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Résumé: Les progrès des archéologues roumains ces dernières années dans le domaine de
l’archéologie expérimentale ont permis la diffusion des connaissances vers un public plus large,
notamment au travers d’activités éducatives et de camps de vacances organisés par les musées
départementaux. Le présent article détaille l’un de ces ateliers péri-scolaires, organisé à Târgovişte du
7 au 14 avril 2014 dans le cadre du Complex Naţional Muzeal ‘Curtea Domnească’. L’implication des
participants, âgés de 4 à 18 ans et dépourvus de toute expérience préalable en archéologie, nous a
permis d’émettre quelques hypothèses de travail quant à la confection de parures préhistoriques à
partir de bois, d’os, d’argile ou de coquillages.
Rezumat: Acumulările arheologie româneşti din ultimii ani în domeniu arheologiei
experimentale au permis un transfer de cunoştinţe către publicul larg, prin intermediul unor tabere
sau a unor activităţi educaţionale, organizate de către muzeele judeţene. Articolul prezintă modul de
desfăşurare al unui atelier de arheologie experimentală, pe înţelesul tuturor, organizat în cadrul
Complexului Naţional Muzeal ‘Curtea Domnească’ din Târgovişte, cu ocazia evenimentului ‘Şcoala
Altfel: Să fii mai bun, să ştii mai multe!’, în perioada 6-14 aprilie 2014. Pe de altă parte, acest atelier
realizat cu persoane din categorii de vârstă diferite, cuprinse între 4 şi 18 ani, fără experienţă, ne
permite să avansam anumite ipoteze de lucru, privind producţia anumitor bunuri de podoabă, din os şi
cochilii, în preistorie.
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Arheologia experimentală ca modalitate de transfer de informaţii către publicul larg
Experimentul arheologic este o direcţie de cercetare care s-a impus relativ recent în România
şi destul de timid având în vedere, pe de-o parte, stadiul general al arheologiei şi cercetării româneşti,
iar pe de altă parte, efortul pecuniar, logistic, de resurse umane şi cunoştinţe specifice necesare unei
astfel de întreprinderi.
Direcţiile cercetării prin experiment au vizat problematici particulare - tehnicile de construcţie ale
caselor preistorice (Cotiugă şi Cotoi 2004; Lazăr et al. 2012), ale instalaţiilor de foc (Buzea et al. 2008),
modul de degradare a argilei lutoase în cernoziom şi tehnicile de săpătură (Monah et al. 2003: 65-8),
incendierea unor case (Gheorghiu 2008; Cotiugă 2009), tehnologia ceramicii preistorice (Cotoi 2012),
modalităţi de obţinere a sării (Bodi 2007; Buzea 2012), cioplirea pietrelor funerare cu tehnici romane
(Zăgreanu 2010) etc.
Pe de altă parte, există o tendinţă relativ recentă în cercetarea arheologică românească,
manifestată printr-o încercare de specializare pe diverse categorii de artefacte care, dublată de facilităţile
tinerilor cercetători, în obţinerea unor burse de studiu ministeriale sau inter-universitare, a permis un
transfer relativ rapid de cunoştinţe specifice lanţurilor tehnologice implicate în realizarea de obiecte finite
şi traseologiei. Această stare de fapt a permis apariţia unui alt tip de abordare ştiinţifică al artefactului la
nivel bibliografic (Boghian et al. 2012; Burens et al. 2010; Ignat et al. 2013; Mazăre et al. 2012;
Mărgărit 2008b; Mărgărit et al. 2009; Vornicu 2012) sau la nivel de teze de doctorat (Mazăre 2012;
Mărgărit 2008a; Sima 2012; Vornicu 2013).
