Roman pottery
fragments
Latène pottery fragments
Fragment of marble
Broken grinder stone, in secondary position
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TABLE 4. GPS POINTS FROM THE ŞIPOTE AREA.
CODE
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
ST1

LATITUDE
44.07728012
44.07545856
44.07430312
44.06665974
44.06656603
44.06647610
44.06631701
44.06624450
44.06617879
44.06601811
44.06600771
44.06595826
44.06592750
44.06613252
44.04316267

LONGITUDE
27.95879331
27.95908744
27.95932707
27.95625997
27.95672533
27.95674788
27.95720067
27.95736101
27.95768917
27.95783577
27.95789494
27.95801640
27.95809485
27.95850079
27.96666224

ALTITUDE
72
69
59
66
71
74
68
66
67
65
72
74
64
73
102

ST2

44.04186917

27.96296155

34

DESCRIPTION
Canalis structilis aqueduct
Canalis structilis aqueduct
Canalis structilis aqueduct
Canalis structilis aqueduct
Canalis structilis aqueduct
Canalis structilis aqueduct
Canalis structilis aqueduct
Canalis structilis aqueduct
Canalis structilis aqueduct
Canalis structilis aqueduct
Canalis structilis aqueduct
Canalis structilis aqueduct
Canalis structilis aqueduct
Canalis structilis aqueduct
Latène and Late Roman pottery fragments
The spring of Şipote, at the
water pumps

TABLE 5. GPS POINTS FROM THE ZORILE AREA.
CODE
ZO1
ZO2
ZO3
Z1

LATITUDE
44.07761296
44.07969033
44.07772570
44.07589895

LONGITUDE
27.93061486
27.93176184
27.94001710
27.92874478

ALTITUDE
92
83
46
88

Z2
Z3

44.07591806
44.07586584

27.92855610
27.92894879

90
89

Z4

44.07567691

27.92743485

64

Z5

44.07731381

27.92588839

134

Z6

44.07579057

27.92562478

116

Z7
Z8
Z9

44.07068281
44.05763964
44.05501669

27.92344389
27.93397877
27.93324485

132
86
113

Z10

44.05730571

27.93320881

92

Z11

44.06380939

27.94319325

44
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DESCRIPTION
Hellenistic tomb
Tubuli aqueduct
Late Roman pottery fragments
Stone foundation and nearby
Late Roman pottery fragments
Stone foundation
Latène, Hellenistic and Late
Roman pottery shards
Latène, Roman pottery fragments; stepping level, at -120
cm from the contemporary
level
Latène, Roman pottery fragments
Roman pottery fragments,
stone
Late Roman amphora handle
Roman pottery fragments
Early Medieval pottery fragments
Early Medieval pottery fragments
Latène and Roman pottery
fragments, at c. 100 m north of
Ghiolpunar water pump
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TABLE 6. THE TUMULAR MOUNDS FROM ALL THE RESEARCHED AREA.

CODE
FL1

LATITUDE
44.15481976

LONGITUDE
27.84387432

ALTITUDE
147

MT
TA1
TA2
TS1
TS2
TS3
TTA1
TTA2

44.14383402
44.08548603
44.09219423
44.03744948
44.04239682
44.07015131
44.10890169
44.08745868

27.93881832
28.00116712
28.00298122
27.97328588
27.96769984
27.97831921
27.95095640
27.96474623

165
141
155
122
96
162
157
165

TTA3

44.08191053

27.93949977

45

TTA4

44.08918259

27.94008985

58

TVP1

44.13871410

27.91204342

121

TVP2
TVP3
TVP4

44.13572721
44.12908170
44.12829691

27.88230007
27.90034396
27.90058904

122
67
73

TZ1

44.07358705

27.91602817

166

DESCRIPTION
Tumulus near Floriile, illegally researched
Tumulus (“Movila Talaşman”)
Flattened tumulus near Abrud
Tumulus near Abrud
Tumulus near Şipote
Tumulus near Şipote
Tumulus near Şipote
Tumulus near Adamclisi
Tumulus near Adamclisi,
researched by Sebastiano Tusa
and Alberto Scuderi
Tumulus near Adamclisi, illegally researched
Tumulus near Adamclisi, illegally researched
Tumulus with dromos, illegally researched
Tumulus on the Polucci Valley
Tumulus on the Polucci Valley
Tumulus on the Polucci Valley, illegally researched
Tumulus near Zorile, cut by
two local roads, with only the
central part intact

Note
1
2

3

4

5
6

All these maps were used for Adamclisi and the
surrounding areas.
See Balint, Cristian, Nomenclatorul Hărţilor
Militare Sovietice, http://earth.unibuc.ro/download/
nomenclatorul-hartilor-militare-sovietice,
06.11.2010.
See Crăciunescu, Vasile, Hărţile sovietice 1: 100
000 reproiectate în Stereo70, http://earth.unibuc.
ro/download/hartile-sovietice-1-100-000reproiectate-in-stereo70, 06.11.2010.
See Idem, Hărţile austriece (1910) reproiectate în
Stereo70, http://earth.unibuc.ro/download/harileaustriece-1910-reproiectate-in-stereo70,
06.11.2010.
Cronica cercetărilor arheologice din România,
2005, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/
detaliu.asp?k=3282, 06.11.2010.
Al. S. Ştefan, “Apeductele cetăţii Tropaeum
Traiani”, BMI, XLI, 3, 1972, p. 48; he also argues
that is a dividiculum and not a basin of decantation,
due to it’s dimensions.

7

Cronica cercetărilor arheologice din România,
2004, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/
detaliu.asp?k=3025, 06.11.2010.
8 Al. S. Ştefan, op.cit., p. 53, ﬁg. 13.
9 V. Pârvan, Cetatea Tropaeum. Consideraţii
istorice, Bucureşti, “Gutenberg” J. Göbl S-Sori
Printing Ofﬁce, 1912, p. 86, where it was mentioned
an ancient “house of waters”; he also suggested that
the fortiﬁed annex was in fact a “fortiﬁed basin”
for collecting the water.
10 G. Murnu, “Dela cetatea Tropaeum-Adamclisi:
Basilica-cisternă. Studiu arheologic”, in AARMSI,
seria II, tome XXXVI, Bucharest, 1913, p. 15.
11 Al. S. Ştefan, op.cit., p. 48; see also ﬁg. 8, p. 51
and ﬁg. 13, p. 53, aqueduct no. II.
12 Ibidem, p. 48.
13 Cronica Cercetărilor Arheologice, 2007, http://
www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.
asp?k=4026, 05.11.2010.
14 Mihai Irimia, “Descoperiri getice în zona Adâncata
(com. Aliman, jud. Constanţa)”, in Pontica, 37-38,
Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu“
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Field surveys in Adamclisi (Constanţa county) and the surrounding area
2004-2005, pp. 319-384. He identiﬁed two Getic,
2 Roman and 1 medieval settlements.
15 See the archaeological report published by Linda
Ellis in Cronica Cercetărilor Arheologice, 2005,
http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.
asp?k=3285, 05.11.2010.
16 See for details the archaeological report published
by Cristian Olariu et alii in Cronica Cercetărilor
Arheologice, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/
arh/cronica/detaliu.asp?k=4491, 06.11.2010.
17 M. Irimia, op. cit., p. 362, Figure 1, settlement
numbered as “3” on the map.
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18 Cronica Cercetărilor Arheologice, 2005, http://
www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.
asp?k=3286, 06.11.2010. There was recovered a
pipe belonging to the aqueduct from the locals, with
the following dimensions: 48.6 cm length, inner
diameter 11.3 cm, outer diameter 20 cm, 1.4 cm
thick.
19 Al. S. Ştefan, op. cit., pp. 46-47; but see contra G.
Murnu, op.cit., pp. 15-17. Murnu’s main argument
is that there exist a signiﬁcant difference between
the tubuli from Cherimcuiuz (the Turkish name of
Zorile) and those found in the Roman city.
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Solon şi “buna guvernare”
Zoe Petre

Democraţiile moderne sînt tot mai preocupate
de buna guvernare – semn cert de renunţare la
radicalitatea aspiraţiilor originare către dominaţia
absolută a majorităţii, care e speciﬁcă în genere
democraţiilor inaugurale. În cetăţile antice,
procesul a fost asemănător: primele opere de
filosofie politică, în frunte cu cele datorate lui
Platon, Isocrate şi Aristotel, evaluează superlativ
eunomia ca pe o stare ideală dintr-un trecut
pierdut care s-ar cuveni să fie regăsit. Înşişi
termenii în care era deﬁnit conceptul pretind că
va fi existat o bună guvernare, eunomia, la
originile cetăţii, şi că doar tendinţele egalitare ale
dezvoltării acesteia ar ﬁ deteriorat aceste echilibre
iniţiale1.
Termenul eunomia apare pentru prima dată la
Hesiod, ca element al unei etici religioase protopolitice. Nu este încă un concept, ci o zeiţă, parte
a ordinei cosmice, reprezentate de triada EunomieDike-Eirene: Buna rânduială, Dreptatea şi Pacea.
Aceste personificări, ca şi Horele şi Moirele,
împlinesc legea universală instaurată de Zeus.
Dincolo de limitele unei comunităţi încă
insuﬁcient cristalizate, inserînd viaţa oamenilor
în univers, zeiţele cîntate de poetul din Ascra nu
sînt reductibile la un orizont civic, încă în curs de
elaborare 2. La Alcman, în schimb, conotaţiile
cosmice ale eunomiei fac loc legăturii cu viaţa
comunităţii: Eunomia e fiică a Promatheei –
Gîndirea prevăzătoare - şi soră cu Tucha (Norocul)
şi Peitho (Persuasiunea), asociindu-şi astfel forţe
prezente în cetate – Proiectul, Neprevăzutul,
Seducţia cuvintelor, – şi tinzînd către ordonarea
acesteia3.
În această dublă ascendenţă, sensul noţiunii
de eunomia în opera politică şi poetică soloniană
comportă un număr de particularităţi semnificative, stabilind un raport mai cert între

elaborarea instituţională efectivă şi teoretizarea ei
în sfera imaginarului politic 4. Fără îndoială,
raportul nu e nemijlocit: elegiile soloniene nu sînt
manifeste politice, dar nici o continuare fără
devieri a motivelor hesiodice. Eunomia soloniană
nu mai e o forţă cosmică şi religioasă nemijlocită,
ci un principiu de comportament civic activ,
capabil să instaureze ordinea în cetate şi să
stăvilească dusnomia – reaua guvernare, absenţa
dreptului. Desigur, legătura cu Hesiod e evidentă,
şi termenii fundamentali, Eunomie şi Dusnomie,
sînt aceiaşi, fără a se deﬁni însă în interiorul unei
sfere identic articulate5: eunomia nu mai are un
raport explicit cu forţele cosmice, superioare
cetăţii, iar dusnomia nu mai e – decît poate în
subtext - o forţă divină din descendenţa sumbră a
Nopţii, soră a divinităţilor maleﬁce ale Foametei
sau Durerii6, relaţia eunomie-dike vs. dusnomie se
înscrie în timpul real al cetăţii, nu în marile cicluri
cosmice, şi e supus acţiunii şi comportamentului
uman.
Pe de altă parte, transferate din Cosmos în
polis, temele fundamentale ale discursului solonian se situează totuşi doar în preambulul unei
viziuni politice autonom articulate: eunomia nu e
dependentă de nomos în sens de lege, ci de un
ansamblu de reprezentări etice aparţinînd încă
unui cîmp tradiţional de semnificaţii 7. Însuşi
faptul că Solon adoptă vocabularul hesiodic este
semniﬁcativ – chiar dacă sensurile lui sînt alterate:
nu numai pentru absorbirea unor imagini şi
aspiraţii arhaice, ci şi pentru însăşi situarea
discursului solonian în interiorul unui mod anume
de gîndire. Aletheia care va păşi în inima cetăţii
– Aletheia es meson erchomenes - nu e un adevăr
care se demonstrează logic, ci o vedenie politică.
E drept, dusnomie nu mai e soră cu Lethe8, şi
vocabularul memoriei e înlocuit la Solon de
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noţiuni din sfera cunoaşterii; în contrast cu cei ce
nu ştiu să-şi stăpînească aviditatea şi au un cuget
nedrept9, în contrast cu mulţimea copleşită de
ignoranţă. aphradie10, poetul înţelege ordinea
nevăzută a lucrurilor şi cugetă la toate11. Vocabularul acesta al cunoaşterii îl distanţează pe
Solon în raport cu memoria poetului din Ascra.
Ca Hesiod, ori ca profeţii înţelepţi ai timpului
său, poetul-reformator e adus să divulge propria-i
ştiinţă. Numai că episteme soloniană nu e profetică (cum era inspiraţia lui Hesiod). În Elegia
pentru muze, harul poetic e menţionat de Solon
după îndemînarea meşterului care, dăruit de
Atena, îşi dobîndeşte hrana cu munca braţelor şi
înaintea celui pe care l-a statornicit prooroc
(mantis) Apollon, Domnul săgetînd de departe12.
Între meşter şi profet, Solon ştie măsura înţeleptei
alcătuiri a lucrurilor, valorizînd, pînă la un punct
măcar, sophia (în dublul ei sens, de expertiză şi
de inteligenţă a lucrurilor) într-o ştiinţă a comportării şi dreptăţii.
Episteme soloniană descinde, aşadar, din
ştiinţa inspirată a lui Epimenide 13, dar nu se
confundă cu aceasta. Epimenide divulgă taina
profetică transmisă de viziunea zeiţelor Aletheia
şi Dike: adevărul ştiut de Solon păşeşte în cetate,
vădit pentru toţi, în spaţiul comun şi civic prin
excelenţă. Politizată, mentalitatea efervescenţelor
religioase nu este încă o doctrină politică autonomă; dreptatea proclamată de Solon se înscrie,
deopotrivă cu întreaga cetate, în ordinea esenţială
a universului, şi reprezintă nu justiţia concretă, ci
o normă morală şi educativă, reglementînd toate
planurile existenţei în polis14. În elegia eunomiei,
ideea de responsabilitate etico-religioasă ampliﬁcă
ideea cunoaşterii şi înţelegerii corecte a lumii,
mediată de poetul-legiuitor, care ştie ordinea
universului şi acţionează pentru instaurarea ei în
cetate15. Acţiunea dreptăţii soloniene nu e însă
fatală şi directă; recunoaşterea principiilor dreptăţii conduce la o atitudine activă a cetăţenilor: în
interiorul unui sistem de reprezentări aﬁn cu cel
arhaic, singura conduită morală pozitivă este
civismul activ 16. În acest context, idealul de
mesotes nu se referă la o asceză pasivă, la o moderaţie individuală a excesului, ci la o mediere
activă a conﬂictelor: Solon s-a aşezat ca un scut
în miezul înfruntărilor care sfîşiau cetatea17.
Se stabileşte astfel un raport particular între
cuvînt şi acţiune: cuvîntul poetului este eﬁcace,

