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CULTURA CERNAVODA I ÎN ESTUL CÂMPIEI ROMÂNE. 

TIPURI DE ARTEFACTE (II) 

MIRELA VERNESCU (BRĂILA - ROMÂNIA) 

Cuvinte cheie: eneolitic, Cernavoda I, Bărăgan, unelte, arme, ceramică, 

plastică 

Rezumat. Cercetările arheologice din estul Câmpiei Române au 

demonstrat prezenţa efectivă a locuirilor Cernavoda I şi în această zonă. 

Stratigrafia şi analizele tipologice atestă existenţa unor aşezări întinse, cu unul 

sau două nivele de locuire, din fazele Ib şi Ic. 

Uneltele de silex şi piatră ale culturii Cernavoda I sunt asemănătoare cu 

acelea din culturile anterioare. Procentul cel mai ridicat îl ocupă uneltele din 

silex, urmate de uneltele din piatră. Piesele din materiale dure de origine animală 

sunt puţine şi nu sunt diversificate din punct de vedere tipologic. Situaţia este la 

fel pentru toate aşezările culturii.  

Obiectele de cupru sunt puţine, nu se poate vorbi de o reală metalurgie. 

Ceramica (forme de vase, categorii ale pastei, decor) reflectă tradiţii culturale 

diferite Formele de vase şi decorul îşi găsesc analogii în cultura Gumelniţa A2.  

Statuetele antropomorfe din lut şi os se leagă de cele ale culturii 

Gumelniţa, indicând preluarea unor idei şi practici magico-religioase. Statuetele 

antropomorfe în poziţie şezândă cu capul în formă de cioc (Cernavoda, 

Râmnicelu-Popină), atestă influenţele şi contactele cu populaţiile de tip Usatovo 

(sfârşitul eneoliticului). 



LA CULTURE CERNAVODA I A L’EST DE LA PLAINE 

ROUMAINE. TYPES D’ARTEFACTS (II) 

MIRELA VERNESCU (BRAILA - ROUMANIE) 

Mots-clés : énéolithique, Cernavodă I, Bărăgan, outils, armes, 

céramique, plastique 

Résumé : les fouilles archéologiques faites à l’est de la Plaine 

Roumaine témoignent de la présence effective des habitations Cernavodă I dans 

cette zone aussi. La stratigraphie et les analyses typologiques attestent de 

l’existence d’établissements étendus, avec un ou deux niveaux d’habitation, dans 

les phases Ib et Ic. 

Les outils faits en silex et pierre de la culture Cernavodă I ressemblent à ceux 

des cultures précédentes, ceux en silex étant les plus nombreux, suivis par ceux 

en pierre. Les pièces faites en matériaux durs d’origine animale sont peu 

nombreuses et d’une typologie peu diversifiée. Il en va de même pour tous les 

établissements de cette culture.  

Il y a un petit nombre d’objets en cuivre, aussi ne pourrait-on pas parler d’une 

véritable métallurgie. La poterie (formes de vases, catégorie de la pâte, décor) 

illustre des traditions culturelles différentes. Les formes des vases et le décor 

trouvent des analogies dans la culture Gumelniţa A2. 

Les statuettes anthropomorphes en terre cuite et os sont liées à celles de la 

culture Gumelniţa tout en témoignant de l’emprunt d’idées et pratiques magico-

religieuses. Les statuettes anthropomorphes en position assise, la tête en forme 

de bec (Cernavodă, Râmnicelu-Popină) attestent des influences et des contacts 

avec les populations du type Usatovo (fin de l’énéolithique).  



TUMULUL T03 DE LA GĂVANI,  

COM. GEMENELE, JUD. BRĂILA 

STĂNICĂ PANDREA, VALERIU SIRBU, 

COSTIN CROITORU, MIRELA VERNESCU 

(BRĂILA – ROMÂNIA)
1
 

Cuvinte-cheie: tumul, cercetare preventivă, mormânt de inhumație, 

eneolitic 

Rezumat. Se prezintă rezultatele cercetării unui tumul în care s-a 

descoperit un mormânt de inhumație fără inventar, din eneolitic, probabil al 

culturii Foltești. Amenajarea funerară a fost afectată atât în evul mediu, cât și în 

epoca modernă. 



TUMULUS T03 DE  GĂVANI,  

COMM. DE GEMENELE, DÉP. DE BRĂILA 

STĂNICĂ PANDREA, VALERIU SIRBU, 

COSTIN CROITORU, MIRELA VERNESCU, 
(BRAILA, ROUMANIE)

1

Mots-clés: tumulus, fouille préventive, tombe d’inhumation, 

énéolithique. 

Résumé. On y présente les résultats de la fouille d’un tumulus dans 

lequel on a découvert une tombe d’inhumation sans mobilier, datant de 

l’énéolithique, appartenant probablement à la culture Foltești. L’aménagement 

funéraire a été endommagé autant au Moyen Age qu’à l’époque moderne. 



DESPRE „CAPETELE DE BĂŢ” DIN EPOCA BRONZULUI 

DIN SUDUL ROMÂNIEI 

CRISTIAN SCHUSTER (BUCUREŞTI – ROMÂNIA) 

ION TUŢULESCU (RÂMNICU VÂLCEA – ROMÂNIA 

 MIRCEA NEGRU  (BUCUREŞTI – ROMÂNIA) 

Cuvinte cheie: epoca bronzului, sudul României, „capetele de băţ”, 

funcţionalitate. 

Rezumat. Autorii discută un anumit tip de obiect lucrat din lut ars din 

epoca bronzului, cunoscut în literatura de specialitate drept „capăt de băţ”. Sunt 

analizate obiectele din această categorie descoperite în mediile culturale din 

sudul României: Glina, Gornea-Orleşti, Verbicioara şi Tei.   



ERWÄGUNGEN ZU DEN „STOCKKNÄUFEN” DER 

BRONZEZEIT IM SÜDEN RUMÄNIENS 

CRISTIAN SCHUSTER (BUCUREŞTI - RUMÄNIEN) 

ION TUŢULESCU (RÂMNICU-VÂLCEA - RUMÄNIEN) 

 MIRCEA NEGRU  (BUCUREŞTI - RUMÄNIEN) 

Stichworte: Bronzezeit, Südrumänien, „Stockknäufe”, 

Verwendungsfunktion. 

Zusammenfassung. Die Verfasser beschäftigen sich mit einem 

gewissen gebranntem Tonobjekt aus der Bronzezeit, bekannt in der Fachliteratur 

unter dem Namen  „Stockknäufe”. Es werden die Objekte dieser Kategorie, die 

in den kulturellen Äußerengen Südrumäniens entdeckt wurden, der Analyse 

unterzogen: Glina, Gornea-Orleşti, Verbicioara, Gârla Mare und Tei.   



CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE PE VALEA 

CĂLMĂŢUIULUI. CAMPANIA 2011 

STĂNICĂ PANDREA, VALERIU SÎRBU, 

COSTIN CROITORU, MIRELA VERNESCU, 

(BRĂILA - ROMÂNIA
1
)

Cuvinte-cheie: cercetări preventive, vase ceramice, sec. V-III a. Chr. 

Rezumat. Prin cercetări preventive, pe un grind din valea Călmățuiului, 

s-au identificat două vase ceramice de provizii, probabil depuse întregi, într-un 

adăpost sezonier, poate a unor crescători de animale; întrucât era un strat nisipos 

nu s-a putut identifica forma gropilor. Pe baza tipurilor vaselor de provizii, ca și 

a altor fragmente ceramice recuperate din apropiere, vestigiile pot fi datate în 

sec. V-III a. Chr. 



RESCUE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH 

ON THE CĂLMĂȚUI VALLEY. 

THE CAMPAIGN OF 2011 

STĂNICĂ PANDREA, VALERIU SÎRBU, 

COSTIN CROITORU, MIRELA VERNESCU, 

(BRĂILA – ROMANIA)
1

Keywords: rescue research, clay vessels, 5
th
-3

rd
 c. BC 

Abstract: As a result of archaeological research, on a bank of the 

Călmățui river, one has found two clay storage vessels, probably deposited whole, 

as part of a seasonal storage by herders. Because of the sandy layer, the shape of 

the pits could not be identified. Based on the type of the clay vessels, as well as the 

pottery fragments found nearby, the vestiges were dated to the 5
th
-3

rd
 c. BC. 



REGIUNEA SUDICĂ A BAZINULUI CARPATIC  

ÎN SECOLUL AL IV-LEA Î.HR. ŞI PRIMELE SALE CONTACTE 

CU LUMEA LA TÈNE: STUDIU DE CAZ ASUPRA AREALULUI 

„CONFLUENŢEI BELGRADULUI”, SERBIA 

MARIJA LJUŠTINA (BELGRAD – SERBIA) 

Cuvinte cheie: Confluenţa Belgradului, bazinul carpatic, contacte, 

Prima Epocă a Fierului, a Doua Epocă a Fierului 

Rezumat: Regiunea carpato-dunăreană era, în timpul fazei târzii a 

Primei Epoci a Fierului, deja bine populată. În partea sudică a bazinului carpatic 

şi în zona învecinată a Peninsulei Balcanice diferite manifestări culturale s-au 

dezvoltat în timpul perioadei timpurii La Tène dintr-un substrat de diferite 

grupuri de populaţie. Cunoștințele noastre actuale despre populaţia substrat sunt 

vagi, astfel că unul dintre obiectivele acestui studiu este să încerce să surprindă 

imaginea arheologică a comunităţilor din zona „confluenţei Belgradului” care au 

avut primele contacte cu lumea La Tène şi care, prin urmare, s-au confruntat cu 

sosirea celţilor. Alt obiectiv este să definească tipurile de dovezi arheologice 

relative la contactele de diferite feluri. Unele dintre descoperirile timpurii 

sugerează o influenţă indirectă a stilului La Tène sau un transfer tehnologic, deşi 

trebuie luată în consideraţie şi varianta unor contacte directe indicate de prezenţa 

de obiecte importate. Finalul secolului al IV-lea î.Hr. trebuie acceptat ca 

momentul prezenţei fizice clare a nou veniţilor celţi în această regiune. În sfârşit, 

studiul încearcă să găsească un posibil răspuns la întrebarea din ce parte a lumii 

celtice a venit primul imbold asupra populaţiei balcano-dunărene de a îmbrăţişa 

realizările culturii La Tène. 