Prezenţa unor astfel de preocupări nu puteau rămâne în afara interesului muzeelor unde,
prin tradiţie, activează diverse categorii de personal integrate cercetării arheologice (muzeografiarheologi sau cercetători). Iniţiative de explicare alternativă a preistoriei şi popularizării cercetării
arheologice în şi prin intermediul muzeelor sunt numeroase (ateliere educaţionale, tabere de copii pe
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şantiere arheologice, ziua porţilor deschise pe şantierele arheologice, postări pe situ-urile internet a
rezultatelor cercetărilor arheologice, expoziţiile de tipul Exponatul lunii), unele dintre acestea găsinduşi calea spre publicaţie (Bîră 2010; Buzea şi Cîrlănescu 2010, 2011; Buzea et al. 2010).
Introducerea în programa şcolară a unei săptămâni de activităţi extraşcolare a creat
condiţiile unui răspuns prompt şi atractiv din partea muzeelor. Anul acesta, Complexul Naţional Muzeal
‘Curtea Domnească’ Târgovişte şi-a propus să vină în întâmpinarea şcolilor şi liceelor cu un program
variat de activităţi educaţionale care să răspundă intereselor diverse ale şcolarilor şi cadrelor didactice,
fiind organizate nu mai puţin de 16 activităţi educaţionale. Promovarea programului (fiecare activitate
având o mică descriere şi precizări despre data şi locul de desfăşurare) s-a realizat prin postare pe
site-ul internet www.muzee-dambovitene.ro şi prin difuzare prin Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dâmboviţa, în şcolile şi liceele din judeţ. Menţionăm că participarea la aceste ateliere educaţionale a
fost condiţionată financiar.
Concepţie şi obiective specifice în desfăşurarea atelierului
Necesitatea desfăşurării atelierului educaţional ‘Podoabele preistorice în lumea modernă’ s-a
impus de la sine, desfăşurarea sa împlinind două obiective generale:
- îndeplinirea uneia din sarcinile importante ale muzeului, de promovare şi valorificare, prin
metode specifice, a cunoaşterii istorice şi patrimoniului cultural;
- verificarea unor ipoteze ştiinţifice legate de producţia de obiecte de podoabă în eneolitic,
în speţă, în cultura Gumelniţa.
În preistorie sunt numeroase descoperirile de obiecte de podoabă din cochilii de melci,
diverse roci, valve de scoici, lut, lemn, seminţe, cupru, aur etc., în diverse forme (Mărgărit 2008a;
Cattelain şi Cattelain 2012; Comşa 1973; Ilie 2011; Javanović Škiljuć 2011; Javonović 2011;
Marinescu-Bîlcu şi Cârciumaru 1992). Din punct de vedere ştiinţific, întrebările care au stat la baza
experimentului au fost: există o producţie specializată de podoabe, plecând de la premisa că
dificultatea operaţiilor şi timpul alocat obţinerii unor elemente de podoabă pot reflecta anumite
diferenţieri între membrii comunităţilor şi identificarea dificultăţilor posibil a exista în cadrul transferului
de cunoştinţe specifice?
Din punct de vedere educaţional, având în vedere plaja largă de vârstă căreia i s-a adresat
programul şi specificul psihologic al acestor grupe de vârstă, precum şi necesitatea de a răspunde
acestor nevoi şi interese diferite ne-a determinat ca, sub acelaşi titlu, să regrupăm două tipuri de
activităţi distincte pentru grupe de vârste diferite. Activitatea propusă liceenilor a constat în
prelucrarea coastelor de Bos taurus (vacă), în vederea obţinerii de statuete plate din os, după modelul
celor gumelniţene (Averbouh şi Zidarov 2014; Carozza et al. 2011: 304-6; Comşa 1979; 1991);
celorlalte categorii de vârstă le-am pregătit prelucrarea unor materiale în vederea obţinerii unor
elemente de podoabă.
Desfăşurare activităţilor atelierului
Fiecare atelier a beneficiat de o scurtă introducere referitoare la rolul podoabelor din
preistorie până astăzi şi, respectiv, la operaţiunile tehnice specifice obţinerii de figurine plate din os.
