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IINNTTRROODDUUCCEERREE

S-au împlinit 30 de ani de când arheologul britanic D. Clarke invoca o
“pierdere a inocenţei” arheologiei şi anunţa intrarea acesteia într-o fază propriu-zis
ştiinţifică1. Clarke promova, optimist, o viziune evoluţionistă asupra dezvoltării
arheologiei, aflată, după el, într-un proces de continuă autonomizare disciplinară şi de
omogenizare a metodelor. Încrederea sa într-o arheologie pe cale de maturizare se
baza pe progresele metodologice şi mai ales teoretice ale disciplinei, foarte vizibile în
mediile intelectuale occidentale, în particular în cele anglofone. În anii ’70, aceste
progrese păreau să confere arheologiei aerul ştiinţific la care tindea încă din zorii
profesionalizării.

Însă, dacă teza arheologului britanic surprindea cu fidelitate anumite realităţi
ale arheologiei mondiale, nu este mai puţin adevărat că acest peisaj rămâne şi astăzi
dominat de importante contraste în opiniile privind menirea disciplinei şi în atitudinea
faţă de documentaţia sa specifică. Astfel, dacă parţial, în arealul occidental,2 vastei serii
de progrese metodologice i s-au adăugat o infuzie de relativism teoretic şi o succesiune
strânsă de reflecţii cu caracter epistemologic, care au compromis eşafodajul pozitivist -
multe din premisele care au permis geneza disciplinei fiind sacrificate de însăşi evoluţia
ei -, cu totul alta este situaţia arheologiei din jumătatea estică a continentului european.
Departe de a o considera pe aceasta din urmă ca fundamental omogenă, putem, totuşi,
sesiza câteva linii de forţă importante, cum ar fi persistenţa unei filozofiei empiriste de
cercetare, a paradigmei cultural-istorice, mariajul steril cu teoria marxistă, sau
dezinteresul acut pentru problemele cu caracter teoretic.3

Desigur, contrapunerea idealtipică a două mari tradiţii de cercetare, una
occidentală şi alta, central europeană şi răsăriteană nu are, pentru noi, o valoare
absolută.4 Ea constituie aici o simplă metaforă şi ignoră cu bună ştiinţă nenumăratele

1 D. Clarke, Archaeology - the Loss of Innocence, în Antiquity, 47, 1973, p. 6-18.
2 Suntem conştienţi că utilizarea unor categorii largi, ca “arheologie occidentală” sau “anglo-saxonă” nu
reprezintă decât simple convenţii. Aşa cum nu vom încerca să unificăm, sub numele de arheologie
occidentală, tradiţii de cercetare diferite, ca cea britanică, franceză sau germană, nici nu ne vom lăsa
înşelaţi de iluzia optică că segmentele active teoretic (şi bibliografic) sunt fidel reprezentative
ansamblurilor din care provin. De exemplu, chiar şi în arheologia britanică - considerată în unanimitate
drept “agitatorul” teoretic al preistoriei europene - preocupările propriu-zis teoretice se reduc la un
segment destul de restrâns al practicienilor (C. Scarre, Archaeological theory in France and Britain, în
Antiquity, 73, 1999, p. 159).
3 Această concluzie reiese cu claritate din parcurgerea unor volume colective, menite tocmai să alăture
poziţiile teoretice ale arheologilor de pe întreg cuprinsul Europei - de exemplu, I. Hodder (ed.),
Archaeological Theory in Europe. The last three decades, Ed. Routledge, London, 1991, sau P. F. Biehl, Al.
Gramsch, A. Marciniak (Hrsg.), Archäologien Europas. Geschichte, Methoden und Theorien, TAT, Band 3, Ed.
Waxmann, Münster, 2002.
4 Deşi mari diferenţe subzistă între arheologia răsăriteană şi cea occidentală, ele sunt artificial amplificate
de dificultatea comunicării. Dacă arheologiile răsăritene s-au izolat treptat de mainstream-ul occidental,
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puncte comune care caracterizează arheologia europeană, în general. Însă, chiar dacă
vom încerca a îndepărta, metodologic, această iluzie pozitivă, conform căreia există un
traseu “normal” al arheologiei, cel occidental, şi unul “deviant”, răsăritean, datorat
unei istorii mai puţin faste şi unei adânci tensionări politice a cercetării arheologice,
principalul avantaj de care a beneficiat arheologia occidentală nu poate fi minimalizat:
el rezidă în libertatea relativă de care a beneficiat lumea academică. Tensiunea perpetuă
şi acută dintre generaţii a permis, datorită acestui “fair-play” social, contrapunerea
permanentă - şi de pe poziţii mai puţin asimetrice - a noi probleme şi teorii celor
tradiţionale.5 S-a conturat astfel un contrast teoretic evident între Est şi Vest, care a
reflectat şi în arheologie diferenţele culturale tradiţionale, ca şi pe cele politice şi sociale
din ultimele decenii. Fie şi numai această regionalizare este suficientă pentru a
compromite modelul ideal de progres propus de D. Clarke: arheologia răsăriteană, deşi
parte a unei comunităţi disciplinare pan-europene, şi-a conservat o notă specifică, în
care conservatorismul metodologic a însoţit permanent izolarea teoretică. Astfel, chiar
dacă elementele de profundă şi certă omogenitate din cadrul întregii arheologii
europene - cum ar fi interesul fundamental istoric, sau conotaţiile naţionale ale
demersului arheologic - nu pot fi ignorate, diferenţele rămân încă foarte importante.

În perspectiva acestor realităţi, se ridică, firesc, întrebarea dacă profeţia lui
Clarke s-a împlinit, măcar în ceea ce priveşte arheologia occidentală. O privire
expeditivă aruncată ansamblului arheologiei europene ne conduce către un răspuns
mai degrabă negativ. Într-adevăr, în cele trei decenii scurse de la declaraţia de
independenţă a lui Clarke, cel puţin pe coordonatele occidentale, arheologia şi-a
pierdut, deocamdată, mai degrabă aplombul teoretic, decât inocenţa - şi cu siguranţă
arheologul britanic amintit ar rămâne surprins de întorsătura lucrurilor. Omogenizarea
prognozată de el, unificarea arheologiei sub stindardul naturalist şi al unei unice
filozofii de cercetare, se lasă încă aşteptate. Spectrul empirismului funciar, care nu a
părăsit nici o clipă mersul ştiinţelor sociale, însoţeşte fidel şi dezvoltarea arheologiei: în
ciuda progreselor metodologice, infrastructura teoretică este clădită pe aceleaşi vechi
fundaţii ale istoriei şi, în ciuda dizidenţei periodice către ispitele naturalismului, vechile

