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Realizarea fişei de topografie arheologică necesită fără îndoială o
cercetare complexă şi dificilă atit sub raportul investigaţiilor de 01·din
documentar cit şi a celor de teren, precum şi a prelucrării şi selectării
surselor informati,·-documentare şi a datării materialului arheologic
descoperit. :\cti\·itatea de informare documentară şi de teren face p3rte
organică din activitatea de cercetare. care determină, ală<turi de alţi
factori. nu numai dimensiunile şi calitatea fişei, dar şi urmărirea uno1·
teme complexe de im·estigare. Complexitatea fişei de topografie arheologică implică o cercetare interdisciplinară. care nu poate fi re:ilizaU't
decit printr-o informare de ordin geografic. 'topografic, toponimic, istoric,
demografic şi arheologic. necesară elaborării unui sistem de principii
şi metode de im·estigaţie adecvate întocmirii fişei. Aceasta implică mă
suri de studiere şi organizare a transferului de informaţii nu numai pe
tra..,eul generare-diseminare-receptare ci şi în toate momentele şi fazele
care impun completmea fişei. Fiind o disciplină relativ nou constituită,
topografia arheologică se situează la interferenţa dintre ştiinţele istorice.
geografice şi cele exacte, cu care realizează legături intime. E·J face
upel la concursul lor şi totodată constituie o sursă de informare complexă pentru alte ştiinţe.
Pentru o mai bună informare şi deprinderea unor metode proprii
de lucru. este necesară, pe de o parte, cunoaşterea cercetărilor pe plan
european in acest domeniu, iar pe de altă parte, consultarea monografiilor arheologice, a celor geografice precum şi a periodicelor de specialitate. In acest sens, în raporturile directe ce se stabilesc înt1·e cel
care întocmeşte fişa şi cantitatea şi calitatea informaţiilor cerute de rubricile acesteia inten·in, în diferite etape ale întocmirii ei, o serie de bariere ale transferului de informaţii din domenii diverse (bariera necunoaşterii. a limbajului contrrolat ştiinţific, a orizontului pregătirii).
Dar, ceea ce este hotărîtor, pentru elaborarea unei fişe este înţelegere:J
caracterului unitar al activităţii şi necesitatea de a stabili o strategie
a informării (informarea periodică organizată, prelucrarea permanentă
a cunoştinţelor acumulate). Concepţia şi realizarea unei asemenea fişe de
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topografie arheologică presupune cunoaşterea laturilor metodologice,
care cuprind atit un sistem de principii, cit şi unul de metode necesare
întocmirii .fişei de evidenţă.
La baza acestui sistem de principii şi metode stă, în primul rînd,
metoda observaţiei directe, realizată atit în cadrul documentărilor, cit
şi a celor de teren. Dintre principiile care stau la baza întocmirii fişei
de topografie arheologică, relevăm pe cele mai importante :
FISA DE TEREN

1. LOCALITATEA
2. LOCALIZAREA LOCULUI
3. DESCRIEREA GEOGRAFICA ŞI GEOMORFOLOGICA
4. ASPECTUL SUPRAFEŢEI SOLULUI
5. HIDROGRAFIA
6. VEGETAŢIA
7. TIPUL DE SOL
8. ÎNTINDEREA AŞEZARII
9. 1 PUNCTE DE REPER FIX IN TEREN
10. STAREA DE CONSERVARE A AŞEZARII
11. NUMELE PERSOANEI CARE A F ACUT DESCOPERIREA
12. EXPLOATAREA CONTEMPORANA A ZONEI
13. PROPRIETARII ANTERIORI ANULUI 1962
14. PERSPECTIVELE ARHEOLOGICE ŞI TURISTICE
Fig. I