SOUTHERNMOST PART OF THE CARPATHIAN BASIN IN 4
TH

C. BC AND ITS FIRST CONTACTS WITH LA TÈNE WORLD: 

CASE STUDY OF “BELGRADE’S CONFLUENCE”, SERBIA 

MARIJA LJUŠTINA (BELGRAD E- SERBIA) 

Keywords: Belgrade’s Confluence, Carpathian Basin, contacts, First 

Iron Age, Second Iron Age.  

Abstract. The Carpathian-Danube area was during the late phase of the 

First Iron Age already complexly populated. In the southernmost part of the 

Carpathian Basin and the adjoining part of the Balkan peninsula different 

cultural manifestations developed during the early La Tène period from a 

substrate of different population groups. Our present knowledge about the 

substrate population is vague and that is why one of the aims of the study is to 

try to establish an archaeological picture of the communities in the zone of 

„Belgrade’s confluence“ who made the earliest contacts with La Tène world and 

who consequently awaited the Celtic arrival. Another aim is to define types of 

archaeological testimony to contacts of different nature. Some of the early finds 

suggest an indirect influence of La Tène style, or a technology transfer, although 

the model of direct contacts indicated by presence of imported objects should be 

taken into consideration, too. End of the 4th century BC should be accepted as 

the time of evident physical presence of the Celtic newcomers in the region. 

Finally, the study is aiming to find a possible solution for the question from 

which part of the Celtic world the first impetus came to the Balkano-Danubian 

populations to embrace achievements of La Tène culture. 



AGRAFE CELTICE ZOOMORFE 

PE TERITORIUL POLONIEI 

TOMASZ BOCHNAK (RZESZÓW – POLONIA) 

Cuvinte-cheie: cultura La Tène, cultura Przeworsk, costum feminin, 

agrafe zoomorfe pentru centuri 

Rezumat. Articolul prezintă patru agrafe de centură din aliaj de cupru 

provenind din teritoriul polonez. Două au fost găsite în habitate ale culturii La 

Tène, pe când celelalte două au fost descoperite în necropolele culturii 

Przeworsk. Acest lucru est deosebit de interesant, căci agrafele zoomorfe sunt 

foarte rare în zona celtică.  



AGRAFES ZOOMORPHES CELTIQUES 

SUR LES TERRES POLONAISES 

TOMASZ BOCHNAK (RZESZÓW – POLOGNE) 

Mots-clé: La culture de La Tène, la culture de Przeworsk, costume 

féminin, agrafes zoomorphes de ceintures. 

Résumé. L’article présente quatre agrafes de ceinture féminine en 

alliage cuivreux provenant des terres polonaises. Deux ont été trouvées dans les 

habitats de la culture La Tène, tandis que les deux autres ont été découvertes sur 

les nécropoles de la culture de Przeworsk. Ceci est particulièrement intéressant, 

parce que les agrafes zoomorphes sont très rares dehors la zone celtique.  



CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA CRĂSANII DE JOS -

PISCUL CRĂSANI (COM. BALACIU, JUD. IALOMIȚA).  

CAMPANIA 2013
1
.  EPOCA GETO-DACICĂ

VALERIU SÎRBU (BRAILA – ROMANIA), 

IOAN CERNĂU, CĂTĂLINA CERNEA (SLOBOZIA – ROMANIA), 

MARIAN NEAGU (CALARAȘI – ROMANIA), 

FLORIN VLAD (SLOBOZIA –ROMANIA), 

DAN ŞTEFAN, MARIA-MAGDALENA ȘTEFAN (BUCUREȘTI – ROMANIA), 

SIMINA STANC (IAȘI – ROMANIA) 

Cuvinte-cheie : geto-daci, centru rezidențial, fortificație, locuințe, gropi, 

artefacte, importuri elenistice. 

Rezumat.  În cercetările din această campanie s-au urmărit trei 

obiective: a) densitatea locuirii și stratigrafia în partea de nord-est a Platoului b) 

forma, dimensiunile, structura și cronologia fortificaţiei ”C” de pe Platou, c) 

stratigrafia și cronologia părții de sud a Mamelonului de Vest. Mai întâi, vom 

prezenta, succint, din ambele zone, fortificația și complexele, iar în final vom 

face câteva considerații generale. 

În total, au fost identificate 18 noi complexe, anume : trei locuințe de 

suprafață, un bordei, 10 gropi, două vetre exterioare și două a căror definire 

urmează a fi precizată (groapă ori bordei) ; se adaugă, desigur, continuarea 

cercetării fortificației formată din șanț și val/parapet. Toate aceste complexe sunt 

de epocă geto-dacică ; din epoca neolitică s-au recoltat doar câteva piese izolate, 

evident antrenate în zona săpată din alte sectoare. Din aceste considerente vom 

prezenta numai descoperirile din a doua epocă a fierului. 

Toate aceste complexe se datează în sec. II-I a. Chr. 

Cercetările arheologice au fost efectuate în strânsă corelație cu 

investigațiile interdisciplinare: geofizice, topografice, fotogrametrice cu UAVs. 



LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE CRASANII DE JOS -

PISCUL CRĂSANI (COMM. DE BALACIU, DEP. D’IALOMITA) 

CAMPAGNE 2013
1
. EPOQUE GETO-DACE

VALERIU SÎRBU (BRAILA – ROMANIA), 

IOAN CERNĂU, CĂTĂLINA CERNEA (SLOBOZIA – ROMANIA), 

MARIAN NEAGU (CALARAȘI – ROMANIA), 

FLORIN VLAD (SLOBOZIA –ROMANIA), 

DAN ŞTEFAN, MARIA-MAGDALENA ȘTEFAN (BUCUREȘTI – ROMANIA), 

SIMINA STANC (IAȘI – ROMANIA) 

Key-words : Geto-Dacians, residential center, fortification, dwellings, 

pits, artefacts, Hellenistic imports. 

Abstract.  The investigations undertaken this year were designed to fit 

the following objectives: a) Understanding the habitation density in the northern 

area of the Plateau, b) Documenting the shape, dimensions, structure and 

chronology of the fortification “C” on the Plateau, c) Documenting the 

stratigraphy and chronology of the southern side of the Western Hillock. 

In the beginning we will present, in short, some features located in both 

up-mentioned digging sectors, as well as the fortification ditch, in order to draw 

together in the end some general statements. 

In total there were investigated 18 new complexes (three dwellings, a 

hut, 10 pits, two external fireplaces and two complexes with unclear 

functionality); to this, one should add the further investigation of the fortification 

(consisting of a ditch and turf wall). 

All the identified features belonged to the 2
nd

-1
st
 centuries BC. 

The archaeological excavations were done in close relation with 

interdisciplinary investigations: geophysics, topography and close-range 

photogrammetry from UAVs.  
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ARME ȘI PIESE DE HARNAȘAMENT DIN EPOCA REGATULUI 

DAC, DESCOPERITE LA BULBUC, COM. CERU-BĂCĂINȚI, 

JUD. ALBA. CONSIDERAȚII PRELIMINARE


BORANGIC CĂTĂLIN


 (BUCUREȘTI - ROMÂNIA)

Cuvinte cheie: arme, Bulbuc, detecție, elite militare, daci 

Rezumat. Studiul de față, ce se dorește doar un preambul necesar unei 

cercetări de durată, este dedicat prezentării unor descoperiri recente, deosebit de 

importante, atât în ce privește natura lor, cât și, nu mai puțin notabil, prin modul 

în care piesele au ajuns în patrimoniul muzeal. 

Este vorba despre un set de cinci pumnale curbe de tip sica, trei zăbale 

de tip tracic, șase vârfuri de lance, care au făcut obiectul a cinci depuneri în 

gropi, aparținând perioadei regatului dac. Complexele conținând astfel de 

inventare sunt specifice grupului Padea–Panagjurski Kolonii
1
, identificate inițial 


 Cercetare finanțată prin proiectul- „MINERVA- Cooperare pentru cariera de elită în 

cercetarea doctorală și post-doctorală”, cod contract POSDRU/159/1.5/S/137832, proiect 

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013. 


Academia Română, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București, 

dada@enciclopedia-dacica.ro 
1
 Secolele IV-II a.Chr. au fost scena cronologică a unor transformări sociale şi spirituale 

importante în spaţiul Balcanilor de nord. Una dintre cele mai importante este apariţia în 

acest areal a unor asocieri de artefacte şi practici funerare specifice acestei zone, fapt 

explicat prin apariţia unei noi identităţi culturale, numite convenţional 

grup/facies/orizont Padea – Panaghiurski Kolonii, după numele a două situri 

reprezentative, din România şi Bulgaria. Asocierile în cauză au permis concluzia că 

avem de a face cu un conglomerat de grupări etnice de origini diferite (preponderent 

tracice și celtice, dar nu numai), aflate sub hegemonia unor clanuri războinice, care 

aveau interese, tactici şi strategii comune, finalizate în manifestări identitare specifice. 