hotarul convenţional nu este, propriu-zis, cel politic. Stau mărturie tradiţiile franceză şi germană, mult mai
apropiate, prin obiectivele şi metodele de cercetare, de arheologia răsăriteană. Circumstanţe istorice
explică afinităţile din urmă: „complexul” arheologiei preistorice germane de după experienţa nazistă, ca şi
adânca tradiţie empiristă a arheologiei franceze. Nu întâmplător, ambele culturi, franceză şi germană, au
exercitat în epoca modernă şi contemporană o influenţă deosebită în mediile culturale central şi est-
europene (L. Janik, H. Zawadzka, One Europe - One Past?, în P. Graves-Brown, S. Jones, C. Gamble
(eds.), Cultural Identity and Archaeology. The Construction of European Archaeology, Ed. Routledge, London,
1996, p. 117-124; P. Barford, East is East and West is West? Power and paradigm in European
archaeology, în P. Biehl, Al. Gramsch, A. Marciniak, (Hrsg.), Archäologien Europas. Geschichte, Methoden und
Theorien, TAT, Band 3, Ed. Waxmann, Münster, 2002, p. 77-98). Nu este mai puţin adevărat că şi în
interiorul tradiţiei “răsăritene” există o diversitate notabilă: arheologia rusă şi sovietică, ca şi cea poloneză,
de exemplu, au cunoscut trasee evolutive proprii şi deloc lipsite de personalitate teoretică.
5 Ceea ce nu presupune deloc că rezultatele acestei “selecţii naturale” au fost permanent revoluţionare, sau
măcar originale. După o expresia plastică folosită cândva de Paul Veyne, există, şi în arheologie,
“fundături de avangardă”. Dar, chiar dacă multe dintre ele, în măsura în care continuă sau reinterpretează
filoane intelectuale ale secolului al XIX-lea, nu sunt noutăţi intelectuale absolute, ele au avut meritul
incontestabil de a da formă şi consistenţă interogaţiilor proprii arheologiei. Tocmai rezultatul acestei
fervente activităţi - poate puţin impresionant pentru filozofii, sociologii sau istoricii ştiinţei, dar esenţial
pentru redefinirea arheologiei - ne-a oferit o mare parte şi a grilei de analiză pe care o vom utiliza aici.
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probleme se încăpăţânează să rămână ardente, iar arheologia nu se vrea o ştiinţă a
naturii, oricât de riguroase i-ar fi devenit între timp metodele. Ea caută încă o
identitate disciplinară proprie, un corpus teoretic menit să-i asigure soluţii filozofice
pentru înţelegerea oamenilor trecutului, mijloace de a ameliora critica ermeticei sale
documentaţii, calea spre un discurs istoric verosimil şi bogat.

Acest statut epistemologic istoric explică de ce, la prima vedere, contrar
previziunilor arheologului britanic, arheologia preistorică se află, pe mapamond, într-
un prelungit tranzit paradigmatic şi într-o accentuată fragmentare teoretică.6 Nici o
nouă paradigmă de cercetare nu întruneşte preferinţele majorităţii practicienilor, iar
diversitatea opiniilor rămâne încă sinonimă tradiţiilor de cercetare diferite. Arheologia
nu mai este nici pe departe atât de omogenă ca în deceniile evoluţioniste, sau în prima
jumătate a secolului XX.

Mai multe circumstanţe explică această eterogenitate. Chiar şi în Europa
Occidentală, „idolul” metodologic cultural-istoric, deşi erodat de atacuri concertate,
timp de câteva decenii, s-a demonstrat mai longeviv decât se credea şi, în acest sens,
adâncile sale rădăcini intelectuale au asigurat această tenace continuitate la fel de mult
ca şi dendritele sale instituţionale. Însă, ofensiva scientistă a anilor ’70, manifestă
îndeosebi prin prozelitismul „Noii Arheologii” americane, ca şi reacţiile relativiste ce i
s-au succedat, au injectat arheologiei europene o adevărată nelinişte teoretică, încă
departe de a-şi fi atins ultimele consecinţe. Provocarea sosită de peste ocean a stârnit
alte contraste, prin gradul variabil de aderenţă al arheologiilor europene la propunerile
ştiinţifice ale noului curent teoretic. În general, ansamblul arheologiei occidentale
trăieşte o epocă post-modernă,7 în care îndoiala, mai mult sau mai puţin metodică, a
înlocuit generalizat certitudinile.

La rândul ei, prăbuşirea blocului politic estic a eliberat de sub tutela ideologică
a marxismului un roi de arheologii naţionale, cu ambiţii proprii şi resurse limitate,
dornice de aliniere, dar indecise privind direcţia acestei alinieri, iar competiţia nu
stimulează uniformitatea. Ca întotdeauna în istoria răsăritului european, obiectivul
rămâne modernizarea, în ciuda diversităţii de semnificaţii şi conţinut pe care le comportă
termenul, de la caz la caz. Or, modernizarea presupune întotdeauna acceptarea
modestei servituţi de a primi constant lecţii, preponderent din partea arheologiei
occidentale. Altfel spus, o arheologie care şi-a pierdut aplombul se vede pusă, în
ipostaza de magistru, în faţa uneia care nu şi-a pierdut, încă, inocenţa. Cu siguranţă că
acest soi de contact nu poate reprezenta idealul comunicării. În plus, arheologiile
răsăritene riscă serios „să ardă etapele” cu entuziasmul prozelitului, înainte de a
reflecta serios asupra oportunităţii diverselor importuri.

Pe de altă parte, un fenomen global, sesizat chiar de Clarke, şi anume
specializarea strictă, a făcut dificilă comunicarea şi translatarea rezultatelor, iar

6 Nu lipsesc nici vocile care afirmă globalizarea, sub stindard american, a arheologiei mondiale. Este cazul
lui L. Olivier, nu întâmplător francez, care vede insinuându-se în arheologie, în primul rând, un spirit
comercial; acesta ar fi responsabil de transformarea rezultatelor activităţii arheologice în produse
comerciale, destinate unei pieţe şi atente să o satisfacă. Cu toate acestea, întreaga sa pledoarie întăreşte
ideea existenţei unor tradiţii arheologice regionale aparte, cum este cea franceză (L. Olivier, Aux origines
de l’archéologie française, în Antiquités nationales, 30, 1998, p. 187-195).
7 Unii autori acuză o adevărată criză de identitate teoretică, dar şi socială, a arheologiei occidentale (A.
Joffe, Identity/Crisis, în Archaeological Dialogues 10 (1), 2003, p. 77-95).
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manipularea unui arsenal tot mai performant, dar şi mai greoi, de metode speciale nu a
putut decât să accelereze acest proces de fragmentare. La rândul lor, progresele
metodologice nu sunt apatride: ele provin din sânul unor tradiţii capabile să le
materializeze din punct de vedere tehnic, financiar şi uman şi vor stimula, prin urmare,
noi contraste în raport cu arealele în care posibilitatea de a le aplica lipseşte. Într-
adevăr, accesul la costisitoarele metode moderne constituie încă un bun criteriu de
evaluare a diferenţelor dintre arheologiile ţărilor dezvoltate economic şi cele din zonele
mai puţin norocoase. Astfel că, dacă reţinem că ele sunt intensificate de amploarea
renovărilor istorice, sociale şi politice pe care Europa le cunoaşte în jumătatea sa
răsăriteană, de competiţiile dintre şcolile de cercetare şi de interesele lor variabile,
ajungem la concluzia inevitabilă că arheologia mai are încă mulţi paşi de făcut pe
drumul către o disciplină unitară teoretic şi metodologic.

