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CUVÂNT-ÎNAINTE

Pe vremea când lucram la Muzeul Arheologic din Piatra Neamţ (astăzi Complexul Muzeal Naţional 
Neamţ), cândva, în anul 1973, și am primit un telefon care mă chema în comuna Vânători-Neamţ 
pentru a cerceta câteva movile „din vechime”, nu bănuiam cât de mult mă voi lăsa antrenat în această 
adevărată „aventură arheologică” ce va continua și se va amplifica în anii următori.

Semnalarea descoperirii a venit chiar din partea primarului din acea vreme al localităţii amin-
tite, Dumitru Ticu, originar din satul Nemţișor, parte componentă a comunei sus-zise. Personalitate 
puternică, harnic, avid de cunoștinţe și devotat intereselor comunităţii, el a iniţiat – după cum mi-a 
comunicat – „săparea” unei movile, ceea ce m-a determinat în anul următor (1974) să deschid șanti-
erul arheologic din punctul „Braniște”, satul Nemţișor (com. Vânători-Neamţ, jud. Neamţ).

La început nu am reușit decât să încadrez aproximativ temporal tumulii cercetaţi, în secolele III–
IV, potrivit cu inventarul lor. Un rol însemnat în lămurirea problemei de mai sus l-a avut regretatul 
mare arheolog dr. Gheorghe Diaconu care, cu mult altruism și prietenie, mi-a sugerat să caut atri-
buirea noului grup cultural în arealul „Culturii tumulilor carpatici” (mai departe, prescurtat, CTC), 
opinie la care s-au raliat imediat prof. dr. Ioan Mitrea și, mai ales, dr. Ion Ioniţă, care m-au încurajat 
și ajutat încontinuu. 

An după an, cercetările mele s-au tot extins, abordând, în afara celei de la „Braniște”, și necropolele 
de la „Gura Secului” (alt punct din satul Nemţișor) și Târzia (com. Brusturi, fostă Brusturi-Drăgănești, 
jud. Neamţ)1. Cercetările în cele trei cimitire menţionate s-au desfășurat între anii 1974–1992, când 
am reușit să explorez cca 40 de tumuli, pe care îi voi prezenta pe rând în cadrul fiecărui obiectiv 
atacat2. Totodată, și cunoștinţele mele teoretice s-au îmbogăţit și au devenit mai temeinice. Din 
păcate, trebuie să recunosc lentoarea înaintării mele pe drumul valorificării investigaţiilor, adesea 
lăsându-mă atras în alte direcţii de cercetare. 

La cele menţionate adaug și greutăţile întâmpinate în restaurarea și ilustrarea materialelor 
recoltate în timpul cercetărilor. Lipsa personalului calificat sau neatenţia acestuia în munca de 
restaurare m-au silit, încă de la primul monument explorat (T1/1974), să spăl și să întregesc per-
sonal ceramica, pentru ca, ulterior, aceasta să poată fi restaurată de către regretatul Aurel Buzilă, 
renumitul specialist de la muzeul pietrean. Însă, odată cu transferarea mea la Institutul de Istorie și 
Arheologie „A.D. Xenopol” din Iași, nu am mai beneficiat de competenţa Laboratorului de restau-
rare de la Piatra Neamţ și a trebuit să spăl și să întregesc fizic sau în desen întreaga ceramică găsită 
în cursul săpăturilor, doar o mică parte din aceasta putând fiind restaurată în vechiul atelier al 
institutului ieșean.

