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Abstract. The works of Marian GUMĂ continue to have a significant impact on the archaeological and historical research concerning the prehistory and proto-history of Banat and the
surrounding regions. This impact is mostly generated by his published syntheses about the
Bronze Age and Early Iron Age in Banat. The scientific heritage left behind by Marian GUMĂ
also includes a large amount of archaeological data which resulted from his excavations in
Banat during more than two decades. At the same time, Marian GUMĂ remains an outstanding
figure in the collective memory of archaeological community due to his warm friendship and
generosity shown towards younger colleagues, guiding and helping them throughout many
archaeological campaigns.
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Motto:
Cineva într-o zi te-a luat, Euridike, de mînă
ducîndu-te foarte departe
prin negura care desparte.
În întunericul meu locuieşti
de-atunci ca o stea în fîntînă.
Cînd nicăiri nu mai eşti
eşti în mine. Eşti, iată, Aducere-Aminte,
singurul triumf al vieţii
asupra morţii şi ceţii.
(Lucian BLAGA, Epitaf pentru Euridike)

1. Introducere
Memoria, “aducerea-aminte” din poezia lui Lucian BLAGA pe care am ales-o
ca motto pentru gândurile pe care le vom exprima în paginile care urmează, constituie
vehicolul care ne permite să reînviem trecutul în formele sale cele mai diverse. Ea repre-
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zintă cu adevărat “singurul triumf la vieţii, asupra morţii şi ceţii”. Dar, în acest sens
al reamintirii, unii oameni sunt mai privilegiaţi faţă de alţii. Memoria şi spiritul lor vor
dăinui mai mult tocmai prin faptele lor creatoare rămase urmaşilor. Marian GUMĂ
este unul dintre aceşti privilegiaţi datorită operei sale arheologice şi istorice pe care a
lăsat-o în urmă (Fig. 1–2). Bibliografia care poartă semnătura lui Marian GUMĂ este
consultată în prezent, la două decenii de la disparţia sa, de numeroşi specialişti, studenţi
sau amatori de istorie. Este suficient doar să iniţiem o căutare pe situl Google Scholar
pentru a ne da seama că lucrările scrise de Marian GUMĂ sunt citate frecvent şi astăzi
de numeroşi cercetători. Tocmai de aceea, scopul acestui articol este de a evidenţia rolul
şi locul pe care îl ocupă Marian GUMĂ în istoriografia pre- şi protoistorică a Banatului,
dar şi în scrisul istoric central-sud-est european. În felul acesta vom putea, poate, să

Fig. 1. Marian GUMĂ la Muzeul din Caransebeş (1997) (arhiva digitală Gumă).
înţelegem mai bine impactul şi influenţa contribuţiilor lui Marian GUMĂ la dezvoltarea
arheologiei şi istoriografiei bănăţene. Înainte însă de a analiza opera scrisă a ilustrului
savant, este necesară o scurtă privire asupra formării sale ca arheolog şi istoric.

2. Studiile universitare şi destinul bănăţean

Marian GUMĂ s-a născut în Bucureşti la 25 mai 19511. Studiile gimnaziale
au fost absolvite în 1966 la Şcoala generală nr. 33 din Afumaţi, pe atunci în raionul
1 Mai, regiunea Bucureşti. A urmat apoi studiile liceale la Liceul “D. Cantemir” din
Bucureşti şi cele universitare la Facultatea de Istorie a universităţii bucureştene. În anii
1

