
1. IZVOARELE ISTORIEI

De multe ori, ne imagin°m cum anume ar putea fi viat,a unui om
care duce la bun sfâr£it o activitate interesantã. Sã încerc°m

urm°torul joc: suntem istorici £i am vrea s° cunoa£tem felul în
care au tr°it oamenii cu mai multe sute sau mii de ani în urm°!

Oare în ce mod am putea afla aceasta?

CUM PUTEM CUNOA¢TE TRECUTUL?

Din c°rt, ile de istorie, am putea £ti multe lucruri despre trecut,
dar, potrivit „regulii jocului” nostru, toate aceste informat,ii înc°
nu s-au scris, dar vor fi f°cute cunoscute, chiar cu ajutorul
cercet°rilor pe care noi le întreprindem.

Dac° am fi curio£i în leg°tur° cu evenimentele care s-au
întâmplat în urm° cu 20 sau cu 30 de ani, respectiv vrem s°
cunoa£tem ce fel de filme a difuzat televiziunea în perioada când
p°rint,ii no£tri au fost copii sau care au fost cele mai de succes
echipe de fotbal de atunci, cel mai util este s° r°sfoim ziarele
vremii, s° vizion°m filmele din acea perioad° sau, eventual, 
s°-i întreb°m pe acei oameni care î£i amintesc bine despre acele
vremuri. Dac° suntem interesat,i cu privire la cele ce s-au petre-
cut cu mai multe sute sau mii de ani în urm°, atunci este nece-
sar s° recurgem la alte c°i pentru a g°si r°spunsul.

Înainte de toate, s° analiz°m asemenea obiecte care ne-au
parvenit din acele timpuri, ca de pild°: vestimentat,ie de epoc°,
arme, mobilier etc. 

De asemenea, ne mai pot fi de folos cl°dirile vechi sau
ruinele, statuile sau picturile... Iar exemplele, în acest sens, pot
fi numeroase. Ne mai putem uita £i peste acele c°rt, i care s-au
scris în vremurile respective. Dac° pe atunci a existat tipografie,
vom afla foarte multe informat,ii. 

Dar ce s° facem în situat,ia în care suntem curio£i în leg°tur°
cu cele mai vechi perioade din istoria omenirii, respectiv preis-
toria? Din aceast° epoc°, nu ni s-au p°strat nici edificii, nici
îmbr°c°minte, c°rt,i înc° nu existau – nici tip°rite, nici scrise cu
mâna – întrucât, pe-atunci, oamenii nu cuno£teau me£te£ugul
scrierii. Ceea ce am putea g°si ca provenind din acest interval de
timp este insuficient, cele mai multe dintre vestigii fiind unelte
simple f°cute din piatr° sau buc°t,i de arme. Acestea sunt „ves-
tigii mute” pe care trebuie s° le c°ut°m, iar apoi s° le analiz°m
cu pricepere £i atent,ie.

Toate acele c°rt,i, ziare sau obiecte care ajut° la cunoa£terea
trecutului, sunt cunoscute sub denumirea de izvoare istorice.
(Nu întâmpl°tor: dup° cum apa unui izvor, care t,â£ne£te din
p°mânt, este, la început, un mic pârâu curg°tor, devenind apoi flu-
viu prin unirea sa cu alte asemenea pârâuri mici, pentru ca în final,
toat° aceast° ap° s° se reverse în mare, cam tot la fel este £i cu
istoria. Cei care se ocup° de ea, refac tot ceea ce se £tie despre tre-
cut, folosind numeroase cuno£tint,e £i date sumare.)

Izvoarele istoriei sunt martorii trecutului. În rândul lor, se înscrie
tot ceea ce putem folosi spre cunoa£terea vremurilor de alt°dat°.

I. S† NE JUC†M DE-A ISTORIA!

At, i putea enumera care dintre profesiunile
întâlnite pân° acum v-au pl°cut? Ce anume 
v-ar fi pl°cut s° fit, i? Ce anume v-a pl°cut în
toate aceste profesiuni?

Orice creat,ie a omului poate fi o sursă istorică.
■ Aleget,i unul dintre obiectele prezentate mai
sus şi precizat,i ce fel de informat,ii istorice 

putem extrage analizându-l! 
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FELUL IZVOARELOR ISTORICE

Izvoarele istorice se clasific° în trei categorii:
1. Vestigii materiale. Aici se includ o serie de lucruri: unelte

str°vechi, monede vechi, edificii, arme, diferite ma£in°rii etc.
Din vremurile istorice cele mai vechi, din perioada preistoriei,
nu s-au p°strat decât vestigii materiale.

2. Izvoare scrise (inclusiv imagini). Aceast° categorie de
izvoare este cea mai important°. Este u£or de înt,eles de ce
istoricii le consider° cele mai esent,iale, aceasta întrucât din
cadrul lor, putem extrage cele mai multe date, spre exemplu,
prin analiza scrisorilor vechi, a c°rt,ilor £i a ziarelor... 

În leg°tur° cu istoria trecutului mai apropiat a vremurilor în care
tr°im noi – dup° categoria izvoarelor scrise – cele mai multe infor-
mat,ii ni le ofer° imaginile, desenele, fotografiile sau peliculele. 

3. Obiceiurile str°vechi, tradit,iile, pove£tile vechi £i cânte-
cele. Etnografia analizeaz° diferite obiceiuri populare, ca de
pild°: petrecerile mascate, organizate la carnavaluri, apoi obi-
ceiul stropitului la Pa£ti, oferirea de cadouri de ziua Sf. Nicolae
sau s°rb°torirea zilei onomastice. Astfel, dintr-o serie de infor-
mat,ii m°runte, putem înt,elege mai precis cum anume au tr°it
oamenii în vremuri de alt°dat°. 

Dintre astfel de pove£ti, vechi de mai multe secole, cine nu
le-ar cunoa£te oare pe cele relatând despre Attila sau despre
regele Matei Corvin? Tot istoricii sunt cei care mai inves-
tigheaz° £i cât adev°r este în aceste istorisiri.

Pe baza c°rt, ii de lectur° (→ Cartea de lectur° pagina 4-5), com-
parat, i legenda privind arca regelui Csörsz cu descrierea arheologic°!
Care sunt asem°n°rile £i diferent, ierile principale?   

De multe ori, nu putem stabili precis în care categorie se
include un izvor istoric. De pild°, monedele vechi sau pietrele
funerare se includ, la rândul lor, în mai multe categorii.

Izvoarele istorice, de altfel, se mai pot clasifica £i astfel:
izvoare istorice care

– s-au p°strat „de la sine”, adic° în mod natural, spre
exemplu un craniu str°vechi sau o epav°;

– au fost înadins create, adic° au fost menite s° reprezin-
te surse de informare pentru posteritate. (Aici se includ, de
pild°, amintirile scrise ale unui general celebru, privitoare la
b°t°lia decisiv° din viat,a sa.)

POATE FI DE FOLOS ¢I LINGVISTICA

Istoricului îi poate ajuta mult £tiint,a limbii, respectiv lingvistica.
1. Înrudirea limbilor. Lingvi£tii – între multe altele – exami-

neaz° care din cele mai multe mii de limbi existente ast°zi se
aseam°n° una cu alta. Dac° în cadrul a dou° limbi diferite se pot
identifica mai multe cuvinte asem°n°toare, iar gramatica lor este
£i ea la fel, atunci probabil c° cele dou° limbi sunt înrudite.
Populat,iile care au vorbit aceste limbi înrudite au tr°it, cândva
demult, într-un loc, sau una în apropierea celeilalte, aceasta
chiar dac°, de atunci, fiecare dintre ele a migrat spre alte zone.

2. „Cuvintele împrumutate.” Limba maghiar° – la fel ca £i
alte limbi – se completeaz°, respectiv se îmbog°t,e£te continuu
prin intermediul cuvintelor noi. Multe dintre acestea au fost pre-
luate (£i sunt preluate) din alte limbi, atunci când s-a deprins £i
me£te£ugul folosirii diferitelor ma£in°rii, obiecte noi sau chiar al

De ce nu existã scrieri din aceast°
perioad°?