1. Principiul divizării, axat pe ·clasificarea şi regionarea reliefului
din zona cercetată, aceasta constînd din analiza hărţilor topografice, cadastrele vechi şi noi, în vederea zonării şi familiarizării cu semnele convenţional-e, dar şi de studiere a formelor de relief, a reţelei hidrografice,
3 vegetaţiei, a solului, .precum şi a altor elemente social-economice cancterh;tice zonei.
2. Principiul repartiţiei spaţiale, pe baza căruia se urmăreşte în
primul rînd stabilirea masei elementelo1· componente sau a celor dominante din teren precum şi zonalitatea intra sau azonalitatea geografic-ă
a răspîndirii urmelor de 2ultură materială pe formele specifice de relief.
3. Principiul scalării (scării), necesar pentru cunoaşterea şi reprezentarea spaţiului zonal analizat, fie în detaliu. fie în general, pe diferi te trepte taxonomice de relief.
4. Principiul structuralităţii, impune cunoaşterea noţiunilor ştiin
ţifice specifice, legate de ,toponimie, geografie matematică, arheologie, necesare completării ·rubricilor din fişă.
5. Principiul conexiunii, presupune că la baza oricărui fenomen
istoric şi geografic din zonă trebuie avută în vedere corelaţia sa cu
celelalte fenomene, cu care vine în contact atît în spaţiu, cit şi în
timp.
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6. Principiul cauzalităţii este indispensabil în întncmirea fişei, el
conducîndu-ne la stabilirea corelaţiilor dintre mediul geografic .şi cel
]storic. RelevîilJd o serie de aspecte ca : cele legate de proprietarii anteriori, de exploatarea contemporană a locului, de valorificarea turistică
a zonei, de efectuarea unor săpături arheologice prioritare şi de urgenţă,
acestui principiu i se impune o tratare riguros ştiinţifică.
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7. Principiul cronologic impune ca orkărui fenomen istoric care
se petrece şi evoluează ffn timp ă i se .precizeze foarte bine d atare a şi
succes iunea cu lturilor m ateriale de ,pe a'Ceeaşi s upra faţă, m arcată sau
s ă p ată.

8. Principiul cor e lării docum entare cu cerc e tările de teren ne co n~
duce l a des:cri·e re şi comparaţi·e, la explicare, a nali ză şi s intez ă a tutuwr d ate'lor adunate, a1V.înd drerpt scop finalizarea teoretkă şi pr acUcă
a fi.şei d e topogrnfie arheologică.
Jn baza principiilor •enunţate m ai sus, putem stabili cîteiva elemente metodologi ce, practice, d e întocmire a fişei de top ografie arheologi• că . In acest s ens, se pot distinge trei ·e tarpe , pi nă la finalizare a fişei,
fiecare et ap ă aviî-I11du-şi metode şi pr incipii p roprii de cercetare.
ETAPA I A Documentarea prealabilă prospectării, care cuprinde mai multe faze de lucru, cu metode sipe ci<fice de cercetare.
1
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taţiei

1) Regionarea zonei geografice de cercetat şi depistarea documencartografice. Analiza hărţilor topografice (1 : 25.000) a celor ca-

dastrale vechi şi noi. a hărţilor pedologice. a celor biogeografice şi chiai·
geologice. Procurarea ridicărilor topo. dacă s-au efectuat în zonă.
2) Investigarea documentară devine reală numai prin confruntarea directă cu necesităţile exacte de informaţii cerute de irubricile fi~ei
(anexa IV). Identificarea şi selecţionarea surselor documentare impun
cunoel.'?terea obiectivului arheologic supus cercetării, extinderea informării la surse diverse de documentare, nivelul de organizare a muncii
de cercetare şi fişare. Sursele de informare necesare întocmirii fişelor
pot fi clasificate în trei tipuri :
- primare, care pot fi : corpusul de documente, publicaţii şi periodice arheologice. raportate de cercetare. lucrări statistice, şi cu caracter toponimic) ;
- secundare, din care fac parte, dicţionarele. repertoriile bibliografice. monografiile săteşti. listele cu rezervaţiile arheologice anterioare anului 194-1 şi cea din anul 1955;
- terţiare, în rnre se includ planuri de săpătură. hărţi, fotografii.
ridicări tapo. consultarea fişelor arheologice cu obiecte descoperite pe
locul cercetat şi informaţiile verbale provenite de la alţi cercetători.
ln activitatea de informare curentă aceste tipuri de surse se interferează permanent. Aceasta ne conduce la stnbilirea a cel puţin patru
('Ondiţii necesare de acces la sursele documentare : capacitatea sele:·tivă.
formaţie poliglotă, orizont ştiinţific larg şi capacitate de selecţie şi
sinteză.