E drept că, în ultimele decenii, a devenit evident că majoritatea problemelor
epistemice, metodologice şi practice sunt împărtăşite în mod egal, de ansamblul
practicienilor. Dar, dacă un relativ proces de globalizare se face simţit - şi, pe bătrânul
continent, noua ideologie a Uniunii Europene depune eforturi tot mai evidente în
acest sens -, el se plasează la un nivel mult mai înalt faţă de anodinul practicii
cotidiene. Deocamdată, globalizarea din arheologie, ca şi pretutindeni, nu face decât să
accepte şi, eventual, să stimuleze diversitatea regională.

Parte integrantă a acestui peisaj, dominat încă de mari competiţii teoretice şi
de chiar mai importante contraste economice, foarte discretă, printre tradiţiile central
şi sud-est europene, se plasează şi arheologia din România. Şi aici, în ultimul deceniu,
disciplina se află în ipostaza de a se adapta unor noi realităţi ideologice, sociale şi
politice şi, ca şi ansamblul societăţii care o promovează, ea îşi vede statutul tradiţional
supus unor presiuni tot mai diverse.

Un singur fapt rămâne necontestat: a face arheologie în România ultimului
secol presupune a face istorie. În ciuda imigrării practicii către domeniile tot mai
ermetice deschise de metodele şi tehnicile specifice, această maximă ar fi recunoscută
de către toţi practicienii.8 Or, cum întreg scrisul istoric românesc cunoaşte mutaţii
fundamentale, de obicei inaugurate printr-o perspectivă critică asupra trecutului
disciplinei, arheologia nu putea să se eschiveze la nesfârşit de la o analiză
asemănătoare.

Un motiv particular ne-a stimulat să încercăm noi înşine un astfel de demers.
Fără să ne punem problema de a contesta, în principiu, afilierea intelectuală a
arheologiei faţă de istorie, am avut în repetate rânduri, ca paleolitician, prilejul de a
lectura o istoriografie românească de specialitate aridă, foarte diferită în atitudine, ton
şi naraţiune de ceea ce se înţelege, în general, printr-un text istoric. Nici cercetarea
altor perioade ale preistoriei nu părea să ofere prea mari satisfacţii narative. Pe de altă

8 Subsumarea arheologiei faţă de istorie este susţinută de însăşi definiţia pe care o poartă în Enciclopedia
arheologiei şi istoriei vechi a României, realizare recentă a unui colectiv prestigios şi reprezentativ, cea de
“disciplină istorică autonomă”, a cărei declarată autonomie este exclusiv metodologică, nicidecum conceptuală
- şi cu atât mai puţin administrativă. Chiar şi astăzi, instrucţia arheologilor este lăsată exclusiv pe seama
facultăţilor de istorie. Nu pierdem din vedere situaţiile, de altfel izolate, ale practicienilor de formaţie
naturalistă. Ca şi în cazul filologilor - tot mai puţini -, interesul lor acoperă câmpuri interdisciplinare şi
cronologice precise, iar din punct de vedere statistic ei sunt, oricum, subreprezentaţi.
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parte, aceeaşi preocupare pentru cercetarea paleoliticului - epocă ale cărei trăsături
culturale stimulează cu deosebire comparaţii foarte distante geografic - ne-a oferit
prilejul de a intra în contact cu modelele de cercetare propuse de arheologia
occidentală, multe dintre ele foarte diferite, analitic şi narativ, de cele româneşti. Chiar
şi acest contrast era suficient pentru a ne stârni curiozitatea şi, pe această cale, am
acceptat provocarea de a elabora o lucrare mai amplă - redactată sub forma unei teze
de doctorat -, menită a elucida, pentru noi înşine şi pentru publicul interesat, raţiunile
care au condus preistoria românească către acest profil teoretic aparte.

 În fond, care sunt cauzele pentru care arheologia preistorică din România se
distinge atât de net de cercetarea preistoriei în Occident, deşi intelectualitatea
românească invocă insistent, de două secole, modelele occidentale? În nici un caz, nu
putea fi invocată sărăcia culturală a preistoriei de pe aceste meleaguri. Să fie vorba doar
de aparent slaba sa înzestrare materială, sau cauze mai profunde au determinat această
condiţie? Am găsit această situaţie drept interesantă -“o vorbă de istoric”, cum ar
remarca P. Veyne - şi ne-am hotărât să îi aprofundăm analiza, desigur, în măsura în
care preocupările noastre practice ne ofereau timpul şi disponibilitatea în acest sens.
Nu bănuiam că această curiozitate ne va conduce, invariabil, către o altă interogaţie,
încă şi mai profundă: de ce, în general, preistoria nu este istorie? Dacă nu ne-am putut
angaja să oferim un răspuns valabil pentru întreaga preistorie europeană acestei ultime
întrebări, am încercat cel puţin să schiţăm unul, pentru arheologia românească.

Analiza arheologiei preistorice este în bună măsură evocatoare pentru
ansamblul arheologiei româneşti, căci arheologia preistorică reprezintă, ca să ne
exprimăm aşa, idealtipul oricărui demers arheologic: dacă vreun etaj din evoluţia
umanităţii poate să ridiculizeze pretenţiile de cunoaştere istorică, cu siguranţă că
preistoria, care nu oferă alternative documentare în afara resturilor materiale,
constituie cel mai bun exemplu. Alegerea epocii pietrei (paleolitic, mezolitic, neolitic),
asupra căreia ne-am oprit cu deosebire atenţia, a fost dictată nu numai de competenţa
noastră limitată în problemele epocii bronzului - pentru că nici neoliticul nu ne este
riguros familiar -, sau de apariţia sporadică a izvoarelor scrise pentru această epocă, cât
mai ales de convingerea că, din punct de vedere conceptual şi metodologic, analiza
paleoliticului şi neoliticului susţine în suficientă măsură raţionamentele noastre. Ele
pot fi extrapolate, în principiu, asupra tuturor perioadelor istorice a căror cunoaştere
se bazează exclusiv pe documentaţia arheologică.

Lectura textelor arheologice româneşti ne-a permis identificarea unei tradiţii
de cercetare distincte şi tenace, încă activă după un secol de cercetare. Tocmai acest
model dominant de cercetare ridică serioase întrebări în privinţa conformităţii dintre
definiţia arheologiei, de subdisciplină istorică, şi realitatea practicii cotidiene. Cel puţin
în ceea ce priveşte arheologia preistorică, am putut constata un contrast important, cu
trei posibile explicaţii: fie arheologia preistorică nu se încadrează câmpului istoriei, deci
definiţia este greşită; fie însăşi înţelesul acordat disciplinei istorice este neclar; fie
preistoricienii înşişi ignoră menirea disciplinei, altfel spus nu fac istorie, în înţelesul
tradiţional acordat acestei forme de cunoaştere ştiinţifică. Cum suntem personal tentaţi
să acordăm credit celei de-a treia versiuni, ne-a părut strict necesară explicarea acestei
alienări, iar o perspectivă istoriografică s-a recomandat de la sine. Senzaţia pe care o
aveam - cu atât mai pregnantă pentru un paleolitician - era că relaţiile dintre arheologia
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preistorică şi istorie au suferit severe deformări în teoria şi practica arheologică din
România ultimelor decenii, şi că ele se cuvin reafirmate şi redimensionate. Acest lucru
nu era posibil fără o analiză a modului în care gândirea istorică şi cea arheologică s-au
articulat în circumstanţele particulare ale României moderne şi contemporane.