Unul dintre etnografi a descris acea super-
stit,ie , potrivit c°reia, în prima zi a anu-
lui, trebuie consumat° carne de porc toc-
mai pentru c° aceasta aduce norocul în
cas°. În schimb, trebuie evitat° con-
sumarea c°rnii de pui în aceast° zi,
întrucât ea alung° norocul din acel loc. 

În leg°tur° cu vopsirea ou°lor de Pa£ti,
o femeie în vârst° dintr-un sat a povestit
urm°toarele lucruri unui etnograf:
„Obi£nuiam s° vopsim ou°, folosind coaj°
de m°r put,in acri£or. Pe aceasta o fierbeam
£i puneam în ea ou°le, care deveneau apoi
de un galben minunat. Mai obi£nuiam s° £i
scriem, adic° s° desen°m pe ele cu cear°.
Le decoram frumos, dup° care le puneam
în vopsea ro£ie.”

În perioada Evului Mediu, limba maghiar°
a preluat din limba german° cuvântul
„borbély” [frizer], tocmai pentru c° atunci
s-a r°spândit acest me£te£ug £i în Ungaria. 

Tâmplarii au înv°t,at multe de la cei
francezi, ceea ce reiese £i din faptul c° £i
cuvântul „recameu” [canapea] este un
cuvânt mo£tenit din limba francez°. 

De ce monedele vechi sau pietrele funerare
se pot clasifica în mai multe categorii de surse?

Care dintre categoriile de surse sunt „cele
mai credibile?”

Oare ce concluzie se trage dac° analiz°m
cuvintele: „televiziune” £i „video”?
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6 S° ne juc°m de-a istoria!

unei profesiuni necunoscute pân° atunci. Odat° cu aceasta, „a
venit” £i denumirea lor.

În vederea inform°rii £i a lecturii suplimentare, recomand°m
urm°toarele publicat, ii pentru întregul an de studiu:

Horváth Péter: Az ókor izgalmas világa. Történelmi olvasókönyv
általános iskoláknak. Bp., 2000.
Christos Kondeatis: Párhuzamos világtörténet diákoknak. Bp., 1991.
Varga Domokos – Vekerdi László: A világ kereke. Bp., 1985.
Angelika Vahlen: Az ókor világcsodái. Bp., 1985.
Marjai Imre: Nagy hajóskönyv. Bp., 1981. 
Supka Géza: Kalandozás a kalendáriumban és más érdekességek. Bp.,
1989.

2. ISTORIA „DISP†RUT†”

În celebrul roman intitulat „Minunata c°l°torie a lui Nils
Holgersson”, se face referire la un ora£ din pove£ti, scufundat în

mare, ora£ care, la fiecare 100 de ani, se ridica la suprafat,° £i, timp
de o or°, st°tea pe t,°rm în toat° splendoarea sa. Fire£te, asemenea

ora£e nu exist° în realitate, îns°, cu toate acestea, o parte din
m°rturiile istorice trebuie c°utate sub p°mânt (sau în adâncul m°rii). 

M†RTURII ISTORICE AFLATE SUB P†MÂNT

Exist° multe ora£e sau cartiere vechi unde accesul în incinta
celor mai vechi case se g°se£te sub nivelul drumului, motiv 
pentru care, trebuie coborât put,in, pentru a se putea ajunge la
u£°, la intrarea propriu-zis° a caselor. Cauza nu este aceea c° –
la fel ca £i în poveste – ora£ul s-ar scufunda, ci tocmai pentru c°,
în multe locuri, nivelul suprafet,ei solului se ridic°, u£or £i neob-
servat. Oare de ce? 

1. Care sunt acele surse prin care at, i putea
cunoa£te propriul vostru trecut, respectiv pe
cel al p°rint, ilor £i al bunicilor vo£tri?
Colectat, i asemenea surse!
2. Enumerat, i câteva dintre vestigiile materi-
ale sau câteva dintre m°rturiile scrise, pe
care le-at, i v°zut la muzeu sau în filme! 

Felul izvoarelor istorice
– vestigii materiale,
– izvoare scrise (inclusiv imagini),
– traditt,ii nescrise (obiceiuri populare, pove£ti, cântece...).
Cuno£tint,e obt,inute cu ajutorul lingvisticii:
– prin înrudirea limbilor sau
– pe baza cuvintelor împrumutate.

Descoperirea încărcăturii unui vas scufundat pe 
fundul mării

Colină care acoperă ruinele unui oraş străvechi (Ierihonul). Se pot observa foarte bine şant,urile mari pe care le-au săpat 
arheologii. ■ Oare din ce motiv recurg arheologii la asemenea şant,uri şi nu dărâmă întreaga colină?
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Tocmai pentru c° în aer plutesc, de obicei, milioane de fire de
praf care, la un moment dat, se depun, ridicând continuu nivelul
suprafet,ei solului. În acest mod, vântul a îngropat de multe ori
sub praf £i nisip case d°râmate sau distruse, cet°t, i sau chiar
ruinele unor ora£e întregi. Peste mai multe secole, cei ce au
venit aici au ridicat edificii noi peste ruinele vechi. Poate nici nu
au £tiut c°, sub picioarele lor, p°mântul acoper°, în mai multe
straturi, ruinele mai multor ora£e.

Aceste ruine stau m°rturie despre viat,a £i moartea diferitelor
neamuri ce s-au perindat prin aceste locuri. Ele au ridicat aici
ora£e, pe care sabia £i focul le-a distrus ulterior, ruinând astfel
totul. Astfel, s-a putut ridica o a£ezare nou° deasupra ora£ului
nimicit.

Pe baza lecturilor sau a filmelor vizionate, at, i putea da un exem-
plu de asemenea a£ezare, ce a fost distrus° de atac sau de incendiu?

Cu alte ocazii, înainta£ii no£tri au s°pat £i au îngropat
intent, ionat lucrurile la adâncime. În cazul atacurilor provocate
de c°tre du£mani, ei £i-au ascuns deseori comorile sub p°mânt.
De mai multe mii de ani, oamenii î£i îngroap° mort, ii tot aici,
astfel c°, un asemenea mormânt poate spune multe unui
cercet°tor. Ce fel de resturi de îmbr°c°minte p°streaz°? Ce
anume se obi£nuia, în acele vremuri, s° se îngroape al°turi de cel
r°posat?

În urma cutremurelor sau a altor catastrofe, cl°diri întregi
(incinte, pivnit,e) puteau ajunge aproape în întregime sub
p°mânt £i uneori îl a£teptau, timp de mai multe mii de ani, pe
norocosul lor descoperitor. 

Arheologul se ocup°, astfel, cu descoperirea vestigiilor
materiale care au ajuns sub p°mânt. Cum anume ajunge la
ele? Uneori, norocul este acela care îl ajut° cu adev°rat: de
pild°, plugul unui agricultor poate scoate la iveal°, din p°mânt,
vestigii str°vechi sau, prin s°p°turi f°cute pentru fundamentul
unei case, pot ap°rea de asemenea obiecte arheologice. 

Deseori, se întâmpl° ca arheologul s° £tie unde anume s°
efectueze s°p°turi. Este bine dac° exist° h°rt,i vechi, în caz con-
trar poate presupune c°, la întret°ierea drumurilor £i a cursurilor
de ap°, poate g°si urmele unor ora£e dup° cum, tot la fel, pe vâr-
ful munt,ilor poate s° descopere urmele unor cet°t,i. Arheologul se
mai poate baza £i pe m°rturiile oferite de c°tre tradit,ii, ce conserv°
amintirea vechilor a£ez°ri, precum £i a edificiilor importante.

CUM LUCREAZ† ARHEOLOGII?

Dup° ce £i-au delimitat sect,iunea de teren corespunz°toare,
arheologii încep s° sape acolo £ant,uri. În funct,ie de vestigiile
care apar în decursul derul°rii s°p°turilor sau în funct,ie de colo-
ritul p°mântului, se poate stabili spre ce direct,ie trebuie extins°
s°p°tura propriu-zis°. 