Deşi iniţial posedau un arsenal propriu fiecărei componente etnice, acesta a fost, în final, 

amalgamat, devenind particular grupului în discuţie. Fără a fi un fenomen pe deplin 

acceptat de către istoriografia modernă, românească şi bulgară, cercetările ultimei decade 

îndeosebi, au impus această denumire ca fiind, deocamdată, singura care reflectă 

mulţumitor întregul fenomen. Concentrarea asocierilor pe un spațiu relativ restrâns, 

geografic și cronologic, a permis ipoteza unei culturi relativ unitare. Deşi această 

denumire nu mai reflectă astăzi întreaga complexitate a problemelor legate de 

descoperirile de acest fel (este vorba, mai ales, de implicaţiile etnice, istorice şi de 



Cătălin  Borangic 

în nord-vestul Bulgariei actuale, databile începând cu secolul III a.Chr., apoi, din 

secolul următor, prezente și în Oltenia și vestul Munteniei, iar în cele din urmă 

în sud-estul Transilvaniei și de aici mai departe către periferia regatului dac. 

Asocierile de acest tip au fost atribuite unor clanuri războinice celto-tracice, 

coagulate sub autoritatea aristocrației militare dacice, care le-a utilizat până la 

cucerirea romană. 

Plecând de la aceste descoperiri, studiul mai atrage atenția și asupra 

fenomenului detecției de metale, practică cu o tot mai mare priză socială, greu de 

controlat și, într-o măsură apreciabilă, nociv pentru patrimoniu. 



WEAPONS AND HARNESS ITEMS FROM THE TIME  

OF THE DACIAN KINGDOM, DISCOVERED AT 

 BULBUC, COMM. CERU-BĂCĂINȚI, ALBA COUNTY. 

PRELIMINARY OBSERVATIONS


BORANGIC CĂTĂLIN


 (BUCHAREST -  ROMANIA)

Keywords: weapons, Bulbuc, metal detecting, military elite, Dacians 

Abstract. The following study, regarded solely as a necessary prologue 

to a more extensive research, has been committed to the presentation of some 

recent finds -remarkable both due to their features and to the manner they 

became part of museum heritage. These were five curved sica daggers, three 

‘Thracian type’ horse bits and six spearheads, representing the content of five pit 

deposits, belonging to the Dacian Kingdom period. Other finds of similarly 

associated artefacts were labelled as fitting the cultural group Padea–Panagjurski 

Kolonii
1
, initially located in present-day north-western Bulgaria, beginning with 
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1
 The 4

th
-2

nd
 cs. BC were the chronological scene of some very important social and 

spiritual transformations occurred in the area of northern Balkans. One of the most 

representative was the emergence in this space of certain typical associations of artefacts 

and funerary practices, interpreted as belonging to a new cultural identity, 

conventionally named Padea – Panaghiurski Kolonii group/facies/horizon, taking the 

name from two sites, from Romania and Bulgaria. These associations were interpreted as 

belonging to a mix of different ethnic groups of various origins (mainly Thracian and 

Celtic, but not only), acting under the hegemony of some warrior clans that had common 

interest, strategies and tactics, materialized in specific identity expressions. Even if 

initially they used weapons specific to each ethnic component, these were finally mixed 

into something particular to the discussed group. Without being a completely accepted 

phenomenon by the modern Romanian and Bulgarian historiography, recent researches 

have imposed this name as being, for now, the single acceptable one. The concentration 

of discoveries on a relatively small geographic space and chronologic interval supported 

the hypothesis of a unitary culture. Even if this label does not reflect anymore the entire 
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the 3
rd

 c. BC, and later, starting with the next century, in Oltenia and western 

Muntenia, finally in south-eastern Transylvania, and further towards the Dacian 

Kingdom periphery. These types of associations were assigned to certain warrior 

Celtic-Thracian clans, amassed under the authority of the Dacian aristocracy, 

who apparently used them until the Roman conquest. 

Starting from these discoveries, the study tackled the delicate issue of 

metal detection by non-archaeologists, an activity with an ever more increased 

social appeal, difficult to control and, in a substantial amount, harmful for the 

archaeological heritage. 



2012.  

BARBOȘI: DE LA DAVA LA CASTRUM
1

VALERIU SÎRBU (BRĂILA – ROMÂNIA), 

COSTIN CROITORU (BRĂILA – ROMÂNIA) 

Cuvinte-cheie: dava, castrum, castellum, Moesia Inferior 

Rezumat. Poziţia geografică a sitului i-a conferit un loc aparte în 

preocupările strategice şi economice ale imperiilor şi populaţiilor care au intrat 

în contact cu spaţiul dunăreano-pontic, fapt dovedit de numărul, varietatea şi 

calitatea descoperirilor arheologice, fortuite sau datorate cercetărilor sistematice. 

De aceea, situl de la Bărboşi ocupă o poziţie cheie în evoluţia şi înţelegerea unor 

fenomene istorice din ultimul secol are erei păgâne şi din primul secol al erei 

creştine din regiunea Dunării de Jos.    

Cercetările arheologice moderne au pus în evidență o aşezare geto-

dacică fortificată cu trei nivele de locuire; materialele cele mai timpurii se 

datează la sfârșitului secolului II a. Chr., iar cele mai târzii din timpul lui 

Domitianus (81-96), eventual până spre războaiele daco-romane de la începutul 

secolului al doilea creștin. În aşezarea getică, apărată pe latura accesibilă de un 

şanţ şi un val cu palisadă, s-au descoperit variate tipuri de complexe (locuinţe, 

ateliere,gropi etc.), cu un inventar bogat şi variat.  

Numărul mare al importurilor identificate, coroborat cu amplasarea 

strategică în zona unor importante artere navale și terestre, a reliefat o intensă 

activitate economică de desfacere a unor produse greceşi şi, apoi, romane spre 

popoarele de la nordul Dunării.  

Suprapusă pe o nivelare care a afectat, în mare parte, vestigiile 

anterioare, locuirea romană se dezvoltă, inițial, în contextul războaielor daco-

romane, în zonă fiind identificate: a) un castellum, ridicat într-o primă etapă din 

pământ, iar la scurt timp din piatră (din zidul de incintă se mai păstrează o 

porţiune a laturii estice cu turnul din colţul de sud-est și unele segmente pe 

celelalte laturi), b) un castrum din piatră situat la vest de castellum, din care au 

mai putut fi explorate, parţial, doar laturile de vest și nord (dimensiunile 

probabile 350 x 150 m.). 

1
 O versiune mai redusă a acestui studiu - Barboşi in the Context of Events in The Lower 

Danube Region: From Dava to Castrum – va apare și în lucrările colocviului 

internaţional cu tema „Romanii la Marea Neagră în vremea lui Augustus: evidenţa 

izvoarelor literare, arheologice şi numismatice”, desfășurat la Tulcea între 5-9 iunie 



CERCEI DECORAŢI CU MULURI DE GRANULE PE VERIGĂ, 

DESCOPERITI PE TERITORIUL ROMANIEI  

ŞI BANATULUI SÂRBESC 
(A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XI-LEA -  

SECOLUL AL XVI-LEA) 

SILVIU OŢA (BUCUREȘTI - ROMÂNIA) 

Cuvinte cheie: cercel, granule, mormânt, mulură, filigran 

Rezumat. Combinaţia de modele şi succesiunea cronologică a grupelor 

cerceilor decoraţi cu muluri de granule pe verigă indică faptul că au fost 

executați de meşteri care au preluat tehnicile de confecţionare şi modelele din 

Imperiul Bizantin şi le-au perpetuat în secolele următoare, în combinaţii şi 

modele adaptate modei vremii. Tehnicile de execuţie au rămas, în linii mari, 

aceleaşi. Dacă în perioada existenţei Imperiului aceste podoabe au fost comune 

mediului rural (din Banat şi Oltenia), odată cu dispariţia acestuia ele se 

concentrează în mediul urban ori din jurul cetăţilor. 



EARRINGS DECORATED WITH GRANULE MOULDINGS 

ON THE LINK, DISCOVERED ON THE TERRITORY OF 

ROMANIA AND THE SERBIAN BANAT 
(SECOND HALF OF THE ELEVENTH CENTURY –  

THE SIXTEENTH CENTURY) 

SILVIU OŢA (BUCHAREST – ROMANIA) 

Mots-clés: boucle d’oreille, granules, tombe, moulure, filigrane 

Résumé. La combinaison de modèles et la succession chronologique des 

groupes de boucles d’oreille décorées de moulures de granules sur le maillon 

indique le fait qu’elles avaient été manufacturées par des orfèvres qui ont 

emprunté les techniques et les modèles à l’Empire Byzantin et les ont perpétués 

aux siècles suivants, dans des combinaisons et des modèles adaptés à la mode du 

temps. Les techniques d’exécution sont restées, en général, les mêmes. Si, durant 

l’existence de l’Empire, ces parures étaient communes au milieu rural (de Banat 

et Olténie), lors de la disparition de celui-ci, elles se concentrent dans le milieu 

urbain ou dans le voisinage des cités.  