Redactarea istoriilor arheologiei a constituit o deprindere utilă şi necesară
disciplinei, încă din zorii profesionalizării: şi arheologia, ca şi alte discipline ştiinţifice, a
avut nevoie să-şi construiască o istorie pentru sine, recuperând (sau uitând) episoade şi
perspective pe care să bazeze pretenţiile sale de noutate, rigoare, competenţă şi
veracitate.9 Astăzi, scrierea istoriei disciplinei a devenit chiar o specializare tematică, ba
chiar o modă.10 În ciuda contrastelor importante dintre diferitele demersuri
istoriografice,11 un singur aspect rămâne unanim acceptat: indiferent de concreteţea sa
ştiinţifică, reală sau imaginară, arheologia nu este doar o formă nobilă de interes istoric
sau antropologic, ea este, ca şi disciplinele mamă, un produs istoric. În jurul acestei destul
de modeste certitudini s-a închegat şi demersul nostru, preocupat de geneza şi evoluţia
istorică a priorităţilor tematice, conceptuale şi metodologice ale arheologiei preistorice
româneşti.

Se făcea simţită nevoia unei istorii a arheologiei preistorice din România. Dar,
ce fel de istorie? Una “sinceră”, “demitizantă”, cum solicita tot mai presant moda
reevaluărilor de după 1989, deseori simple emigrări grăbite dintr-un pol dialectic în
altul?12 Mimetice în raport cu istoriografia occidentală, dar fără îndoială necesare,
aceste demersuri renovatoare şi-au îndeplinit deja misiunea, şi anume cultivarea unei

9 “Pentru majoritatea arheologilor care nu o expediază ca anecdote anticariste sau nostalgii de amator, sau,
invers, nu îi venerează panteonul de precursori geniali şi eroi îndrăzneţi - şi, din fericire, aceştia sunt tot
mai puţini în zilele noastre - istoria arheologiei a fost, deşi implicit, o puternică unealtă pentru fundarea şi
(re)definirea disciplinei, pentru legitimarea pretenţiilor sale de cunoaştere şi pentru inculcarea printre
membrii ei a domeniilor şi normelor acreditate de investigare.” (N. Schlanger, Ancestral archives:
Explorations in the History of Archaeology, în Antiquity, 76, 2002, p. 128). Reevaluarea trecutului
constituie, aşadar, un puternic instrument retoric, utilizat fără excepţie în toate încercările de renovare a
fundamentelor teoretice sau practicilor metodologice.
10 B. G. Trigger, The Coming of Age of the History of Archaeology, în Journal of Archaeological Research,
vol. 2, no. 1, 1994, p. 113-136.
11 N. Schlanger, loc. cit., p. 128-130.
12 Radu Florescu judeca aspru această modă, cel puţin în ceea ce priveşte zelul unora dintre partizanii ei.
Autorul notează că în special studiul istoriei contemporane a beneficiat de mari avantaje în perioada
anterioară, prin programele tematice ale Secţiei de propagandă ale C.C, cât şi prin corpul de specialişti
asimilaţi cu nomenclatura de partid. Schimbările post-decembriste au fost resimţite ca un pericol de
erodare a poziţiilor sociale şi administrative. Prin urmare, a fost inaugurată “o ofensivă tăcută, dar foarte
bine concertată, mulţi dintre istoricii epocii contemporane afirmând afinităţi politice militant anti-
comuniste, pentru care au şi oferit servicii de acelaşi fel ca şi cele prestate anterior fostei puteri comuniste,
adică encomiastice şi panegiriste, mai ales că acum se puteau întemeia pe un material de fapte reale puţin
cunoscute şi cu atât mai puţin puse în valoare. De foarte multe ori, contribuţia a fost strict formală,
bazându-se pe o simplă inversare a termenilor” (R. Florescu, Probleme fundamentale ale muzeelor de
istorie în cadrul reformei, Revista Muzeelor 1-6/2001, 1-2/2001, p. 20-21). Iată încă un motiv pentru care
arheologii nu s-au grăbit, plasaţi la adăpost (relativ) de manipularea politică, şi fără anecdote istorice
semnificative de oferit consumului unui public avid de secretele - mai mult sau mai puţin ieftine - ale
istoriei recente, să rescrie istoria disciplinei lor. Zelul lor nu putea avea efecte imediate, decât cel mult
negative, din partea colegilor de profesie, mai predispuşi, într-un astfel de context, să critice iniţiativele,
decât să le preia. Astfel, unda de şoc a “rescrierilor” s-a manifestat tot mai estompat către periferia
cronologică a istoriei.
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maturităţi intelectuale suficiente pentru ca istoriografia românească să înceapă să-şi
privească trecutul fără reacţii umorale. Arheologia nu putea decât să beneficieze de
reacţiile mult mai prompte ale istoriei şi de experienţa căpătată uşor, pe cheltuiala
colegilor istorici.

Cu toate că un popas reflexiv se impunea, mai ales în condiţiile în care
configuraţia socială, academică şi financiară a arheologiei din România cunoaşte
mutaţii rapide, rămâne surprinzător că, de o manieră sistematică, el nu apărut mai
devreme, şi că încercările sunt rare şi punctuale. Evident, demersuri sintetice privind
trecutul cercetării sau al instituţiilor arheologice din România existau deja, dar nu poate
fi negat sentimentul general că ele nu mai erau suficiente. Stau dovadă încercările
sporadice, care încearcă să reconstruiască trecutul cercetării în funcţie de
circumstanţele istorice şi intelectuale externe activităţii propriu-zise a arheologilor.13

Devotate unor obiective precise şi neîndoielnic salutare, aceste încercări prospective
au acoperit în prea mică măsură golul de identitate al arheologiei preistorice deschis
după 1989. Se pare, totuşi, că arheologia românească, în general, nu este deloc grăbită
să-şi (re)scrie istoria.