Folosindu-se, în funcţie de vârstă copiilor, conversaţia euristică şi comparaţia sau/ şi ilustraţia animată
s-a încercat explicarea unor concepte antropologice, cum ar fi frumuseţea, rolul podoabelor,
diferenţiere, preistorie, contemporan, materie primă.
Pentru clasele I-VIII, au fost pregătite câteva activităţi, care trebuiau desfăşurate în 80 de
minute. Acestea au fost obţinerea de elemente decorative din cochiliilor de gastropode şi bivalve de
specii locale, din materie vegetală, montarea elementelor de colier (cochiliilor, mărgelelor din materie
vegetală şi penelor) pe sfoară. Această serie de activităţi a fost urmată de realizarea unor obiecte din
lut (mărgele, pandantive, figurine), precum şi de încheierea activităţii şi decernarea profesorilor
diplomelor de participare. Fiecărei activităţi i-au fost alocate cca. 10-15 minute.
Pe acest segment de vârstă, au fost înscrişi 158 de participanţi, reprezentând grupe de elevi
sau clase ale şcolilor din oraşele judeţului, în principal din Târgovişte.
Încă din Paleoliticul superior sunt folosite cochilii de gastropode şi bivale locale pentru a
obţine elemente de colier sau pandantive. Printre speciile descoperite în cercetările arheologice
număram Lithoglyphus naticoides, identificate în siturile de la Poiana Cireşului - Piatra Neamţ, Dubova
‘Cuina Turcului’, Sultana ‘Malu Roşu’, Chitila ‘Fermă’, Pietrele, Cyclope neritae, prezentă la Dubova
‘Cuina Turcului’, Ostrovul Banului, Theodoxus sp. (Dubova ‘Cuina Turcului’), Zebrina detrita (Dubova
‘Cuina Turcului’), Helix pomatia (Pojejena ‘Nucet’, jud. Caraş-Severin), Bithinia sp. (Chitila ‘Fermă’),
Planorbidae (Vităneşti) sau Unio sp. (Gura Baciului, jud. Cluj, Dubova ‘Cuina Turcului’, jud. Mehedinţi,
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Hârşova-tell, Borduşani ‘Popină’, Sultana ‘Malu Roşu’, Măriuţa-tell, Vităneşti, Luncaviţa, Pietrele) şi
Cardium sp. (Dubova ‘Cuina Turcului’, Ostrovul Banului, Sultana ‘Malu Roşu’, Pietrele, Sarichioi,
Gumelniţa, Hîrşova-tell, Borduşani ‘Popină’, Taraschina) (Beldiman 2007; Mărgărit 2008a; Mărgărit şi
Radu 2014). Tehnicile utilizate pentru a obţine perforarea cochiliei de melc în preistorie au fost
percuţia indirectă, cu piesă intermediară de os şi percutor sau presiunea, cu ajutorul unor ace din os.
În cazul persoanelor experimentate, ambele procedee, aplicate dinspre interiorul piesei, sunt realizate
în 2-3 secunde. În cazul valvei de Cardium, perforarea umbonului se făcea, conform studiilor tipotehnologice efectuate pentru piese provenind din situri gumelniţene, prin percuţie directă dinspre
interior spre exterior şi, cu pondere mică în practica preistorică, prin abraziune (Mărgărit şi Radu 2014).
Pentru obţinerea de elemente decorative din specia Unio sunt necesare mai multe etape tehnologice şi
necesită cca. 25 minute (Mărgărit 2008b; Mărgărit şi Radu 2014), mult mai mult decât este necesar
pentru perforarea cochiliilor de melci sau valvelor din specia Cardium.
