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Lucrarea de doctorat „Podoabele de metal în perioada neo-eneolitică în spațiul carpatobalcanic” reprezintă o abordare detaliată a descoperirilor de podoabe din metal, identificate în
perioada neo-eneoliticul în arealul cuprins între Munții Carpați și Munții Balcani.
Principalul obiectiv al acestei lucrări l-a constituit studiul descoperirilor dintr-un spațiu
geografic larg, ceea ce a permis urmărirea răspândirii acestora în cadrul grupurilor culturale Boian,
Hamangia, Sălcuța, Kodžadermen-Gumelniţa-Karanovo VI.
Geografic, lucrarea de față se referă la spațiul delimitat de Munții Carpați la nord și Munții
Balcani la sud, axându-se pe arealul de maximă dezvoltare a grupurilor Boian, Hamangia,
Kodžadermen-Gumelniţa-Karanovo VI și Sălcuța. Teza cuprinde descoperirile tip „podoabe din
metal” din arealul de la nord de Dunăre (estul Olteniei, sud-estul Moldovei, Dobrogea, Muntenia),
și de la sud de Dunăre (partea de nord-est a Bulgariei). De asemenea, au fost incorporate podoabele
din arealul Sălcuța, răspândite în regiunea Olteniei.
Lucrarea „Podoabele de metal în perioada neo-eneolitică în spațiul carpato-balcanic” este
compusă dintr-o introducere, șase capitole (incluzându-l pe cel de Concluzii), precum și o Anexă,
un Corpus al podoabelor din metal identificate din perioada neo-eneolitică în spațiul carpatobalcanic, prezentarea selectivă a mormintelor cu podoabe din metal, Lista ilustrațiilor și
Bibliografie. Lucrarea este însoțită de o ilustrație bogată (fotografii, desene și hărți).
Din punct de vedere metodologic, în lucrarea de față au fost utilizate următoarele
instrumente: analiza morfologică primară macroscopică; analiza microscopică, cu ajutorul
microscopului digital (HDM Pro Celestron #44308) și analiza XRF. Aprofundarea lucrărilor
destinate podoabelor din metal din perioada neo-eneolitică identificate în spațiul carpato-balcanic
a condus la realizarea unui corpus al podoabelor din metal. În redactarea lucrării, roluri importante
le-au avut instrumentele bibliografice; cercetarea de teren: Sultana- Malu Roșu, Gumelnița;
studierea pieselor din aur și cupru găsite în siturile de la Vidra, Sărulești, Chitila-Fermă, SultanaMalu Roșu, Chirnogi-Șuvița Iorgulescu, Gumelnița; colaborarea interdisciplinară pentru realizarea
analizelor compoziționale (cu ajutorul dr. Migdonia Georgescu, dr. Gheorghe Niculescu, Muzeul
Național de Istorie a României); diseminarea datelor prin prezentările la sesiunile științifice. De
asemenea, o activitate importantă a fost documentarea privind descoperirile din spațiul bulgar, prin
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vizitele întreprinse în muzeele de la Varna, Dobrich, Veliko Tărnovo, Ruse, unde sunt expuse serii
importante de artefacte de tip podoabă din metal.
Pe parcursul redactării lucrării au fost formulate o serie de ipoteze de lucru, după cum
urmează. În spațiul carpato-balcanic, în ariile de răspândire ale populațiilor Boian, Hamangia,
mediul Sălcuța al comunității Sălcuța-Bubanj-Krivodol și grupul Kodžadermen-GumelniţaKaranovo VI, se conturează etapele de evoluție ale procesului metalurgic, prin identificarea unor
noi surse de materie primă (cupru și aur). În acest areal, au fost găsite piese caracterizate prin
trăsături morfologice și forme comune, de la artefactele de tipul mărgelelor din malachit, la
ornamentele din cupru și aur.
A doua ipoteză de lucru vizează contextul arheologic în care au fost identificate piesele de
podoabă din metal. Indicarea contextului arheologic prezintă un rol important: artefactele pot fi
destinate unor contexte specifice, din care pot rezulta tipare privind depunerea acestora (ex.
asocierea accesoriilor dentare și a accesoriilor de tip Ohrpflöckchen, Mundnägel cu un context
funerar).
A treilea aspect se referă la chaíne opératoire urmat în realizarea pieselor din metal; fiind
discutate principalele etape din procesul de confecționare a pieselor, de la procedeele mecanice la
tehnica cerii pierdute.
În ultimă instanță, devine esențială încadrarea artefactelor într-un cadru social larg, de unde
rezultă multitudinea de funcții asociate obiectelor de podoabă.

Există funcția primară de

ornamentare, înfrumusețare a corpului uman, a vestimentației, surprinsă prin prezența podoabelor
în așezări, prin distribuția artefactelor pe corpurile defuncților, dar și prin existența figurinelor cu
ornamente din metal, pe care sunt marcate zone anatomice, precum fruntea, urechile, gâtul,
abdomenul, gleznele. În al doilea rând, podoabele pot fi asociate unei funcții simbolice (ex.
depunerea pieselor în zonele centrale ale locuințelor, sau acumularea pieselor din aur în necropola
de la Varna).
De asemenea, o componentă importantă este reprezentată de categoria artizanilor, care
puteau intermedia transferul de bunuri între grupurile preistorice. Un aspect important este și
repararea bunurilor de prestigiu cu piese din aur, care ar fi putut reprezenta și o fază a chaíne
opératoire.