dar nu direct, prin virtuţi incantatorii, ci lămurind
sensul acţiunii. Pietatea înseamnă înţelegerea
ordinii majore în care se înscriu faptele oamenilor:
zeii sînt cei care dezleagă de necugetare18, iar
verbul inspirat al poetului-cetăţean este intermediarul dintre pietate şi înţelepciune. Eunomia
nu e o stare, ci un act: ea înlănţuie pe cei nedrepţi,
netezeşte înfruntările, pune capăt nesaţiului,
sfarmă nemăsura, vestejeşte florile rătăcirii
înainte ca ele să lege rod, îndreaptă pricinile
strîmbe19. Spre deosebire de tradiţionala succesiune hesiodică, eunomia nu e doar un ideal
originar de existenţă, ci şi o alcătuire care urmează
a se institui în timpul real al cetăţii20. Instrumente
ale acestei deveniri, legile, thesmoi, unind dreptatea cu violenţa legitimă21, alungă discordia22,
întemeind ordinea cetăţii.
Robia (doulosune) stîrneşte tulburarea
(stasis) şi războiul civil (polemos emphulos), pînă
atunci dormitînde23. Nu există soluţie de continuitate între eliberarea pămîntului şi a oamenilor,
puterea suverană exercitată de polis, şi thesmoi,
legile respectînd ierarhiile tradiţionale, dar care
sînt promulgate paritar şi proporţional, în armonie
cu etica civică a eunomiei: fragmentul 24 al elegiilor soloniene prezintă în bloc, ca pe o unică
acţiune, toate aceste iniţiative angajînd global
toate domeniile vieţii civice şi traducînd în act
năzuinţele moral-religioase ale poetului.
Robia la care face aluzie textul a fost interpretată ﬁe prin analogie cu pămîntul, odinioară
înrobit, ﬁe ca noţiune predominant politică, referindu-se la înrobirea de către un tiran, monarchos24. În fapt, Solon foloseşte acelaşi termen,
doulosune, şi pentru înrobirea cetăţii, şi pentru
dependenţa oamenilor, şi pentru aservirea pămîntului25 – şi ne putem întreba dacă o face pentru că
îi lipsea instrumentul verbal al distincţiei sau
pentru că vocabularul epocii sale percepea efectiv
o aceeaşi stare de dependenţă în cele trei cazuri.
Această din urmă soluţie pare a ﬁ cu mult cea mai
acceptabilă, ţinînd seama de caracteristica generală globală a problematicii epocii, în care statutul
pămîntului şi cel civic şi etic al oamenilor se
condiţionează reciproc26. Nu atît specializările
ulterioare ale sensului termenilor doulosune şi
eleutheria sînt semniﬁcative, cît polisemia lor în
textele soloniene, reﬂectînd unitatea problemelor
pămîntului şi statutelor civice: acesta este contextul în care se situează seisachteia27.
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Fragmentul de poem citat de Aristotel ca
docu ment pentru această reformă soloniană
reﬂectă foarte exact nu numai – şi nu atît – informaţia concretă referitoare la seisachteia, cît
dimensiunea imginară pe care i-o conferă viziunea
soloniană asupra cetăţii. Eliberarea pămîntului şi
a oamenilor este înfăţişată ca esenţă a activităţii
reformatorului, ea ilustrîndu-i în cel mai înalt grad
concepţia şi metodele de normare a vieţii ateniene:
pămîntul şi oamenii, mai înainte robiţi, acum
liberi, mărturisesc că Solon a dat legi homoios,
asemenea, pentru cei de neam şi pentru cei de
rînd, unind norma legală, nomos, cu forţa (bie)
care astfel devine legitimă. Fragmentul polarizează în jurul cuplului doulosune-eleutheria
noţiunile-cheie de drept, lege, forţă şi suveranitate.
Seisachteia apare astfel ca manifestare concretă prin excelenţă a eunomiei şi ca sinteză a
experienţei soloniene. Locul acesta privilegiat
corespunde, în ultimă instanţă, faptului că principala problemă a crizei soloniene este o criză a
proprietăţii, care echivalează implicit cu o criză a
statutelor civice, şi e percepută în termenii eticii
civice. Soluţia acestor probleme nu poate fi
judecată ca o simplă reformă a regimului solului.
Funcţia esenţială şi valoarea paradigmatică pe
care expresia reformatorului însuşi o conferă
seisachteiei ne obligă să o considerăm ca pe o
reformă social-politică globală, tinzînd să reordoneze raporturile între cetăţeni prin desﬁinţarea
formelor arhaice de dependenţă a hectemorilor şi
prin integrarea acestor producători dependenţi în
categoria redeﬁnită a cetăţenilor.
Înţeleasă ca o abolire a tipurilor arhaice de
aservire a pămîntului şi oamenilor, seisachteia
devine premisa deﬁnirii clare a unui corp civic
ierarhizat, dar calitativ asemenea, constituit exclusiv pe criteriul corelaţiei între calitatea de căteţean
şi cea de proprietar in potentia al pămîntului.
Seisachteia reprezenta aşadar principalul instrument de eliminare a tensiunilor, a războiului
intern iscat de robie, în vreme ce reforma timocratică repartiza cum se cuvine (eu-) timai şi geras
– onorurile şi privilegiile, realizînd astfel medierea
reformatoare care armoniza constrîngerea, bie, şi
dreptatea, dike28.
Corelatul acestei omogenizări a statutelor
civice este o delimitare riguroasă între oamenii
liberi şi sclavi; doulosune devine incompatibilă
cu calitatea de cetăţean, atît prin eliminarea

arhaicului “dominium eminens” al eupatrizilor
asupra oamenilor şi pămîntului şi prin redeﬁnirea
cantitativă a ierarhiilor privilegiilor, cît şi prin
interdicţia garantării datoriilor cu persoana debitorului; în acelaşi timp, statutul servil se deﬁneşte,
a contrario, printr-un număr de interdicţii menite
să pună în lumină cît mai limpede deosebirea între
cetăţeni şi non-cetăţenii prin excelenţă care sînt
sclavii29.
Eunomia soloniană se înscrie, aşadar, în
limitele modelului paritar al cetăţii, model pe care
nu-l alterează, ci îl deﬁneşte mai riguros şi mai
clar. Legislaţia soloniană privilegiază, din diversitatea relaţiilor constituind practica socială a
cetăţii arhaice, acele raporturi de proprietate şi de
putere definitorii pentru cetate, realizînd, prin
codiﬁcarea acestora, o “focalizare” a tipurilor de
proprietate şi a statutelor; tot astfel, pe planul
imaginii ideale a cetăţii, gîndirea soloniană reprezintă o deﬁnire mai riguroasă a categoriei mentale
de polis, pornind de la temele tradiţionale ale
similitudinii şi parităţii, dar precizîndu-le şi focalizîndu-le. Autoritatea întemeiată pe cunoaştere şi
rolul de mentor pe care Solon îl atribuie conducătorilor cetăţii nu se confundă cu puterea monopolizată ereditar de o aristocraţie caliﬁcată prin
naştere; concepţia soloniană a selectat, din ansamblul temeiurilor arhaice ale puterii, virtuţile raţionale şi comensurabile ale cetăţenilor de frunte, şi
le-a formulat în chip coerent cu imaginea de
ansamblu a unei parităţi explicite şi codiﬁcate, nu
inerente şi nedeﬁnite. Similitudinea şi concordia
cetăţenilor nu mai sînt nici ele implicite, ci se
realizează vădit în cetate, prin omogenizarea
statutelor de proprietate şi prin redistribuirea
proproţională a drepturilor şi a obligaţiilor. Chiar
dacă nu e o revoluţie în imaginarul arhaic al
puterii, cristalizarea şi clariﬁcarea noţiunilor paritare, transferul lor integral din cîmpul reprezentărilor mitico-religioase în cel al moralei civice
reprezintă corolarul gîndirii arhaice despre cetate.
Acest cumul de soluţii indicã un cumul de tensiuni legate de problemele accesului la proprietatea asupra pãmîntului şi la drepturile cetãţeneşti
depline, condiţionate tocmai de această proprietate. Atunci cînd Tucidide sau Aristotel ne informeazã cã, la origine, Sparta era o cetate sfîşiatã
de conﬂicte interne şi de o “proastã rînduialã” a
treburilor obşteşti, dusnomia, căreia abia mai
tîrziu, prin reforme, i-a luat locul buna rînduială,
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eunomia, poate sã fie vorba de o reconstrucţie
logicã, dar poate sã fie şi amintirea acestor
tensiuni ale începuturilor.
Pe de altă parte însă, aşa cum focalizarea
structurilor sociale şi de proprietate reprezenta o
clariﬁcare impusă de criza raporturilor diversiﬁcate arhaice, faţă de care protestul social atinsese
pragul de toleranţă la sfîrşitul veacului al VII-lea,
tot aşa şi clariﬁcarea în imaginarul politic pe care
o propune etica soloniană reprezintă o delimitare
impusă de însăşi criza categoriei mentale arhaice
de polis. Unitară cîndva în imprecizia temelor sale
recurente, imaginea ideală a cetăţii se disjunge în
mai multe direcţii, ﬁecare interpretînd mai precis,
dar în alt chip, ansamblul noţiunilor legate de
cetate: eunomia soloniană reprezintă una din
opţiunile posibile într-o atare interpretare. Ea nu
se deﬁneşte ca unic descendent al imaginii originare de polis, ci şi în opoziţie explicită cu soluţia
egalitară a crizei arhaice şi cu revendicările de
isomoiria pe care aceasta le formula. Solon declară hotărît că a refuzat să facă parte egală din
pămîntul roditor al patriei şi celor de neam şi
celor de rînd30, atestînd astfel, implicit, existenţa
unui curent de gîndire egalitară destul de important pentru a se impune ca alternativă posibilă a
eunomiei. În contextul unor reforme care tindeau
să medieze conﬂictele interne ale cetăţii fără să
zguduie temelia Dreptăţii - şi deci al unei legislaţii
apărînd şi consacrînd formele juridice de proprietate cetăţenească - nu e greu de înţeles de ce
Solon refuza o atare soluţie.
Detaliile ansamblului de noţiuni polarizate în
jurul idealului de isomoiria sînt mai greu de
precizat, mai cu seamă din pricină că atestarea
acestora e exclusiv indirectă, prin izvoare care o
condamnă sau încearcă să o îngrădească în fapt;
de la teoria morală după care avuţia e dăruită de
zei şi trebuie acceptată ca atare la interdicţiile
deosebit de severe privind redistribuirea pămîntului, texte literare sau juridice mărturisesc însă
implicit extensiunea şi gravitatea unor atare
revendicări în epoca soloniană, chiar dacă nu ne
permit reconstituirea, ﬁe şi în linii mari, a unei
doctrine din care nu a mai supravieţuit decît un
cuvînt31. Termenul însuşi de isomoiria nu e lipsit
de semniﬁcaţie, trimiţînd la un complex arhaic de
imagini referitoare la împărţirea egală a bunurilor,
la componenta utopică a experienţelor coloniale,
la împărţirea egalitară a prăzii de război, la

diferite precedente consacrate de autoritatea
divină32.
Convertirea imaginilor arhaice referitoare la
distribuţia egalitară a bunurilor în exigenţă de
redistribuire a proprietăţii şi drepturilor în cetate
reprezintă, în aceste condiţii, un moment particular al evoluţiei ideilor despre polis: formulate
nu în terminologia marginală a sectelor religioase,
nu în limbajul simbolic al mitului, ci în termenii
înşişi ai conceptului etico-politic de cetate,
revendicările mişcării egalitare de la sfîrşitul veacului al VII-lea a.Chr. reprezintă prima contestare
din interior a acestui concept. Contestarea păstrează în parte caracterul arhaic, concret şi global
al imaginilor, aducînd însă în discuţie, pentru
prima dată, revendicarea unei egalităţi efective a
cetăţenilor. Ambiguitatea noţiunii de isomoiria,
arhaismul, dar şi radicalitatea ei, exprimă foarte
exact caracterul tranzitoriu al epocii înseşi în care
a fost utilizată, şi explică de ce lozinca aceasta a
avut o viaţă atît de scurtă: încărcătura sa egalitară,
concretă şi revendicativă, a făcut imposibilă reutilizarea acestor imagini subversive în vocabularul
politic al democraţiei instaurate.
Constituţia timocratică deﬁneşte competenţa
cetăţeanului, drepturile şi obligaţiile sale, nu în
raport cu imaginarul arhaic al ierarhiilor de
prestigiu, ci în raport cu criteriul proprietăţii
asupra pămîntului – sau, încă şi mai precis, cu
acela al recoltelor anuale; pămîntul îşi dezvăluie
astfel calitatea de substanţă comensurabilă şi
cognoscibilă a valorii civice. Constituţia soloniană, care distribuie accesul la putere prin timesis, prin evaluare şi ierarhizare cantitativă a veniturilor agricole - 500, 300, 200 de medimni, adică
de baniţe de recoltă anuală - concretizează această
viziune cuantiﬁcată, estimată, comensurabilă a
rolurilor şi competenţelor politice, în conformitate
cu un criteriu cantitativ care exprimă implicit
egalitatea calitativă a corpului civic în ansamblul
său. Deﬁnită ca eunomia, buna rînduială a cetăţii,
această ierarhie generează şi exprimă ideea unei
distribuţii a accesului la putere pe baza unor
criterii obiective şi codiﬁcate, ca temei al solidarităţii şi armoniei în cetate.
Această aﬁrmare a conştiinţei proprietăţii ca
element fundamental în ierarhia valorilor politice
indică direcţia în care trebuie căutată armătura
ascunsă care dă coerenţa şi unitatea fenomenelor
foarte diverse la care ne-am referit. În cursul
Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu“

https://biblioteca-digitala.ro

Solon şi “buna guvernare”