EXPLOATAREA RESURSELOR ANIMALE  

ÎN AŞEZAREA DE LA RĂCARI (JUDEŢUL DOLJ):  

DATE ARHEOZOOLOGICE ȘI ARHEOGENETICE


MONICA LUCA (IAȘI - ROMÂNIA),

SIMINA STANC (IAȘI - ROMÂNIA) 

Cuvinte cheie: resurse animale, resturi faunistice, cuantificare, 

arheozoologie, arheogenetică 

Rezumat. Materialul faunistic analizat provine din nivelul de secol 4 

d.Hr. din situl de la Răcari și el a fost colectat în cursul cercetărilor arheologice

din  anii 2008 și 2009. Eșantionul este constituit din 2880 resturi faunistice, de 

origine menajeră, și provine de la pești, păsări și mamifere. Speciile de mamifere 

domestice identificate sunt: vita (Bos  taurus), oaia (Ovis  aries), capra (Capra 

hircus), porcul (Sus  domesticus), calul (Equus  caballus) și câinele (Canis  

familiaris). Speciile de mamifere sălbatice identificate sunt: cerbul (Cervus 

elaphus), mistrețul (Sus  scrofa), căpriorul (Capreolus  capreolus), ursul (Ursus  

arctos), bursucul (Meles  meles) și iepurele (Lepus  europaeus). 

De la Răcaria fost analizat, de asemenea, eșantionul colectat în anul 

2003. 



ANIMAL RESOURCES EXPLOITED  

IN THE RĂCARI SETTLEMENT (DOLJ COUNTY):  

ARCHAEOZOOLOGIC AND ARCHAEOGENETICS DATA


MONICA LUCA (IASSY - ROMANIA),

SIMINA STANC (IASSY - ROMANIA) 

Keywords: animal resources, faunal remains, quantification, 

Archaeozoology, Archaeogenetics 

Abstract. The faunal material analysed was gathered from the 4
th
 AD 

century level, during the archaeological researches that took place in Răcari site 

in the years 2008 and 2009. The sample consists of 2880 faunal remains, of 

garbage origin, coming from fish, bird and mammals. The paper presents 

archaeozoologic and archaeogenetics data. The identified domestic mammals 

are: cattle (Bos  taurus), sheep (Ovis  aries), goat (Capra  hircus), pig (Sus 

domesticus), horse (Equus  caballus) and dog (Canis  familiaris). The identified 

wild mammal species are: red deer (Cervus  elaphus), wild boar (Sus  scrofa), 

roe deer (Capreolus  capreolus), bear (Ursus  arctos), badger (Meles  meles) and 

hare (Lepus  europaeus). 

From Răcari there was analysed also a faunal sample gathered in 2003. 



NOI CONSIDERAŢII PRIVIND FUNCŢIONAREA 

ARHONTATULUI DE LYKOSTOMION ÎN SECOLUL AL IX-LEA 

VASILE MĂRCULEŢ  (MEDIAŞ - ROMÂNIA) 

Cuvinte cheie: Arhontatul de Lykostomion, Dunărea de Jos, Dobrogea, 

Imperiul Bizantin, gurile Dunării. 

Abstract. A doua jumătate a secolului al IX-lea consacră, fără dubii, o 

stăpânire bizantină la gurile Dunării. O serie de informaţii provenite surse 

literare, numismatice şi sigilografice converg clar spre confirmarea funcţionării 

unei unităţi militar-administrative bizantine, a unei theme-arhontat, în nordul 

spaţiului dunăreano-pontic. 



NEW CONSIDERATIONS ON THE FUNCTIONING OF THE 

ARCHONATE OF LYKOSTOMION IN THE 9
TH

 CENTURY

VASILE MĂRCULEŢ (MEDIAŞ - ROMANIA) 

Keywords: Archontate of Lykostomion, Lower Danube, Dobrudja, 

Byzantine Empire, Danube’s mouths. 

Abstract. Without any doubts the second half of the 9
th
 century 

consecrates a Byzantine possession at Danube’s mouths. A serious of 

information from literarily, numismatic and sigillographic sources are clearly 

converging to the confirmation of the functioning of one Byzantine military-

administrative unit, of a theme-archonate in the North of the Danubian-Pontic 

space.  



ARME MEDIEVALE DESCOPERITE 

ÎN TÂRGUL ROMANULUI 

(PUNCTUL LA BIBLIOTECĂ) 

GEORGE DAN HÂNCEANU (ROMAN -  ROMÂNIA) 

Cuvinte cheie: Moldova, târgul Romanului, bibliotecă, ghiulele de tun, 

vârfuri de săgeţi, archebuză. 

Rezumat. Supravegherile arheologice efectuate în 2012-2013 la 

biblioteca municipală din Roman, care suprapune o parte din vechiul târg, au 

permis descoperirea unui număr de 10 arme albe şi de foc (o bilă din lut; 3 

ghiulele din piatră, un proiectil din piatră; 4 vârfuri de săgeţi din fier şi o 

archebuză din bronz). Obiectele provin din stratul medieval (4) şi din două 

ateliere meşteşugăreşti (6). Cronologic, armele se încadrează perioadei cuprinsă 

între sfârşitul secolului al XIV şi mijlocul secolului al XVII-lea.   



ARMES MÉDIÉVALES DÉCOUVERTES 

DANS LA BOURGADE DE ROMAN  

(LE POINT LA BIBLIOTECĂ) 

GEORGE DAN HÂNCEANU (ROMAN - ROUMANIE) 

Mots clés: Moldova, la bourgade de Roman, bibliothèque, boulets de 

canon, pointes de flèches, arquebuse. 

Résumé. Les activités de surveillance archéologique qu’on a effectuées 

dans l’intervalle 2012-2013 à la bibliothèque municipale de Roman, bâtiment 

qui superpose une partie de l’ancienne bourgade de Roman nous ont permis de 

découvrir 10 armes blanches et à feu (une bille en argile, 3 boulets en pierre, un 

projectile en pierre, 4 pointes de flèches en fer et une arquebuse en bronze). Les 

objets proviennent de la couche médiévale (4 pièces) et de deux ateliers 

artisanaux (6 pièces). Du point de vue chronologique les armes peuvent être 

encadrées dans l’intervalle de la fin du XIVème siècle et la moitié du XVIIème 

siècle.  



RUTELE COMERCIALE CARE LEGAU ORADEA DE VENEŢIA 

ÎN SECOLELE XIV–XVIII 

FLORINA CIURE (ORADEA – ROMÂNIA) 

Cuvinte cheie: Oradea, Veneţia, drumuri, comerţ, mărfuri. 

Rezumat: Rutele comerciale care legau Oradea de Veneţia în secolele 

XIV–XVIII. La sfârşitul secolului al XIV-lea şi la începutul celui de-al XV-lea, 

Oradea era situată pe ruta principală pe care mărfurile din oraşele săseşti ale 

Transilvaniei ajungeau la Buda sau la Košice. La începutul veacului al XVI-lea 

Ţările Române erau legate de Veneţia prin intermediul rutelor comerciale care 

treceau prin Buda sau Pest, iar de aici prin Ungaria, Croaţia, Slovenia şi 

terraferma veneţiană. Din Moldova se trecea în Transilvania prin pasurile din 

Carpaţii Răsăriteni, iar de aici negustorii ajungeau la Veneţia pe traseul amintit 

sau prin Viena, urmând drumul ce tranzita prin Judenburg sau Laibach 

(Ljubljana). Drumul ce pornea din Ţara Românească urma cursul Dunării până 

la Pécs, de unde continua prin Ungaria, Croaţia, ori pe valea Dravei sau pe cea a 

Savei spre Zagreb şi Ljubljana, de unde, prin pasul Nauporto, ajungea la 

Postumia şi de aici, traversând sudul câmpiei veneto–friulane, în faţa lagunei, 

mărfurile fiind apoi transportate la destinaţie cu vasele comerciale. După 

formarea paşalâcului de Buda, interveneau mutaţii importante în privinţa căilor 

de comunicaţie ce asigurau legăturile comerciale ale teritoriului intracarpatic cu 

Italia, care nu se mai realiza prin Buda, ci prin nord–vestul Transilvaniei, de la 

Oradea spre Košice şi Bratislava. 



LE VIE COMMERCIALI CHE COLLEGAVANO ORADEA E 

VENEZIA NEI SECOLI XIV–XVIII 

FLORINA CIURE (ORADEA – ROMANIA) 

Parole chiave: Oradea, Venezia, vie di comunicazione, commercio, 

merci. 

Riassunto: Le vie commerciali che collegavano Oradea e Venezia nei 

secoli XIV–XVIII. Alla fine del Trecento e all’inizio del Quattrocento, Oradea 

era ubicata proprio sulla via principale per la quale le merci portate dalle città 

sassoni della Transilvania arrivavano a Buda oppure a Kassa. Da Braşov e Sibiu 

si transitava la Transilvania da est a ovest fino a Oradea. Un’altra via portava da 

Sibiu ad Arad, passando per Deva e Lippa, oppure per Haţeg fino a Lippa. Da 

Arad si proseguiva per Szeged o Kecskemét per arrivare a Buda, oppure si 

sceglieva la strada verso Oradea. All’inizio del Cinquecento, i Principati Romeni 

erano collegati alla città di Venezia dalle arterie mercantili che transitavano per 

Buda o Pesta, quindi proseguivano attraverso l’Ungheria, Croazia e l’odierna 

Slovenia giungendo nella terraferma veneta. Dalla Moldavia si arrivava nella 

Transilvania attraverso i valichi della catena orientale dei Carpazi, quindi si 

proseguiva per Venezia transitando il principato transilvano e l’Ungheria fino a 

Vienna, oppure scendendo sulla via che transitava per Judenburg e Laibach 

(Lubiana). La via che dalla Valacchia portava sulla riva che si affacciava alla 

città di S. Marco imboccava la strada lungo il Danubio fino a Pécs, poi 

attraversava il territorio ungherese e proseguiva per la Croazia, oppure sulle 

arterie lungo il Drava o il Sava per Zagabria e Lubiana, quindi dal valico di 

Nauporto giungeva a Postumia e continuava lungo l’area meridionale della 

pianura veneto–friulana finché si affacciava alla città lagunare, sulla sponda di 

Mestre, da dove le merci venivano trasportate a Venezia con le imbarcazioni di 

varia stazza. L’insediamento dell’amministrazione ottomana nel pascialato di 

Buda, nel 1541, ebbe immediate conseguenze sulle arterie commerciali che 

collegavano i Principati Romeni alla Penisola italiana. Evitando per ovvie 

ragioni il transito per Buda, i mercanti seguirono le vie che attraversavano l’area 

settentrionale della Transilvania, da Oradea verso Kassa e Bratislava, quindi per 

Vienna, Carinzia, Friuli giungevano a Venezia. 