Dup° aceasta, începe munca de descoperire. Ea se face la
început cu hârlet,ul, iar apoi cu instrumente de lucru mai fine:
s°p°ligi, cut,ite pentru scoaterea vestigiilor. În final, acestea se
cur°t,° cu pensule £i perii moi. Între timp, se realizeaz° continuu
fotografii £i se preg°tesc însemn°ri în leg°tur° cu tot ceea ce £i
unde s-a g°sit. Adev°ratul „joc al r°bd°rii” urmeaz° abia dup°
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8 S° ne juc°m de-a istoria!

Fiec°reia dintre buc°t,ile descoperite trebuie s° i se g°seasc°
locul potrivit, tocmai ca, prin aceasta, s° se poat° reface întregul.
S-a întâmplat c° arheologii au g°sit în Africa asemenea schelet
de om preistoric, pentru a c°rui reconstituire a fost nevoie de
munca de £ase s°pt°mâni a mai multor cercet°tori!

Informat,ii despre istoria str°veche a omului nu pot oferi
decât vestigiile arheologice. În general, arheologii recurg la
efectuarea de s°p°turi, iar, pe baza vestigiilor descoperite,
pot stabili cum anume au tr°it, cu ce s-au hr°nit, în ce fel de
edificii au locuit, în ce anume au crezut oamenii cândva,
demult.

Foarte multe vestigii arheologice apar, în
mod întâmpl°tor, cu ocazia efectu°rii unor
diverse construct, ii. Pe baza lecturi voastre,
încercat, i s° precizat, i ce anume face arheologul
în asemenea situat, ii! (→ Cartea de lectur°,
pagina 6-7)

Un aspect special al muncii desf°£urate de
c°tre arheolog const° £i în cercet°rile sub-
marine. Ca urmare a unor catastrofe natu-
rale, ora£e £i, rareori, insule întregi, pot
ajunge sub ap°. Arheologii echipat,i cu
costume de scafandru fac aici fotografii
interesante £i pot aduce la suprafat,° ves-
tigii arheologice pret,ioase. 

Mai rar se întâmpl° azi s° se scufunde
un vapor, dar, în vremurile de demult,
asemenea evenimente se produceau des,
mai ales ca urmare a furtunilor puternice
sau a luptelor violente. Pentru un
cercet°tor, este extrem de interesant s°
fac° o analiz° a unei asemenea epave,
r°mas° la mare adâncime. Apa de mare,
care este rece £i s°rat°, poate p°stra atât de
bine corpul de lemn al ambarcat,iunii, încât
cu mult° precaut,ie £i pricepere ea poate fi
readus° la suprafat,°. Dup° aceasta, ea este
expus° la muzeu, spre marea bucurie a
privitorilor interesat,i. 

1. De ce sunt necesare s°p°turile pentru cercet°rile arheologice?
2. Enumerat, i cele mai importante instrumente de lucru ale arheo-
logului!
3. Când recurge un arheolog la observat, ii efectuate din avion sau
la mare adâncime?

Munca desf°£urat° de c°tre arheolog const° în: 
– delimitarea terenului,
– s°parea de £ant,uri,
– descoperirea vestigiilor arheologice, restaurarea £i datarea lor.

Imagine luată de la înălt,ime,
în care se poate vedea locul
unei case ridicată cu mii de
ani în urmă. ■ Încercat,i să
explicat,i, de ce se poate
observa, din aer, conturul
vechiului edificiu! ■ Speci-
ficat,i (eventual desenat,i) cum
anume ar arăta, după părerea
voastră, această casă! (Folo-
sindu-vă imaginat,ia, încercat,i
să reconstruit,i, din nou, casa 

propriu-zisă!)

Arheologi în activitatea lor. ■ Ce fel de instrumente de lucru 
recunoaştet,i în cadrul acestor imagini? Care la ce se foloseşte?
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II. PREISTORIA

LECTURĂ

NA¢TEREA SOARELUI ¢I A P†MÂNTULUI ● Conform opiniei oamenilor de
£tiint,°, cu aproximativ 5 miliarde de ani în urm°, în Cosmos, a avut loc
condensarea unor nori de praf, precum £i a unor mari mase turbulente
de gaze. În acest mod, s-a fi format £i soarele nostru. Materia, care a
r°mas în urma acestui proces, s-a aranjat în form° de disc în jurul
soarelui nou format, care deja executa mi£c°ri de rotat,ie. Apoi, s-a pro-
dus concentrarea unor p°rt,i mai mari din aceast° materie, dispus° cir-
cular în jurul Soarelui. Astfel au ap°rut £i planetele , ca de pild°
P°mântul. Toate acestea s-au produs cam în acela£i interval de timp în
care s-a format £i Soarele. Este greu, aproape imposibil s° ne
imagin°m cum anume a fost £i ce s-a întâmplat într-un interval de timp
atât de îndep°rtat. Dar pentru a ne fi mai u£or s° înt,elegem toate 
acestea, s° încerc°m urm°torul joc: s° presupunem c°, de la formarea
P°mântului £i pân° în clipa prezent°, a trecut doar o zi, deci un interval
de timp de numai 24 de ore! Ce credet,i, cam în jurul c°rei ore a ap°rut
£i omul? Dimineat,a? La prânz? Sau poate numai spre sear°? Citit,i mai
departe cele prezentate £i vet,i r°mâne surprin£i!

APARIT, IA VIET, II PE P†MÂNT ● P°mântul s-a format, deci, în jurul orei 0,
din gaze £i nori de praf. „Orele” au trecut, iar, în tot acest r°stimp, abia
dac° s-a întâmplat ceva. Suprafat,a fierbinte a P°mântului s-a solidifi-
cat £i ea, formându-se astfel uscatul (nu era decât un singur continent!)
£i un ocean întins. Doar „seara la ora 11 (adic° 23)”, singurul continent
care exista a început s° se fragmenteze. P°rt, ile, obt,inute ca urmare a
rupturii produse, au început s° se îndep°rteze încet, încet, una de alta.
„Migrat,ia” continentelor continu° £i azi – anual, cu cât,iva centimetri.
În tot acest r°stimp, în ocean tr°iau deja viet,uitoarele vertebrate, ca de
pild° pe£tii.

„Seara, cu ceva timp dup° ora 11” au ap°rut ni£te „reptile teribile”
care, sunt cunoscute sub denumirea de dinosaurus, în limba greac°.
Aceste reptile puternice, au st°pânit P°mântul o lung° perioad° de
timp. Nici nu e de mirare, c°ci, printre ele, existau £i asemenea exem-
plare care atingeau 12 metri în°lt,ime £i 30 de metri lungime. Adic°
erau atât de mari, cât un bloc de ast°zi cu trei etaje! Pe baza r°m°£it,elor
osuare descoperite, savant,ii au putut calcula c° unele dintre reptile
puteau atinge £i greutatea de 100 de tone! (Un elefant de acum, ajuns
la anii maturit°t,ii, cânt°re£te cam 5 tone, iar o ma£in° mai mare are o
greutate aproximativ de 1 ton°.)

APARIT, IA OMULUI ● „Cu 5 minute înainte de miezul nopt,ii” (adic° cu
20 de milioane de ani în urm°), au tr°it în Africa maimut,e preistorice
care, având unele asem°n°ri cu fizionomia uman°, o mare parte a
savant, ilor le consider° a fi str°mo£ii comuni ai omului. Cu milioane
de ani mai târziu, tot în Africa au existat asemenea fiint,e care ar°tau a
fi jum°tate om, jum°tate maimut,°, care deja umblau pe dou° picioare. 

În sfâr£it, cu aproximativ 30.000 de ani în urm° („adic° cu o
jum°tate de secund° înainte de miezul nopt,ii!”) a ap°rut pe P°mânt £i
omul în forma sa actual°. Conform denumirii £tiint,ifice, el a primit
numele de Homo Sapiens sau, altfel spus, „Omul Înt,elept.”