73

veacului al VI-lea a.Chr., constatăm în diferite
cetăţi ale Greciei un proces de generalizare a
tipului de proprietate cetăţenească, unificînd
variatele ierarhii sociale arhaice într-un statut
civic omogen. Acest proces comportă o focalizare
a raporturilor sociale, o tendinţă de generalizare
a unui tip abstractizant şi uniﬁcator de relaţii de
proprietate care devin norma explicită şi modùlul
apartenenţei la comunitatea civică. Acest proces
reprezintă condiţia necesară a abstractizării, a
exigenţei de comensurabilitate şi reglementare
manifeste în diferite domenii ale reflecţiei şi
imaginarului cetăţii. Nu e vorba de o transpunere
aidoma, din domeniul raporturilor sociale în cel
al instituţilor care le formalizează, şi de aici în
formele conştiinţei sociale; instituţiile veacului nu
repetă mecanic structurile de profunzime ale
societăţii, tot aşa cum ﬁlosoﬁa nu reia, travestind,
conﬁguraţii instituţional-politice ale cetăţii. Isomorﬁsmul, nu reductibilitatea diferitelor planuri,
asemănarea raporturilor, nu a unor elemente
izolate şi juxtapuse, sînt însă verificabile; ele
conferă procesului de restructurare a relaţiilor
sociale o clară aﬁnitate stilistică cu imaginarul
reînnoit al cetăţii.
Această ierarhie cauzală se veriﬁcă, în fapt,
printr-o anume prioritate cronologică a inovaţiei
în domeniile care instituţionalizează raporturi
sociale fundamentale: constituirea dreptului
premerge începuturilor filosofiei. Sub un alt
aspect, faptul că participarea diferitelor zone ale
Greciei la elaborarea noilor cadre mentale ale
civilizaţiei elene nu este uniformă corespunde
lipsei de omogenitate a structurilor social-economice ale arhaismului tîrziu, ceea ce subliniază
conexiunea şi convergenţa dintre planul real şi cel
imaginar.
De bună seamă, în acest domeniu nu se pot
stabili hotare neclintite; rămîne totuşi simptomatic
faptul că unei opoziţii a modelelor socio-economice dominante îi răspund tipuri radical diferite
de comportament politic şi cultural, şi că acele
cetăţi care continuă să se întemeieze pe un spectru
difuz de statute sociale participă cel mai puţin la
inovaţiile mentale ale epocii: după Tyrtaios,
Sparta pare a nu mai avea poeţi, iar puriﬁcatorilor
cretani nu le succed şcoli de ﬁlosoﬁe. Dimpotrivă,
faptul că Miletul e leagănul gîndirii teoretice şi
patria criticii istorice, dar şi cetatea ioniană colonizatoare prin excelenţă, ale cărei corăbii străbat

mările pînă la Istros şi la Sybaris, nu e o simplă
coincidenţă, tot aşa cum evoluţia îndrăzneaţă a
gîndirii politice la Atena nu poate ﬁ independentă
de faptul că Atena devine o cetate novatoare în
practica ei socială.
Semniﬁcativ este şi isomorﬁsmul clariﬁcării
categoriilor mentale - abstractizarea imaginarului
politic, care tinde acum să genereze concepte
abstracte şi proiecte - cu “focalizarea” socială pe
care o constatăm în istoria multora dintre cetăţile
Greciei: anume a acelora care, în această vreme,
instituţionalizează un clivaj social radical între
cetăţenii, liberi prin excelenţă, şi sclavii în sensul
deplin al cuvîntului. Omogenizarea statutului
civic, corelată cu unificarea şi clarificarea formelor de dependenţă, reprezintă o experienţă
decisivă de abstractizare a deﬁniţiilor fundamentale în societate. Ruptura iremediabilă între
calitatea de producător – rezervată în principiu,
dar nu neapărat în fapt, sclavului – şi cea de
proprietar – aparţinînd exclusiv cetăţeanului traduce o disjuncţie între praxis şi instituţiile
cetăţii pe temeiul căreia se realizează abstractizarea modalităţilor de organizare a vieţii politice
şi, indirect, a modalităţilor de reﬂecţie. George
Thomson scria că ﬁlosoﬁa ca dessubstanţiere a
materiei răspunde monedei ca dematerializare a
valorii33; în fapt, abstracţia ﬁlosoﬁcă şi noţiunea
abstractă a valorii reprezintă manifestări isomorfe
şi contemporane ale gîndirii sociale, capabile să
mînuiască cotidian norma şi generalitatea.
Generalizarea sistemului întemeiat pe chattelslavery - sclavii cumpăraţi, în contrast cu diferite
forme de dependenţă transmisă în generaţii
succesive de hiloţi sau hectemori - ca opus complementar al statutului de cetăţean liber, dispunînd
de dreptul de proprietate şi, corelativ, de dreptul
de participare la decizie, reprezintă una din condiţiile de constituire autonomă a sferei politicului
ca domeniu propriu cetăţeanului liber şi îndrituit
să-şi exercite puterea. Doar în interiorul acestui
sistem de deﬁniri opuse şi complementare, similitudinea ideală arhaică poate deveni egalitate
politică reală, iar statutul abstract de cetăţean
poate descătuşa mentalităţile şi ideile, realizînd
mediul propice de imaginare a unu univers –
politic, apoi însă chiar şi natural – autonom şi
cognoscibil.
Pe de altă parte, accentuarea caracterului
urban al civilizaţiei arhaismului tîrziu presupune
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şi o eliberare de constrîngerile naturale inerente
cultivării pămîntului, care duce, în ultimă instanţă,
la răsturnarea relaţiei imaginare între universul
politic şi cel natural. Dacă, la începuturile sale,
cetatea apărea ca o continuare a ordinii naturale
- ambiguă, misterioasă şi controlată prin rit -,
constituirea ﬁlosoﬁei încheie un proces de transfer
al raporturilor raţionale recunoscute în polis
asupra universului în întregul său. Această răsturnare a perspectivelor, privilegierea structurilor
imaginare de putere ca matrice a tuturor formelor
de reﬂecţie, transformă religia însăşi într-o expresie a politicului şi reprezintă o premisă decisivă a
trecerii “de la mit la logos”. Căci, prin instituirea
politicului ca model al reﬂecţiei, gradul de deviere
al reflectării în raport cu realul este, în mod
obiectiv, mai redus, tiparul dominant al gîndirii
este prin el însuşi mai raţional, gîndirea socială
dispune de un instrument inﬁnit mai adecvat de
cunoaştere şi acţiune; logica raţională a contradicţiei şi demonstraţia riguroasă sînt, din această
pricină, precedate de dezbaterea în agora şi de

practica îndelungată a cuvîntului laic 34 , ca
preambul şi motivare a acţiunii în viaţa cetăţii.
Fără îndoială, refuzînd isomoiria şi redistribuirea pămînturilor şi drepturilor, buna rînduială soloniană reprezintă, în ultimă instanţă, o
formulare conservatoare a conceptului arhaic de
paritate. Numai că, respingînd nivelarea concretă
şi egalizarea prin reîmpărţire a pămîntului pe care
o revendica isomoiria, buna rînduială soloniană
este adusă să sugereze o anume egalitate fundamentală şi definitorie a statutelor, niciodată
realizată pe planul concret al proprietăţii, schiţînd
pentru prima oară începuturile unei definiţii
politice, abstracte, a corpului civic şi a structurilor
acestuia. E greu de imaginat cum s-ar ﬁ cristalizat
conceptele deﬁnitorii ale egalităţii politice – o
egalitate de drepturi, deci de virtualităţi, de iure
şi nu neapărat de facto – înafara acestei etape a
eunomiei soloniene, la graniţa încă labilă dintre
metafora poetică şi noţiunea abstractă, făcînd
trecerea de la imaginarul politic la filoosofia
politică antică.
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Bianca Preda

Ion Motzoi-Chicideanu este un reputat
arheolog, specialist în epoca bronzului cu o vastă
experienţă arheologică, a fost prezent în colectivul
de cercetare a numeroase şantiere printre care:
Radovanu (jud. Călăraşi), Cârlomăneşti, Năeni,
Sărata Monteoru (jud. Buzău) etc. Prezenta
lucrare reprezintă teza de doctorat a autorului,
susţinută în 2006, coordonată de Acad. Prof. Dr.
Alexandru Vulpe. Lucrarea este organizată în
două volume, primul cuprinzând textul propriuzis, iar cel de-al doilea, ilustraţia.
Primul volum începe cu o scurtă Introducere
(pp. 11-12) în care este prezentat obiectivul
lucrării, acela de a ordona şi a clasiﬁca informaţiile
existente privind descoperirile funerare din epoca
bronzului de la Dunărea Mijlocie şi Inferioară,
demersul ﬁind condiţionat de stadiul cercetărilor
şi modul de publicare a obiectivelor arheologice.
Din punct de vedere metodologic autorul anunţă
o abordare statistică, urmare ﬁrească a cantităţii
considerabile de date supuse analizei, implicând
şi o perspectivă sociologică.
În capitolul privind Cadrul Geograﬁc (pp.
13-21) este delimitat spaţiul cercetat şi sunt
prezentate principalele forme de relief existente.
Spaţiul de lucru ales constituie partea răsăriteană
a bazinului Dunării Mijlocii şi întregul bazin al
Dunării de Jos. El depăşeşte graniţele actuale ale
ţării noastre, urmând fenomenele arheologice în
extinderea lor teritorială, dar nu în totalitate,
ţinând cont şi de formele majore de relief: cursul
Tisei, crestele munţilor Stara Planina, litoralul
Mării Negre. Principalele elemente sunt Dunărea
şi sistemul orograﬁc Carpaţi-Balcani, care prin
reţelele hidrograﬁce reprezintă cheia înţelegerii
legăturii dintre spaţiul geografic şi evoluţia
comunităţilor umane, posibilitatea contactelor şi
a schimburilor între acestea. Uneori grupele
ceramice suprapun teritorial bazinele hidrograﬁce,

înscriindu-se într-un cadru natural bine deﬁnit.
În cel de-al treilea capitol, Istoricul cercetărilor şi critica izvoarelor (pp. 22-47), autorul
pledează pentru o evaluare cât mai strictă, atât
calitativă cât şi cantitativă a masei de date. El
analizează statistic informaţiile privind descoperirile funerare incluse spaţiului ales din punctul
de vedere al repartiţiei descoperirilor arheologice,
al tipului cercetărilor, al perioadei în care acestea
au fost efectuate, al contextului arheologic, legând
dinamica acestor cercetări de evoluţia arheologiei
ca ştiinţă. Totodată schiţează principalele direcţii
de cercetare şi evoluţii la nivel metodologic şi
interpretativ, făcând trimitere la contribuţiile
teoretice care au marcat cercetarea. Carenţele
analizelor sunt cauzate de cercetarea insuﬁcientă
a anumitor spaţii, lipsa publicaţiilor sau calitatea
lor îndoielnică. Este criticată fragmentarea
excesivă a spaţiului arheologic prin apariţia unui
număr mare de grupe culturale. De asemenea,
autorul contestă conceptul de cultură, considerându-l excesiv întrebuinţat în literatura de
specialitate şi încărcat cu semniﬁ caţii etnice şi
lingvistice, preferând mai curând noţiunea de
„grupă ceramică”.
Cadrul cronologic (pp. 48-56). În acest
capitol este propusă reevaluarea noţiunii de epocă
a bronzului, în definirea ei ar trebui luate în
considerare mai multe elemente care reprezintă o
ruptură faţă de perioada imediat anterioară:
schimbarea habitatului, care indică alt mod de
subzistenţă, dispariţia ceramicii pictate şi apariţia
unei olării cu un aspect mai neîngrijit,
comportamente funerare noi. De asemenea este
respinsă noţiunea de perioadă de tranziţie de la
neolitic la epoca bronzului, autorul considerând
că cercetările recente infirmă existenţa ei. El
propune, pe baza datărilor radiocarbon, o schiţă
cronologică a epocii bronzului, menţinând

2011, vol. 13, anul XVII, p. 79-83

https://biblioteca-digitala.ro

80

Bianca Preda

împărţirea clasică tripartită. Astfel, perioada
Bronzului timpuriu este cuprinsă în intervalul
3700-3000 a. Chr, Bronzul mijlociu între 30001600 a. Chr, iar Bronzul Târziu aproximativ între
1600-1200/1100 a. Chr.
Noţiunea „descoperire funerară” (pp. 57-67)
este deﬁnită ca ﬁind o depunere intenţionată a
resturilor umane şi/sau animale în amenajări
distincte, ritualul îndeplinit ﬁind dedicat defunctului, acesta trebuie să aibă rolul principal pe tot
parcursul ritualului. Este subliniată importanţa
analizelor statistice în studierea variabilităţii
fenomenului mortuar în timp şi spaţiu, dar şi în
interiorul unei comunităţi, pentru că modurile
diferite de a trata defuncţii, dispunerea, orientarea,
poziţia lor, sunt în relaţie cu grupa de sex/vârstă
şi apartenenţa la grup, oferind informaţii cu
privire la organizarea şi structura socială a acestuia. Autorul încearcă să distingă pentru ﬁecare
dintre grupele ceramice studiate un anumit
standard funerar, deﬁnit ca ansamblul complet al
elementelor de ritual funerar al unei comunităţi,
cu rolul de a exprima identitatea socială a defuncţilor. Pentru explicarea fenomenului mortuar
autorul introduce noţiuni ca persoană socială,
unitate socială, sau energie socială, de care se
serveşte pe parcursul întregii analize.
Catalogul descoperirilor funerare (pp. 68176), cuprinde 1088 descoperiri funerare din
epoca bronzului în spaţiul respectiv, ordonate
alfabetic în funcţie de numele localităţilor şi o
Addenda care ridică numărul descoperirilor la
1119. Descoperirile sunt prezentate succint, sunt
menţionate: localitatea, anul şi tipul cercetării,
ritul funerar, elemente de inventar, încadrarea
culturală sau cronologică, literatura primară.
Următoarele patru capitole reprezintă nucleul
lucrării, sunt discutate în detaliu descoperirile
funerare atribuite culturilor epocii bronzului,
abordate în ordine cronologică.
Capitolul al şaptelea este împărţit în 5 subcapitole şi tratează Cele din urmă înmormântări
neolitice sau cele dintâi înmormântări ale epocii
bronzului (pp. 177-223). Discuţia se deschide cu
cimitirul de la Decea Mureşului, diﬁcil de interpretat, care pare să reprezinte o ruptură faţă de
comportamentul funerar neolitic, şi continuă cu
descoperirile funerare ale „blocului Baden-Coţofeni”, noţiune faţă de care autorul îşi exprimă
anumite rezerve. Cultura Coţofeni, încadrată o