În același timp, ţin să subliniez că la Iași m-am bucurat de avantajele unui puternic centru 
știinţific, care mi-au asigurat analizele interdisciplinare (antropologice, paleofaunistice, paleo-
botanice, metalurgice, de medicină legală ș.a.), atât de necesare pentru înţelegerea informaţiilor 

1 MIHAILESCU-BÎRLIBA 1986; MIHAILESCU-BÎRLIBA 1997b, 309–339. 
2 Unii specialiști subscriu la opinia potrivit căreia termenul de necropolă (gr. nékropolis), fiind un nume propriu, nu 
poate fi folosit în loc de „spaţiu de îngropare a morţilor”, după cum și cel de cimitir (koimêtêrion), trebuie exclus, întru-
cât el nu apare decât în creștinism. Însă, deoarece în istoriografia românească nu s-au făcut astfel de subtile diferenţieri 
semantice, vom continua să-i utilizăm pe amândoi, în scopul desemnării unei arii funerare (cf. LEVEAU 1987, 15–17).



16 Virgil Mihailescu-Bîrliba

obţinute și a materialului recuperat, ţinând seama îndeosebi și de impedimentele întâlnite în cazul 
cimitirelor de incineraţie3. 

După cum am lăsat să se întrezărească din rândurile de mai sus, astăzi ARHEOLOGIA nu mai 
poate fi în niciun caz considerată ca fiind o anexă a unei știinţe umaniste, în speţă, istoria4. Mai 
mult, prin metodele ei de cercetare, mereu în extindere și aprofundare, ea include acum tot mai 
multe ramuri ale știinţelor exacte, ceea ce îi modifică radical locul gnoseologic și percepţia herme-
neutică. Astfel, chiar dacă metodologia de interpretare a fenomenului istoric pare să fie supusă în 
mai mică măsură, cel puţin aparent5, unor transformări rapide și de adâncire, nu același lucru se 
poate susţine despre latura sa documentară6. Cu alte cuvinte, în prezent, în arheologie sunt utilizate 
cunoștinţe de matematică, geometrie, statistică, fizică, chimie, biologie, botanică, arhitectură, astro-
nomie, geografie, artă ș.a.m.d., până la cele mai noi ramuri știinţifice derivate din cele de mai sus, 
cum ar fi, într-o enumerare aleatorie, antropologia, paleofaunistica, paleobotanica, meteorologia, 
pedologia, mineralogia, paleometalurgia, paleosiderurgia, epigrafia etc. În acest chip, se poate sus-
ţine apropierea într-o tot mai mare măsură a analizei documentului arheologic de sfera ocupată de 
știinţele exacte. Deci, socot că nu ar trebui să privim arheologia ca o știinţă integral umanistă, ci, mai 
degrabă ca o „știinţă de contact”, complexă, care umărește cunoașterea trecutului printr-o interpre-
tare subiectivă a unor date obiective7.

De asemenea, doresc să avertizez cititorul asupra unei alte chestiuni, care nu cred că este lipsită de 
importanţă. Arheologia nu are – în comparaţie cu alte ramuri ale știinţei – o istorie prea îndelungată, 
deși aceasta ar putea cuprinde, totuși, peste două veacuri. De la anii de început și până astăzi, arhe-
ologia și-a lărgit continuu aria de cercetare, pe de-o parte, iar dezvoltarea metodologică i-au permis 
o rezolvare tot mai adâncă a monumentelor studiate, pe de alta. De aceea, noi, cercetătorii de azi, 
suntem tentaţi să catalogăm adesea investigaţiile înaintașilor – și nu ale contemporanilor – ca fiind 
„lipsite de profesionalism”. Acest diagnostic poate fi comparat, printre altele – pentru a exemplifica 
doar –, cu incriminarea folosirii căruţei din secolul al XVII-lea în locul automobilului contemporan 
sau a utilizării penei de scris a aceluiași secol în locul stiloului ultimelor două veacuri! Așa că, atunci 
când va fi cazul, voi supune, totuși, unei analize critice cercetările confraţilor din trecut, dar sper să 
fiu înţeles că întreprind aceasta cu tot respectul cuvenit, fără a utiliza caracterizări minimalizatoare. 

În același spirit ar trebui acceptată și înţeleasă receptarea cercetărilor noastre: ultima publicare a 
unor noi informaţii și concluzii confirmă, completează, corectează sau chiar anulează în mare parte 
pe cele comunicate anterior. 