IUS VALACHICUM ÎN POLONIA MEDIEVALĂ 

PARTEA I : TRIBUNALELE VALAHE  

NUMITE STRUNGA SAU ZBORY 

    GRZEGORZ JAWOR (LUBLIN - POLONIA) 

Cuvinte cheie: kraina, congregatio,  Rutenia Roșie 

Rezumat. Orice cercetător al istoriei colonizării valahe pe 

versanţii nordici ai Munţilor Carpaţi din cea mai veche perioadă 

medievală se vor lovi de un obstacol nu doar din cauza puţinelor izvoare, 

ci şi al enormei lor dispersii. Ele se întâlnesc în special în manuscrise ale 

registrelor fiscale şi cele ale tribunalelor din Polonia Mică (Małopolska) 

şi Rutenia Roşie, ce se păstrează acum în arhivele bibliotecilor din 

Polonia şi Ucraina. O astfel de analiză necesită foarte mult timp iar 

rezultatele obţinute sunt de obicei modeste. Dreptul valah se aplica în 

teritoriile periferice foarte îndepărtate, la mare distanţă de centrele politice 

şi culturale, unde scrierea era folosită de toţi.  Colonii valahi nu ştiau să 

scrie, iar în sec. XIV-XV era o perioadă când un document scris nu 

înlocuia încă, mai ales în straturile de jos ale societăţii, mărturiile orale ale 

martorilor oculari sau invocarea memoriei colective ca mijloc pentru a 

dovedi drepturile şi reclamaţiile cuiva.  

Starea lucrurilor descrise mai sus este, după părerea autorului, o 

justificare suficientă pentru comitetul editorial al „Anuarului Institutului 

de Istorie A. D. Xenopol” să-şi asume editarea izvoarelor găsite în 

arhivele din Polonia şi Ucraina. Documente privind diversele aspecte ale 

funcţionării ius Valachicum în Regatul Poloniei, în Evul Mediu, vor fi 

succesiv publicate în numerele anuale ale revistei. Împărţite în funcţie de 

subiect, izvoarele constituie rodul cercetărilor făcute în arhive şi în 

biblioteci începând cu 1992, cu câteva întreruperi. Autorul îşi exprimă 

speranţa că va putea contribui, atât cât va putea, la revenirea interesului 

istoricilor români pentru colonizarea valahă a teritoriilor îndepărtate de 

Moldova, Valahia şi Transilvania.  

Fiind interesat de adunările judecătoreşti, am discutat despre ele în 

câteva publicaţii, disponibile atât in limba poloneză cât şi în limba 
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română, astfel că acum mă voi mărgini să reamintesc câteva concluzii 

generale. Satele de drept valah formau comunităţi specifice supra-săteşti, 

numite regiuni (krainy). Un oficial numit crainic a dobândit numeroase 

calificări şi a fost pus în fruntea comunităţii. 

Comunitatea rurală ce forma o kraina se reunea de două ori pe an, 

primăvara şi toamna, într-o adunare al cărei scop era de a strânge tributul, 

de a ţine procese în care se judecau îndeosebi cazurile criminale grave, 

dar şi dispute între căpeteniile respectivelor sate, numiţi cneji (kniazie). 

Aceste adunări erau numite strungi sau zbory. Cuvântul strunga (stronga, 

strąga),atât în dialectul  muntenilor polonezi cât şi în limba română, 

înseamnă un element al unei construcţii, o poartă prin care treceau oile 

pentru a fi mulse. Pe teritoriul polonez, cuvântul avea o semnificaţie mai 

largă, se referea la tributul constituit dintr-o oaie din douăzeci, care se 

percepea în timpul adunărilor judecătoreşti. Un alt termen care apare în 

izvoare şi desemnează aceste procese este cuvântul zbór (sobor), care 

înseamnă adunare (congregatio). Până în acest moment, literatura de 

specialitate privitoare la acest aspect problematic nu a recunoscut apariţia 

acestor tribunale ca un element specific pentru dreptul valah în Evul 

Mediu, ci dimpotrivă, apar îndoieli legate de lunga lor tradiţie. Textele 

publicate dezmint aceste păreri deja împământenite în istoriografie.  



IUS VALACHICUM DANS LA POLOGNE MÉDIÉVALE 

PARTIE I: LES TRIBUNAUX VALAQUES  

DITS STRUNGI OU ZBORY 

GRZEGORZ JAWOR (LUBLIN - POLOGNE) 

Key-word: kraina, congregatio,  Red Ruthenia 
Summary. Every researcher of the histories of the Wallachian 

colonisation in the northern slopes of the Carpathian Mountains in its oldest 

medieval phase will encounter an obstacle in a form not only of the scarcity of 

sources, but also of an enormous dispersion of the preserved information. They 

can be encountered particularly in the preserved, handwritten judicial and 

taxation volumes from the areas of Lesser Poland (Małopolska) and Red 

Ruthenia, currently kept in the archives as well as the Polish and Ukrainian 

libraries. Such inquiry is remarkably time-consuming and the outcomes, gained 

as a result of the query, are usually very modest. For the Wallachian law 

encompassed highly peripheral territories, distant from the political and cultural 

centres of that time, which were places where the literary activity was 

universally used. The Wallachian settlers did not have this skill and the 14
th
- 15

th
 

centuries were a period when a document in the everyday practice was still not 

supplanting, particularly amongst the lower social strata, the oral testimonies of 

eyewitnesses or invoking the collective memory as the means for proving ones 

rights and claims. 

The abovementioned condition is, in the author’s opinion, a sufficient 

justification for the editorial board of „ Anuarul Institutului de Istorie A. D. 

Xenopol” to undertake the editing of the series of issues with the sources from 

the Polish and Ukrainian archives, published in the upcoming volumes of the 

journal and concerning various aspects of ius Valachicum at the territories of the 

medieval Kingdom of Poland. The sources, presented as the respective thematic 

groups, are the results of an archival and library inquiry, which has been 

conducted with some breaks since 1992. At this point the author wishes to 

express hope that they will, at least at a minimal scale, contribute to renewing 

the interests, particularly amongst the Romanian historians, in the Wallachian 

colonisation of the regions which were distant from the native Moldova, 

Wallachia and Transylvania. 

The judicial assemblies, having already been the interest of our 

attention, had been previously discussed in a few publications of my authorship, 
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available in both Polish and Romanian languages. At this point I will limit 

myself to recalling just a few results. The country villages, located on the basis 

of the Wallachian law, created specific beyond-countryside communities 

referred to as regions (krainy). An official called krajnik owned numerous 

qualifications and was placed at the forefront of the community. 

The village community constituting the kraina would gather twice a 

year, during springtime and autumn, for a meeting which purpose was to collect 

tribute, to hold courts which would arbitrate particularly the more serious 

criminal cases, but also the disputes between the respective village chieftains 

called kniazie. These judicial rallies were referred to as strungi or zbory. The 

word strunga (stronga, strąga) in both the Polish highlanders’ dialect as well as 

the Romanian language means an element of a structure, a gate through which 

the sheep would pass in order to be milked. At the Polish territories the word 

broadened its meaning; it referred to the tribute in a form of every twentieth 

sheep, which was collected during the judicial rallies. Another term appearing in 

the sources and designating these rallies is the word zbór (sbor), that is an 

assembly (congregatio). Up to this point the literature on this problematic issue 

did not recognise the occurrence of these judicial courts as an element specific 

for the Wallachian law in the middle ages, but on the contrary, it cast doubts on 

its distant metrics. The published records negate this, already grounded in 

historiography, view. 



ELLICI ÎN KAZAUA HÂRŞOVA (SEC. XVI). PRECIZĂRI 

ASUPRA UNEI INSTITUŢII 

ANCA POPESCU (BUCUREŞTI – ROMÂNIA) 

Cuvinte cheie: ellici, yürük, Hârşova, Dobrogea, secolul XVI. 

Rezumat: Ellici în kazaua Hârşova (sec. XVI). Precizări asupra unei 

instituţii. Categoria fiscală a ellici-ilor din imperiul otoman, legată de instituţiile 

militare care funcţionau în sistemul eşküncü-yamak, în care un grup de 10 până 

la 30 de persoane furnizau întreţinerea pentru un număr de 3–5 combatanţi ce 

luau parte la campaniile imperiale, similar organizării militare a yürük-ilor, 

müsellem-ilor, dar şi voynuk-ilor şi vlahilor balcanici, este documentată şi pe 

teritoriul Dobrogei, prin porunca otomană, inedită, din ultimul sfert al secolului 

al XVI-lea, publicată mai jos. 



THE ELLICI OF THE KAZA OF HÂRŞOVA (16
TH

 CENTURY). 

OBSERVATIONS ON AN OTTOMAN INSTITUTION 

ANCA POPESCU (BUCHAREST – ROMANIA) 

Keywords: ellici, yürük, Hârşova, Dobrudja, sixteenth century. 

Abstract: The Ellici of the Kaza of Hârşova (sixteenth century). 