Pentru desfăşurarea atelierului, am optat pentru perforarea valvelor de scoică din speciile
Cardium edule şi imitaţia sa Scapharc cornea, ambele specii disponibile în cantitate mare pe ţărmul
Mării Negre, prin frecarea de o piatră puternic abrazivă (Planşa I.a-b). Pentru a grăbi procesul,
periodic, s-au adăugat apă şi nisip pe suprafaţa de frecare. Prin acest procedeu, se obţine un orificiu,
în jurul căruia se dezvoltă o suprafaţă cu striuri fine paralele (Planşa I.e). Forma perforaţiei depinde de
forma suprafeţei de lucru. Un element de podoabă se obţine în 50-60 de secunde, indiferent de vârsta
sau îndemânarea persoanei, deoarece nu implică un efort fizic deosebit, ci imprimarea unei mişcări
ritmice, de frecare a valvei, în sens circular, pe o piatră.
O altă operaţiune desfăşurată în cadrul atelierului a fost cea a perforării cochiliilor de
gasteropode din specia Cyclope neritea prin două metode (Planşa I.c, d, f). Prima tehnică de perforare
experimentată a fost percuţia indirectă, cu ajutorul unor piese intermediare din os (cu vârf fin)
(realizate de noi în etapa de pregătire a atelierului) şi a unor percutoare dure, din piatră. Desigur, se
impune un control atent al forţei loviturii prin percuţie, altfel cochilia se fracturează foarte uşor. Este şi
motivul pentru care am ales o piesă intermediară din os şi nu din piatră, considerând că este mai bine
adaptată unor cochilii de mici dimensiuni. Un alt argument în favoarea folosirii unei unelte din os este
faptul că repunerea în formă, în cazul fracturării părţii active, este facilă. Deşi vârful de os este destul
de rapid afectat, prin apariţia unui plan rectiliniu la nivelul extremităţii, rezultat al contrapresiunii
exercitate de cochilie, îşi redobândeşte forma ascuţită prin abrazarea de o piatră, într-un interval de
circa 2 minute. În aproximativ 15 minute, timpul necesar pentru deprinderea intensităţii forţei de
percutare, s-au spart accidental, fără posibilitatea de recuperare, o serie de cochilii.
Cea de a doua tehnică de perforare - prin presiune - a fost pusă în practică tot cu ajutorul
unor piese din os. În urma experimentelor, am constatat că riscul de fracturare al cochiliei este mai
mare în acest caz. Timpul necesar perforării este, în ambele cazuri, de 2-3 secunde, procedeele fiind
aplicate dinspre interiorul piesei, aşa cum am observat şi la piesele arheologice.
În cadrul atelierului am utilizat şi cochilii de Rapana venoza, care nu face parte din speciile
identificate în situri, pentru a-i ajuta pe participanţi să deprindă tehnicile de perforare prin percuţie
directă sau indirectă.
Un alt tip de activitate integrat atelierului a fost cea a obţinerii unor segmente de 1-3 cm din
corzi de viţă de vie (Vitis sylvestris) şi soc (Sambucus nigra), seminţe din aceste specii fiind
descoperite în siturile gumelniţene de la Hârşova (Monah 2007) şi Mălăieştii de Jos (Frînculeasa 2009).
Aceste elemente de colier au fost obţinute prin decuparea tijelor cu ajutorul unor aşchii din silex,
perforarea miezului cu ajutorul acelor din lemn dur sau din os şi netezirea asperităţilor prin frecarea
capetelor mărgelelor de un galet. Odată realizate, puteau fi colorate cu pigmenţi sau montate
necolorate în ansamblu, alături de cochilii şi pene, formând decoraţiuni de tipul colierelor, brăţărilor,
decoraţiunilor vestimentare etc. (Planşa II)
Deliciul participanţilor de vârstă mică a fost, însă, activitatea de modelare a lutului, care a
căpătat formă şi model în funcţie de gusturile, aptitudinile şi bunăvoinţa artizanului.