Homo Sapiens apart,ine unei singure specii. În cadrul ei, putem
diferent, ia mai multe rase, c°ci, în decursul mai multor milenii, omul 
s-a adaptat la condit,iile de mediu, mereu schimb°toare. Rasele umane
(negroid, mongoloid £i european) se diferent,iaz°, în primul rând, prin
culoarea pielii. Aceast° particularitate nu are o semnificat,ie prea mare.
De pild°, culoarea pielii sugarilor – indiferent de rasa de care apart,in
– este în multe cazuri foarte asem°n°toare.

Încercat, i s° aflat, i din câte planete este
alc°tuit sistemul nostru solar! Enumerat, i denu-
mirea fiec°rei planete!

În atlasul geografic (cel ce prezint°
cuno£tint,e despre mediul înconjur°tor) g°sit, i
asemenea t°rmuri, adic° forme de relief, care se
unesc unul cu altul, iar ast°zi apart, in de conti-
nente diferite! Din aceasta, putem deduce c°,
odinioar°, ele au fost p°rt, i ale aceluia£i conti-
nent. 

Luptă dintre dinozauri. 
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10 Preistoria

3. ÎNCEPUTUL ISTORIEI 

Printre animale, exist° unele exemplare mai inteligente, iar altele,
mai put, in inteligente. Unele dintre ele seam°n° mai bine cu omul –

aici se includ, de pild°, maimut,ele cu înf°t, i£are asem°n°toare cu cea
a omului – dup° cum, altele, dimpotriv°, seam°n° mai put, in (sau

deloc). Care poate fi cauza acestui fapt?

Istoria omului se întinde pe un interval temporal inimaginabil de
lung. Oamenii de £tiint,° presupun c° str°mo£ul nostru primitiv
(omul primordial) care a tr°it cu multe milioane de ani în urm°
sem°na înc°, mult mai mult, cu maimut,a decât cu omul de ast°zi.
Potrivit acelora£i opinii, trupul omului se dezvolt° paralel cu
natura, dar, nu ne tragem originile din maimut,e, ci doar
împ°rt,im cu ele un str°mo£ comun. Maimut,a nu va deveni
niciodat° om! Str°mo£ul comun a fost denumit de c°tre savant,i
„veriga lips°”, dar ei nu au reu£it înc° s°-l descopere pân° acum. 

OMUL PREISTORIC

Str°mo£ul omului a folosit la mers doar picioarele din spate.
Mâinile (extremit°t,ile de dinainte) nu le utiliza la deplasare, ci
mai degrab° ca mijloace de prindere! Degetele, la rândul lor, au
crescut £i ele mai lungi, devenind din ce în ce mai dibace. Aceste

Urm°rit, i pe care continente tr°iesc rasele
umane mai sus-ment, ionate!

„Arborele genealogic al omului.” ■ Pe baza
desenului dovedit,i faptul că maimut,ele actuale,
asemănătoare cu omul, nu pot evolua în fiint,e 

umane!

Tipuri umane actuale: negroid, mongoloid şi
european. ■ Enumerat,i prin ce caracteristici 

externe se diferent,iază actualele rase umane!
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Homo Sapiens de azi,
apărut acum 30.000 de ani

Omul Neanderthalian,
apărut acum 
80.000 de ani

Homo erectus sau 
sapiens/paleohungaricus,

Homo Habilis („iscusit”),
apărut acum 3 milioane de ani
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Cam aşa ar fi arătat primii oameni care au fost
şi producători de unelte. Arheologii i-au denumit
„Homo Habilis” sau „Om Iscusit.” ■ Enumerat,i
prin ce se aseamănă „Omul Iscusit” cu 

maimut,ele, şi prin ce anume cu omul!

apărut acum 
1,5 milioane de ani
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Preistoria 11

mâini i-au folosit pentru a putea ridica £i utiliza pietre, respec-
tiv lemne. În acest mod, str°mo£ul nostru a putut s° înving°
mai u£or animalele, iar cu lemnele pe care le t,inea în mân°,
ajungea £i la fructele care se aflau la o în°lt,ime mai mare. 

Pe baza descoperirilor arheologice, putem presupune c° £i
craniul omului s-a schimbat mult de-a lungul timpului. Creierul
omului primitiv a fost cu mult mai mic, probabil era jum°tate, o
treime din cel de azi, de aceea £i cutia cranian° era mai mic°.
Omul preistoric nu avea frunte înalt°, osul s°u frontal, deasupra
ochilor, era turtit £i boltit în spate. Pe parcursul dezvolt°rii,
cutia cranian° s-a m°rit, astfel – pe baza descoperirilor arheo-
logice f°cute – aceast° realitate poate constitui dovada vizibil°
c° str°mo£ul nostru a devenit, în timp, tot mai inteligent.

LOCURI CU DESCOPERIRI ARHEOLOGICE

Arheologii au g°sit, £i înc° mai scot £i azi la iveal°, o serie de ose-
minte care apart,in oamenilor primitivi. Cele mai vechi vestigii de
acest gen au fost descoperite în Africa. Aceasta nu întâmpl°tor:

De ce este mai îndemânatic omul biped în
comparat, ie cu maimut,a?

Pasul de la Olduvai. Putem vedea în imagine
peisajul, craniul unuia din strămoşii omului ce 
a trăit aici, apoi portretul său realizat după
imaginat,ia unui desenator şi, finalmente, câteva 

dintre uneltele utilizate de acesta.

Dezvoltarea cutiei craniene. (Linia diferent,iază maxilarul de cutia crani-
ană.) ■ Pe baza desenului, precizat,i modificările fundamentale care 
s-au produs! ■ Care dintre cranii seamănă mai bine sau, dimpotrivă, mai 

put,in bine cu cel al „Omului Iscusit” prezentat în desenul anterior?
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12 Preistoria

Cel mai interesant loc din lume cu privire
la descoperirile de vestigii arheologice, în
leg°tur° cu începuturile istoriei omenirii,
este Pasul Olduvai din Tanzania. Aici, în
adâncimile p°mântului, au fost descoperite
r°m°£it,ele p°mânte£ti ale unui om preis-
toric de mai multe milioane de ani.

Aceste vestigii arheologice au ie£it la
lumin° într-un mod cât se poate de intere-
sant. Mai demult, t,inutul în sine a fost
zguduit de un cutremur de p°mânt, iar, ca
urmare a acestui fapt, unele zone s-au
deplasat în jos. În consecint,°, unul din cur-
surile de ap° a început s° curg° în sens
opus, realizând astfel, timp de mai multe
secole, o pr°pastie adânc°. În acest loc,
arheologii au depistat osemintele unui om
primitiv, care a tr°it acum 3 milioane de
ani! Pe lâng° oase, au mai descoperit £i
unelte care au fost confect,ionate din piatr°
cioplit°. 

Unul din cele mai interesante vestigii
descoperite în Africa, este un schelet
aproape complet. Arheologii l-au numit
„Lucie.” El m°soar° 110 cm în°lt,ime £i se
pare c° a murit în jurul vârstei de 18-20 de
ani. 

C°utat, i Tanzania pe o hart°! Dac° aici,
în Ungaria, v-at, i urca într-un avion, spre
care dintre punctele cardinale ar trebui s° v°
îndreptat, i pentru a ajunge în Tanzania?

potrivit opiniei savant,ilor, originile omului se raporteaz° la terito-
riul acestui continent, de unde el a migrat apoi spre alte teritorii
de pe glob. Tocmai de aceea, despre Africa, se obi£nuie£te s° se
spun° c°: „aici a fost leg°nul omenirii”.

Chiar £i la noi s-au descoperit r°m°£it,e osuare celebre în toat°
lumea. Ele au ie£it la iveal° în localitatea Vértesszôlôs, situat° nu
departe de autostrada care duce de la Budapesta la Viena.
Vestigiile erau în interiorul unei mine £i constau din: oase de ani-
male, unelte de piatr° cioplit° £i dint,i de copii. Cu ajutorul unei
explozii artificiale, arheologii au reu£it s° îndep°rteze o masiv°
dal° de piatr°, dup° care au mai dat de o bucat° de os cranian (os
cefal ), vechi de aproape jum°tate de milion de ani! Întrucât
acest vestigiu a fost descoperit de ziua onomastic° Sámuel, arhe-
ologul care a efectuat investigat,ia l-a numit drept „Sámuel” pe
omul preistoric, c°ruia îi apart,ine vestigiul. 