Observations on an Ottoman Institution. The fiscal category of the ellici 

peasants was linked in the Ottoman Empire to the military institutions which 

operated under the eşküncü-yamak system, under which a group of ten to thirty 

persons subsidized a number of three to five soldiers serving in imperial 

campaigns. The system was similar to the military organization of the yürük and 

the müsellem, and also to that of the Balkan voynuk and Vlachs. The ellici are 

also documented for the region of Dobrudja in an unpublished Ottoman sultanic 

ordinance from the last quarter of the sixteenth century. 



O RELAŢIE RECONSIDERATĂ. NEGUSTORII DIN FAMILIA 

CORNIACT ŞI MOLDOVA ÎN ANII 1540–1570 

CRISTIAN NICOLAE APETREI (GALAŢI – ROMÂNIA) 

Cuvinte cheie: Corniact, Moldova, Liov, negustori, secolul XVI. 

Rezumat: O relaţie reconsiderată. Negustorii din familia Corniact şi 

Moldova în anii 1540–1570. Pe temeiul unor surse analizate de autor se 

dovedeşte că familiei Corniact cu Moldova par să fi fost destul de diferite faţă de 

ceea am fost obişnuiţi să credem. Prezenţa în principatul nord-dunărean a 

principalilor săi reprezentanţi a fost mai mult episodică. Ea a fost impusă de 

tranzitarea ţării cu mărfuri care se adresau fie pieţei polone, fie celei otomane. 

De cele mai multe ori însă, această sarcină a revenit agenţilor comerciali pe care 

familia îi întreţinea la nordul Dunării. Aceşti agenţi plasau probabil şi pe piaţa 

locală o parte dintre mărfuri şi suplimentau cu produse locale oferta principală 

cu care familia se adresa celorlalte două pieţe amintite. Explicaţia acestui 

comportament este eminamente una economică: familia dispunea de capitaluri 

importante şi căuta să îşi valorifice la maxim acest potenţial. O demonstrează 

concluziile cercetătorilor polonezi, care arată că familia Corniact a derulat de 

regulă operaţiuni cu cantităţi şi valori mari. Acest potenţial nu putea fi atins pe 

piaţa micului principat moldav. 



RETHINKING THE CONNECTIONS OF A SIXTEENTH 

CENTURY FAMILY. THE KORNIAKT MERCHANTS AND 

MOLDAVIA FROM 1540 TO 1570 

CRISTIAN NICOLAE APETREI (GALAŢI – ROMANIA) 

Keywords: Korniakt, Moldavia, Lviv, merchants, sixteenth century. 

Abstract: Rethinking the connections of a sixteenth century family. The 

Korniakt merchants and Moldavia from 1540 to 1570. The connections between 

the Korniakt family and the principality of Moldavia appear to have been quite 

different from what we have been used to believe. The presence of his main 

agents in the principality north of the Danube was episodic in nature. It was 

needed because of transiting the country with goods destined for Polish or 

Ottoman markets. Most of the times, however, this task was carried out by 

trading brokers which the family maintained north of the Danube. These agents 

probably placed part of the goods on the local market and supplemented local 

products to the main goods offered by the family on the two aforementioned 

markets. The reason for this behaviour is exclusively economic: the family 

owned important capital and sought to maximize this potential. Proof of this is 

the conclusion of Polish researchers who indicate that the Korniakt family 

usually carried out transactions of large quantities and value. This potential 

could not be reached on the market of the small Moldavian principality. 



LOGOFEŢII CANCELARIEI DOMNEŞTI 

DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ (SEC. AL XVII-LEA). 

CONSIDERAŢII PRELIMINARE PENTRU 

O CERCETARE PROSOPOGRAFICĂ 

GHEORGHE LAZĂR (BUCUREŞTI – ROMÂNIA) 

Cuvinte cheie: logofăt, cancelarie domnească, aparat administrativ, Ţara 

Românească, secolul XVII. 

Rezumat: Logofeţii cancelariei domneşti din Ţara Românească (sec. al 

XVII-lea). Consideraţii preliminare pentru o cercetare prosopografică. Autorul 

analizează un subiect mai puţin abordat în istoriografia românească, acela al 

cercetării categoriei grămăticilor sau a logofeţilor de cancelarie, cei care prin 

profesionalismul lor au fost angrenaţi în buna desfăşurare a activităţii curente a 

acestei importante instituţii centrale a Ţării Româneşti în secolul al XVII-lea. 

Din această perspectivă, pornind de la prezentarea anumitor cazuri particulare 

reprezentative, autorul îşi propune să reliefeze unele aspecte considerate 

relevante pentru o viitoare cercetare prosopografică a logofeţilor de cancelarie, 

cum ar fi: mecanismele de selecţie a acestora, statutul lor social şi economic, 

alianţele matrimoniale, alte activităţi desfăşurate şi care nu intrau în atribuţiile 

lor specifice, precum şi detalii, în măsura în care acestea au putut fi surprinse în 

sursele documentare ale vremii, privind viaţa lor spirituală şi culturală. 



LES LOGOTHÈTES DE LA CHANCELLERIE PRINCIÈRE DE 

LA VALACHIE (XVII
e
 SIÈCLE). CONSIDÉRATIONS 

PRÉLIMINAIRES POUR UNE RECHERCHE 

PROSOPOGRAPHIQUE 

GHEORGHE LAZĂR (BUCAREST – ROUMANIE) 

Mots-clés: logothète, chancellerie princière, appareil administratif, 

Valachie, XVII
e
 siècle. 

Résumé: Les logothètes de la chancellerie princière de la Valachie (XVII
e
 

siècle). Considérations préliminaires pour une recherche prosopographique. 

L’auteur y fait l’analyse d’un aspect moins abordé dans l’historiographie 

roumaine, celui de la recherche des scribes ou logothètes de chancellerie, ceux 

qui, en raison de leur professionnalisme, avaient été impliqués dans l’activité 

courante de cette importante institution centrale de la Valachie au XVII
e
 siècle. 

A partir de cas particuliers, considérés représentatifs, l’auteur se propose de 

mettre en relief certains aspects édificateurs pour une ample recherche 

prosopographique des logothètes de chancellerie, comme: les mécanismes de 

leur sélection, leur statut social et économique, les alliances matrimoniales, 

d’autres activités déployées et qui ne faisaient pas parties de leurs attributions 

spécifiques, ainsi que certains aspects, dans la mesure où ceux-ci se trouvaient 

dans les documents de l’époque, concernant leur vie spirituelle et culturelle. 



ELITE ECLEZIASTICE ŞI DEMERS TIPOGRAFIC ÎN ŢĂRILE 

ROMÂNE (JUMĂTATEA SECOLULUI AL XVII-LEA–

ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XVIII-LEA) 

DORU BĂDĂRĂ (BUCUREŞTI – ROMÂNIA) 

Cuvinte cheie: elite, carte, tipar, Biserica Ortodoxă, Ţările Române. 

Rezumat: Elite ecleziastice şi demers tipografic în Ţările Române 

(jumătatea secolului al XVII-lea–începutul secolului al XVIII-lea). Întemeierea 

primelor tiparniţe, prin care a fost reînnodat firul meşteşugului tipografic la Iaşi 

şi Bucureşti în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, s-a datorat iniţiativei şi 

eforturilor mitropoliţilor Varlaam şi Dosoftei. Pentru ierarhii români acest 

demers editorial nu este numai concretizarea unui proiect cultural pus în slujba 

apărării şi întăririi poziţiei Bisericii, ci şi un act încărcat de sacralitate. Cei şapte 

întâistătători care au condus destinele mitropoliilor din spaţiul românesc la 

sfârşitul secolului al XVII-lea şi la începutul veacului al XVIII-lea, artizani ai 

proiectului care implica tiparul în efortul de apărare şi întărire a poziţiei Bisericii 

Ortodoxe din Ţările Române, au tipărit 30 de lucrări, depăşind nivelul proiectiv 

al demersului iniţiat de mitropoliţii Varlaam şi Dosoftei. 



CHURCH ELITES AND THE APPROACH OF PRINTING IN 

ROMANIAN PRINCIPALITIES (THE SECOND HALF OF 

SEVENTEENTH–FIRST HALF OF THE EIGHTEENTH 

CENTURY) 

DORU BĂDĂRĂ (BUCHAREST – ROMANIA) 

Keywords: elites, church book, print shops, Orthodox Church, Romanian 

Principalities. 

Abstract: Church elites and the approach of printing in Romanian 

Principalities (the second half of seventeenth–first half of the eighteenth 

century). The establishment of the first printing shops, through which was 

renewed the link with the art of printing in Iaşi and Bucharest in the second half 

of the seventeenth century, it is due to the efforts of Metropolitans Varlaam and 

Dosoftei. The seven hierarchs of the metropolitan churches in the Romanian 

Principalities, at the end of the seventeenth century and the beginning of the 

eighteenth century, ideated the project, which was supposed to involve printing 

in the effort of defending and strengthening the Orthodox Church position in 

Moldavia and Wallachia, published over 30 different types of church books. 



TEXTE ARABE CREȘTINE TIPĂRITE CU AJUTOR DIN 

ȚĂRILE ROMÂNE ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA 

– REPERTORIU COMENTAT –

IOANA FEODOROV (BUCUREȘTI – ROMÂNIA) 

Cuvinte cheie: tipărituri arabe, Antim Ivireanul, Athanasie Dabbās, 

Patriarhia Antiohiei, arabi creștini. 