Pentru clasele de liceu s-a optat pentru aplicarea lanţului tehnologic menit să ducă la
realizarea statuetelor plate din coastă de Bos taurus, după modelul celor întâlnite în cultura Gumelniţa
(Planşa III.a), utilizând ca metoda de debitaj bipartiţia. Atingerea obiectivului a necesitat un timp
îndelungat, poate şi datorită suportului ales, respectiv o coastă de vită matură, cu o duritate mare, dar
care constituie singura posibilitate de a avea la îndemână un suport suficient de lat, pentru a obţine o
statuetă identică, ca dimensiuni, cu piesele arheologice. Între materialele utilizate în preistorie pentru
obţinerea figurinelor plate din os, cum ar fi humerus sau tibie de bovidee de talie mică sau mijlocie
(Averbouh şi Zidarov 2014), coasta de bovideu este mult mai accesibilă şi fiabilă economic pentru
astfel de activităţi.
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După curăţarea periostului, a avut loc segmentarea coastei în baghete dreptunghiulare, după
dimensiunile dorite. Procedeul a fost cel al sciage - ului bifacial, urmat de detaşarea preformelor prin
percuţie directă difuză. Timpul necesar pentru eliminarea ambelor extremităţi şi segmentarea coastei,
la dimensiuni de cca. 10-12 cm, a fost de 20 minute. Procedeul ales, în vederea realizării bipartiţiei, a
fost cel al percuţiei directe difuze pentru că este mai rapid (cca. 2 minute) decât alte metode (raclage
sau abraziune), deşi prezintă un risc ridicat de accidente. Este un procedeu care necesită un bun
control al forţei de percuţie, altfel coasta se va fisura transversal, făcând suportul inutilizabil.
Separarea celor două suporturi s-a realizat prin percuţie indirectă, şi în acest caz fiind nevoie
de o mare atenţie a forţei cu care este lovit utilajul intermediar, pentru a evita spargerea transversală
a suporturilor (Planşa III.b-e). Ţesutul spongios a fost parţial eliminat, prin râcâire, pentru a asigura o
suprafaţă curată şi regulată de lucru. A urmat abraziunea integrală a suportului, pentru eliminarea
totală a ţesutului spongios (Planşa IV.a, b).
Detaşarea modelului statuetei s-a realizat prin sciage, completat de abraziune, pentru a crea
zonele rotunjite (cap, bază), operaţii extinse pe parcursul a două ore (Planşa IV.c). În interior, modelul
a fost creat prin aplicarea mai multor procedee: pentru perforaţii - rotaţia, iar pentru modelele
geometrice - sciage - ul (Planşa IV.d).
La acest atelier au participat 56 de liceeni, reprezentând trei clase de la liceele din oraşul
Târgovişte.
Concluzii
Arheologia experimentală, în forme mai simple sau mai complexe, s-a dovedit a fi o
propunere viabilă de activitate educaţională organizată în muzee. Într-o serie coerentă şi mai largă de
activităţi, care să vizeze şi alte categorii de artefacte şi operaţiuni tehnice, organizate periodic, poate fi
o formă de atragere a copiilor şi a tinerilor la muzeu, de transmitere, într-un mod distractiv, a unei
cantităţi mari de informaţii despre preistorie, tehnicile preistorice, frumos, materii prime, obiceiuri,
patrimoniu arheologic etc. Operaţiunile pe care le-am ales în cadrul acestui atelier permit organizarea
evenimentului atât în spaţiile expoziţionale sau muzeale dedicate, dar şi în aer liber sau pe şantierele
arheologice.
Din punct de vedere ştiinţific, prin intermediul unor astfel de ateliere, se pot obţine anumite
date morfometrice sau pot fi înţelese dificultăţile de realizare a unor operaţiuni tehnice de către novici.