O explicaţie în privinţa acestei timidităţi transpare, însă, din cuprinsul unui
volum original, editat de S. Dumitraşcu.14 Cuprinzând interviuri cu 104 arheologi
români, ceea ce reprezintă un eşantion statistic mai mult decât reprezentativ, din
moment ce numărul practicienilor nu depăşea 250-300 de specialişti, volumul oferă o
imagine evocatoare asupra orientării cercetării în anii ’90. Din cei 81 de specialişti
chestionaţi privind priorităţile arheologiei româneşti, 27 consideră importantă cercetarea
continuităţii autohtone, sau, în general, a mileniului I; 45 cred că acute sunt problemele
speciale sau regionale ale diferitelor culturi arheologice; doar 5 consideră că
reevaluarea metodologiilor este esenţială şi numai 4 consideră prioritară pregătirea
unor noi generaţii de specialişti. Astfel, în ciuda deformării fireşti produse de sistemul
de redactare al întrebărilor,15 rămânem oricum cu imaginea unei arheologii satisfăcute de
metodologiile folosite, ale cărei probleme rezidă în creşterea setului empiric de date şi
a cărei obsesie naţională pare indiscutabilă:16 pe acest fond, este neîndoielnic că
evaluarea critică a propriei istorii nu putea fi percepută ca o necesitate stringentă.17

13 Spre exemplificare, vezi D. Popovici, Note pentru o viitoare si necesara istoriografie a arheologiei
româneşti, în Buletinul Muzeului “Teohari Antonescu”, nr. 5-6, 2000, p. 17-22; Al. Vulpe, Istoria. Între mit si
căutarea adevărului în antichitate şi în prezent, în loc. cit, p. 9-15; D. Gheorgiu, C. Schuster, The avatars of
a paradigm. A short history of Romanian archaeology, în P. Biehl, Al. Gramsch, A. Marciniak, (Hrsg.),
Archäologien Europas. Geschichte, Methoden und Theorien, Ed. Waxmann, Münster, 2002, p. 289-302.
14 Arheologia română la sfârşit şi început de mileniu, Ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 1995, passim.
15 Merită amintită aici o observaţie aforistică a unui antropolog britanic: “Dacă îi întrebăm pe oameni ce
fel de alimente consumă, ne vor spune ce cred ei că bănuim noi că ar trebui să mănânce.” (M. Douglas,
Cum gândesc instituţiile, Ed. Polirom, Iaşi, 2002, p. 108).
16 Nu este mai puţin adevărat că, în ciuda declaraţiilor uşor exaltate din Postfaţă - “nimic nu poate fi aşezat
mai sus decât poporul în gândirea acestor arheologi”, slujit “temeinic, profesional şi uman cu mijloacele
arheologiei, ale adevărului istoric” etc. -, tonul general este mult mai sobru. Reamintim aici că lucrarea şi
chestionarele au fost redactate înainte de 1989. Deşi este limpede faptul că cel puţin profesionalizarea
practicienilor a împins idealul naţional într-o poziţie de elaborare intelectuală secundară, cu toate acestea,
arheologii nu au găsit altă motivaţie, afară de cea naţională, pentru a justifica misiunea lor de cercetare.
Vom avea ocazia, pe parcursul lucrării, să ne edificăm de ce.
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În faţa unei asemenea atitudini placide, am manifesta o ambiţie ridicolă
încercând să umplem noi întreg acest gol, mai ales când înţelegem tot mai bine care
sunt dimensiunile lui. Într-adevăr, o istorie ideală a arheologiei nu poate fi închinată
doar instituţiilor şi destinului lor fluctuant, personalităţilor şi succeselor lor,
fondatorilor de şcoală şi realizărilor lor exemplare. Ea reprezintă mai mult decât atât,
pentru că arheologia începe înaintea instituţiilor ei, pentru că eşecurile sunt la fel de
importante ca şi succesele, sau pentru că membrii unei “şcoli” de cercetare au avut
posibilitatea variabilă de a alege să reia, să îmbogăţească, sau să abandoneze metodele
învăţate. Mai mult, ca parte a societăţii, ea se constituie într-o reţea instituţionalizată de
legături sociale interne şi externe, care o aruncă într-o dinamică proprie: arheologia nu
este făcută doar de arheologi - şi nici doar de instituţii -, iar opţiunile lor capătă
semnificaţie doar în contextul în care s-au încadrat. Or, misiunea de a înţelege toate
laturile acestei complexe interdependenţe ar fi fost titanică: publicaţiilor - foarte
numeroase - li s-ar alătura arhivele, memoriile, corespondenţa etc. Din considerente
nenumărate, nu ne-am putut asuma o astfel de temerară misiune. Am preferat mai
degrabă să încercăm o deschidere către un astfel de necesar demers, prin analizarea
temelor şi metodelor de cercetare, aşa cum se reflectă acestea în ceea ce arheologii
oferă consumului public: publicaţiile lor. Altfel spus, am încercat să oferim o
perspectivă asupra ceea ce arheologii au făcut şi fac, (doar) prin prisma literaturii de
specialitate. Aşadar, limitele acestui demers sunt decise tocmai de obiectul său de
analiză: publicaţiile arheologice. Ele sunt departe de a oferi întotdeauna nuanţe,
explicaţii, motivaţii, expunând mai întotdeauna răspunsuri obiectivate şi, mai ales,
tipizate în standardele de exprimare disciplinară, ale unor întrebări virtual mai bogate.

Pe de altă parte, nu ne puteam asuma misiunea de a analiza întreaga
bibliografie - de dimensiuni impresionante - a preistoriei din România. Era necesară o
eşantionare a ei, astfel că am decis să ne concentrăm atenţia - firesc, credem noi -
asupra lucrărilor cu caracter monografic şi a jurnalelor arheologice bucureştene, cum
ar fi Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie sau Dacia. În această selecţie, am plecat
de la ideea că monografiile expun mai clar, sau cel puţin in extenso - ceea ce nu este,
evident, acelaşi lucru - concepţiile de cercetare. Alegerea jurnalelor arheologice
bucureştene s-a bazat pe credinţa că paginile lor reunesc texte reprezentative pentru
ansamblul cercetării româneşti. Panorama bibliografică, deliberat selectivă, a încercat
să se oprească asupra lucrărilor care fie propun inovaţii teoretice, fie, mult mai
frecvent, expun elocvent prezumţiile teoretice ale unei perioade. Se înţelege de la sine
că selecţia a fost drastică, dar, pentru obiectivul propus aici, bogata bibliografie asupra
preistoriei din România are un caracter irelevant, repetitiv şi pur factual. Numai
renunţând la această goală erudiţie am putut limita invazia unui noian de „fapte”
istorice şi arheologice, care ar fi îngreunat expunerea clară a propriilor opinii şi nu ar fi
servit cu nimic subiectului tratat.

17 Credem că o parte a faţetelor organizării disciplinare - pe care le vom discuta în continuare - sunt
responsabile de această timiditate: “Instituţiile creează locuri ascunse în care nu se poate distinge nimic şi
despre care nu se pot pune întrebări. Tot ele fac ca alte zone să fie prezentate în cele mai distincte detalii,
care sunt analizate îndeaproape şi sistematizate.” (M. Douglas, op. cit, p. 98-99).
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Aşa cum va rezulta din consideraţiile ce urmează, desemnarea unui nivel
teoretic şi analiza unor fapte în funcţie de acesta implică, printre altele, o simplificare a
realităţii şi, de dragul coerenţei, nu am putut nicicum evita acest aspect. Tot ce am
încercat, pe cât ne-a stat în putere, a fost un demers intertextual, în care digresiunile şi
exemplificările doresc să împiedice aplicările prea schematice ale teoriei; am încercat să
nu uităm că, în ciuda „buclei” teoretice elaborate aici, demersul nostru pleacă de la
insatisfacţii concrete şi urmăreşte obiective la fel de concrete.