Rezumat: Texte arabe creștine tipărite cu ajutor din Țările Române în 

secolul al XVIII-lea – Repertoriu comentat –. Lucrarea de față prezintă istoria 

primelor tipărituri în caractere arabe pentru creștinii arabi din Imperiul Otoman, 

prin colaborarea dintre Antim Ivireanul și Athanasie Dabbās (fost și viitor 

Patriarh al Antiohiei). Sunt evocate momentele principale ale începuturilor 

tiparului arab în Orientul Apropiat, cu accent pe contribuția românească și 

rezultatele ei: tipărituri în caractere arabe la Snagov, București (1701, 1702), Iași 

(1745-1747) și Alep, începând cu 1706, într-o tiparniță înființată cu meșteșug și 

unelte transferate din Țara Românească. Contribuția cuprinde primul inventar 

comentat al tuturor tipăriturilor arabe realizate cu ajutor românesc, întocmit prin 

completarea istoriografiei anterioare cu o nouă cercetare a materialului arab, 

întemeiată pe texte cuprinse în aceste cărți și pe lucrări ale unor istorici sirieni și 

libanezi ai culturii arabe creștine. 



CHRISTIAN ARABIC TEXTS PRINTED WITH HELP 

FROM THE ROMANIAN PRINCIPALITIES 

IN THE 18
TH

 CENTURY 

– AN ANNOTATED RECORD –

IOANA FEODOROV (BUCHAREST – ROMANIA) 

Keywords: Arabic printing, Antim the Iberian, Athanasius Dabbās, 

Patriarchate of Antioch, Christian Arabs. 

Abstract: Christian Arabic texts printed with help from the Romanian 

Principalities in the 18
th
 century – An annotated record –. This paper presents 

the history of the first books printed in Arabic types for the Arab Christians of 

the Ottoman Empire, owing to the teamwork of Antim the Iberian and 

Athanasius Dabbās (former and future Patriarch of Antioch). It evokes the chief 

moments in the beginnings of printing in the Near East, focusing on the 

Romanian contribution and its outcome: books printed in Arabic types in 

Snagov, Bucharest (1701, 1702), Iaşi (1745–1747), and Aleppo, starting in 1706, 

in a printing workshop founded with knowhow and implements transferred from 

Wallachia. The contribution comprises the first comprehensive annotated 

inventory of all Arabic books printed with Romanian help, established by 

bringing together the existing historical data and new research on Arabic 

material, based on texts comprised in these books and works written by Syrian 

and Lebanese historians of the Christian Arab culture. 



DIN ISTORIA VITICULTURII ÎN ŢĂRILE ROMÂNE: UN 

DOCUMENT GRECESC DESPRE MOŞIA MĂICĂNEŞTI A 

MĂNĂSTIRII RADU-VODĂ (SF. TREIME) 

CRISTIAN LUCA (GALAŢI/BUCUREŞTI – ROMÂNIA) 

Cuvinte cheie: Mănăstirea Radu-Vodă (Sf. Treime), Dumitrache 

Fălcoianu, Măicăneşti, arendă, viticultură. 

Rezumat: Din istoria viticulturii în Ţările Române: un document grecesc 

despre moşia Măicăneşti a Mănăstirii Radu-Vodă (Sf. Treime). Autorul 

analizează un zapis de arendă încheiat la 20 septembrie 1799 între Nathanail, 

egumenul Mănăstirii Radu-Vodă, şi boierul Dumitrache Fălcoianu. Fălcoianu 

arenda la Măicăneşti, în vecinătatea Bucureştilor, 24 de pogoane de teren 

necultivat ce aparţineau domeniului mănăstirii, intenţionând, foarte probabil, să 

înfiinţeze o plantaţie viticolă învecinată cu via recent achiziţionată la mezat de 

socrul său, Constantin (Dinu) Creţulescu. 



LA VITICULTURE DANS LES PAYS ROUMAINS: 

UN DOCUMENT GREC CONCERNANT LE DOMAINE 

DE MĂICĂNEŞTI DU MONASTÈRE RADU-VODĂ 

(SAINTE-TRINITÉ)


CRISTIAN LUCA (GALAŢI/BUCAREST – ROUMANIE) 

Mots clé: monastère Radu-Vodă (Sainte-Trinité), Dumitrache Fălcoianu, 

Măicăneşti, fermage, viticulture. 

Résumé: La viticulture dans les Pays Roumains: un document grec 

concernant le domaine de Măicăneşti du monastère Radu-Vodă (Sainte-Trinité). 

L’auteur analyse le contrat de fermage conclu le 20 septembre 1799 par 

Nathanail, l’hégoumène du monastère Radu-Vodă, et le boyard Dumitrache 

Fălcoianu. Fălcoianu prenait en fermage, à Măicăneşti, dans les environs de 

Bucarest, 24 acres de terrain en friche appartenant au monastère, très 

probablement dans le but d’y mettre sur pied une plantation de vigne, à côté des 

vignobles récemment acquis par son beau-père Constantin (Dinu) Creţulescu. 



ISTORIA MEDIEVALĂ A ŢĂRILOR ROMÂNE ŞI 

NUVELISTICA ROMÂNEASCĂ A SECOLULUI AL XIX-LEA 

OVIDIU MUREŞAN (CLUJ-NAPOCA – ROMÂNIA) 

Cuvinte cheie: nuvelistică, istorie, Ţările Române, secolul XIX, teme şi 

motive literare. 

Rezumat: Istoria medievală a Ţărilor Române şi nuvelistica românească 

a secolului al XIX-lea. Autorul a reconfigurat, într-un tablou sinoptic, fără 

pretenţii de exhaustivitate, maniera şi proporţia în care istoria medievală a 

României, prin evenimentele considerate cele mai importante, a pătruns în 

repertoriul tematic al nuvelisticii româneşti de sorginte istorică, din secolul al 

XIX-lea. 



MEDIEVAL HISTORY OF ROMANIAN PRINCIPALITIES AND 

ROMANIAN SHORT STORIES OF 19
TH

 CENTURY 

OVIDIU MUREŞAN (CLUJ–NAPOCA – ROMANIA) 

Keywords: short stories, history, Romanian Principalities, nineteenth 

century, themes and topics. 

Abstract: Medieval History of Romanian Principalities and Romanian 

Short Stories of 19
th
 Century. The author tried to reconfigure in a synoptic 

image, with less exhaustive, the manner and extent to which Medieval history of 

Romania with its whole panel of marking events entering in the thematic 

repertory of Romanian short stories of historical origin from the nineteenth 

century. 



DIN ASCENDENŢA MICLEŞTILOR.  

NOTE DESPRE PURTĂTORII NUMELUI BORCEA
*

TUDOR-RADU TIRON (BUCUREŞTI – ROMÂNIA) 

Cuvinte cheie: familii boiereşti din Moldova, Miclescu, Borcea, Giulea 

căpitanul, Giurgiu de la Frătăuţi 

Rezumat. Studiul abordează începuturile Micleştilor, una dintre cele 

mai vechi familii ale Moldovei. Este aprofundată descendenţa din Nicolae 

Borcea, vornic şi pârcălab al Hotinului în prima jumătate a veacului al XVI-lea, 

marcându-se şi legăturile cu alţi purtători ai unor antroponime înrudite (Bora, 

Borici etc.).  

Potrivit unor mărturii directe şi indirecte cuprinse în documentele 

veacurilor al XIV-lea – al XVII-lea, Micleştii apar ca urmaşi ai unor boieri din 

primele generaţii de după întemeierea Moldovei, precum acel jude Bora de pe 

apa Horoiatei, respectiv Giulea, căpitanul de origine maramureşeană al lui Petru I. 



FOREFATHERS OF THE MICLESCU FAMILY. 

NOTES ABOUT THE BEARERS OF THE NAME BORCEA
*

TUDOR-RADU TIRON (BUCHAREST – ROMANIA) 

Keywords: Moldavian boyar families, Miclescu, Borcea, captain 

Giulea, Giurgiu of Frătăuţi 

Summary. The study approaches the beginnings of the Miclescu family, 

one of the oldest Moldavian families. The text exposes the descent of the 

Miclescu family from Nicolae Borcea, vornic and pârcălab of Hotin in the first 

half of the 16
th
 century, as well as several links with other people having related 

names (as Bora, Borici).  

In the light of several direct and indirect documentary mentions, from 

the 14
th
 – 17

th
 centuries, the Miclescu family resulted to descend from boyars 

living immediately after the foundation of Moldavia, such as the judge Bora “at 

Horoiata rivulet”, or captain Giulea, dignitary of prince Peter the I
st
, having roots 

in Maramureş. 



GRIGORE TOCILESCU – ASCENDENŢII ŞI FAMILIA 

MIHAI SORIN RĂDULESCU (BUCUREȘTI - ROMÂNIA) 

Cuvinte cheie: Tocilescu, Roşianu, Brezianu, Nicolae Bălcescu, 

Stamatiade, Fefelei, arheologie. 

Rezumat. Grigore Tocilescu (1850 – 1909) a fost, poate, cel mai mare 

arheolog român din secolul al XIX-lea, însă percepţia lui în posteritate a fost, pe 

nedrept, influenţată de unii dintre contemporanii săi.  In articolul de faţă, 

încercăm să reconstituim, cu uneltele genealogiei - ştiinţă auxiliară a istoriei – 

ascendenţa şi legăturile de familie ale acestui savant, parţial pe urmele 

cercetărilor făcute de regretatul istoric Paul Cernovodeanu. Membrii familiei 

Tocilescu erau mici boieri care locuiau în cartierul  Mântuleasa şi care erau 

probabil originari din regiunea Prahova – Saac (Săcuieni). Datorită Stării Civile 

din Bucureşti, cunoaştem, dinspre tată, ascendenţa lui Grigore Tocilescu până la 

străbunicul Drăghici, căsătorit probabil cu o soră a lui Petre, căpitan al corpului 

de “seimeni”, bunicul istoricului Nicolae Bălcescu. Fiul lui Drăghici, „clucerul” 

Răducanu Tocilescu, căsătorit cu Păuna Roşianu, sora lui Ioan Roşianu, a avut 

mai mulţi copii, dintre care Iordache, sublocotenent, tatăl lui Grigore Tocilescu. 