bună perioadă de timp în perioada eneolitică, este
considerată azi ca reprezentând momentul de
debut al epocii bronzului.
Urmează analiza înmormântărilor Tripoljene
târzii, caracterizate printr-un tip nou de comportament funerar care nu a rămas fără ecouri în
comportamentul mortuar al grupelor ulterioare. În
urma studierii cimitirelor de la Usatovo, Majaki
şi Vîhvatinţi reies următoarele trăsături: organizarea unor spaţii funerare clar delimitate şi
adiacente staţiunilor, separate în movile (structuri
colective) şi cimitire plane, structuri funerare
menite să sublinieze prestigiul, ringuri de piatră
în cazul kurganelor, uneori (Usatovo) chiar ciste
din lespezi de piatră, reﬂectând un consum ridicat
de energie socială, conform probabil cu statutul
decedatului. Cele două zone de morminte,
tumulare şi plane, nu par separate, ci mai curând
într-o relaţie de dialog, reﬂectând poate raporturile
dintre două subdiviziuni ale comunităţii. Autorul
îşi îndreaptă atenţia şi asupra culturii Cernavoda,
pe care o consideră insuﬁcient deﬁnită şi nereprezentată la nivel funerar. El contestă existenţa
grupului de morminte tumulare Hadgier-Cernavoda I/varianta basarabeană a culturii Cernavoda
I, legând aceste morminte de înmormântările
tripoljene târzii.
Urmează analiza culturii Amforelor sferice,
fenomen arheologic cu o arie largă de desfăşurare.
Aceasta a fost mult timp încadrată în perioada de
tranziţie, dar pe baza datărilor radiocarbon poate
ﬁ plasată în intervalul 3500-2400 a. Chr, deci în
epoca bronzului. Descoperirile se plasează în
zona de deal din nordul Moldovei, standardul
funerar se caracterizează prin înmormântări
izolate sau în grupuri mici, multe din ele colective,
cu caracter megalitic, cu structuri complexe de
piatră şi un inventar speciﬁc, amforele globulare
cu decor şnurat. În încheierea capitolului sunt
menţionate 12 descoperiri funerare din Muntenia,
Banat şi Transilvania, caracterizate prin lipsa
documentaţiei şi incertitudinea încadrării culturale.
Capitolul al optulea este împărţit în 8 subcapitole şi analizează Descoperirile funerare din
prima parte a epocii bronzului (pp. 224-329).
Primul dintre subcapitole se referă la complexul „înmormântărilor tumulare cu ocru roşu”
în care sunt încadrate înmormântările Jamnaja şi
Katakombnaja. Din punctul de vedere al autorului
Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu“
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termenul Jamnaja nu ar trebui înţeles ca deﬁnind
o grupă etnică, ci mai degrabă ca expresie a unei
mode funerare, lucru sugerat şi de durata mare de
peste un mileniu a acestui tip de comportament
funerar. Pe baza datărilor debutul poate ﬁ plasat
înainte de 3500 a. Chr, iar faptul că probele
radiocarbon din vestul ariei sunt contemporane cu
cele din răsărit indică o unitate cronologică a
fenomenului Jamnaja, ceea ce contrazice teoriile
invazioniste.
Cultura Katakombnaja, încadrată cronologic
în bronzul mijlociu, este caracterizată de mormintele cu catacombă sau nişă laterală, care
necesită depunerea unui efort considerabil, putând
fi interpretate ca expresii ale statutului social
deosebit al anumitor defuncţi. Sunt descoperiri
rare, la vest de Prut ele sunt mult mai puţine
numeric în comparaţie cu cele Jamnaja, atestând
o diminuare a pătrunderilor de factură răsăriteană,
ﬁe că este vorba de grupuri de populaţii sau mode
funerare, într-un moment de consolidare a
grupelor locale (Tei).
Sunt discutate apoi pe scurt culturile Zimnicea
şi Glina. Cea din urmă, încadrată în mare în
intervalul 3000-2500 a. Chr nu este clar documentată nici pentru faza de debut, nici pentru cea
de final. Îi sunt atribuite puţine descoperiri
funerare, în general morminte izolate, lipsite de
inventar, pe care autorul le leagă de comunităţi
restrânse, lipsite de o ierarhie socială care să
necesite o expresie la nivel funerar. O observaţie
interesantă este aceea că pentru grupele Verbicioara şi Tei, care o înlocuiesc în zonă, putem
observa acelaşi număr restrâns de descoperiri.
Definirea grupei Schneckenberg este de
asemenea problematică, autorul consideră că
noţiunea de grupă Năeni-Schneckenberg, propusă
de A. Vulpe este mai degrabă o construcţie
artiﬁcială şi pledează pentru încercarea stabilirii
unei corespondenţe între descoperirile cu ceramică
speciﬁcă grupei şi complexele funerare care-i pot
ﬁ raportate.
Urmează o discuţie asupra înmormântărilor
“grupului Dâmboviţa-Muscel” în care autorul
reuneşte descoperiri de morminte în ciste din
piatră din zona respectivă, destul de dificil de
încadrat cultural. Sunt 14 astfel de descoperiri, ele
apar în general în grupuri mici de morminte, atât
de înhumaţie cât şi de incineraţie. Ceramica găsită
nu a putut ﬁ legată de mediile Schneckenberg sau
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Glina, ci mai degrabă poate ﬁ apropiată de ceramica din fazele de debut ale culturii Monteoru.
În continuare sunt abordate înmormântările
tumulare din Carpaţii Apuseni, reprezentate de
grupul Livezile şi alte înmormântări din Transilvania, ocazie cu care autorul respinge existenţa
grupului Zăbala sau a altor grupuri ca Ciomortan,
Copăceni, Iernut, Zoltan, susţinând necesitatea
reevaluării datelor. Sunt analizate şi înmormântări
din zona extracarpatică, intrând în discuţie cultura
Edineţ, a cărei existenţă reală este serios pusă la
îndoială, ceramica, existenţa gropilor cu treaptă
şi obiceiul umplerii gropilor cu bolovani găsind
analogii în mediul monteorean.
Capitolul următor, Descoperirile funerare ale
perioadei mijlocii a epocii bronzului (pp. 330560), este la rândul său împărţit în 9 subcapitole
şi debutează cu înmormântările culturii PeriamPecica. În urma analizei cimitirelor de la Mokrin,
Battonya, Deszk şi a altor descoperiri a ieşit la
iveală un standard funerar caracterizat prin zone
mortuare cu înmormântări numeroase, „cartiere
funerare” care aparţineau unor segmente ale
comunităţii, expresie a apartenenţei la grupul
social. Există principiul dispunerii bipolare şi
complementare ca mod de a exprima identitatea
în funcţie de grupa de sex. De asemenea merită
subliniat caracterul ereditar al unor elemente de
inventar, menite să arate apartenenţa la un grupsubunitate socială de rang superior (podoabe în
morminte de copii).
Înmormântările atribuite culturii Monteoru
beneficiază de o amplă analiză. Sunt discutate
cimitirele de la Năeni-Colarea, Cândeşti (din
păcate această necropolă de excepţie beneﬁciază
doar de câteva prezentări sumare), CârlomăneştiLa arman, cimitirele 3 şi 4 de la Sărata Monteoru,
complexul de la Poiana Scoruşului. Acesta din
urmă a fost introdus în circuitul ştiinţific ca
servind drept rug funerar, dar autorul argumentează că este mai degrabă un complex funerar
destinat unui personaj de rang social foarte
ridicat, lucru indicat de consumul neobişnuit de
energie socială şi de amplasarea lui în afara zonei
funerare. După părerea autorului, sfârşitul culturii
Monteoru este diferit în funcţie de zonă, în răsărit
după stilul ceramic IIb urmează faza de început a
culturii Noua, iar în aria munteană comunităţile
Monteoru îşi continuă existenţa. Sunt schiţate
principalele trăsături ale înmormântărilor şi este
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remarcată o anumită variabilitate a comportamentului funerar monteorean.
Urmează analiza succintă a descoperirilor
funerare Costişa, Tei şi Verbicioara, destul de
puţin reprezentate din punct de vedere numeric şi
în general izolate sau în grupuri mici de morminte.
De o analiză detaliată se bucură şi descoperirile atribuite culturii Otomani, al cărei început
poate ﬁ plasat pe baza datelor radiocarbon puţin
înainte de 2000 a. Chr. Cimitirele sunt întinse, au
fost distinse două modalităţi de organizare internă, pe parcele şi pe şiruri lineare. Din punct de
vedere al ritului, la început predomină inhumaţia,
incineraţia aparând doar incidental, dar creşte
procentual în etapele târzii. Există principiul
dispunerii bipolare şi complementare, în funcţie
de apartenenţa la grupele de sex. Piesele de port
din metal sunt prezente în 30% din morminte,
armele sunt aproape absente, dar este interesant
faptul că în această perioadă ele apar în depozite.
Cultura Žuto Brdo-Gârla Mare, plasată în
intervalul 1900-1400 a. Chr, ocupă zona de luncă
a Dunării. Sunt analizate necropolele de la CârnaGrindu Tomii, Ostrovogania, Plosca-Cabana de
metal, Orsoja, Balta Verde - La morminţi s.a.
Unul dintre standardele funerare identiﬁcate este
depunerea defuncţilor în cimitire mari, cu numeroase înmormântări. Ritul este exclusiv cel al
incineraţiei, inventarul este bogat şi variat, pare
diferenţiat în funcţie de sex, vârstă. O altă caracteristică este prezenţa ﬁgurinelor antropomorfe,
la unele morminte de copii, autorul considerând
că este semnul descendenţei dintr-o subunitate
importantă a grupului.
Cultura Wientenberg este documentată prin
morminte izolate, mai rar cimitire. Este subliniat
caracterul refractar la „contaminări” al acestei
grupe ceramice. Ca standard funerar poate fi
remarcată existenţa unor zone funerare cu regimuri diferite, fapt dovedit de numărul semniﬁcativ
al înmormântărilor descoperite în aşezări,
răspândite uniform în aria Wietenberg. Incineraţia
este ritul predominant, inhumaţia apare secundar
şi adiacent, autorul susţinând că reprezintă situaţii
speciale, marcând identitatea socială a unor
defuncţi. Înmormântările de cranii, ca şi scheletele
dezmembrate atestă practica manipulării postmortem a unor cadavre.
Ultimul subcapitol abordează cultura Mnogovalikovaja - ritualul este cel al inhumaţiei, în

general în movile funerare. Există şi morminte cu
catacombă, cu puţ de intrare oval în plan. De
altfel, prin intermediul acestei grupe ceramice
acest tip de structură funerară a pătruns şi în
mediul Monteoru. Ceramica este principalul
inventar, urmată de piese de port din metal şi
catarame discoidale din os sau corn, caracteristice.
Capitolul cu numărul zece privind Descoperirile funerare ale perioadei târzii a epocii
bronzului (pp. 561-672), este împărţit în 8
subcapitole şi se deschide cu analiza culturii
Coslogeni, autorul considerând că această
manifestare este destul de neclar deﬁnită şi puţin
reprezentată la nivel funerar. Urmează cultura
Noua, sunt analizate descoperirile atribuite ei de
la Truşeşti, Burlăneşti, Chirileni, Pererîta, Crasnaleuca s.a. De acord cu M. Florescu şi A. C.
Florescu, autorul include tot în repertoriul acestei
culturi cimitirele de la Balinteşti Cioinagi, Căbeşti
şi Săbăoani, nu în cel al culturii Monteoru.
Un aspect al comportamentului funerar al
acestei grupe constă în importanţa acordată
apartenenţei la comunitate şi mai puţin identităţii
individuale.
Trecând la înmormântările culturii Sabatinovka, se impune observaţia că acestea sunt
situate în general în tumuli mai vechi. Plasate
într-un areal pe care s-au succedat înmormântările
aparţinând grupelor Jamnaja, Katakmobnaja, ele
par să indice o anumită continuitate a obiceiurilor
mortuare în regiunile respective.
Sunt apoi trecute în revistă înmormântările
grupei Zimnicea-Plovdiv, pentru care este
remarcat faptul că la nivel funerar nu sunt exprimate diferenţe în interiorul comunităţii, existând
o regulă a orientării unitare. Acest ultim capitol
se încheie cu înmormântările Belegis, BistreţIşalniţa, Suciu de Sus şi anumite descoperiri
funerare din această perioadă în zona Tisei,
printre care este abordat şi cimitirul de la Tapé.
La sfârşit, În loc de concluzii (pp. 673-682)
autorul schiţează un tablou general al obiceiurilor
funerare la Dunărea de Jos. Cercetarea sa a avut
ca bază o cifră totală de 7567 morminte, dar
dintre acestea doar o jumătate au avut consistenţă
din punct de vedere al informaţiei arheologice. În
final regăsim un rezumat în limba engleză de
dimensiuni considerabile (pp. 683-826), şi literatura, care conţine Lista abrevierilor (pp. 827828) şi Bibliograﬁa (pp. 828-900).
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Al doilea volum cuprinde o bogată ilustraţie
formată din 472 planşe constând în hărţi pe care
sunt marcate descoperirile funerare ale ﬁ ecărei
grupe ceramice analizate, planuri de necropole şi
analize statistice spaţiale, acolo unde rezultatele
au fost expresive, diagramele orientărilor defuncţilor în funcţie de grupa de sex/vârstă, tabele cu
datări radiocarbon, statistici combinatorii, complexe funerare cu caracter relevant pentru discuţie,
graﬁcele adâncimilor acolo unde datele au permis
realizarea lor, distribuţia elementelor de inventar
după grupele de sex/vârstă.
Lucrarea este rezultatul unui efort de colectare
a informaţiilor, de ordonare şi clasiﬁcare a acestora. Aşa cum a anunţat în Introducere, autorul a
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utilizat metodele statistice în analiza sa, prin
urmare textul este însoţit de numeroase graﬁce şi
tabele. De asemenea, pe tot parcursul lucrării,
autorul a încercat să identiﬁce pentru ﬁecare din
grupele ceramice analizate un anumit standard
funerar şi în acelaşi timp a acordat o importanţă
sporită analizei variabilităţii comportamentului
funerar, pentru a extrage informaţii despre organizarea socială a comunităţilor respective. Prin
consistenţa informaţiilor şi varietatea metodelor
de analiză, lucrarea este fundamentală nu numai
pentru cunoaşterea fenomenului funerar în epoca
bronzului la Dunărea Mijlocie şi de Jos, ci şi ca
exemplu pentru ceea ce ar trebui să constituie o
cercetare arheologică.
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Kristian Kristiansen este profesor la Departamentul de Arheologie al Universităţii din
Gothenburg, cofondator şi prim preşedinte al
Asociaţiei Europene a Arheologilor şi membru al
Academiei Suedeze de Istorie şi Litere. Thomas
B. Larsson este profesor la Departamentul de
Arheologie al Universităţii din Umeå şi membru
al Consiliului Suedez de Cercetare.
Volumul este împărţit în opt capitole la care
se adaugă: Lista ilustraţiilor (pp. VI-XII), Prefaţa
(pp. XIII-XIV) un Prolog (Prologue: between
Scylla and Charybdis, pp. 1-3) şi un epilog
(Epilogue: towards a new Culture History, pp.
369-372). La ﬁnal regăsim Bibliograﬁa (pp. 373424) şi un Index (pp. 425-449).
În primul capitol (A theoretical strategy for
studying interaction, pp. 4-31), criticând abordările procesualiste şi postprocesualiste care s-au
limitat la studii locale, autorii îşi propun să
dezvolte un cadru teoretic pentru explicarea şi
interpretarea interacţiunilor interregionale ale
comunităţilor. Scopul cercetării acestor interacţiuni este acela de a scrie istorii „totale”, care să
plaseze evoluţiile locale în reţelele de conexiuni
pe care ﬁecare societate le dezvoltă. Studierea
procesului instituţionalizării este de o importanţă
majoră şi porneşte de la ideea că instituţiile se
materializează în moduri speciﬁ ce şi recurente
care permit inferenţe legate de formarea şi
transmiterea lor în timp şi spaţiu. Strategia de
interpretare propusă, care să permită identiﬁcarea
acestora în descoperirile arheologice, este una
intercontextuală: identificarea unuia sau a mai
multor simboluri centrale, urmărirea lor în toate
contextele în care apar, delimitarea unui câmp
simbolic de semniﬁcaţie şi apoi interpretarea şi
reconstruirea sensului şi structurii instituţionale.
Este discutată relaţia dintre stil şi structurile
simbolice, stilul şi forma ﬁind legate de convenţii