Se pare c° el a tr°it £i a vânat lâng° izvoare de ap° cald°. Tot aici
s-au mai g°sit £i oase de animale, respectiv r°m°£it,e ale unei vetre
pentru foc. În mâlul solidificat, s-au p°strat urmele unor animale
care mergeau la sursa de ap°, inclusiv £i urma unuia dintre vân°tori!
Deasupra descoperirilor f°cute, s-a ridicat un muzeu. 

Atât a rămas din Lucie. Probabil că aşa a arătat Lucie.
Craniul a fost refăcut pe baza
descoperirilor de vestigii osuare 

originare.

Urmă de picior uman descoperită la Vértes-
szôlôs. Să fi umblat „Sámuel”pe aici?

Osul cefal al lui „Sámuel” descoperit la
Vértesszôlôs, unul din cele mai vechi vestigii 

osuare preistorice din Europa.
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UNELTE ¢I INSTRUMENTE DE LUCRU 
DIN PREISTORIE

Pe m°sur° ce omul £i-a dezvoltat îndemânarea £i priceperea, el
a reu£it s° preg°teasc° £i s° utilizeze unelte tot mai evoluate. 

La început, nu a folosit ca materie prim° de fabricare a unel-
telor decât piatra, lemnul sau oseminte de animale. Init, ial, le-a
utilizat a£a precum le-a g°sit, în starea lor brut°. A fost îns°
atent s° caute instrumente cu o form° corespunz°toare. O bucat°
de piatr°, spre exemplu, atunci era folosit° mai eficient, dac°
putea fi bine prins° cu mâna, iar, în condit,iile în care avea £i o
parte rotunjit° la un cap°t, ea se potrivea mai bine în palm°.
Dac° cealalt° parte a ei era ascut,it°, putea da o lovitur° pericu-
loas°, fiind £i foarte eficient° la tran£area animalului doborât.

Cu sigurant,°, aceast° form° l-a condus pe omul preistoric la
ideea c° £i el este în m°sur° s° î£i realizeze uneltele necesare.
Astfel, a început s° caute pietre tari, care se despicau bine. Le-a
tot lovit, una de alta, pân° când a reu£it s° obt,in° pietre de
mân° sau vârfuri de piatr° cioplit°. Materialul corespunz°tor
pentru aceste instrumente era cel mai adesea silexul .

Specificat, i cum anume s-au preg°tit uneltele din piatr°! (→ Cartea
de lectur°, pagina 10.)

Preistoria 13

Cele mai mici unelte au fost realizate din
obsidian. Acesta este un material special,
de fapt o roc°, de culoare mai închis°. Era
destul de rar, motiv pentru care era folosit
pentru obt,inerea unor unelte mai fine.
Este, de asemenea, transparent £i foarte
rezistent, precum sticla. Dac° îl lovim mai
puternic, atunci se desprind din el buc°t,i
precum cioburile de sticl°. Din acestea se
f°ceau unelte de t°iat £i instrumente de
jupuit. 

Arheologii, curio£i, au încercat £i ei s°
vad° dac° vor reu£i, oare, s° realizeze
asemenea unelte din piatr°? R°spunsul a
fost pozitiv. Cu put,in exercit,iu, ei au putut
ciopli, în decurs de câteva ore, vârfuri de
topoare numai bune de utilizat!

În ce anume credet, i c° putea consta
„jupuirea”? La ce se foloseau pieile de ani-
male jupuite?

Dac° omul din epoca de piatr° a vrut s°
despice silexul foarte precis, atunci nu
recurgea la folosirea altei pietre. Lua o
dalt° f°cut° din os (de pild°, din corn de
ren), pe care o t,inea într-o mân°, iar, în
cealalt° mân°, era piatra cu care lovea
dalta propriu-zis°. În acest mod, obt,inea
„buc°t,ile de piatr°” dorite. 

Un model mai aparte, dintre armele de
împuns £i cele de aruncat, este harponul.
Vârful acestuia era realizat din os sau din
coarnele unui animal £i era periculos, nu
numai pentru c° era ascut,it, ci mai ales
pentru c° i se mai ciopleau £i ni£te dint,i
îndreptat,i în direct,ie opus°. Astfel, dup°
împungerea propriu-zis°, ei se ag°t,au în
pielea animalului care, odat° r°nit, nu mai
putea fugi.

Harponul era folosit mai ales de c°tre
pescari. Ce credet, i, din ce motiv? 

De ce s-a str°duit pentru aceasta? 
(Gândit, i-v°, de pild°, la predispozit, iile corpului
uman!)

Asemenea vârfuri de piatr° cioplit° £i ascut,it°, ori erau
folosite în aceast° form° simpl°, ori erau legate la cap°tul unor
lemne sau oase de animale uscate £i despicate; omul £i-a f°urit
astfel sulit,e £i l°nci. Lancea era utilizat°, mai degrab°, ca arm°
de împuns, iar sulit,a, ca arm° de aruncat. În cazul topoarelor, se
f°cea în mod asem°n°tor: piatra ascut,it° la vârf era legat° la un
mâner de lemn scurt: în acest mod, s-a realizat £i toporul din
piatr°. Omul a mai creat apoi £i cele mai importante arme pen-
tru vân°toare: arcul £i s°geata. 

RELAT, IILE INTERUMANE. SOCIETATEA
PREISTORIC†

¢i omul preistoric tr°ia deja organizat în grupuri, stabilindu-£i
dinainte obligat,iile. A observat c° animalele pornesc s° vâneze
atunci când le este foame. Omul a început £i el s° î£i organizeze
vân°toarea, £i-a preg°tit arme pentru aceasta £i a studiat îndelung
obiceiurile animalelor pe care le alegea drept prad°.

Vârfuri de piatră cioplită. ■ Observat,i urmele ciopliturilor făcute!
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Care dintre £tiint,e se ocup° cu obiceiurile £i
modul de viat,° al oamenilor? ( vezi lect, ia 1)

LECTURĂ

ISHI, ULTIMUL S†LBATIC ● ¢i în zilele noastre mai tr°iesc înc° –
fire£te, în num°r mai mic – asemenea oameni care, similar cu cei din
preistorie, au ca ocupat,ie principal° vânatul, pescuitul £i strângerea de
provizii. Savant,ii observ° cu foarte mare atent,ie modul de viat,° al unor
asemenea oameni. 

Scriitoarea Theodora Kroeber, nu doar c° a studiat viat,a cotidian° a
vân°torilor care tr°iesc precum cei din preistorie, ci, pe baza experi-
ent,ei pe care a avut-o, a scris o carte interesant° a c°rei titlu este „Ishi,
ultimul s°lbatic.” S° vedem cum s-a preg°tit Ishi pentru vân°toare:
„Atunci când a pornit din sat sau din tab°r° pentru a vâna, el nu purta
decât un £ort, pentru coapse, iar pe spate avea tolba unde t,inea arcul £i
s°get,ile. Ishi era un vân°tor abil. F°r° a face vreun zgomot, a înaintat
prin tufi£uri pân° când a ajuns în fat,a unei priveli£ti extrem de
promit,°toare. Aici s-a oprit, £i-a luat arcul, i-a încercat coarda pentru a
fi sigur c° poate trage oricând, dup° care £i-a pus sub brat, câteva
s°get,i. Acestea nu l-au încurcat, dimpotriv°, în fiecare clip° i-au fost la
îndemân°. Dac° a v°zut vreun animal în preajm°, dac° a mirosit sau a
auzit mi£cându-se ceva, atunci a a£teptat ascuns în tufi£ sau dup° o
stânc°, chiar ore întregi dac° era nevoie. 