Pregătirea metodologică a acestei prime etape este hotărîto::ire
pentru bunul mers. a celei de a doua etape de luC"ru, căci esenţialr.ienle
râmine să ştim ce căutăm şi să stabilim cum căutăm.
ETAPA II-A Prospectarea terenului (perieghezele). După ce tn
prealabil. documentaţia a fost adunată şi preiucrată. extrăgîndu-se informaţiile necesare intoomirii fişei (în acest sens este bine să se întocmească un fişier alfabetic pe sate. pentru stocarea informaţiei în
mod separat). începem a cerceta terenul prin perigheze. Şi în cadrul
<1cestei etape distingem mai multe faze. cu metode diferenţiate de lucru.
1) Echiparea şi pregătirea uneltelor de lucru: hărţi topografice
şi cadastrale. busole, rigle, ruletă, ghem sfoară (300 m), echer, c::irnet
de teren, teodolit.
·
2) Deplasarea şi contactul cu autorităţile : constă din convorbiri
purtate cu cei care cunosc istoria locului, privind valorificarea monumentelor arheologice şi istorice din punct de vedere ştiinţific şi turistic.
a constituirii unor muzee săteşti sau şcolare etc. Consultarea unor monografii în manuscris. aflate la şcoală sau la Consiliul popular, registre,
acte. colecţii şcolare şi particulare de obiecte arheologice etc. Discuţii
;:isupra toponimelor actuale, existente în zonă, notarea şi car.tarea lor.
3) Cercetarea zonei propriu-zise, care constă din : observaţii geografice şi geomorfologice asupra microreliefului din zonă ; recoltarea
vestigiilor arheologice de pe suprafaţa cercetată ; măsurarea suprafeţei
cu urme de cultură mateirială faţă de un reper fix, sau dacă supra.faţ~
este mică ca întindere, se poate marca şi măsura ; marcarea pe harta
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topografică şi cea ca<lastrală a punctului de cultură materială prin detenminarea coordonatelor geografice şi rectangularre ; măsurarea lungimilor ; determinarea ariilor ; completarea fişei de teren (anexa I privind solul. vegetaţia, exploatarea contemporană, hidrografia etc; ridicări topo expeditive (determinarea pe hartă a punctului de stat, efectuarea unui tur de orizont, jalonarea unui aliniament, determinarea
unor puncte prin procedeul intersecţiei, măsurarea unghiurilor verticale etc.) ; fotografierea zonei în care, în mod obligatoriu, trebuie să
fie cup1ins în obiectiv un reper fix ; ridicarea staţiunii arheologice în
teren cu aparatul.
La aceste procedee metodologice se poate adăuga, deocamdată teoretric. şi folosirea metodelor şi tehnidlor moderne cons.tind din : prospecţiuni aeriene şi fotogranometrice, prospecţiuni electri•ce şi magnetice. procedee de analiză cantitati1v-matematice, care să asigure ·cel'cetării o analiză mai detaliată şi mai amănunţită, necesară întocmirii cît
mai complete şi mai riguros ştiinţifice a fişei de topografie arheologică.
Tocmai de aceea înclinăm să credem că şi calitatea rezultatelor finale,
transpuse pe fişa de evidenţă topografică atîrnă în bună măsură de
calitatea observaţiilor efectuate în cercetările de teren.
ETAPA III-A Analiza şi finalizarea .fişei, care constă din : prelucr1area tuturor datelor extrase şi culese din prima şi a doua etapă si
"re drept scop complet~rea cu datele necesare fişei de topografie arheologică. Individualizarea corectă a informaţiilor. corespunzătoare fiecărei
rubrici din fişă. în cadrul procesului de completare a ei. canalizează
accesul nu numai la informaţiile sintetice. dar şi la cele bibliografi·ce
speciale. Şi în cadrul cicestei etape putem distinge mai mul te faze de
}ucru (anexa II).
1) Selectarea materialului arheologic descoperit în periegheze şi
datarea .sa.
2) Pregătirea clocumentciţiei topo-stratigrafice şi a datelor anexe,
care trebuie să insoţe<Jscă fişci.
3) Luarea unor decizii pe b<Jza analizei tuturor datelor informaţionale privind propunerile pentru declarnrea zonei sau a monumentului ca rezervaţie defintivă s<Ju temporară, rezerv<Jţie peisagistică sau
zonă de protecţie.
4) (ompletarea fişei propriu-zise cu datele necesare obţinute din
prima şi a doua etapă.
Din totalitatea acestor elemente de metodologlie ridicate în lucrcirea de faţă {care pot fi în:bunătăţite şi adăugate) reiese clar că re<Jlizarea şi completarea fişei de topografie arheologică trebuie privită ca
o concepţie structuralist-interdisciplinară, cauzală şi •complexă, cu metode şi tehnici de realizare div2rse, avînd :drept scop imediat întocmirea, pe cit e posibil, a unei fişe de evidenţă topografică cit mai completă (anexa III).
Aplicarea în practică ci acestor principii şi metode enunţate mai
sus se poate realiza printr-o analiză şi sinteză spaţială a tuturor factorilor n<Jturali geografici, istorici şi airheologici în interconexiunea lor,
avînd drept scop nu numcii întocmirea fişei dP. toipografie arheologkă.
dar şi urmărireci unor teme de cercetare ca : realizarea unor repertorii
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arheologice, cercetarea unor probleme de demografie istorică etc. In
acest sens, studierea unor probleme (în special pentru evul mediu) legate de demografia şi implicaţiile satelor dispărute, prezintă o importanţă deosebită pri:vind locuiTea zonei în diferite perioade istorice. Amplasarea exactă a localităţilor dispărute, care nu figurează pe nici o
hartă, identiificarea :vetrelor vechi de sate menţionate documentar, fie
în perioada care coincide cu prima atestare documentară, fie anterioară
sau posterioară acesteia, se .pot realiza în primul rind prin întocmirea fişei de topografie a!'heologică, aceasta fiind de un real folos pentru stabilirea unor date demografice care privesc zona cercetată. De asemenea, se impune realizarea unui repertoriu arheologic bazat tot pe
întocmirea fişei de evidenţă topografică, aceasta fiind o necesitate obîectivă cerută de însăşi caracterul tot mai organizat şi planificat al săpă
turilor arheologice din ţara noastră.