Un alt aspect asupra căruia mă opresc este cel ridicat de însemnătatea investigaţiilor noastre. 
Există o părere aproape unanimă a arheologilor în ceea ce privește conservatorismul (tradiţiona-
lismul) manifestat în obiceiurile funerare ale comunităţile preistorice și antice8, comparativ cu des-
coperirile din așezări, așa că, încă de la început, am socotit necesară atacarea, din mai multe unghiuri 
de vedere, a tuturor problemelor apărute în cursul cercetărilor din necropolele amintite. Dacă în 
așezări ponderea descoperirilor au fost supuse mai mult „modei” și influenţelor externe – care, de-a 
lungul vremii, devin tot mai diverse și mai intense – structura religioasă și, îndeosebi, practicile 
funerare ne îndrumă spre o căutare atât spaţială/în plan orizontal, cât și în plan temporal/vertical9. 
De aici și dificultăţile izvorâte în cadrul analizelor întreprinse asupra cimitirelor preistorice și antice, 

3 BECKER et alii 2005, 166.
4 MANTE 2000, 5–9 Cercetarea arheologică aparţine atât știinţelor naturii, cât și știnţelor sociale.
5 GESCHLECHT 1993.
6 ARON 1997, 19: „Excludem din cercetarea noastră tot ce se referă la stabilirea faptelor și la critica textelor. Admitem 
prin ipoteză caracterul riguros știinţific al acestor demersuri preliminare. Mai direct spus, textul nostru are ca obiect doar 
sinteza (alegere, interpretare, organizarea materialului).”
7 MIHAILESCU-BÎRLIBA 2005a 59–66; MALMER 2016, 38–66.
8 „Riturile funerare, mitologiile morţii, concepţiile în legătură cu postexistenţa sufletului se schimbă încet, în ciuda refor-
melor și a convertirilor.” (cf. ELIADE 1994, 346). 
9 HARDING 2000, 122; LĂZĂRESCU 2008, 55–57.
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care tind să ajungă la rădăcinile reale ale obiceiurilor de înmormântare10, dar în plus, trebuie s-o 
mărturisesc, furnizează și satisfacţii neașteptate pentru cei aplecaţi asupra domeniului. 

În legătură cu cele de mai sus, nu trebuie omis nici faptul că obiceiurile de înmormântare, din 
care, în subsidiar, decurge și cultul strămoșilor11, constituie o componentă importantă a sistemului 
de credinţe (Kultverband), alături de uniunea de familie/familii (Familieverband). Și mai departe, așa 
cum sublinia renumitul germanist Rolf Hachmann, întrucât unitatea religioasă determină unificarea 
culturală profană, arheologia reușește prin mijloace proprii să scoată în evidenţă caracteristicile unei 
anumite populaţii/etnii, ceea ce accentuează în mod deosebit și însemnătatea cercetărilor privitoare 
la obiceiurile funerare12.

Însă, totuși, suntem nevoiţi să atragem atenţia că cele anterioare nu pot fi absolutizate, întrucât 
este evidentă restrângerea observaţiilor respective doar la perioada de care ne ocupăm. În același 
timp, nu trebuie să neglijăm nici limitele arheologiei funerare în general, întrucât specialistul cer-
cetează doar mormântul și îi este prea puţin accesibil întregul proces al funeraliilor propriu-zise13. 

Câteva lămuriri și în ceea ce privește concepţia care a stat la baza volumului. Așa cum a fost 
marcat chiar în Sumar – planul general urmărește descrierea cât mai integrală din toate punctele 
de vedere a celor trei necropole anunţate (Braniște, Gura Secului și Târzia), completate de Anexe 
și Ilustraţie, însă, la care am adăugat și cele necesare unei bune receptări a informaţiilor transmise 
(Introducere, Abrevieri, Indice, Bibliografie, Abstract și Lista planşelor). Trebuie să subliniez că în 
Anexe am socotit utilă introducerea unor informații inedite ușor accesibile.