Cu alt° ocazie, £i-a legat de frunte un cap de cerb împ°iat, cu coarne
cu tot. A umblat a£a de colo-colo, mi£când capul respectiv deasupra
stâncii sau deasupra vreunei tufe. La un moment dat, a ridicat capul £i
a f°cut astfel, de parc° ar fi voit s° ciuguleasc° din frunze, scuturând
u£or £i tufi£ul. V°zând capul de animal care ap°ruse dintre tufe, ciuta
sau c°priorul respectiv se apropiau la cât,iva pa£i de el.”

1. Ce concluzii poate trage arheologul, studiind oasele omului
preistoric? (schelete, cranii.)
2. Cum anume au evoluat uneltele omului preistoric?
3. Din ce cauz° este mai eficient° s°geata decât vârful de piatr°?

Evolut,ia omului preistoric
La nivelul dezvolt°rii 
corpului uman: – pozit,ie vertical°, mâini îndemânatice,

– cutie cranian° mai mare.
La nivelul perfect,ion°rii 
uneltelor: – piatr° g°sit°, lemn, bucat° de os,

– vârf de piatr°,
– lance, sulit,°, topor de piatr°, harpon,
– arc £i s°geat°.

Modul de viat,° în grup £i organizat a contribuit ca, în mod
treptat, s° se dezvolte £i vorbirea. La început, omul preistoric
s-a exprimat doar prin strig°te £i semne, iar mai apoi prin inter-
mediul cuvintelor £i al propozit,iilor. Aceasta îns° s-a produs nu
numai atunci când pericolul amenint,a grupul (de acest gen de
atent,ionare sunt capabile £i animalele), ci £i cu alte ocazii.
Vorbirea a devenit astfel mai expresiv° £i mai complex°. În
acela£i timp, cu munca efectuat° cu dib°cie (de pild°, realizarea
uneltelor) £i cu vorbirea, i s-a dezvoltat, inteligent,a £i gândirea.
Munca realizat° cu pricepere £i dinainte planificat°, respectiv
gândirea £i vorbirea, s-au format cam în acela£i timp, sust, inân-
du-se reciproc. Niciuna dintre ele nu a putut s-o precead° pe
cealalt°. Aceste trei aspecte fundamentale sunt cele care l-au £i
diferent, iat pe om de animale. 

Bărbat,i războinici din Botswana. ■ Observat,i-le
pozit,ia corpului! ■ Cu ce fel de arme vânează? 

Remarcat,i felul cum sunt împodobite armele!

Vânătoare reuşită – aşa cum a fost ea imagina
tă de către un desenator contemporan
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4. CUM A TR†IT OMUL PREISTORIC?

Viat,a omului preistoric a fost cu mult mai nesigur° fat,° de cea a
omului de ast°zi – cel put, in în comparat, ie cu cea a oamenilor din
t,°rile mai dezvoltate. Va fi, oare, suficient° hran° pentru perioada

imediat urm°toare? Cum anume s-au raportat oamenii preistorici la
hrana lor? Între multe altele, lect, ia urm°toare se refer° £i la acest

aspect. 

CE AU MÂNCAT?

Oamenii, care î£i confect,ionau unelte, tr°iau în grupuri.
Membrii acestui grup, numit hoard°, migrau împreun° £i tot
împreun° c°utau asemenea teritorii unde puteau g°si multe
fructe s°lbatice, semint,e, ciuperci £i r°d°cini comestibile. Era
foarte important° apa potabil°, s° se stabileasc° deci în imedia-
ta apropiere a unui pârâu sau a unui curs de ap°. 

Prada adunat° nu era consumat° imediat (a£a cum f°ceau
fiarele s°lbatice, care tr°iau în hait°), ci era dus° la locul unde se
a£ezaser° tot,i, împ°rt,ind-o astfel între ei. Prin aceasta, se asi-
gurau c° nu vor duce lips° cei care, dintr-un motiv anume, nu
putuser° s° ia parte la dobândirea pr°zii. 

B°rbat, ii ajun£i la maturitate se ocupau mai ales cu
vân°toarea. Uneori, vânau pentru a beneficia de o hran° diver-
sificat° cu mai multe feluri de carne, alteori îns° vânatul se
dovedea a fi ocupat,ia de important,° vital°, deoarece, altfel, nu

Perioada iernii ve£nice
Vânatul £i pescuitul s-au impus ca pre-
ocup°ri foarte importante în perioada
epocii glaciare. De-a lungul procesului de
evolut,ie a omului, s-au înregistrat, de mai
multe ori, pe câte un teritoriu, modific°ri
de ordin climatic. Au fost, a£adar, perioade
de timp cu clim° cald°, favorabil°, atunci
când au crescut p°duri dese, iar vegetat,ia
abundent° a favorizat dezvoltarea unei
faune bogate. Cu alte ocazii, s-au impus
epoci glaciare sau, cum au mai fost denu-
mite, perioada iernilor ve£nice. Cu mai
multe mii de ani în urm°, regiunea polar°
acoperit° de gheat,° a beneficiat de teri-
torii întinse acoperite cu verdeat,°, dar, din
cauza noilor condit,ii survenite,
viet,uitoarele – printre ele £i omul – s-au
v°zut confruntate cu condit,ii de viat,°
extrem de vitrege, tocmai din cauza aces-
tor suprafet,e imense acoperite cu gheat,°. 

De la aparit,ia omului, P°mântul a trecut
de patru ori prin asemenea epoci glaciare.
În aceste condit,ii, s-au putut înmult,i mai
ales animalele mari. Oamenii au observat
pe care dintre drumuri obi£nuiau ani-

Cea mai mare întindere a suprafet,ei de gheat,ă veşnică în emisfera nordică. ■ Pe baza unei hărt,i geografice, stabilit,i care 
sunt zonele acelor mari oraşe, ce au fost acoperite de o pătură de gheat,ă în epoca glaciară! 
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malele s° se retrag° la ad°post, astfel c°,
pe acest traseu, au s°pat gropi adânci pe
care le-au acoperit cu crengi, p°mânt sau
cu z°pad°, tocmai pentru a nu fi observate.
Animalul odat° c°zut în capcan° – de
pild°, un mamut – era ucis cu pietre sau
cu sulit,e ce erau aruncate în interior. Dac°
în apropiere se g°sea un teren ml°£tinos,
atunci vân°torii, cu bâte în mân° £i cu
strig°te, atr°geau animalele în acest loc,
unde se scufundau £i nu se mai puteau ast-
fel refugia din calea oamenilor.

În t,inuturile muntoase, oamenii st°teau
la pând° în locuri pr°p°stioase, iar ani-
malele care treceau pe acolo în mare grab°
(de pild° cerbii) erau mânate spre pr°p°stii
unde singure î£i g°seau moartea.

16 Preistoria

puteau face rost de nici o surs° de hran°. Aceasta survenea când
se consumau toate proviziile existente, acolo pe teritoriul de
locuit, sau atunci când, migrând spre alte locuri mai îndep°rtate,
oamenii ajungeau în t,inuturi pustii, mai s°race în vegetat,ie.
Iarna era mereu nevoie s° se recurg° la pescuit £i la vân°toare. 

UNDE AU LOCUIT?

Pentru omul preistoric, a fost mereu important° alegerea unui
loc potrivit pentru ad°post. Dac° grupul respectiv de oameni
avea mare noroc, putea lua în posesie o pe£ter°, îns° nu mult,i
aveau aceast° posibilitate, c°ci acestea erau put,ine. Mai degrab°
ridicau corturi pentru locuit, folosind piei de animale, crengi £i,
deseori, oasele unor animale mari. Aceasta, de multe ori, nici nu
era un dezavantaj, c°ci corturile în sine se desf°ceau u£or, iar
grupul putea pleca „cu pari cu tot” pentru a lua drumul cirezilor
de animale mari, pe care le urm°reau pentru prad°. 

FOCUL: PRIETEN SAU DU¢MAN?

La început, omul preistoric s-a refugiat cu sigurant,° din fat,a
focului, la fel de speriat ca £i animalele s°lbatice, atunci când un
fulger aprindea o p°dure. Grat,ie inteligent,ei sale, omul a înt,eles,
cu încetul, c° focul în sine poate fi utilizat £i în favoarea sa.
Astfel, el lua crengi aprinse £i le ducea la s°la£ul s°u, iar focul
îl ap°ra de frig, precum £i de atacurile fiarelor s°lbatice. Centrul
viet, ii hoardei a devenit, astfel, vatra de foc simpl°, adâncit° în
p°mânt, ale c°rei laturi au fost înconjurate cu pietre. 

