
Arheologul, detectivul istoriei
<i>Situl de la Miercurea Sibiului poate demonstra trei niveluri succesive de evolutie . Pentru un raport de
o pagina si jumatate, arheologul depune o munca de Sisif </i><br />  <br />  Sibiul este cel mai mare
centru muzeografic din tara si din Europa de sud-est avand peste trei milioane de piese inventariate si
probabil tot atatea in depozite. In apropierea Sibiului, la Miercurea este deschis un sit arheologic care ar
putea sa acopere un gol in cercetarea arheologica. Un santier arheologic, in functie de complexitatea lui,
poate fi descoperit in totalitate abia dupa ce trece prin mana catorva zeci de arheologi si dupa aproximativ
150 de ani.<br />  <br />  <b>Miercurea Sibiului, acum 7000 de ani</b><br />  santierul arheologic care
aduce cele mai mari satisfactii este cel de la Miercurea Sibiului, mai precis in zona Petris, Lunca si
Dobarca. Aici se pot observa trei niveluri succesive de evolutie. Exista intre cele trei locatii o rotatie care
demonstreaza succesiunea vetrei din jurul Sibiului. Oamenii acelor timpuri erau nevoiti sa se mute dupa
cateva mii de ani deoarece tipul de agricultura pe care il practicau era unul de exploatare a resurselor
naturale, fapt care, in timp, secatuia terenul, care ajungea sa nu mai asigure necesarul de hrana al
comunitatii. Acest sit arheologic, destul de intins din punct de vedere teritorial, este special si pentru ca
acopera o perioada de 7000 de ani, inainte de Hristos. <br />  Responsabilul de santier, profesorul Sabin
Luca afirma ca situl acesta este edificator.  "Sunt foarte putine locuri in lume unde se poate arata si
demonstra succesiunea directa" , declara acesta. Un alt aspect, care il evidentiaza este nivelul de
civilizatie net superior, datorita situarii sale geogrfice, in sud-estul Europei. Conditiile de clima si relief
au facilitat, la acea data, in neogen, o evolutie mai buna pentru populatiile de pe aceste meleaguri. Sabin
Luca afirma ca, raportat la stadiul actual de civilizatie, se poate spune ca aici era occidentul.  "In partea
vest europeana, se intalneau doar civilizatii de vanatori, pe cand aici oamenii se indeletniceau deja cu
agricultura" , spune Luca. Explicatia este faptul ca intrarea in neogen a fost realizata sub cele mai bune
auspicii climatice. Dupa ultimul glacial, clima purta o amprenta aproape identica cu cea de acum.<br /> 
<br />  <b>Munca de detectiv</b><br />  Pentru un raport de o pagina si jumatate, arheologul depune o
munca de Sisif, care incepe cu studiul a mii de carti si a mii de cioburi, care trebuie sa-i treaca prin mana.
Profsorul Sabin Luca spune ca in felul acesta se cultiva norocul.  "Poti identifica un lucru dupa ani de
munca daca ai ajuns, prin studiu, la un nivel de speculatie elevata, in care poti sa mirosi o civilizatie" ,
sustine Sabin Luca. <br />  Ceea ce ramane in urma unei civilizati sunt doar artefacturile, unelte si
obiectele  specifice, care o caracterizeaza si care, apreciate la modul comparativ, pe baza cunostintelor
acumulate, poate duce la realizarea unui portret robot al omului acelor timpuri si o situare mai precisa a
lui in istorie. Dupa felul in care acesta isi realiza armele si uneltele, omul preistoric ne marturiseste si care
erau problemele existentei sale cotidiene.<br />  Datele se obtin dupa o munca de scormonitor al
santierelor, se analizeaza prin studii de arhitectura, componenta solului si studii arheologice. Iar apoi, ca
intr-un joc de puzzle, arheologul trebuie sa aseze imaginile dispersate, cu migala, rabdare, imaginatie si
inteligenta. Dupa ani de zile va obtine peisajul complet al unei perioade istorice si al unei civilizatii care
ne-a definit in trecut. Aceasta monografie care cuprinde in ea viata unei perioade istorice vaste este in
final cuprinsa in 800 de pagini care din punct de vedere comparativ nu cantareste nici macar 1% din
nivelul de munca depus.<br />  <br />  Silvia sERB�Ut 
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