Un rol de cea mai mare însemnătate în cercetarea pe care am întreprins-o l-au avut instituţiile 
din ţară și de peste hotare care mi-au asigurat finanţarea și documentarea absolut necesare. Dintre 
acestea, din România, pot enumera Muzeul Arheologic din Piatra Neamţ (devenit Complexul Muzeal 
Naţional Neamţ), Institutul de Istorie și Arheologie „A.D. Xenopol” Iași al Universităţii „Al. I. Cuza”, 
din care s-a desprins apoi Institutul de Arheologie al Academiei Române (Filiala Iași), Muzeul de 
Istorie din Târgu Neamţ și Institutul de Proiectări al judeţului Neamţ.

Printre cele din străinătate, menţionez Römisch – Germanischen Kommission din Frankfurt 
am Main, Deutsches Archäologisches Institut (Berlin și Atena), Kommission für Allgemeine und 
Vergleichende Archäologie (Bonn), institutele de istorie antică sau arheologie din Saarbrücken, 
Bonn, Berlin, München, Moscova, Kiev, Varșovia, Krakowia, Lublin, Sofia, Budapesta, Nitra, Kosice, 
precum și muzeele din Mainz, Köln, Bonn, Braunschweig, Moscova, Bratislava, Kosice ș.a.m.d. 

Cred că acum este momentul să amintesc și să mulţumesc pentru sprijinul care mi-a fost dat de 
către foarte mulţi oameni, prieteni, colegi și simple cunoștinţe, în timpul desfășurării săpăturilor 
arheologice: regretaţii Dumitru Ticu și prof. Constantin Bordeianu, cel care m-a asistat ani de-a 
rândul pe șantierul de la Braniște, prof. C. Oancea (fostul meu coleg de liceu și director al Școlii 
din Vânători-Neamţ,), prof. G. Luca, prof. I. Untaru, primarul din com. Brusturi-Drăgănești (spre 
regretul meu nu-i mai știu numele), studenţii T. Părpăuţă, R. Simalcsik, precum și fiii mei, copii pe 
atunci, Lucreţiu și Claudiu, dar și elevul, apoi studentul, Petru Lucanu din Vânători, un tânăr cu totul 
deosebit, care m-a ajutat substanţial pe șantierele de la Braniște și Gura Secului, încă din primii ani 
ai investigaţiilor mele.

Celor de mai sus le pot alătura și numele localnicilor din comunele Vânători-Neamţ, (satele 
Vânători, Nemţișor și Lunca) și Brusturi-Drăgănești (satul Târzia), care m-au primit cu bunăvoinţă 
și m-au sprijinit în lucrările mele, așa cum au fost familiile regretaţilor Vasile Dominte și Maria 
Bodron, ambii din Nemţișor, sau cea a lui Constantin Ichim din Târzia, dar și ale colegilor din 
muzeele judeţului Neamţ, regretaţii prof. A. Buzilă, dr. Șt. Cucoș și dr. Gh. Dumitroaia, alături de 
ing. Paula Chiribuţă, prof. Dan Mihăilescu, prof. F. Macovei, dr. V. Diaconu, dr. D. Nicola, precum 
10 LECLERC 1990; LAUWERS, ZEMOUR 2016.
11 „Cultul strămoșilor” a stat la originea diferitelor religii (cf. BYRNE 1999, 13).
12 HACHMANN 1978, 74, 112, 146–166, 171; BYRNE 1999, 12–13.
13 MORRIS 1987, 36.
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și ale celor care au fotografiat, desenat și pregătit planșele cu ilustraţiile necesare apariţiei acestui 
volum (Diana-Isabela Condurache, Waltraud Delibaș, Emilia Drumea, Daniela Grapă, R. Ionescu, 
Anca și dr. L.  Munteanu, M.  Oancă, N.  Petrescu) sau mi-au tradus multe din lucrările necesare 
lucrării de faţă (regretaţii prof. N.  Darie, prof. Dumitru Mihailescu și A.  Popovici, împreună cu 
dr. Liudmila Pârnău).