Dacă scopul lucrării noastre se rezumă la a evidenţia traseul particular pe care
l-a cunoscut cercetarea preistoriei în România, îndeosebi din punctul de vedere al
premiselor teoretice pe care disciplina s-a fondat şi a funcţionat, motivaţia noastră nu
ţine deloc de spectaculozitatea acestui traseu, dimpotrivă. Aşa cum va reieşi pe
parcurs, itinerarul teoretic al arheologiei preistorice din România nu a cunoscut, din
momentul profesionalizării sale, renovaţii profunde. Aceasta nu înseamnă că nu au
avut loc mutaţii, ci că impactul lor nu a presupus niciodată salturi paradigmatice
radicale. Ceea ce este cu deosebire caracteristic evoluţiei cercetării preistoriei în
România este tocmai conservatorismul şi soliditatea monolitică a tradiţiei. Absenţa
unei evoluţii spectaculoase a gândirii teoretice este chiar ceea ce vom încerca să
demonstrăm, o perspectivă istorică devenind ipso facto necesară, pentru că, pe de o
parte, o evoluţie modestă rămâne, totuşi, o evoluţie, iar pe de alta, acest fenomen este
suficient de interesant în sine.18 Din moment ce vom realiza “o arheologie” a
discursului arheologic românesc, ni se pare potrivit aici să sugerăm una din opţiunile
noastre aplicabile direct contextelor arheologice: dacă arheologii consideră de obicei
interesante evenimentele, înţelese ca schimbări mai mult sau mai puţin evidente în cadrul
documentaţiei, pe care încearcă să le explice, sperăm să reuşim să demonstrăm
nenumăratele deliberări şi opţiuni care se ascund în spatele conservatorismului, altfel
spus câte „evenimente” sunt departe de a beneficia de şansa conceptualizării.

Obiectivele noastre au rămas, oricum, foarte moderate: ele urmăresc o
panoramă comentată a principalelor realizări istoriografice ale preistoriei româneşti, de
la debutul său ştiinţific şi până în contemporaneitate, dar şi, în măsura în care am
reuşit, o schiţă a circumstanţelor în care contextul social, politic şi ideologic a afectat
discursul preistoricienilor. Acest decupaj exclude aprioric pretenţiile de “obiectivitate”,
ca şi pe cele de exhaustivitate. Într-o analiză care încearcă să evidenţieze tocmai
limitele autonomiei cunoaşterii ştiinţifice, ar fi naivă şi absurdă o astfel de pretenţie. În
aceeaşi măsură, această precauţie nu vrea să ascundă vreo preferinţă pentru relativism.
Pe de o parte, prin expunerea clară a conceptelor şi a premiselor de la care pleacă,
demersul nostru doreşte să se îndepărteze prin el însuşi de modelul, atât de popular în
arheologia preistorică din România, al discursului obiectivist. Pe de altă parte,
explicarea intenţiilor noastre nu înseamnă, evident, că ele nu conţin preferinţe

18 Cum remarca sintetic, chiar un arheolog: „Absenţa schimbării necesită explicaţie în aceeaşi măsură ca şi
schimbarea. Dacă regulile culturale primite nu sunt atât de puternice încât să interzică alegerile şi
manevrele în lumina unui interes, aşa cum este acesta perceput, atunci lipsa schimbării nu poate fi
explicată ca „inerţie culturală”. Există întotdeauna reproducţie culturală.” (s.a., G. L. Cowgill, „Rationality”
and context in agency theory, în M.-A. Dobres, J. E. Robb, (eds.), Agency in Archaeology, Ed. Routledge,
London, 2000, p. 57). Vom defini, astfel, “evenimentul” mai îngust şi îl vom căuta în spatele banalităţii şi
conformismului. Faptul că o arheologie nu se schimbă nu este mai puţin interesant decât faptul că o face,
eventual des.
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metodologice sau convingerea că există un drum “potrivit” de urmat. Ele vor fi, însă,
prezentate ca alternative şi argumentate ca atare.

Într-adevăr, ne imaginăm şi credem posibilă o altă arheologie preistorică, una
care să facă istorie. Cât de ambiţioasă se doreşte această misiune este limpede, din
moment ce simpla redactare a unei istorii a gândirii teoretice în arheologia preistorică -
adică decuparea unui segment din istoria modernă şi contemporană a României - a
fost extrem de dificilă, în condiţiile în care documentarea este infinit mai uşoară. Chiar
şi în aceste condiţii generoase, în realitate, ne-a fost extrem de greu să discernem
nuanţele teoretice implicate în practica arheologică, chiar şi în textele care urmăreau
explicit un astfel de deziderat. Ca şi în arheologie, am avut nevoie, permanent, de o
înţelegere a contextului.

Importanţa pe care o acordăm contextului istoric şi social al practicii
arheologice nu poate duce la eventuala disculpare apriorică a practicienilor pe seama
“condiţiilor obiective”.19 Atenţia faţă de context se datorează exclusiv tenacităţii cu
care acesta este ignorat şi care a condus la prezumţia spontană că arheologia constituie
o disciplină nobilă,20 academică, întrucâtva pură şi categoric dezinteresată, evoluând
într-un spaţiu social propriu, pe care o obiectivitate ştiinţifică eternă îl protejează de
manipulări ideologice.

Pe de altă parte, cum ideile arheologilor provin, ca în orice domeniu ştiinţific,
din experienţa cotidiană, din cărţile disciplinei, sau ale altor discipline, din reflecţie, nu
credem în nici un “spirit al epocii”, care să indice autoritar comunităţii disciplinare un
drum unic de urmat. Faptul este cu atât mai evident cu cât sfera de interes a
arheologiei este istorică, iar istoria nu a cunoscut schimbări radicale de paradigmă, ci o
treptată îmbogăţire a numărului de concepte cu care operează.

Ca orice studiu privind istoria arheologiei, şi întreprinderea noastră a fost
nevoită să împace un demers fundamental internalist cu unul externalist21 şi, mai ales,
să o facă, la aceste dimensiuni, în premieră. Limitele documentare pe care ni le-am
asumat vor acorda un credit important unei viziuni internaliste. Aspectele de