culturale şi sociale care produc o identitate
împărtăşită de anumite grupuri sociale. Trebuie
astfel analizată relaţia dintre formarea unor noi
instituţii şi a unei culturi materiale noi care să le
simbolizeze şi să confere o anumită identitate.
Autorii îşi propun să examineze conceptele de
bază folosite, să le redeﬁnească sensul într-un nou
cadru de interpretare. Este analizată noţiunea de
difuziune şi resping folosirea ei în sens descriptiv,
considerând că trebuie privită ca un proces
integrator şi interpretativ care include difuziunea,
aculturaţia şi contextualizarea. În definirea ei
aplică trei concepte interconectate: transmitere,
transformare şi instituţionalizare. De asemenea,
pentru a înţelege interacţiunea sunt introduse alte
trei noţiuni: semniﬁcaţie, mesaj şi materializare;
probele materiale conţin un mesaj codat, cu o
anumită semniﬁcaţie, care trebuie decodat pentru
a percepe impactul procesului de interacţiune.
În deschiderea celui de-al doilea capitol
(Odysseus: a Bronze Age archetype, pp. 32-61)
autorii aﬁrmă că studierea epocii bronzului este
marcată de o anumită tendinţă de a proiecta
asupra acestei perioade imobilitatea specifică
Evului Mediu European. Epoca bronzului are o
concepţie a mobilităţii şi călătoriei complet diferită faţă de societăţile rurale istorice cunoscute,
iar înţelegerea acestei deosebiri este crucială.
Deschizând discuţia despre circulaţia bunurilor,
autorii le împart în trei categorii: bunuri personale,
de prestigiu şi destinate comerţului, care indică
tipuri diferite de interacţiune: deplasarea indivizilor, daruri cu ocazia unor posibile alianţe, respectiv schimburi economice. Pentru comunităţile
implicate în reţele de schimb trebuie studiat
raportul dintre închidere, menţinerea tradiţiilor
locale şi deschiderea faţă de informaţii. Sunt
distinse mai multe tipuri de schimb: la nivel înalt,
între şeﬁ şi între şeﬁ şi supuşi, dar şi alte tipuri de
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schimburi locale, toate însoţite de transmiterea
unor valori invizibile: cunoştinţe, ritualuri. Cunoscute ﬁind concepţiile societăţilor tradiţionale,
pentru care spaţiul şi distanţa nu sunt neutre, ci
au o semnificaţie cosmologică, este analizată
importanţa călătoriilor pentru obţinerea unei cunoaşteri ezoterice prin care elitele îşi menţin autoritatea şi îşi legitimează puterea. Obiectele sunt
foarte importante pentru că au calităţile inalienabile derivate din asocierea lor cu distanţe mari
şi locuri sacre. Pentru elite ele sunt esenţiale, în
acest scop organizează expediţii şi găzduiesc artizani care să producă bunuri care să le sporească
prestigiul. În această societate ﬁerarii au o poziţie
privilegiată, capacitatea lor de a transforma materia brută în bunuri prelucrate se aseamănă puterii
de creaţie a zeilor, de aceea ei sunt legaţi de diverse ritualuri şamanice, de iniţiere, transformare.
Capitolul cu numărul al treilea (Rulership in
the Near East and the eastern Mediterranean
during the Bronze Age, pp. 62-107) are scopul de
a evidenţia anumite trăsături legate de regalitate
şi divinitate în spaţiul mesopotamian şi egiptean.
În Mesopotamia conducătorii au caracteristici
semidivine, dar sunt supuşi voinţei zeilor, nu egali
ai acestora, spre deosebire de cosmologia egipteană unde faraonul era considerat un zeu încarnat.
Sunt analizate relaţiile de schimb din spaţiul
Orientului Apropiat, dar şi cele din lumea mediteraneană şi este subliniat faptul că textele diplomatice evidenţiază tipurile de bunuri de prestigiu
schimbate între conducători pentru menţinerea
relaţiilor comerciale, schimburi a căror complexitate nu ar putea ﬁ percepută doar din cercetările
arheologice.
Capitolul al patrulea (Europe in the Early
Bronze Age: an archaeological background, pp.
108-141) oferă o imagine a expansiunii metalurgiei în Europa, a interacţiunilor centrelor de
civilizaţie cu periferii de producţie. În perioada
3200-1800 a. Chr. regiunea caucaziană a fost un
important centru de producţie metalurgică,
distribuind metal în tot spaţiul circumpontic.
Trecerea de la cupru la bronz aliat cu cositor s-a
produs simultan într-o arie vastă, într-un timp
relativ scurt, între 2200-1700 a. Chr., probabil
simultan cu răspândirea unor cosmologii, divinităţi, simboluri. Sunt distinse 3 perioade: o primă
fază de explorare între 2300-1900 a. Chr., faza a
doua între 1900-1600 a. Chr., caracterizată

printr-o reţea ce cuprinde oraşele-state din vestul
Anatoliei, Europa de est şi Carpaţii, unde sunt
contacte intense mai ales după 1750 a. Chr. şi de
unde pleacă reţele către Scandinavia, de unde este
adus chihlimbarul, iar în faza a treia, 1600-1300
a. Chr., reţelele din Carpaţi şi Europa de est intră
în declin, micenienii preiau imperiul comercial
minoic şi interacţionează intens cu centrul şi
nordul Europei.
Capitolul cu numărul cinci (Symbolic
transmission and social transformation in Bronze
Age Europe, pp. 142-250) este cel mai consistent
din întreaga lucrare, ﬁind împărţit în mai multe
subcapitole. În primul dintre acestea, aplicând
strategiile de interpretare propuse mai sus, autorul
urmăreşte simbolul crinului în diversele contexte
în care apare în cultura Minoică şi Miceniană,
unde este legat contextual de ritualurile de fertilitate supravegheate de preotese, dar şi în Europa
centrală şi estică şi în Carpaţi, unde este cel mai
folosit simbol în accesoriile feminine. În ambele
zone vestimentaţia feminină este bogat accesorizată cu pandantive şi brăţări. Autorii sugerează
că apariţia crinilor la Minoici/Micenieni şi în
Carpaţi, ca simbol feminin cu semniﬁcaţie religioasă sau socială înaltă, sugerează o similitudine
a sensului legată de rolul instituţionalizat al femeilor de rang înalt în ritualurile de fertilitate. Este
analizată în continuare Europa est-centrală Carpaţii, sunt distinse: o fază timpurie a inﬂ uenţei
minoice în sec. XVIII-XVII şi o fază mai târzie
cu angajament micenian din sec. al XVII-lea până
la 1500 a. Chr. Sunt preluate elemente de
arhitectură şi ceramică de către o elită emergentă,
au fost adoptate libaţiile şi transmise mai departe,
în Scandinavia, dovadă a unei cunoaşteri rituale
şi cosmologice complexe.
Subcapitolul următor abordează problema
creşterii cailor şi apariţiei carelor, originea lor
ﬁind disputată între Orientul Apropiat şi regiunea
stepelor. În ceea ce priveşte relaţia civilizaţiei
miceniene cu Europa de nord-est de la Carpaţi la
Urali, se aﬁrmă că acum se formează acel coridor
al stepelor pe care vor circula apoi nenumărate
populaţii migratoare. Autorii chiar avansează
ipoteza unei posibile migraţii de cucerire din
această zonă în Egeea, pătrunzând chiar mai
departe în estul Mediteranei, în Creta.
Discuţia continuă cu zona nordică a continentului, pe care autorii o consideră ca fiind
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profund inﬂuenţată de cultura Minoică/Miceniană,
pe de-o parte şi de cultura tumulilor din spaţiul
german, pe de altă parte. Este analizat în detaliu
mormântul de la Kivik, a cărui iconograﬁe este
legată de cea a elitelor din Anatolia, şi impactul
regional pe care acesta l-a avut, pictogramele sale
răspândindu-se prin călătoria maritimă.
În finalul capitolului este analizată expansiunea aristocraţiilor războinice şi instituţiile lor
sociale şi culturale, caracterizate prin: o cultură a
corpului şi coduri vestimentare noi, arhitectură
diferită, un nou stil de viaţă speciﬁc războinic, cu
antrenamente, specialişti pentru arme şi care.
Există şi o viziune nouă asupra morţii, singurul
mod onorabil de a muri este în luptă, având parte
de o înmormântare fastuoasă, care să rămână în
memoria urmaşilor, pentru a evita cea mai rea
soartă: uitarea.
În capitolul al şaselea (The cosmological
structure of Bronze Age society, pp. 251-319),
pentru studierea religiei, sunt propuse patru
categorii: zei, mituri, ritualuri şi instituţii. Autorii
consideră că religiile miceniene şi hitite au avut
impact asupra bronzului european, observat prin
analiza comparativă a artei pictoriale miceniene
cu cea nordică şi a cultului soarelui. Este subliniată importanţa textelor ca Iliada sau Riv-Veda,
păstrătoare ale unor tradiţii orale esenţiale pentru
înţelegerea naturii instituţiilor sociale şi religioase
ale epocii bronzului. Mai mult, pentru că sunt
scrise târziu şi ridică probleme, arheologia poate
ﬁ o metodă independentă pentru studierea cronologiei formării elementelor acestor texte. Este
abordată în continuare problema existenţei
comune în religiile minoică/miceniană şi cele din
Europa centrală şi nordică a zeilor/zeiţelor
gemeni/gemene. Autorii postulează existenţa unei
dualităţi în întreaga structură religioasă şi cultură
materială, transmisă şi transformată din Egeea în
Europa centrală şi Scandinavia, de la începutul la
jumătatea mil. al II-lea a. Chr.
În capitolul al şaptelea (Among gods and
mortals, animal and humans, pp. 320-356) este
evidenţiat rolul important al animalelor în religia
şi ritualul elitelor conducătoare în Egipt, Orientul
Apropiat şi Europa Nordică în mil. al II-lea a.
Chr., ﬁe ca simboluri ale zeilor, ﬁe redate în arta
rupestră. Sunt identiﬁcate caracteristicile structurii
religioase ale epocii bronzului, comune din
Mediterana până în nordul continentului: accentul
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pus pe moarte şi regenerare, conceptul zeiţei
fertilităţii, căsătoria sacră a unei perechi divine,
metafore legate de animale şi vânătoare rituală,
folosirea artei vizuale monumentale pentru
propagarea ideologiei oficiale. Sunt subliniate
natura teocratică a epocii şi stabilitatea concepţiilor religioase pe o perioadă îndelungată.
Capitolul al optulea (Cosmos and culture in
the Bronze Age, pp. 357-368) abordează problema
organizării spaţiului în conformitate cu regulile
cosmosului şi a posibilităţii de a descoperi
schimbări importante şi diferenţe în organizarea
cosmologică şi religioasă printr-un studiu comparativ în timp şi spaţiu al aşezărilor şi organizării
acestora. Autorii disting cosmologii centrate şi
„fără centru” şi leagă facilitatea interacţiunilor
dintre cultura Minoică şi cea a tellurilor pe de-o
parte, şi cea Miceniană şi cea a tumulilor pe de
altă parte, de împărtăşirea anumitor concepţii
cosmologice. Este discutată şi problema identiﬁcării etnice, legată de femeile cu statut înalt şi
şefii rituali, în timp ce războinicii semnalau
participarea la identităţi supra-regionale printr-o
cultură materială împărtăşită pe spaţii largi, legată
de arme şi armuri. Astfel, aceste societăţi au putut
să-şi menţină tradiţiile şi în acelaşi timp să
interacţioneze dincolo de graniţe. Privind din
perspectiva dinamicii centru/periferie autorii
observă că relaţiile au debutat cu explorarea periferiilor de către centre, în căutarea mineralelor şi
a altor produse valoroase, iar după asimilarea
anumitor instituţii şi tehnologii, de la începutul
mil. al II-lea a. Chr periferiile încep la rândul lor
să inﬂuenţeze centrele.
În epilog (Epilogue: towards a new Culture
History, pp. 369-372) autorii pledează pentru
întoarcerea la o istorie a culturii comparativă,
contextualizată, care să combine studiile locale,
regionale şi interregionale la toate nivelele. De
asemenea, consideră că anumite concepte
împrumutate din alte domenii (cum este populara
noţiune de agency împrumutată din sociologie)
trebuie să ﬁe puse într-un context istoric pentru
a avea o semniﬁcaţie, agency fără cadru instituţional şi social este un termen abstract care
creează agenţi fără motivaţie şi direcţie.
Cartea este o astfel de încercare de a oferi un
cadru istoric şi instituţional pentru a înţelege
dinamica socială şi motivaţiile călătoriei şi
interacţiunii în epoca bronzului.
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Diversity and Identity.
Humanistic Foundations of World Heritage and
Multicultural Development. Proceedings of
International Scientiﬁc Conference.
Dedicated to Memory of Claude Lévi-Strauss