Folosirea focului a f°cut posibil° aparit,ia a£ez°rilor de durat°,
mai ales în t,inuturile reci, dovedindu-£i utilitatea £i din punctul
de vedere al preg°tirii hranei: carnea, spre exemplu, putea fi
pr°jit° în buc°t,i mai mari. 

Poate cea mai mare descoperire a omului în Preistorie, a
fost atunci când a realizat c° este în m°sur° s° produc° focul. 
Dac° loveau dou° pietre una de cealalt°, atunci reu£eau s°
obt,in° scântei ce aprindeau iarba uscat°, preg°tit° în acel loc.

Specificat, i, pe baza desenului din cartea de
lectur°, cum anume funct, iona harponul de
aruncat! (→ Cartea de lectur°, pagina 12.) În
ce activit°t, i de urm°rire folosesc oamenii har-
poane? Încercat, i s° aflat, i! De ce munca lor este
îngr°dit° de acordurile internat, ionale?

Din ce motiv nu puteau tr°i oamenii iarna
decât din vânat sau din pescuit? De ce nu mai
este nevoie ast°zi s° vân°m £i s° pescuim
iarna?

Vânătoare de mamut. ■ Pe baza desenului, povestit,i: ce anume cre-
det,i că s-a întâmplat înaintea celor petrecute în imagine, ce se întâm-
plă în poză chiar în momentul surprins de către desenator, respectiv ce 

anume credet,i că se va întâmpla ulterior!

Viat,a în grup. ■ Specificat,i ce fel de activităt,i 
desfăşoară oamenii din imagine!
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Preistoria 17

Mai rapid° £i mai sigur° a fost, îns°, folosirea unui „sfredel pen-
tru foc.” Metoda era urm°toarea: cu ajutorul unei pietre se f°cea
o mic° adâncitur° într-un lemn de esent,° moale dup° care se
c°uta o bucat° de lemn mai tare care s° i se potriveasc° exact.
Ea era bine fixat° în adâncitura respectiv°, fiind învârtit° apoi
rapid între cele dou° palme, atât într-o parte, cât £i în cealalt°. În
urma acestei mi£c°ri, prin frecare, la baz° ie£eau scântei. 

1. La ce a folosit omul preistoric carnea, oasele £i pielea ani-
malului vânat?
2. Ce fel de munc° credet, i c° f°ceau b°rbat, ii, femeile £i copiii?
3. La ce se folosea focul?
4. Cu ajutorul imaginii din manual, încercat, i s° detaliat, i cum
doborau, pe vremuri, oamenii un mamut! (Încercat, i s° v°
imaginat, i c° voi în£iv° suntet, i prezent, i.)

Viat,a în preistorie
– Hran°: – strângerea de provizii

– vânat, pescuit
Era glaciar° → se schimb° modul de viat,°:

– important,a vânatului
– rolul focului

5. ART† SAU MAGIE?

Arheologii (sau alt, ii, în mod întâmpl°tor, ajutat, i de noroc) au
descoperit de multe ori asemenea obiecte preistorice, realizate de
c°tre oamenii primitivi, care aparent nu prezint° nici o „utilitate”.
Ele nu sunt nici unelte, nici arme, ci doar statui mai mari sau mai

mici, respectiv opere în relief, desene sau picturi. 

STATUI PREISTORICE, DESENE ¢I PICTURI

Oamenii preistorici ne-au l°sat mai multe feluri de creat,ii artis-
tice. 

Desenele simple zgâriate pe oase de mamut sau pe piatr°
redau, în cele mai multe dintre cazuri, animale. Cel mai des
întâlnite sunt statuile de animale £i de oameni, de cât,iva cen-
timetri, cioplite în piatr°. Dintre figurinele umane, cele mai cele-
bre se remarc° a fi cele care reprezint° femei. În cazul lor,

Prin ce este celebr° localitatea Vértes-
szôlôs? (Vezi lect,ia 3.) Arheologii au g°sit
aici £i vetre de foc. Cei care le-au folosit,
au recurs la oase unsuroase, despicate
m°runt, care erau puse la încins. Aceste
oase au întret,inut focul destul de mult
timp. Chiar dac° totul se acoperea cu
p°mânt, la multe zile dup° aceea, focul în
sine putea fi at,ât,at din nou! 

El nu se mai producea, astfel, numai ca
urmare a fulgerului survenit în natur° sau
în cazul unor erupt,ii vulcanice. Chiar în
perioadele foarte c°lduroase, cu soare 
puternic, vegetat,ia se usca £i se aprindea
de la sine. 

S° observ°m cum anume î£i aprindea focul
Ishi, „ultimul s°lbatic”: „Cu o mân°, a
recurs la o ap°sare în jos a lemnului,
reu£ind astfel s°-l înfig° în orificiul reali-
zat. Dintr-o parte a scobiturii f°cute, au
rezultat buc°t,i foarte mici de lemn, care au
devenit un fel de praf fin, ce, odat° cu fre-
carea lemnului, a început s° aib°, la un
moment dat, culoare maronie, scot,ând în
final £i fum. Atunci Ishi a început s°
r°suceasc° lemnul cu £i mai mult° putere,
pân° când o mic° scânteie a ap°rut pe
nea£teptat în praful de lemn carbonizat. De
aici, flac°ra s-a extins £i pe mai departe pe
p°mânt, acolo unde era materialul
inflamabil. Când acesta s-a aprins, Ishi a
aruncat o gr°m°joar° de iarb° pe foculet,ul
produs, precum £i câteva a£chii de lemn.
Cu mult° precaut,ie, a suflat peste v°paie,
iar astfel focul deja ardea.”

Picturile rupestre redau aproape exclusiv
animale, în general cai £i zimbri . În
fiecare caz, ace£tia sunt redat,i în relief,
uneori fiind £i câte 20-30, pozit,ionat,i unul
lâng° cel°lalt. În trupurile lor au fost 
pictate vârfuri de s°get,i sau sulit,e. În
pe£tera Lascaux din Frant,a, care are 
5 metri lungime £i 2 metri în°lt,ime, pe
peret,i se pot vedea picturi care redau
imaginea unor tauri. Atât de frumos au fost
redat,i, încât pân° £i pictorii de ast°zi sunt
entuziasmat,i de modul în care au fost
reprezentat,i!

Cum anume s-au realizat picturile
rupestre? În general, s-a folosit materie de
natur° mineral°, exploatat° din p°mânt,
mai ales ocru de culoare ro£ie spre

Producerea scânteilor şi folosirea „sfredelului pentru foc.” ■ Numit,i
instrumentele care se văd în desen şi precizat,i rolul fiecăruia în proce-

sul de aprindere a focului!
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maroniu. Nuant,ele mai închise erau redate
cu c°rbune. La început, me£terii desenau
conturul, folosind pensule f°cute din p°r
sau un fel de bastona£e în form° de creion,
obt,inute din vopsea mai tare. Liniile
redau, a£adar, corpul al c°rui interior era
vopsit cu diferite culori. Omul era redat
foarte rar, astfel c°, el era desenat într-o
manier° extrem de simpl° cam tot la fel
cum îl prezint° £i copiii de ast°zi de la
gr°dinit,°: omulet,i cu cap £i mâini în form°
de bastona£e.

formele corpului sunt redate ca fiind pline £i voluminoase, dar
fet,ele, în schimb, nu au mai fost prelucrate. „Artistul” preistoric
a folosit cu abilitate forma natural° a pietrei, iar prin lovire £i
gravare a transformat-o, astfel încât s° redea înf°t,i£area unui
animal sau a unui om. 

Mai celebre sunt picturile rupestre din perioada preistoric°.
Cele mai frumoase picturi de acest gen au fost descoperite în
pe£terile din Frant,a £i Spania.