Deși mi-am păstrat același domol ritm de lucru, după cum am subliniat, am reușit totuși în 
acești ani să-mi sporesc informaţiile bibliografice și să-mi extind aria de cercetare. În această pri-
vinţă, păstrez o neștearsă recunoștinţă colegilor români și străini care m-au ajutat să înţeleg feno-
menul studiat și să-mi completez literatura de specialitate: regretaţii dr. Gudrun Fuchs-Gomolka, 
dr. Gh. Diaconu, prof. dr. B. Hänsel, dr. A.V.M. Hubrecht, dr. A. Miron, prof. dr. I. Mitrea, prof. 
Stanislava Petrescu-Dîmboviţa, dr. M.  Rusu și acad. A.  Vulpe, alături de prof. dr. M.  Babeș, 
dr.  Halina Dobrzańska, prof. dr. S.  Dumitrașcu, dr. I.  Ioniţă, prof. dr. A.  Kokovski, dr. Maria 
Lamiová–Schmiedlová, prof. dt. Renata Madyda-Legutko, prof. dr. L. Mihailescu-Bîrliba, prof. dr. 
S. v. Schnurbein, acad. V. Spinei, prof. dr. D. Gh. Teodor, dr. Lina Vakulenko, dr. Sabine Werner ș.a.

Însă, în cunoașterea și lămurirea diferitelor aspecte ale CTC, o mare însemnătate au avut-o varia-
tele analize și determinări ale monumentelor, ale resturilor osoase și ale inventarului asociat acestora. 
Pentru toate acestea, mulţumim îndeosebi regretatului dr. I. Lupu, alături de doamnele dr. Angela 
Simalcsik, dr. Maria Știrbu și prof. univ. dr. Luminiţa Bejenaru, dar și dr. S. Boţan, dr. Emilia și prof. 
univ. dr. M. Cârciumaru, dr. Maria Geba, dr. Cornelia-Magda Mantu (Lazarovici), dr. N. Miriţoiu, 
dr. Felicia Monah, dr. A. Opaiţ, dr. Liudmila și dr. R. Pârnău, prof. univ. dr. I. Sandu, dr. R. Simalcsik, 
dr. Teresa Stawiarska (Varșovia), dr. M. Șt. Udrescu, dr. Viorica Vasilache și mulţi, mulţi alţii, și voi 
avea cea mai mare și sinceră părere de rău dacă cumva am ignorat pe cineva. Fără toate contribuţiile 
pomenite mai sus, de oricare natură și dimensiune ar fi fost, nu aș fi dus la bun sfârșit această lucrare14. 

Acest volum a apărut și cu sprijinul Consiliului Naţional al Cercetării Știinţifice, în cadrul pro-
iectului PN-III-P4-ID-PCE-2020-0383.

Și, în sfârșit, trebuie să mărturisesc că în timpuri adesea destul de neprielnice, la care s-au adă-
ugat de multe ori și propriile-mi limite, m-am bucurat întotdeauna de înţelegerea și sprijinul con-
tinuu și neprecupeţit al familiei, căreia îi voi rămâne mereu recunoscător: regretaţilor mei părinţi, 
Virginia și Haralambie, soţiei mele, Mia, copiilor mei, Lucreţiu și Claudiu, precum și nepoţilor mei 
dragi, Matei, Maria și Petru, cărora – recunosc cu regret tardiv – ar fi trebuit să le rezerv mai multă 
grijă și un timp mai generos.

Iași, ianuarie 2013 – martie 2022

14 Mă simt obligat să adaug și întâmplările din primăvara anului 2020, când în timpul „pandemiei” mi-a fost interzis 
accesul la Biblioteca Institutului de Arheologie din Iași (cf. ANEXA NR. IV).