Eds. Vladimiri I. Ionesov and Garry W. Trompf, Samara, 2010, 552 pgs.
Alexandra Comşa

“Diversity
and Identity.
Humanistic
Foundations of
Wo r l d H e r i tage and
Multicultural
Development.
Proceedings”
had encompassed the
results of a
meeting held
in Samara between November 26-27 2009. The
volume, of 522 pages, edited by Vladimir I.
Ionesov and Garry W. Trompf, was published in
2010. The meeting was dedicated to the memory
of Claude Lévi-Strauss and was organized by the
Samara State Academy of Culture and Arts, the
International Commission on urgent Anthropological Research and Samara Society for Cultural
Studies. The participants to the conference were,
of coursae,mainly fromRussia, but there were also
contributions from Australia, Belarus, Kazakhstan,
Italy, Romania, Ukraine. As normal, most of the
papers referred to the works and conceptions of
Claude Lévi-Strauss, sometimes integrated into
various trends of cultural anthropology. The myth
and history of culture could not be neglected and,
therefore, some papers refer to such aspects, both
from the past and the present world. An important
fact is that, Claude Lévi-Strauss had connections
with the region of Samara and this should not be
forgotten but, on the contrary, emphasized.
In fact, in order to show a better image of the

conference, we should enlist here its main topics:
Introduction. This part is meant to provide the
reader a more complete and clear image about the
personality of Claude Lévi-Strauss. Here, were
included the following contributions: Kurulenko
E.A. (Russia), Concepts of Claude Lévi-Struass
on Cultural Policy and Education in Changing
World; Ionesov V. I. and Trompf G.W. (Russia
and Australia), Culture Peace Personality: About
Claude Lévi-Strauss; Multiculturalism and
Integration of Humankind; Mikhelkevich V.N.,
Khakhalin R.A. (Russia), Claude Lévi-Strauss
and Samara: Dialogue is continued.
After getting accustomed to the personality
and work of Claude Lévi-Strauss, we could go
deeper into his work and its connections with the
recent achievements of the science. This is how,
we can go further, to Part I: Methodological
legacy of Claude Lévi-Strauss and Contemporary
Science, including also some interesting
contributions: Efremov N. N. (Russia) Claude
Lévi-Strauss and Jean-Jaques Rousseau:
Movement to Other as the Main Problem of
Anthropology; Ionesov V. I (Russia), Structuralism
as Humanism: Ideas of Social Reconciliation and
Development in Claude Lévi-Strauss’ Conception
of Culture; Ippolitova A. G. (Russia), Concepts
of Claude Lévi-Strauss and Dmitry Likhachev on
Cultural Integrity; Kovalunas N. V. (Russia),
Claude Lévi-Strauss and Topicality of “Structural
Anthropology”; Nasiedkov V. N. (Russia),
Sources of Medical Anthropology in Works of
Claude Lévi-Strauss; Serov N.V. (Russia),
Chromatic Method of Studying of Culture;
Trompf G. W. (Australia), Claude Lévi-Strauss on
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the Origins of Religion; Dyck P. F. (Kazakhstan),
The Study of Essence of Religion as Structure of
Culture; Kirsanova O.T. (Russia), Contribution of
C. Lévi-Strauss tu Studying of Mythology and
Theory of Myth.
Part II refers to the aspects of interdisciplinarity, as inferred from Structuralism in
Discourse of Interdisciplinary Knowkledge. The
contributions included here are: Denisov D. V.,
Historical Time as an Ontological Modelling:
Methodologimcal Dimension; Comşa A.
(Romania) Evolution of the Structural Methods
in the Physical Anthropology from Romania,
Vokhrysheva E. V. (Russia), Structural Fetured of
Electroic Communication and Cyberself,
Ippolitov G. M. (Russia), C. Lévi-Strauss’s Ideas
of Teaching “The Theory and Methodology of
History”; Galurova Yu. A., Tretiyakova N.V.
(Russia), Social Mythcreativity: Strategies and
Mechanisms; Bezuglova N. P. (Russia), Cultura
Diversity and Economical Activity; Luchanskaya
V. V. (Ukraine), Ecological Culture and Nature;
Oleynikova Y. V. (Russia), Social Mythology in
Ethnical Reproduction; Folomev S.N. (Russia),
Between Myth and Reality: German Social
Democracy in end of XIX-Beginning ot XX
Centuries and Its Vision of Proletariat as Force of
Social Transformation; Parchin Yu. M. (Russia),
Structural Approach to Comprehension of EthnoDramatic Art of Contemporary Folk Holyday.
Part III. Culture and Identity in Context of
Semiotic-Anthropological Reflection follows
another path, the one of the identity as part of the
anthropological studies. Here are the
contributions: Bursevich V. V. (Belarus), Ideology
and Social Myth as Subject of Study of R. Barth’s
Semiotics; Polapchuk E. Yu. (Russia), Metaphors:
Transformation of Models of Female Behaviour
in Contemporary Russia; Khokhlova E. V.
(Russia), We and Brands: in Search of Identity;
Kazakova I. V. Polyakova O. L. (Russia), Literary
Myth in Culture of Modern Time: Experience of
Structuring in Works of J. Goethe and J. Keats;
Sibers V. A. (Ukraine), Variations of Interpretations of Concept “Event”, Radchenko D. A.
(Russia), American Cinematograph and Russian
Public: Reaction to Mythologems of Movies
under Conditions of Cultural Transfer, Beltser I.
A. (Russia), Anthroposphere of Identity: The

Theme of Self-Determination in Bernard
Malamuds’s Novel “The Assistant”.
Part IV Diversity and Identity in Changing
Culture is focused upon ideas of great debate of
our time, in all ﬁelds of activity. The participants
are the following: Agafonova E. E. (Russia),
Diversity and Identity in Global Age: Problem of
Female Self-Identiﬁcation; Lévikova S. I. (Russia)
Universalities and Originality in Culture (on Base
of Patterns of Youth Subculture); Bushev A. B.
(Russia) Discourse of Multiculturalism and
Problem of Intercultural Communication; Trunov
D. G. (Russia), The Problem of Identity or
Contemporary Functions of Iinitiation Rite;
Shutova E. A. (Russia), Vocation of Personality
and Possibility of Self-Identiﬁcation.
Part V. Traditions and Innovations in
Inercultural Communication and Education shows
the search for new and efficient ways for
educating the people, but also for an effective
inter-cultural exchange of knowledge. The
contributions are diverse and we enlist them
below: Bulgakov A. B. (Russia) Hermitage:
Transformation of the Interest to Muslim Culture
as Reacftion on the Gloval Processes in the
Modern World; Bianconi L., Costa S. (Italy)
Archaeological Resources of Intercultural
Communication and New technologies of InterScience Linking; Goyko E. V. (Russia),
Humanistic Foundations of World Heritage;
Guseva E. G., Zhdanov S. I. (Russia), The Music
Folk-Ensemble of Students: the Vicarious
Learning, the Variety, the Identity. Telepova K. V.
(Russia), Multiculturalism as Manifestation of
Postmodernism Dance; Barinova N. G. (Russia),
Traditional Foundations and Innovation Dynamics
in Contemporary Society; Rutinova N. Yu.
(Russia) Discovery of Things that Give Wings:
Claude Lévi-Strauss in my Art Search.
It is important to note here that most of the
papers included in the volume are published in
the Russian language, just their summaries being
in English.
We believe that is useless to point out the
diversity of interesting topics and themes that
were stirred by the work of Claude Lévi-Strauss.
As we could easily see, his work is the starting
point for new interpretations, new approaches
and, moreover, for new knowledge.
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The volume entitled
„Boundaries
and Transitions. Social
Innovations in
Cultural
Process” was
dedicated to
2010, the
United Nations
International
Ye a r f o r t h e
Rapprochement of Cultures and comprises the
contributions presented at the scientiﬁc forum on
this topic, held at Samara Society for Cultural
Studies, between March the 25-26, 2010. This
was the ﬁfth international congress chick tackled
such a topic. The participants to the up mentioned
meeting were from India, Romania, Russia,
United Kingdom and United States of America,
being anthro pologists, linguists, economists,
philosophers and education specialist. Each of
them, with a different perception and view about
the boundaries and transitions, terms with a
distinct meaning for each domain, by bringing
together their papers, enable us to expand our
understanding concerning both the transitions and
the innovations in our era of permanent transformation and attempt of inter-cultural adaptation.
The volume, containing 28 articles, was
structured into three distinct sections:
Part I. Boundaries and Transitions in Culture:
V. I. Ionesov (Russia), in his article regarding

„Boundaries and transitions: multicultural
foundations of global transformations” (p.20-74),
based on a set of phenomena of „originality and
universality in the cultural process, on
individualization and generalization, models of
cultural identification in space and time and
multiculturalism as integral process”, had
considered ways of boundaries construction and
order structure in the social life. There were made
estimates regarding the conﬂicts overcome, by
using the historical models of cultural
identiﬁcation, all taking into account the diversity
of the world system. Six distinct phases are being
distinguished within the cultural transitions: „1.
state of syncretism, 2 state of separate existence,
3. state of diversiﬁcation, 4. state of integration
and synthesis, 5. state of re-diversiﬁcation and
encounter and 6. state of integral wholeness, on
the base o multicultural synthesis and unity in
diversity.
D. V. Denissov (Russia), in „The Main
Transformation Algorithm: a Content Analysis of
Transition States (Based on the Tibetan Book of
the Dead” (p.75-126). „I-Ging” and others
considers death in its most common interpretations
as the end of the physical body, a transition
towards the world of consciousness, or a transition, comprising a certain number of states. The
author tries to delimit some specific levels,
bringing arguments for each of them and
considering that some archaic macro-algorithms
existed in this process of transition.
I. A. Beltser (Russia) had analyzed „The
Fixer” Frontiers, Threshold and Frame as Means
of Stating the Problem of Identity. „The Fixer” by
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Bernard Malamud (p. 127-140). The author takes
into consideration the freedom and enprisonment
motifs, the identity problem, the personal, the
Jewish or the general one, the aspects regarding
respect and place of a certain individual in the
world, the way of interrelating of one person with
another, in a society of state system.
I. A. Malyshev (Russia). The paper entitled
„Game Called „Before and After” in the
Metalinguistical Borderland: an Experience of the
World as the Cinema” (p. 141-148) is being
focuses, as mentioned upon the metalinguistic
description of the cinema as a phenomenon, that
becomes evident when considering the large
difference existing between the ancient and
modern representations.
E. Ya. Dmitrieva (Russia) In „Breakthrough
Thinking: Philosophical Foundations, Limits
Mutual Transitions” (p.149-166), had considered
that breakthrough thinking is becoming the most
important instrument when attempting to develop
the information technologies, showing that the
task decision based upon the transformation of the
social system would help qualitative changes in
each certain situation.
Al. Comşa (Romania), in „Boundaries and
Transitions in Discourse of Anthropological study
of Ancient Migration and Cultural Mobility” (p.
167-175)had considered the territorial, but also
boundaries and transitions in the interactions
between the anthropology and archaeology, in the
analyzed ﬁnds, the spiritual borders of the ancient
communities, as determined by religious beliefs,
customs, or social norms. Sometimes, such
limitations had appeared due to simple economical
reasons, like the social status
N. V. Kovalunas (Russia): „Bodily as a Way
of the Existence and Organization of Human Self”
(p. 176-186) is an article that refers to the images
of the body and somatic organization, in cultural
and philosophical perception, but also the
interrelation between culture and social factors
concerning personality and corporality, but also
some individual stereotypes about the body and
should culture.
L. E. Zemlerub, V. A. Filippovsky (Russia) in
„Concept of Ontologic Circle” (p. 187-197) had
developed the mentioned model, revealing and
emphasizing some correlations of time and space
elements within the socio-cultural continuity,

when interpreting the manifestations of cultural
motion.
R. K. Pisipaty (India), in „Boundaries and
Transitions in Culture of Life and Death: Evidence
of New Mortal Practices from Southern Part of
India” (p. 198-208) refers to the distinct use of
raw materials for burial settings in the Early Iron
Age of India, but also to funerary rituals employed
for certain individuals, of distinct social status.
V. I. Ionesov (Russia) in „Historical Process
and Social Transformations: to Study of Complex
Societies of Central Asia (Proto-Bactrian
Context)” (p. 209-233). The paper is aimed to
examine the historical paths and cultural
transitions in an Early urban civilization of
Central Asia, the so-called Proto-Bactrian Culture,
by deﬁning stages of historical transformations
during the transition towards a class structured
society and statehood.
Part II. Boundaries and Transition in Global
Time:
A.E. Chicheva, E. F. Molevich (Russia)
„Concepts and Forms of Cultural Globalization”
(.236-252) is being focused upon the
contemporary interpretations of the essence of
globalization, as seen from an economic and
politic angle, but also from a socio-cultural
viewpoint.
D. Bunzi (United Kingdom) „Globalization
in Reverse?” (p. 253-260) puts protectionism and
free market against each other, in the general
context of globalization, considering that, in fact,
the free market had fueled the beginning of the
international ﬁnancial crisis. He also stated that
SIMPOL (Simultaneous Policy) is a „unique
global campaign which allows citizens to use
their votes in a completely new way, to drive the
world’s politicians onwards implementing the
right global solutions – simultaneously”.
M. Davis (United States of America) „The
Era of Catastrophe? Geologists Name New Era
After Human Inﬂuence on the Planet” (p. 261271). The author anticipates the evolution of our
world, in the new situation that we ﬁnd ourselves
into, with a global warming, relocated species, the
necessity of a post-carbon economy, poverty and
many other similar problems.
K. N. Ermolaev (Russia) „Overcoming the
Boundaries in Capital’s Transnational Movement:
Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu“