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Un demers important al capitolului I a fost indicarea direcțiilor de cercetare privind
metalurgia din spațiul carpato-balcanic. În a doua parte a capitolului au fost prezentate siturile în
care au fost identificate podoabe din metal, fiind împărțite în așezări și necropole.
Prezentarea descoperirilor din metal a condus la formarea categoriilor de podoabe din
metal, obiectul capitolului al II-lea. Astfel, în categoria podoabelor din metal se înscriu: brățări,
inele, cercei, mărgele, coliere, diademe, pandantive, saltaleone, verigi, accesorii dentare, accesorii
de tip „piercing” (Ohrpflöckchen, Mundnägel), reprezentări antropomorfe, aplicații discoidale,
plăci ornamentare, bucrania, ace. În acest bloc, am inclus podoabele realizate din materii prime
distincte, prin asocierea os - cupru (figurine antropomorfe din os cu ornamente din cupru), os - aur
(figurină en violon din os, cu ornamente din aur), lut – cupru (figurine din lut cu ornamente din
cupru), marmură – aur (figurină din marmură decorată cu podoabe discoidale din aur); cupru – aur
(mărgele tubulare din cupru, învelite cu foiță din aur).
Prin varietatea podoabelor din metal și accesul la surse de materie primă împărțim spațiul
carpato-balcanic în două zone: I - la sud de Dunăre, II - la nord de Dunăre. Prin această ipoteză,
dorim să accentuăm posibilitatea ca zona a II-a să se afle la periferia zonei I, în ceea ce privește
producția pieselor din metal. Din punct de vedere metalurgic, este posibil ca zona a II-a să se
dezvolte odată cu transferul de resurse. Interdependența între cele două zone este clară, bazândune pe frecvența și distribuirea podoabelor.
O componentă importantă a capitolului al III-lea a fost definirea lanțului operator urmat
în confecționarea obiectelor de podoabă din metal. Piese au fost realizate prin procedee mecanice,
inovații de ordin tehnologic au fost identificate în mormintele din necropola de la Varna (tehnica
cerii pierdute, producția în serie). Formele standard de podoabe (brățări, cercei, inele, verigi,
accesorii dentare etc) au fost realizate prin procedee mecanice. Imagini detaliate ale suprafețelor
unor piese au fost suprinse cu ajutorul microscopului digital HDM Pro Celestron #44308: ace cu
dublă volută de la Vidra, brățara de la Chitila – Fermă, podoabele din cupru din necropola de la
Chirnogi – Șuvița Iorgulescu.
În capitolul al IV-lea au fost prezentate sursele cuprifere și aurifere de pe teritoriul
României și al Bulgariei. Ca urmare a unor studii extinse au fost indicate o serie de zone de
exploatare minieră, active încă din preistorie: Ai Bunar, Medni Rid, Majdanpek etc.
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Au fost însumate analizele realizate pe unelte și podoabe din aur și cupru din siturile
arheologice Balaci, Chitila-Fermă, Chirnogi, Gumelnița, Durankulak, Hotnica, Morteni, SultanaMalu Roșu, Vidra, Vlădiceasca, Vitănești, Varna.
Analizele compoziționale realizate de-a lungul anilor (și discutate în capitolul al IV-lea)
au demonstrat utilizarea cuprului nativ și a aurului aluvionar, cu un conținut ridicat de metal,
elementele minore având procentaje scăzute, observație aplicabilă asupra întregului spațiu carpatobalcanic.
Capitolul al IV-lea reprezintă o componentă aplicată a tezei de doctorat, prin cumularea
unor analize elementale recente, realizate cu ajutorul colaboratorilor de la Muzeul Național de
Istorie a României, pentru artefactele de la Sultana-Malu Roșu, Vidra, Chitila-Fermă, Gumelnița.
În capitolul al V-lea au fost prezentate funcțiile principale ale obiectelor. Ornamentarea,
înfrumusețarea sunt indicate prin frecvența, dispunerea podoabelor pe corpul uman, în context
funerar și prin existența figurinelor cu ornamente din metal, care pot fi interpretate drept
reprezentări ale individualității umane. Capitolul a vizat și dimensiunea estetică a artefactelor, prin
impactul culorii. Au fost vizate cu precădere asocierile de materiale care alcătuiesc colierele în
necropolele de la Cernica și Durankulak.
De asemenea, piesele de tip podoabă din metal pot fi asociate dimensiunii simbolice
(aglomerarea de piese de podoabă din metal din necropola de la Varna, sau distribuția pieselor în
mormintele tip cenotaf din necropola de la Durankulak). A fost discutată teoria formării unei
categorii specializate de indivizi, care dețineau cunoștințe cu privire la confecționarea pieselor din
materii exotice și intermediau transferul de bunuri între comunitățile preistorice – artizanii, dar și
procesul de reparare a unor obiecte de prestigiu cu piese din aur.
Studiul s-a raportat la cercetările arheologice realizate până în momentul de față, putând fi
îmbunătățit odată cu viitoarele descoperiri, cu progresul științific privind instrumentele
arheometrice, și aprofundarea studiului privind podoabele din cupru și aur neo-eneolitice din
spațiul carpato-balcanic.
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