Conform recensământului Ţării Româneşti din 1838, mama acestuia, Elena 

(Elenca, Ilinca) născută Brezianu, era fiica lui Mareş Brezianu, fiu, la rândul său, 

al „polcovnicului” (colonel) Constantin Brezianu, din Fefelei (astăzi Mizil, în 

judeţul Prahova).  

Grigore Tocilescu s-a căsătorit în 1874 cu Irina Stamatiade, fiica 

bancherului Nicolae Stamatiade şi al soţiei sale, născută Aurelia Arvenesso. 

Irina Stamatiade se înrudea cu familiile greceşti şi aromâne din Bucureşti, dintre 

care familiile Zissu, Gherassi şi altele.  



GRIGORE TOCILESCU – HIS ANCESTORS AND FAMILY

 MIHAI SORIN RĂDULESCU (BUCHAREST - ROMANIA) 

Mots-clés: Tocilescu, Roşianu, Brezianu, Nicolae Bălcescu, Stamatiade, 

Fefelei, archéologie. 

Resume. Grigore Tocilescu (1850 – 1909) a été peut-être le plus grand 

archéologue roumain du XIXe siècle, mais sa perception dans la postérité a été 

influencée de manière injuste par quelques-uns de ces contemporains. Dans 

l’article présent on essaie de reconstituer avec les outils de la généalogie – 

science auxiliaire de l’histoire – l’ascendance et les liens de parenté de ce savant, 

en partie sur les traces des recherches faites par feu l’historien Paul 

Cernovodeanu. Les Tocilescu étaient de petits boyards qui habitaient le quartier 

de Mântuleasa et qui probablement étaient originaires de la région de Prahova – 

Saac (Săcuieni). Du côté de son père, grâce à l’Etat-Civil de Bucarest on connaît 

l’ascendance de Grigore Tocilescu jusqu’à son arière-grand-père Drăghici, marié 

probablement à une soeur de Petre capitaine du corps des “seimeni”, grand-père 

de l’historien Nicolae Bălcescu. Le fils de Drăghici, le “clucer” Răducanu 

Tocilescu, marié à Păuna Roşianu, soeur de l’échevin Ioan Roşianu, a eu 

plusieurs enfants, dont Iordache, sous-lieutenant, père de Grigore Tocilescu. 

Selon le récensement de la Valachie de 1838, la mère de celui-ci, Elena (Elenca, 

Ilinca) née Brezianu, était la fille de Mareş Brezianu, fils, à son tour, du 

„polcovnic” (colonel) Constantin Brezianu, de Fefelei (aujourd’hui Mizil, dans 

le district de Prahova).  

Grigore Tocilescu a épousé en 1874, Irina Stamatiade, fille du banquier 

Nicolae Stamatiade et de sa femme née Aurelia Arvenesso. Irina Stamatiade 

était apparentée à des familles grecques et aroumaines de Bucarest, dont les 

Zissu, les Gherassi et d’autres.  



DOUĂ FOI DE ZESTRE MUNTENEŞTI DIN ULTIMUL DECENIU 

AL SECOLULUI AL XVII-LEA 

MARIUS PĂDURARU (PITEŞTI – ROMÂNIA) 

Mots-clés: acte dotal, Valachie, familles de boyards, Băleanu, Dudescu, 

Grădişteanu, Sacazlâul. 

Résumé : Deux actes dotaux valaques datant de la dernière décennie du 

XVII-e siècle Dans les pages qui suivent, nous allons présenter et analyser deux 

actes dotaux valaques rédigés vers la fin du XVII-e siècle, documents qui 

proviennent de la collection de Documents historiques de la Bibliothèque de 

l’Académie Roumaine. Du point de vue chronologique, ces actes, qui étaient 

rédigées, selon la coutume, le jour des fiançailles, avaient été, le premier, écrit 

pour Stanca Sacazlâul, le 8 juin 1692, et le second, pour Marica Dudescu, le 20 

février1696. Les deux descendaient de grandes familles de boyards valaques, la 

première étant la fille du grand huissier Matei Sacazlâul, un Grec originaire de 

Chios, et de Chiajna, elle-même fille du capitaine Radu (II) Dudescu et de 

Neacşa, dont le père était le grand Ban, Gheorghe Băleanu. La seconde était la 

fille des Dudescu, étant la sœur cadette de Chiajna. Par conséquent, Stanca, dont 

l’époux était Constantin Brăiloiu, fils du Grand Ban Cornea Brăiloiu, était la 

nièce de Marica, dont l’époux était Matei Grădişteanu surnommé Mogoşescu, 

les deux provenant, ainsi que leurs épouses, de grandes familles de boyards 

valaques.  

Les deux actes dotaux – celui rédigé le 8 juin 1692 nous touche par 

l’opulence des bijoux reçus par la jeune fille de boyard le jour de ses fiançailles, 

qui ont une valeur rapprochée de ceux offerts en guise de dot à une autre Stanca, 

fille du prince régnant valaque Constantin Brâncoveanu, fiancée et mariée la 

même années avec le prince Radu, fils d’Alexandru Iliaş – ont une contribution 

importante à l’élargissement de l’horizon de connaissances de l’histoire sociale 

en Valachie, au XVII-e siècle. Les deux documents y publiés nous ont 

également donné l’occasion de faire des remarques généalogiques et historiques 

concernant les quatre familles de boyards susmentionnées.   



UN HAGIALÂC ŞOVĂIELNIC PRIN TĂRÂMUL UNOR 

CUNOŞTINŢE STRĂINE: D-L NICULESCU, STRUŢUL ŞI 

ARHEOLOGIA CULTURAL-ISTORICĂ 

FLORIN CURTA (GAINESVILLE – FLORIDA) 

Résumé. Dans un article publié en 2011 dans la revue Dacia de l’Institut 

d’Archéologie « Vasile Pârvan » de Bucarest, Gh. A. Niculescu adopte une 

attitude critique envers l’école d’archéologie culturelle-historique. A son avis, 

Sebastian Brather et Florin Curta illustrent la manière dont l’éducation que les 

deux avaient reçue, dans une certaine tradition de recherche préoccupée à 

identifier les peuples anciens, avait influencé leur façon d’utiliser les 

connaissances puisées dans les sciences sociales. Si, aux yeux de M. Niculescu, 

Brather jouit de l’appréciation pour avoir sérieusement transformé la tradition de 

recherche tout en utilisant ses propres principes, notamment de meilleures 

définitions et méthodes, le même M. Niculescu est d’avis que Curta ne fait que 

continuer à utiliser les mêmes méthodes que celles d’avant son autoproclamée 

conversion à une nouvelle conception sur l’ethnicité dépourvue de nuances 

nationalistes. A son tour, M. Niculescu, par une confession subite, admet avoir 

été lui-même élevé dans la tradition de l’archéologie culturelle-historique, mais 

il prétend avoir déjà dépassé de telles erreurs.   

Le présent article est une tentative de corriger l’image déformée que 

l’article de M. Niculescu projette, tout en mettant en évidence les erreurs 

fondamentales de sa démarche. Dans l’opinion de M. Niculescu, les 

archéologues ne voient pas tout ce qui est à voir, mais seulement ce que leur 

éducation d’archéologues leur a appris à voir. Malheureusement, il ne nous dit 

pas comment on pourrait voir mieux. Selon Gh. A. Niculescu, l’archéologie 

culturelle-historique est « une tradition de recherche basée sur le paradigme 

ethnique », dans laquelle le principal instrument conceptuel est la notion de 

culture archéologique. Mais M. Niculescu oublie le fait que la démarche 

culturelle-historique nie ce que,  dans l’anthropologie contemporaine, on appelle 

agency – la capacité des gens de prendre des décisions dans leur propre intérêt 

historique. M. Niculescu voudrait nous faire croire que la typologie est aussi 

nuisible que la démarche culturelle-historique, tandis qu’en réalité, la typologie 

n’est qu’un instrument, à vrai dire une méthode de classification selon certains 

critères choisis au préalable. Gh. A. Niculescu est convaincu que l’ethnicité, en 

tant que phénomène de la vie quotidienne, n’est pas une réalité de l’Antiquité 



récente, mais seulement ce que nous voyons de nos propres yeux, dans un 

monde où les modalités de penser et d’agir sont communiquées par mass-média 

et le système d’éducation organisé par l’Etat. L’idée conformément à laquelle 

l’ethnicité n’aurait pas existé dans l’Antiquité récente serait certainement à 

débattre par des historiens tels Michael Maas, Patrick Geary ou Walter Pohl. 

Quant à moi, pour la croire, j’aurais besoin de quelque chose de plus qu’une 

simple affirmation. Autrement dit, l’idée devrait être démontrée avant d’être 

acceptée comme telle. M. Niculescu met aussi un signe d’égalité entre le style et 

la démarche culturelle-historique. A son avis, malgré les apparences de 

légitimité dues à la référence aux sources écrites portant sur le contexte 

historique, le style n’est qu’un autre nom pour ce que les archéologues culturels-

historiques sont habitués à faire. Mais M. Niculescu ne semble pas comprendre 

que le style doit être une chose délibérée pour être vraiment un style. A la 

différence de la démarche culturelle-historique, conformément à laquelle les 

cultures agissent sans que leurs porteurs s’en rendent compte, le style a été défini 

comme une forme de communication choisie au préalable et avec un certain but. 

Etant donc le résultat d’une option délibérée, le style ne peut pas fonctionner à 

l’insu de ses producteurs et utilisateurs.   