19 Pusă tot mai frecvent într-un contrast cu “rudele înstărite” din Europa occidentală, cercetarea
preistoriei din România manifestă, în general, şi prin persoana practicienilor ei, un adevărat complex. Este
invocată istoria diferită, destinul, în sfârşit, fatalitatea. Vom încerca să arătăm că nu întotdeauna eşecurile
pot fi puse pe seama ambientului politic, iar succesele pe seama geniului individual. În privinţa contextul
activităţii arheologului, vom încerca a ne ţine deoparte de ideea unei osmoze, a unei articulări perfecte
între arheolog şi epoca sa, deşi este tot mai la modă, astăzi, ca etapele de evoluţie a arheologiei să fie
asimilate, cu prea mare uşurinţă, unor etaje istorice. Acest reducţionism sociologic, deşi nu lipsit ocazional
de importante merite, nu poate fi absolutizat.
20 Că, în realitate, această obsesie nobilă este, mai degrabă, mic burgheză, a mai fost sugerat. În
comprehensiva sa sinteză, Bruce Trigger leagă naşterea arheologiei europene de ascensiunea clasei de
mijloc, care, desigur, îşi produce propriile sofisme de justificare, în dorinţa de a impune o imagine
onorabilă unei discipline care îi susţinea eşafodajul ideologic (A History of Archaeological Thought, Cambridge
University Press, Cambridge, 1989).
21 Sintagma internalist presupune abordarea istoriografică a unor probleme particulare şi a modului în care
acestea sunt diferit înţelese în timp; de obicei, o astfel de analiză este redactată sub presiunea unui interes
imediat, acut, pe care încearcă să-l justifice. Viziunea externalistă este devotată mai degrabă relaţiilor dintre
arheologie şi mediul socio-cultural în care este practicată, încercând astfel să sublinieze mai degrabă
relativitatea generală a cunoaşterii arheologice (ibidem, p. 118; idem, Writing the History of Archaeology,
în G. W. Stocking (ed.) History of Anthropology 3, Madison, University of Wisconsin Press, 1986, p. 218-
239).
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continuitate teoretică şi practică ne-au apărut, încă din momentul în care am
considerat necesară această lucrare, mult mai numeroase decât cele dinamice. Acesta
este motivul pentru care vom scinda evoluţia disciplinei mai degrabă pe temeiuri
externe ei, legate de articularea arheologiei preistorice în cadrul mult mai labil al
societăţii în care a fost practicată - şi aici intervine latura externalistă a analizei noastre.

Trebuie cu deosebire subliniat că analiza noastră nu a căutat doar să prezinte,
dintr-un punct de vedere cumva exterior, succesiunea de concepte şi modele de
cercetare care au jalonat istoria arheologiei preistorice din România: ea a încercat, sub
presiunea arheologiei gândite şi practicate astăzi, o evaluare pragmatică a acestora.
Prelungind decupajul nostru până în contemporaneitate, nu putem încerca să
estompăm circumstanţele specifice în care a fost redactat. Acestea decurg direct din
cele câteva decenii de aprinse dezbateri teoretice şi metodologice, care au
problematizat radical structura teoretică şi deprinderile metodologice ale arheologiei
preistorice europene.

Aşadar, lucrarea noastră nu încearcă câtuşi de puţin să nege o evidenţă: este
redactată într-un anumit context, în care arheologia se poate mândri cu progrese
importante, inaccesibile istoric deceniilor analizate aici. Însăşi ideea redactării ei, în
această formă, nu putea apare oricând. Nu vom încerca să trecem sub tăcere că
schimbarea cadrului politic şi accesul mai larg la surse de documentare inaccesibile
acum câteva decenii au oferit circumstanţe favorabile demersului nostru. Ar putea,
prin urmare, să apară inadecvată proiectarea către trecut, sub forma unor lipsuri
imputabile, a unor idei pe care disciplina le promovează de puţină vreme, cu atât mai
mult cu cât utilizarea unei terminologii actuale şi semnalarea unei problematici
contemporane poate amplifica defavorabil contrastul dintre, de exemplu, arheologia
preistorică din România anilor ’60, şi arheologia britanică, sau franceză, a anilor ’90.
Suntem deplin conştienţi de acest inevitabil dezavantaj.

Această lucrare este, însă, redactată sub semnul iminenţei. Va fi, aşadar, mai
mult pragmatică decât devotată detaliilor, mai mult critică decât reverenţioasă. Ea
încearcă atât un decupaj istoric, cât şi o rapidă actualizare teoretică, ambele decise de o
realitate incomodă: stadiul nesatisfăcător al clarităţii, coerenţei şi respectiv viabilităţii
teoretice a arheologiei preistorice din România. Recunoaştem aici că viitorul
arheologiei preistorice din România ne apare mai important decât trecutul ei, cu
condiţia ca acesta din urmă să fie corect evaluat, valorificat just şi respectat, cu
cuvenita măsură. Ni se poate face reproşul că am abordat o perspectivă teleologică,
finalistă. Ar fi naiv să se creadă că există şi altfel de demersuri: orice perspectivă
istoriografică încearcă ordonarea trecutului în funcţie de interese actuale.22 Diferenţa
constă în conştiinţa originalităţii trecutului şi în atenţia şi răbdarea acordate
individualităţii lui. Sperăm să fi sacrificat cât mai puţin din ele.

Aşadar, se cuvine precizat, nu o istorie a arheologiei preistorice din România
expun rândurile ce urmează, ci o propunere de cadru în care această istorie ar urma să

22 Subscriem deliberat unei fatalităţi, sesizate, poate cu prea mult pesimism, de aceeaşi M. Douglas:
„Oglinda – dacă istoria poate fi considerată astfel - distorsionează la fel de mult după o revizuire ca şi
înainte de ea. Scopul revizuirii este de a adapta distorsiunile la spiritul epocii contemporane... Atunci când
privim mai îndeaproape la felul în care se reconstruieşte trecutul, ne dăm seama că procesul nu are prea
mare legătură cu trecutul (ba chiar aproape nici o legătură), ci în primul rând cu prezentul.” (op. cit., p. 98).
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fie scrisă. Edificarea unei astfel de istorii, pe care o vedem în continuare necesară, ar
trebui să stea la baza oricărei încercări serioase de a renova gândirea arheologică
românească - refacere care, sperăm să putem demonstra, se impune cu stringenţă,
pentru simplul motiv că arheologia suferă de un handicap fundamental: recuperarea şi
înnoirea informaţiei sale presupune un aspect acut al distrugerii izvoarelor. Această stare
de fapt, deocamdată inevitabilă, cel puţin până în momentul în care arheologia va
putea utiliza tehnici nedistructive, conferă o stridentă actualitate reflecţiilor privind
domeniile conceptual, epistemologic şi metodologic ale arheologiei.

În ciuda iritabilităţii specifice care domneşte în arheologia românească -
disciplină în care obiectul de studiu şi subiectul actului de cercetare se suprapun până
la identitate - această lucrare nu se doreşte o culegere de recenzii întârziate şi, în
consonanţă cu obiectivele pragmatice propuse, abordarea noastră va fi preponderent
fenomenologică: valabilitatea particulară a opiniilor diferiţilor autori citaţi nu ne
interesează în sine, cu atât mai mult cu cât competenţa noastră asupra perioadelor
preistorice ce s-au succedat paleoliticului este foarte limitată. Tot ce am încercat să
evidenţiem au fost conceptele care le susţin argumentaţia şi modelele de dinamică a culturii pe
care le iau în considerare. Că, dincolo de utilizarea lor, eventual necritică, parţială sau
inadecvată, se pot ascunde fapte istorice sau arheologice reale, este de la sine înţeles.23

În cuprinsul fiecărui capitol, am găsit util să oferim câte o schiţă a
fundamentelor intelectuale şi teoretice care au susţinut arheologia europeană - şi,
uneori, pe cea nord-americană - în perioadele istorice analizate. Mai multe raţiuni ne-
au condus către această permanentă digresiune, care deseori pare să fragmenteze
discursul nostru. În primul rând, arheologia românească a constituit permanent o parte
a unui context intelectual mai larg, la care s-a raportat cu mai multă sau mai puţină
fidelitate. Pe de altă parte, analizele efectuate asupra relaţiilor dintre societate şi
arheologie în Occident, mai numeroase şi mai complete, oferă modele sugestive
pentru înţelegerea destinului cercetării româneşti. Nu în ultimul rând, modul de
redactare a istoriilor disciplinei în România ne-a indicat că, în fapt, evoluţia teoretică a
arheologiei europene şi nord-americane este fie slab cunoscută, fie deliberat ignorată.