https://biblioteca-digitala.ro

Boundaries and Transitions. Social Innovations in Cultural Process. Dedicated…
About Fictitious (Title) Form existence of
Capital” (p. 272-287). This kind of capital, in its
special form of existence, had opened its new
movement opportunities in the globalized world.
S. N. Folomeev (Russia) „Boundaries and
Transitions between Dogma, Hypothesis, Day-today Realities: German Social Democracy at the
End of XIX-at the Neginin of XX About Fatal
Impendent Downfall of Capitalist Regime” (p.
288-313). The mentioned article renders the
conceptions of Marx and Engels about
impendence of capitalism destruction, along with
some arguments of their opponents, fact that are
considered still actual in the today world.
I. V. Nemtev (Russia) „Mythology of War in
Modern Culture. Boundaries and Transitions” (p.
314-326). The author points out aspects regarding
the evolution of war, as concerns its meaning,
function and message, which differ in the
contemporary world, when compares to what it
was in the past societies.
A. I. Belkin (Russia) „Dynamics Deviant
Behavior and Psychological Borders of the
Person” (p. 327-337). The paper is focused upon
the psychological borders between the person and
the surrounding world, but also upon the optimal
borders and communication with deviant persons.
Part III. Boundaries and Transitions in
Discourse of Social and Pedagogical Knowledge:
V. N. Naseldkov (Russia) „Disciplinary
Boundaries of Bioethics and Professional Medical
Ethics: Differences and Coincidence in Pedagogical Discourse” (p. 340-362). The paper reviews
some boundaries and differences existing between
theoretic comprehension and social application of
bioethical values in the context of medical
education.
D. A. Stringer (United Kingdom) „Euthanasia: Culture at the Crossroads” (p. 363-364).
The author takes an attitude about disrespect of
the old values and traditions, considering this as
a kind of euthanasia of the people and „cleaning”
of the things.
A. G. Reshetov (Russia) „Information Nature
and Functions of Measure” (p. 365-379). The
author makes and attempt for explaining the
measure as a phenomenon together with its
characteristics, which exert a certain inﬂ uence
upon the social life, also provided examples from
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using measurements „in science (metrology),
culture and social development”.
E. N. Ryabinova (Russia) „One of Methods
of Teaching Information’s Structuring” (p. 380402). The paper is focused upon the cognitive
legels and views their borders when creating a
mathematical model of teaching and learning.
R. Hopkins (United Kingdom) „Transition
Culture as the Object of Social Projecting and
Multicultural Activity” (p. 403-411). The author
discusses the permaculture in an emerging culture
that outlines itself in the challenging situation of
our time, when humanity had gone too far, being
close to a catastrophic collapse.
Permaculture (permanent culture) is a „tool
kit”, comprising an assemblage of elements that
helps people to transform the today agriculture in
a functional and sustainable system.
F. Ward, L. Brown (United Kingdom)
„Transition Together: Initiative and Resources”
(p. 412-418). This is a project that tries to bring
together as many people as possible, in order to
change heir way of life and improve its impact
upon surroundings.
M. L. Niushenkova (Russia) „Methodological
Bases and Professional Boundaries of Manger’s
Social-Cultural Activity” (p. 419-433). The paper
considers the manager activity together with its
cognitive, methodological and moral aspects, but
also with its impact in the society.
M. M. Melnik, V. M. Nesterenko (Russia)
„The Forming of Intellectual Information
Supportive of Innovative Activity in Condition of
Development of Society of Knowledge” (p. 434448). The authors have focused upon formation
of the intellectuals, but also upon informational
support, that helps them in a fast adaptation to the
quick-changed environment.
V. N. Mikhelkevich, V. M. Radomsky
(Russia) „Morphological Analysis –Synthesis as
Effective Method of Structuring of Multicluster
Information in Search of New Ideas and
Solutions” (p. 449-457). The authors deal with
morphological and didactical means used for
making new concept „of creative education and
intellectual development”.
E. Y. Shehovtsova (Russia). „The Heritages
and the Innovations in the Forms of the Cultural
Young Leisure: the Social Aspects” (p. 458-462).
The author takes into consideration the humanistic
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and also the spiritual values, very important in the
context of the social and cultural changes
appeared in today Russia, for modeling a creative
personality and social responsibility among the
youth, by leisure and creativity activities.
I. G. Razuvaev (Russia). „Transformation of
Approaches to Socio-Economic Policy during the
Crisis.” (p. 463-467). The author considers that

the power of an economical system lies in the
ability of creating new knowledge and, moreover,
to apply it in practice. This is why, the expenses
for the total policy are being a national priority.
The volume ends with the list of the
participant, both in Russian (p. 468-470) an in
English p. 471-473).
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Cristian Schuster, Raluca Kogalniceanu,
and Alexandru Morintz – The Living and the Dead:
An analysis of the relationship between the two
worlds during Prehistory at the Lower Danube
Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2008, 132 pgs. plus 60 ﬁgs.

David Monsees

This pithy
book contains
a wealth of
data. It
examines the
connections
b e t w e e n
settlements
and funerary
complexes
located in
Romania, and
occasionally
in bordering countries. The time span begins with
a brief section on the Mesolithic Period (ca. 80006500 B.C.E.) in the Iron Gates region of the
Danube, then deals in much greater depth on the
Neolithic Period through the Early Iron Age
(Middle Hallstatt). The exhaustive review of prior
excavations, available largely only in the
Romanian language, covers over 31 pages of cited
literature and additional information garnered
from participants in unpublished excavations.
Such unique information makes this book an
invaluable resource for libraries and researchers
interested in the prehistoric cultures of Romania.
The discussion is organized by time period,
culture, and location. A useful table (Fig. 38) of

grave/settlement pairings for the Mesolithic
through Late Chalcolithic Periods is organized by
period, culture, site, cemetery characteristics and
relationships of cemetery/settlement pairs. Type
of settlement, size, and other settlement
characteristics are given. Cemetery data include
spatial relation to the settlement (if any), funerary
structures, inhumation vs. cremation, age of
inhumation, sex, body position and orientation,
location of individual graves within the cemetery,
grave goods, etc. The text is supported by 60
ﬁgures which include maps, a table, photographs,
and drawings. Of course, the full range of
information does not exist for all excavations,
especially from the older publications. When
appropriate, the authors review the plausibility of
prior interpretations of the data. The penultimate
chapter considers the relationships between
settlement founding and funerary practices,
drawing from documented ethnographic data on
pre-communist Romanian folk traditions and
archaeological findings. In the concluding
chapter, the authors discuss limitations to the data,
summarization of some data across time period
and temporal trends in practices. This is an
important initial work which deserves a place on
any professional bookshelf.
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John Collis – European Iron Age
London and New York 1984

Student Bereandă Cristian, Master II, Metode în Arheologie

În primul capitol, autorul trece în revistă, in
mod critic, principalele viziuni arheologice de
până la epoca sa: după Hesiod cu a sa epoca de
aur, la concepţia lui Thomsen, privitoare la
împartirea în cele trei epoci tehnologice – Three
age system, apoi conceptul privind superioritatea
civilizaţiei de sec XIX faţă de alte civilizatii
trecute sau contemporane, concepţie ce a dus la
ideile lui Kossinna care la randul lor au preﬁgurat
ideile naziste, apoi cea oarecum contrara, “ex
oriente lux” precum şi discuţia contradictorie între
difuzionism şi autonomism. În ﬁne critică şi idea
contemporană lui, în legatură cu “change culture”,
autorul considerand că schimbarea culturala este
cauzată de diferite variabile cum ar ﬁ comerţul,
ideologia, structura socială etc, variabile care pot
acţiona diferit . Dar a vedea complet situaţia este
imposibil în cazul culturilor arheologice . Adesea
limitarea de cunoştinţe este dată de modalitatea
de lucru a arheologilor, de exemplu prin concentrarea asupra unui singur aspect, ignorandu-se
“contextul total”. Lucrarea îşi propune să surprindă astfel de schimbări chiar în epoca în care
“civilizaţia europeană îşi capătă forma” bazanduse mai ales pe o pregatire de geograﬁe şi antropologie decât pe tradiţiile arheologiei mediteraneene.
Apoi pune în discuţie valabilittatea unor concepte
tratate diferit de către istoricii “clasici” si antropologi şi asta în funcţie şi de generaţia şi tipul de
arheologie. Drept care autorul consideră că e
necesar să discute “atitudinile de bază“ după care
perioada va ﬁ investigată. Ca urmare în subcapitolul “ Mişcarea populatiei şi etnicitatea”,
dezbate problema etnicităţii unor artefacte, luînd
ca exemplu cazanul de la Gudenstrup, considerat
în general celtic şi pe care în ansamblu autorul îl
consideră fabricat mai degrabă in Dacia (?!) şi
care prezintă multiple şi variate aﬁnităţi culturale,
inclusiv reprezentări de elefanţi, etc.(autorul vede

asemanari cu reprezentarile de pe paharele de
argint getice). Concluzia este că la asemenea
obiecte (de prestigiu) trebuie sa ne ferim a le da
o atribuire etnică.
In subcapitolul “Difuziune” autorul critică de
la început teoriile difuzioniste extreme, a la Thor
Heyerdahl. In al doilea rând, deşi vedem difuzându-se idei sau tehnici nu putem deduce de ce
se difuzeaza şi ce rol joacă acea noutate în noul
context, de exemplu un cuţit poate ﬁ un obiect de
uz comun într-o societate iar în alta acelaşi cuţit
poate avea rol de obiect de prestigiu. Un exemplu
real al situaţiei: vasele de bronz din Italia ajunse
în sudul Germaniei în secolul VI i.Hr. Ca urmare
trebuie studiat contextul şi rolul şi mesajul pe care
elementul difuzat îl poartă. Detaliind apoi la
epoca studiată autorul arată că în epoca ﬁerului
difuzia s-a produs în direcţii diferite de la est la
vest, dar şi invers, din Britania spre Europa Centrală. Totuşi anumite aspecte pot ﬁ urmarite mai
clar, de exemplu răspândirea roţii olarului de-a
lungul Europei din Grecia până în Scandinavia.
Lentoarea răspândirii (care dureaza cca. 1000 de
ani între cele doua zone) este explicată de Collis
prin lipsa unor structuri sociale care să susţină
producatori specializaţi şi lipsa unei clientele de
elită care sa susţină o piaţă de desfacere. Pe de
altă parte, motivele artistice de exemplu, pot ﬁ
purtate odata cu tehnologia metalurgică dar pot ﬁ
şi expresia unor mituri pentru a justiﬁca dominaţia
unei familii, de pildă. În cazul comerţului trece în
revista cele trei tipuri: la mare distanţă, uşor de
detectat arheologic, cel interegional şi cel local,
arătând multitudinea de factori şi situaţii care pot
apărea de la caz la caz. La comerţul la mare distanţă şi cel regional apare în primul rând problema în legătură cu grupurile care fac comerţ din
societate, deci cine controlează comerţul. Apoi
apare diﬁcultatea de a discerne bunurile importate
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de cele imitate. Comerţul local a fost mai putin
studiat,(Sahlins, Polanyi) deşi acesta poate avea
forme foarte complexe de la troc la daruri cu
diverse ocazii, dar este mai greu de surprins
arheologic.
In privinţa structurilor sociale, autorul arată
că preia terminologia şcolii antropologice “evoluţionare” americane- Service şi Fried. Fried împarte tipurile de societăţi în grupuri (bands),
triburi şi chiefdoms, acestea din urmă ﬁind greu
de distins din punct de vedere arheologic de
“statele arhaice”. Când are loc dominarea unor
state de către altele se poate folosi termenul
“imperiu”mai ales dacă statele supuse sunt
diferite etnic. Service foloseşte alte denumiri,
pornind de la statutul în societate şi cum e dobândit - ranked society, stratiﬁed society ce corespunde celui de chiefdom sau stat arhaic. Autorul
arată de ce sunt necesari termeni clari –de exemplu basileus a semniﬁcat de-a lungul timpului de
la simplu rege local până la împarat bizantin.
Aceste clasiﬁcari nu ne spun însă nimic despre
cum funcţionează societatea la nivel individual.
Apoi dă ca exemplu numărul şi calitatea bunurilor
din morminte care pot indica atât starea materială
a defunctului sau doar un comportament social al
grupului respectiv. Când apar diferenţieri sociale
trebuie ştiut ce le-a provocat. Apoi dezbate problema “organizării spaţiale”. De regulă cercetatorii
caută să aﬂe mai întâi dacă există o concentrare a
activităţilor politice economice etc. ale societăţii
studiate - central place activities.Adesea aceste
concentrări nu există sau sunt greu de detectat. De
regulă concentrarea activităţilor apar la nivel de
chiefdom, dar chiar şi la orasele port, acestea
controlează o arie de teren mai largă. Apar astfel
trei tipuri de sisteme de centralizare în cazul
oraselor (central-place systems): cel dendritic, în
care oraşul exploatează aria din jur prin intermediul unor noduri –centre secundare sau chiar
terţiare, al doilea, central solar place, în care
oraşul (care poate ﬁ un oppidum in epoca ﬁerului)
controlează direct, prin monopol, o aria largă ce
îi oferă resurse prin comerţ sau industrie . La al
treilea nivel apar centre subsidiare care ofera pieţe
pentru mărfurile agricole şi industriale, adică
“zona centrala” nu mai are monopol.
In subcapitolul referitor lacronologie, autorul
trece în revistă principalele metode de datare pe
ﬁecare zonă, cu reliefare a importanţei Egiptului