De exemplu, analiza la microscop a morfologiei perforaţiilor cochiliilor realizate în cadrul atelierului
(Planşa I.f) a demonstrat că orificiile realizate prin percuţie indirectă prezintă o morfologie
subrectangulară. De asemenea, s-a observat că se obţin perforaţii de dimensiuni mai mici decât cele
obţinute prin presiune, acestea depinzând (atât ca formă, cât şi ca dimensiuni) de partea activă a
piesei intermediare. Macroscopic, se pot observa, pe întreaga suprafaţă de atac, o serie de fisuri, în
timp ce laturile de debitaj s-au dezvoltat în linii drepte, având un aspect faţetat. În cazul presiunii,
conturul perforaţiei tinde să aibă o formă mai rotundă, însă laturile de fractură nu mai au liniile drepte
ale perforaţiei prin percuţie. Desigur, şi în acest caz, partea activă a piesei de perforat, a influenţat
morfologia perforaţiei.
Pe de altă parte, faptul că unele dintre activităţi (perforarea cochiliilor prin percuţie indirectă
sau presiune, perforarea valvelor prin abraziune) au putut fi realizate de copii de 9-10 ani ridică
problema importanţei sociale a diverselor materii prime, utilizate în obţinerea de podoabe, din
perspectiva complexităţii muncii implicate. Nici realizarea operaţiunilor care implică manipularea unor
unelte din silex (în cadrul atelierului, au fost folosite aşchii şi piese litice neînmănuşate) şi nici timpii de
lucru mai îndelungaţi nu au constituit o problemă pentru tinerii de 15-17 ani participanţi la atelier.
Deprinderea operaţiunilor s-a dovedit a fi facilă sub îndrumarea moderatorilor şi a celor 4 studenţi
voluntari, dar rata de finalizare a pieselor sau de reuşită a reproducerii unor piese asemănătoare celor
preistorice este foarte mică.
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Planşa I. a-d. Aspecte din timpul atelierului, perforarea cochiliilor de scoici şi melci prin abraziune sau
presiune; e. Valvă de Cardium edule şi urmele din jurul perforaţiei realizate prin abraziune; f. Cochilie de
Cyclope neritea şi urmele din jurul perforaţiilor realizate prin percuţie indirectă sau presiune.
a-d. Image de l’atelier - la perforation des coquilles et des coquillages d’escargot par abrasion ou
pression; e. Les traces d’abrasion autour de la perforation d’une coquille de Cardium edule; f. Coquille de
Cyclope neritea et les traces autour de la perforation réalisée par percussion indirecte ou par pression.
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Planşa II. a, b. Activităţi din timpul atelierului - decuparea mărgelelor din materie vegetală, pictarea
lor şi realizarea decoraţiunilor din lut; c, d. Produse ale atelierului; e. Afişul activităţii educative.
a, b. Image de l’atelier - découpage des perles en bois, leurs colorations et réalisation des décorations
en argile; c, d. Produits finis; e. L’affiche de l’activité éducative.
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Planşa III. a. Figurine plate din os din cultura Gumelniţa - Pietrele (după S. Hansen, A. Reuter 2012);
b, c. Etapa de eliminare a periostului şi a extremităţilor coastei în vederea obţinerii de baghete;
d. Extragerea de preforme prin percuţie indirectă; e. Extragerea de preforme prin percuţie directă.
a. Figurines plates en os de la culture Gumelniţa - Pietrele (après S. Hansen, A. Reuter 2012);
b, c. L’étape d’enlèvement du périoste et des extrémités pour obtenir des baguettes ; d. L’extraction
des préformes par percussion indirecte; e. L’extraction des préformes par percussion directe.
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Planşa IV.
a. Etapa de extragere a baghetelor din coaste de bovidee; b. Eliminarea ţesutului
spongios; c. Obţinerea de produse finite prin sciage şi perforaţii; d. Cele mai reuşite produse din os
realizate pe durata atelierului şi analize la microscop asupra urmelor lăsate prin sciage şi perforare.
a. L’extraction des baquettes à partir de côtes de bovin; b. Enlèvement du tissu spongieux; c. Des
produits obtenus par sciage et perforation; d. Les meilleurs produits en os réalisés durant l’atelier et
les analyses au microscope des traces de sciage et de la perforation.