Tot astfel, o atenţie specială va fi acordată arheologiei paleoliticului. Ea se
explică nu numai prin familiaritatea autorului cu problematica paleoliticului, ci prin
fundamentele teoretice diferite ale genezei sale şi prin poziţia excentrică pe care
cercetarea acestei perioade a ocupat-o timp de decenii: periferizată de interesele
fundamental naţionale ale arheologiei perioadei interbelice, relativ neinteresantă din
punctul de vedere al ofensivei teoretice marxiste, prin urmare destul de protejată de
imixtiuni ideologice explicite, cercetarea paleoliticului oferă o excelentă oportunitate
euristică. Evident, alegerea acestei “forme pure” nu încearcă să sugereze că cercetarea
paleoliticului s-a desfăşurat într-un vacuum ideologic sau instituţional, dimpotrivă:

23 Ca să oferim un exemplu, noi nu putem să contestăm părerea specialiştilor că „ceramica de tip C”
reprezintă, empiric, un tip exogen de artefacte apărute în mediul cucutenian prin aculturaţie şi/sau
migraţie. Pur şi simplu, ne exprimăm dorinţa de a şti mai bine ce fenomene economice, demografice,
sociale, simbolice etc. se ascund în spatele acestei prezenţe „străine”. Bine explicată, această aculturaţie îşi
poate schimba radical înţelesul, până în punctul în care chiar conceptul de aculturaţie poate deveni
nepotrivit, pentru simplul motiv că este prea general.
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progresele sale sunt structural legate de evoluţia întregii arheologii preistorice. Însăşi
izolarea sa a fost strâns condiţionată de ideologia naţională.

Ca în majoritatea situaţiilor întâlnite de arheologi, stadiul actual al cercetării
preistoriei din România este deopotrivă rodul difuziunii, ca şi al evoluţiei indigene, şi
se va manifesta şi în continuare, probabil, printr-o diversitate de atitudini relative atât
la valoarea “fondului local”, cât şi la volumul, caracterul, şi chiar oportunitatea
“importurilor”. În acest peisaj, pe care îl sperăm cât mai divers, am încercat să
propunem doar una din variantele posibile de lectură a trecutului şi prezentului
cercetării preistoriei din România. Credem că alte opinii, eventual contrastante cu cele
expuse de noi, nu vor face decât să confirme principiul, poate paradoxal, care ne-a
ghidat în întreprinderea noastră: există mai multe maniere de a scrie istoria, de a face
arheologie, sau de a face istoricul arheologiei, chiar dacă autorii discursurilor paralele
nu le vor vedea niciodată ca echivalente. Se înţelege că lucrarea doreşte să pună mai
multe probleme decât poate rezolva. Ea îşi propune, mai ales, să numească aceste
probleme, în speranţa că astfel va reuşi să le circumscrie şi să le supună analizei. Dacă
acest obiectiv va fi parţial atins, cu atât mai necesară va deveni misiunea ajustării,
completării, sau chiar reformulării acestei iniţiative.

Nu putem încheia această introducere fără a ne exprima recunoştinţa faţă de
toţi cei care ne-au sprijinit, în decursul anilor, în clarificarea şi rafinarea propriilor idei,
prin răbdare, atitudine critică, informaţii şi suport bibliografic. Profesorul, prietenul şi
îndrumătorul lucrării, prof. dr. Marin Cârciumaru, a asigurat, cu eleganţă şi
generozitate ştiinţifică, toate condiţiile pentru ca acest demers să fie posibil, suportând
cu stoică înţelepciune opiniile - nu rareori confuze - ale unui student convins că
administrează adevărul, eventual întreg adevărul. Fără atmosfera instaurată în
colectivele sale de cercetare, puţine din ideile noastre ar fi apărut - şi încă şi mai puţine
s-ar fi dezvoltat. Profesorul şi prietenul Dragomir Popovici mi-a permis un acces
nelimitat către vasta sa experienţa practică şi a renunţat cu gentileţe la paternitatea
multora din ideile prezentate în continuare. Dr. Dimitra Papagianni (Universitatea din
Southampton), dr. Marie-Hélène Moncel (Institutul de Paleontologie Umană, Paris),
prof. Ilie Borziac şi Cristina Creţu mi-au acoperit cu prietenească abnegaţie golurile
inerente în privinţa bibliografiei occidentale, iar prietenul Ovidiu Cârstina mi-a oferit
un salutar sprijin în privinţa bibliografiei româneşti. Prof. Nicolae Ursulescu, prof.
Vasile Chirica şi prof. Cristian Schuster, alături de dr. Dan Monah şi Cristina Creţu
şi-au luat misiunea de a lectura cu răbdare critică versiunea iniţială a acestei cărţi.
Observaţiile lor mi-au fost de un real folos şi au îmbunătăţit considerabil, sper eu,
conţinutul şi maniera de prezentare a acestei lucrări.

Mulţi alţi cercetători mi-au dat prilejul să profit de pe urma discuţiilor - fie şi
punctuale - purtate împreună în decursul ultimilor ani: regretatul prof. Radu Florescu,
prof. Mircea D. Matei, dr. Marius Ciută, dr. Bernard Randoin, prof. Sabin Adrian
Luca, prof. Mircea Babeş, dr. Nona Palincaş, dr. Boris Kavur, dr. Alexandru
Niculescu, dr. Dragoş Gheorghiu, dr. Ildikö Horvath, dr. Geraldine Lucas, dr.
Valentin Dergacev. În mod evident, nici unul dintre specialiştii amintiţi nu poate fi
făcut responsabil pentru modul în care opiniile lor au fost răstălmăcite sau trunchiate
pe parcursul rândurilor ce urmează.
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Ţin să mulţumesc, de asemenea, Mariei Leonte şi Rebeccăi Miller
(Universitatea din Liège) pentru traducerea şi, respectiv, stilizarea rezumatului în limba
engleză. Tot Mariei, ca şi lui Florin, le rămân îndatorat pentru contribuţia adusă la
realizarea copertei lucrării.

Tuturor celor amintiţi, dar şi altor colegi pe care, din propria ignoranţă, nu
i-am amintit, le datorez cele mai călduroase mulţumiri şi îi îndemn să vadă în această
lucrare mai degrabă rezultatul unui efort colectiv.

Autorul