şi Greciei pentru zona sudică dar si clasiﬁcarilor
lui Reinecke (care-l preia pe Hildebrand) pentru
Europa Centrală şi pe care Collis le preia. Autorul
dă şi un tabel cronologic, sincronic a unor zone
ale Europei şi al Orientului Apropiat. In tabele în
afară de împărţirile cronologice binecunoscute,
marchează şi momentele apariţiei fierului, a
“orientalizării “ şi “urbanizării”.
In Capitolul II, autorul începe cu scurta
descriere a diverselor aspecte ale epocii bronzului,
caracterizată printr-un comerţ la diverse distanţe,
în special cu metale, dar şi chihlimbar. Deasemeni
arată cum fenomenul stratificării sociale se
desfăşoara de-alungul acestei epoci, accentuând
asupra situaţiei din spatiul egeic şi descriind pe
scurt evoluţia unor artefacte ca spadele.
Urmează un subcapitol dedicat “Originii
metalurgiei ﬁerului”. La inceput autorul dă detalii
tehnice şi comparaţii privind obţinerea diverselor
metale. Autorul se întreabă de ce nu s-a trecut mai
devreme la folosirea ﬁerului, şi sugerează ca sunt
necesare tehnici mai soﬁsticate (de carbonatare
de exemplu) pentru a obţine un aliaj de ﬁer mai
dur ca bronzul (în opinia sa, obţinerea temperaturii de reducere a ﬁerului cu mangal -1100 * C
- nu este dificila !) şi susţine că la obţinerea
ﬁerului nu era nevoie de un nivel tehnologic care
să nu ﬁ existat în mileniul III î.Hr. (p. 30). Prezintă apoi primul obiect de fier –un pumnal
descoperit în mormântul aristocratic K din
necropola de la Alacha Huyuk, nu departe de
viitoarea capială hittita Hattusa.Datarea complexului: cca 2500-2300 i.Hr.Mormântul conţinea
şi obiecte de bronz cu intarsii de argint, ceea ce
indica deja o metalurgie foarte avansată. Cuneiformele din secolul XVII î. Hr gaăite în zonă arată
că ﬁerul era de cinci ori mai scump ca aurul (p.
32). Alte surse despre raritatea ﬁerului ca material
“regal” sunt citate : scrisoarea lui Hattusilis III
(1275-1255 i.Hr.) către alt rege şi pumnalul din
mormântul lui Tutankhamon. Apoi menţioneaza
dispariţia statului hittit (cca 1200 î. Hr.) ca moment al difuzării ﬁerului, indicând zona Greciei
ca primă zonă în care fierul apare în cantităţi
notabile ca producţie. Acest moment coincide cu
“Sfârşitul Greciei Miceniene” care este şi titlul
următorului subcapitol. La început autorul trece
ăn revistă diversele cauze care au dus la decăderea
civilizaţiei din spaţiul mediteraneean după 1200
î. Hr. Aici autorul critică pe drept cuvânt unele
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concluzii luate pe baza strict a descoperirilor de
teren, de exemplu, o scădere de 10 ori a cantitaţii
de ceramică nu înseamnă în aceeaşi măsură şi cea
a populaţiei şi dă ca exemplu Sparta unde nu apar
evidenţe arheologice până în sec. VIII î.Hr. In
acest sens autorul conchide că nu întreaga
civilizaţie greacă veche colapsează ci se menţine
în anumite centre şi de aici se întinde şi spre alte
zone, cum ar ﬁ sudul Italiei. (p 34). Subcapitolul
“Metalurgia fierului în Grecia“ arată raritatea
ﬁerului în Helladicul târziu III – în general obiecte de podoabă găsite în morminte. În subcapitolul
“Grecia Proto-geometrică” prezintă apariţia
generalizării ﬁerului poate şi din cauza – susţine
autorul – izolării faţă de sursele de cupru şi
cositor (p. 36). In alte zone (Macedonia) se
găsesc obiecte de bronz şi se observă trecerea la
incinerare şi evidenţe mai slabe de stratificare
socială. Apoi face unele consideraţii despre “Late
Bronze age Europe” arătând diversele lacune de
informaţie, dar concluzionând că nu au avut loc
mari migraţii de populaţii în această epocă.
În al treilea capitol, The Reawakening in the
East, reîncepe din nou cu Lumea Greacă, arătând
importanţa fenicienilor ca sursă de inspiraţie, dar
şi a colonizării greceşti ca modalitate de răspândire a unor modele. (in The Ninth Century). Urmea ză apoi Greece and Cyprus in the Eighth
Century. In această perioadă datările sunt mai
precise, datorita inscripţiilor din Orient şi a legăturilor comerciale foarte strânse – se dă ca exemplu răspandirea cazanelor. Apare o stratificare
socială mai mare, în sensul ca apar morminte
sarace în grupuri dar şi morminte fastuoase cu
obiecte de metal aduse de la mari distanţe (p. 51).
Se pune în evidenţă şi importul de minereu de ﬁer
de la distante de sute de Km, de exemplu din
insula Elba către zona etruscă. Se observă deasemeni creşterea populaţiei şi apariţia oraşelor mari.
(p.58). In subcapitolul urmator - Italy in Eight
Century, pune în evidenţă inﬂuenţa feniciană şi
greacă în formarea noii civilizaţii, elementele
ﬁind preluate de populaţia locală. Totuşi cercetările s-au concentrate asupra Etruriei unde procesul de urbanizare era mai avansat, şi unde se
surprinde trecerea de la Villanovian la “etrusci
clasici” (p.60). Se oservă în continuare accelerarea
diferenţierii sociale. Concluzia capitolului este că
Italia a fost în acea epocă mai mult o putere
terestră, de asemenea autorul conchide că etruscii

erau un popor indigen, dar care au suferit
aculturaţie prin intermediul comerţului. (p. 61)
Capitolul patru – TheTrade Explosion- începe
cu o descriere a situaţiei polisurilor greceşti şi a
coloniilor, apoi în subcapitolul Etruscan Civilisation, descrie situaţia din Etruria unde apare
cultura etruscă în jurul anului 700 î. Hr., făcând
comparaţii cu cea din Grecia. Autorul trage o
serie de concluzii de natură socială şi politică pe
baza însă a surselor scrise sau a surselor epigraﬁce
(p. 66).In capitolul Situla Art, arată procesul de
orientalizare a stilului artistic, deşi originea situlei
este in Europa Centrală (p. 70)
În ﬁne urmează capitolul Central and Western
Europe in the Seventh Century, în care dezbate
problemele culturii Hallstatt. E de parere ca ﬁerul
se impune gradual, la început în paralel cu
bronzul deoarece era un metal de prestigiu, apoi
tehnologia era deţinută de anumiţi meşteri
calificaţi.(p.74) Apoi descrie situaţia siturilor
arhelolgice din centrul Europei. In subcapitolul
Hallstatt D 600-574, arată unele schimbări,
produse prntre altele de pătrunderile sciţilor până
în centrul Europei, de fondarea Marsiliei ca un
centru de iradiere a culturii greceşti în Occident,
iar stratiﬁcarea socială continuă, existând necropole cu tumuli.Sustine că grecii faceau comerţul
prin Galia (p.84), inclusiv la Heuneburg văzând
o probabilă prezenţă unor meşteri greci.Dupa ce
încearcă să reconstituie comerţul epocii (p. 94)
ajunge la concluzia că populaţiiile Europei Centrale ajunseseră în stadiul de chiefdoms complexe
(p. 99), concentrarea puterii găsindu-şi expresia
în mormintele cu inventar bogat, inclusiv de
femei, însă o societate dependenta de schimburile
cu zona mediteraneeană. La începutul secolului
V, această societate colapsează. Totuşi, conchide
autorul, comerţul nu a fost cauza principală a
centralizării acestei societaţi.
Capitolul V, The Tide Turns, începe cu descrierea societăţii clasice greceşti, apoi a celei
Italice, şi apoi a celei din nordul Italiei şi sudul
Franţei. Apoi vorbesşe despre “Orientalizarea în
centrul Europei – La Tene A”. Autorul discută
despre prabuşirea centrelor de putere din Hallstattul tarziu (gen Heuneburg) fără a indica însă o
cauză. Printre schimbarile apărute - roata olarului,
şi noi modele artistice, orientale. In fine abia
acum “apar” celţii. Subcapitolul La Tene B-C, the
Age of Migration, se referă mai întâi la atcurile
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date de celţi către Italia si apoi catre Grecia în
secolele IV-III. Arată însă că populaţia celtică are
origini mai vechi, şi pune invaziile din La Tene
pe seama dezmembrarii chiefdom-urilor din
Hallstatt la sfârşitul sec.V (p 126-127).Vorbeşte
apoi despre răspândirea stilului Waldagesheim,
de-a lungul Europei.
Capitolul VI discută despre ridicarea Italiei
ca un centru de răspândire de elemente culturale,
şi chiar de dominare politică. În subcapitolul La
Tene C, second Century BC, arată despre dezvoltarea comerţului apoi în urmatorul descrie
problema The Oppida, pe care autorul le considera
ca un fel de oraşe –stat, pornind de la descrierea
lui Caesar. Nu încearcă să discute procesul
apariţiei lor. Este neclar şi ce fel de populaţie trăia
aici şi cum funcţiona comerţul (p.154)
Ultimul capitol, The Roman Empire and
Beyond, începe cu o scurtă prezentare a cuceririlor
romane pînă la sfârşitul secolului I d.Hr.Apoi
începe o descriere a Britaniei celtice, punând
accent pe legăturile (migraţii, comerţ ) cu continentul şi apoi într-un alt capitol a Germaniei.
Lucrarea se încheie cu subcapitolul The impact of
conquest, în care face o serie de consideraţii
asupra aspectelor ocupaţiei romane, concluzia
ﬁind că ocupaţia romană a dus la o creştere în
“living standards”.
Lucrarea conţine şi o bibliograﬁe amplă şi un
index de nume proprii şi termeni.
În concluzie, autorul a vrut să ofere o imagine
completă a Epocii Fierului în Europa, de la 1200
î.Hr., şi chiar mai înainte, până la cucerirea
romană şi după. Dintru început se vede că un
asemenea demers este prea amplu şi riscă să
devină superﬁcial în 180 de pagini, cât cuprinde
textul, cu tot cu imagini şi textele aferente. În al
doilea rând ca maniera de abordare, contrar a ceea
ce a aﬁrmat la început, autorul se bazează tot pe
tradiţiile arheologiei mediteraneene. Acest lucru
face ca, practic autorul să dezbată problemele de
conţinut doar pe zona Greciei, Italiei şi cea a
centrului Europei. Zona estului Europei este
amintită tangenţial. La fel Scandinavia si Peninsula Iberică. Deşi la început face analogii între
cazanul de la Gudenstrup şi coifurile getice, la
capitolul dedicat La Tene-ului, nu mai aminteşte
nimic de ele sau de culturile din zonă. Britania
însaşi este tratată la sfarşit, în cadrul capitolului
dedicat cuceririi romane, la fel şi Germania,

autorul parcă amintindu-şi că a pomenit prea
puţin de aceste zone de-a lungul cărţii. (în special
la Britania, referirile au fost tangenţiale până
atunci). In al doilea rând autorul se centrează pe
comerţ ca factor principal al schimbărilor
tehnologice, artistice, sociale, etc. De exemplu el
susţine că datorită comerţului s-a ajuns la concentrarea puterii politice (p.173). Acordă mai puţină
importanţa fenomenului migratoriu, iar când
pomeneşte de migraţii se referă la invaziile celtice
din secolele IV-III. Evident că de-a lungul celor
cca. 1300 de ani au fost şi altele, cel puţin la fel
de ample, pe care unele nici nu le cunoaştem,
poate. În acest context nici nu e de mirare că
autorul susţine, de exemplu, originea indigenă a
etruscilor care doar s-au “aculturalizat sub
inﬂuenţe orientale”, în special feniciene. Această
teorie este combătută de alţi autori inclusiv pe
baza unor texte antice. Despre migraţia scitică
aminteşte tangenţial, fără să arate că şi sciţii au
avut un rol în răspândirea anumitor elemente
culturale mai ales în estul Europei, zonă pe care
autorul practic o neglijează, la fel ca şi cea tracică. Chiar şi consideraţiile privind metalurgia
ﬁerului şi a modului în care s-a răspândit rămân
discutabile. Contrar a aceea ce aﬁrma la început
autorul, ﬁerul e un metal mai greu de topit decat
cuprul. Pentru a–l aduce la un punct de topire
corespunzător temperaturii produse de arderea
mangalului, se adăuga pilitură de oase sau calcar
– acesta ﬁind de fapt unul din secretele metalurgiei
fierului. Cât priveşte întârzierea răspândirii şi
folosirea în paralel a bronzului, cauzele pot fi
multiple nu neaparat că ﬁerul era un metal de lux
(dimpotrivă un avantaj era că e mai accesibil ca
bronzul). Ca mod de răspândire a elementelor
culturale autorul neglijează darurile (care pot
apărea în mormintele luxoase – cazul de exemplu
al cazanului de la Vix pe care el îl considera un
produs adus de negustorii greci), prada, tributul
(celţii erau o populaţie razboinică, dominantă) şi
nu în ultimul rând simpla imitaţie. Această situaţie
poate apărea în cazul zidului de la Heuneburg,
(sau chiar la murus dacicus de exemplu, fara a
necesita meşteri greci – un asemenea sistem de
construcţie nu are nimic secret). Ca modalitate de
abordare ştiintiﬁcă, autorul foloseşte atât informaţia arheologică cât şi cea literară sau epigraﬁcă
în unele cazuri, ceea ce duce la o prezentare
exhaustive cand informatia este abundenta.
Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu“

https://biblioteca-digitala.ro

John Collis – European Iron Age

101

Pe ansamblu, unele probleme apar în carte
foarte bine tratate, altele sunt complet eludate,
inclusiv de exemplu originea celţilor, naşterea
chiar a culturii La Tene, nu apare clar explicata
etc. Cum am spus, autorul are scuza că s-a angajat
la un demers foarte amplu. In plus să nu uitam că
lucrarea este scrisă în 1984 şi de aceea unele
abordari par acum depăşite. Un punct tare al
lucrării îl reprezintă imaginile cu comentarii
ample, şi hărţile, evident punând accent tot pe
Europa Mediteraneeană şi Centrală.

Ca o concluzie, lucrarea este utilă prin modul
în care autorul pune cap la cap informaţiile, prin
felul în care caută explicaţii unor situatii conjuncturale complexe şi chiar pentru concluziile de
ordin general, dacă ne referim la Europa Centrală,
cu unele lacune, date evident de amploarea şi
complexitatea problemelor. Lucrarea este indispensabila pentru cei care vor să studieze epoca
fierului, şi de-a lungul timpului, în mod clar a
influenţat diverse opinii stiinţifice, iar unele
explicatii date în lucrare rămân valabile şi astăzi.
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