Cele mai simple dintre asemenea reprezent°ri redau numai
linii. Sunt interesante acele imagini în care „artistul” £i-a impri-
mat mâna pe perete, iar, în jurul ei, a suflat cu vopsea (probabil
c° a folosit pentru aceasta un os gol în interior(...) pe post de
„spray pentru vopsit”). Cele mai frumoase picturi sunt îns°
acele reprezent°ri impun°toare, care str°lucesc în culorile: gal-
ben, brun, ro£u £i negru. 

18 Preistoria

De multe ori, întâmplarea a fost aceea care
a ajutat la descoperirea unor asemenea pic-
turi rupestre. Pe£tera Lascaux, de pild°, a
fost descoperit° de c°tre 4 £colari care î£i
plimbau câinele. Acesta a observat o
vizuin° de vulpe motiv pentru care au
început s° sape. ¢i, spre marea lor mirare,
s-au trezit în fat,a intr°rii unei pe£teri.

Picturile rupestre din pe£tera Altamira
din Spania au fost scoase la iveal° grat,ie
unei fetit,e de 5 ani, fiica unui arheolog. Ea
î£i însot,ea tat°l care pornise s° fac° ni£te
cercet°ri într-o pe£ter°. Uimit° de cele din
jur, fetit,a £i-a ridicat privirea spre la
tavan £i, cu surprindere, a strigat: „Tat°,
uite taurul!”

La lumina lumîn°rii t,inut° în sus, celor
doi li s-a ivit în fat,a ochilor o priveli£te
uimitoare. Peret,ii pe£terii erau acoperit,i cu
picturi impun°toare, care redau: tauri,
zimbri, cai s°lbatici, capre negre. În cazul
pe£terii din Spania, mai apar £i imagini ale
unor animale care au disp°rut de demult. 

Cea mai celebră figurină din perioa-
da preistorică, este forma unei femei
sculptată în piatră de var. Ea a fost
descoperită pe teritoriul Austriei de
astăzi (Venus din Willendorf). ■

Omul preistoric a atribuit fertilitatea
şi sănătatea ca fiind atributele funda-
mentale ale femeii. Cum anume
dovedeşte aceasta, statuia femeii 

prezentată în imagine?

Pictură rupestră (Peştera Altamira). ■ În ce ipostază este prezentat zimbrul în cadrul picturii? Caracterizat,i pictura ca şi 
creat,ie artistică (formă, culori etc.)! 

Mâna „artistului”
redată pe peretele
peşterii. ■ Pe baza
lect,iei, prezentat,i
cum anume s-a
realizat desenul!
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DE CE S-AU F†CUT TOATE ACESTE STATUETE,
DESENE ¢I PICTURI?

1. Pentru c° sunt frumoase. Cu sigurant,° c° aceste opere de art°,
în cea mai mare parte a lor, nu au avut alt° destinat,ie decât aceea
de a desf°ta privirile £i de a produce bucurie. Omul se
str°duie£te mereu s°-£i împodobeasc°, respectiv s°-£i înfru-
muset,eze ambiant,a. Chiar £i azi, din acest motiv, obi£nuim s°
a£ez°m fotografii sau tablouri pe peret,ii camerei.
2. Dar ele cont, in o anumit° doz° de ciud°t,enie! Cele mai fru-
moase picturi rupestre sunt, deseori, £i cel mai greu de g°sit,
pentru c° la ele se poate ajunge, urmând c°i ce abia pot fi par-
curse, iar peret,ii pe£terilor, unde au fost reprezentate, sunt în
locuri ascunse în întuneric. Probabil c° cei care le-au realizat 
s-au gândit c°, prin redarea animalelor – mai ales atunci când
sunt desenate £i s°get,i care le str°pung corpul – vor avea parte
de o vân°toare u£oar°. 

În interiorul acestor pe£teri, în fat,a picturilor rupestre, se mai
f°ceau poate £i acte de vr°jitorie sau alte asemenea ceremo-
niale pentru a câ£tiga „spiritul animalelor,” respectiv, pentru
învingerea lui. Aceste ceremonii le numim ritualuri magice. 

Ele se efectuau mai mult pentru a îmblânzi fort,ele naturii,
întruchipate sub form° de spirite. Vorbim, în acest caz, despre
panteism, adorat,ia naturii. 

Oamenii preistorici credeau c° viat,a este dirijat° de c°tre
fiint,e £i spirite supranaturale. Prin intermediul magiei, ei
c°utau s° le îmblânzeasc° £i s° le atrag° de partea lor. 

Preistoria 19

ÎNMORMÂNTAREA

Înmormântarea a devenit un obicei practicat doar pe la sfâr£itul
preistoriei. În acest caz, defunctul era, de cele mai multe ori,
împodobit, iar pielea îi era colorat° cu culoare ro£iatico-brun°,
simbol al viet,ii; uneori se mai obi£nuia s° se înmormânteze
al°turi de el £i diferite obiecte folositoare. Cei care f°ceau
aceasta se gândeau, probabil, la faptul c° defunctul le va putea
folosi în viat,a de dincolo de moarte.

Cu obiectele puse în mormânt, cei r°ma£i î£i exteriorizau £i
sentimentul de jale. A fost descoperit un asemenea mormânt
unde mult,imea r°m°£it,elor de flori atest° c° r°posatul a fost pus
pe un pat de flori £i, tot cu acestea, a £i fost acoperit. Aceasta
arat° c° l-au iubit foarte mult! 

1. Ce anume scot în evident,° statuile £i picturile rupestre preis-
torice?
2. De ce oamenii preistorici au considerat magia ca fiind impor-
tant°?
3. At, i putea prezenta asemenea obiceiuri superstit, ioase care se
practic° £i ast°zi?

Arta preistoric°

Predispozit,ia spre a împodobi, spre frumos, precum £i credint,a
colectiv° în magie:
– desene, statui, picturi rupestre,
– cântece £i dansuri
Obiceiuri de înmormântare ← credint,a în viat,a de dincolo de
moarte.

Ishi, „ultimul s°lbatic”, cu care ne-am mai
întâlnit £i în lectura de dup° lect,ia a 3-a, 
£i-a preg°tit s°get,i pe care le-a decorat
mereu cu dou° feluri de culori, cu acelea£i
modele, cu toate c° acestea nu au avut nici
un folos în actul propriu-zis de vân°toare.

Într-o pe£ter° din Frant,a s-au p°strat statui
din lut, reprezentând zimbrii. În jurul lor,
se pot vedea urme de pa£i, semn c°, în
jurul lor, oamenii au dansat. În pe£ter°, ei
au recurs deci la asemenea ritualuri, care
erau însot,ite de muzic° £i dansuri. Ambele
se raporteaz° la arta preistoric°. Într-o
pe£ter° din Ungaria (Istállóskôn), s-a g°sit
un obiect realizat dintr-un os al coapsei
unui urs, care reprezenta un fel de fluier cu
3 orificii; într-o pe£ter° din Frant,a s-a
descoperit, de asemenea, un fel de fluier
cu 8 orificii care fusese executat din oase
de animal. 

Oamenii preistorici s-au temut de
revenirea mort,ilor, motiv pentru care s-au
str°duit ca defunctul s° se simt° cât mai
bine pe lumea cealalt°. În acest scop, ei 
i-au £i pus al°turi, în mormânt, hainele £i
podoabele pe care le-a folosit în perioada
viet,ii. În multe locuri, au avut grij° ca nici
m°car s° nu pronunt,e numele r°posatului,
crezând c°, prin aceasta, nu f°ceau decât
s° invoce venirea spiritului s°u. 

Conform credint,ei lor, sufletul nu era
legat de trup pentru totdeauna, tocmai ceea
ce dovedeau £i visele în sine. Prin acestea,
spiritul nu f°cea decât s° evadeze £i s°
devin° independent. În momentul sur-
venirii decesului, sufletul p°r°sea trupul
pentru totdeauna. 

Pregătirea picturii rupestre. ■ Specificat,i cu 
ce fel de instrumente îşi pregătea „artistul” 

preistoric creat,ia!

NT_33347_001-176__2017.indd   19 2017. 06. 07.   15:46