ELEMEN'ft:
TOPOGRAPHISCH-ARCH,"\OLOGISCHER
DOKL"MENTARISCHER
UND TECHNISCHER METHODOLOGIE BEI DER ERSTELLUNG DER
ARC'H.\OLOGISCHER TOPOGRAPHIE - KARTEIKARTEN"
Z USAMMENF Asst; NG
Dic archăologischcn Topographiearbei ten sti.itzcn sich auf speziell-typisierte
Karteikartcn. wclche matcriclle Informationsgrundlagcn fi.ir dic Evidenzhaltung
darst01Icn.
Um einc wisscnschaftlichc E\'idenzhaltunL! erziclcn zu konncn. muss unbcdingt einc \'crcinhcitlichung der in dcr KartC'i \·crwcndctcn Terminologie gcsichert \\'erden. Dcr Verfasscr beschrcibt C'inige spezifische Aspektf' diescs E\·idenzbcreiches und entwickclt cine Metl10dulogie zur Jlcrstellung der Karteikarten.
Die Normierung dcr in der topographischcn E\·iclenzhaltung vcrwendetcn
Terminologie stcllt eine \Vescntlichc Voraussctzung fi.ir cine spătcrc clektronischc
Datenverarbeitung aut' dicscm Gebictc dar.
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