Pentru biografia lui Marin GUMĂ vezi Rustoiu, 1999-2000; Lazarovici, 2000; Petrescu, 2000;
Streza, 2000; Ţeicu, 2000; Ţeicu, 2017 etc.
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studenţiei a fost elevul profesorului D. Berciu, alături de care a participat la săpăturile arheologice de
la Ocniţa2. Datorită rezultatelor deosebite obţinute
ca student, Senatul Universităţii din Bucureşti i-a
acordat bursa de merit “Nicolae Bălcescu” pentru
anul universitar 1973–'74. În anul 1975 a absolvit
facultatea susţinând teza de licenţă cu titlul Premisele romanizării geto-dacilor. Cu acel prilej,
Dumitru BERCIU aprecia, în referatul alcătuit pe
baza tezei de licenţă, că “Gumă Marian a dat dovada unei maturităţi de gândire proprie, de capacitate de sinteză şi generalizare, cât şi de stăpânirea metodei ştiinţifice în cercetarea teoretică
şi de teren”3.
Fig. 2. Marian GUMĂ într-un
După absolvire, Marian GUMĂ a optat să moment de relaxare pe plaja de
aleagă drumul Banatului, răspunzând astfel pasiu- la Olimp în timpul Congresului
nii sufleteşti pentru doamna inimii sale, Nicoleta Internaţional de Tracologie din
GUMĂ, care avea să-i fie alături până la sfârşit.
anul 1996 (foto Horea POP).
Astfel, a fost angajat la Muzeul Judeţean de Istorie din Reşiţa, unde a activat vreme de
15 ani. În anii 1970 şi apoi în anii 1980, Muzeul din Reşiţa devenise un soi de miniinstitut de arheologie a Banatului4, investigarea tuturor perioadelor istoriei vechi (inclusiv prin metode interdisciplinare) fiind asigurată de un grup de tineri arheologi, care,
mânaţi de pasiunea pentru cercetare, îşi doreau marcarea ariei lor de interes pe harta
cercetării naţionale şi internaţionale. Iată de ce, Marian GUMĂ a găsit la Reşiţa un
2

Dar, după cum ne povestea Marian GUMĂ într-una dintre serile în care depănam cu toţii amintiri pe şantierul de la Divici pe la mijlocul anilor 1990, participarea la aceste săpături, ca de
altfel şi opţiunea sa pentru arheologie, s-au născut oarecum întâmplător. Marian GUMĂ era
sportiv de performanţă, membru în echipa de rugby a clubului Dinamo (fiind tocmai promovat
de la juniori în echipa mare), însă conducerea Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti
(decan fiind D. Berciu) a refuzat să îl învoiască (în detrimentul studiului) pe tânărul student pentru a participa la antrenamente şi competiţii, în ciuda insistenţelor generalului de Miliţie, care
era comandantul clubului sportiv menţionat. În aceste condiţii, Marian GUMĂ a renunţat la acel
sport. De asemenea, a mai existat un moment, potrivit mărturisirior sale pe care le relatez din
memorie (A. R.), care l-a adus mai aproape de Ocniţa. În practica de specialitate derulată iarna,
Marian GUMĂ a desenat ceramică pentru Florentina PREDA. Desenele au fost de bună calitate,
el fiind de altfel foarte talentat la desen. Aşa că, în practica profesională de vară, când Marian
GUMĂ şi-ar fi dorit să meargă pe şantierul arheologic de la Callatis cu Constantin PREDA (“la
mare, la soare, la plajă”, după cum povestea Gumă amuzat), Dumitru BERCIU, care era deja
avertizat de către F. Preda în legătură cu talentele tânărului student, a decis: “Dumneata vii cu
mine la Ocniţa!”. Şi zarurile au fost aruncate.
3
Citat din referatul dactilografiat al lui D. Berciu aflat în arhiva M. Gumă (Rustoiu, 1999-2000,
p. 369).
4
Angajarea unui număr important de tineri specialişti meniţi să investigheze toate epocile istorice în arealul Banatului Istoric s-a datorat lui Ilie UZUM, care a condus Muzeul de Istorie al
judeţului Caraş-Severin din 1967 până în 1990.
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teren ştiinţific deosebit de fertil pentru afirmarea talentului şi energiei sale creatoare.
În anul 1990, când Petre ROMAN, cercetător la Institutul de Arheologie din
Bucureşti, a reorganizat Institutul Român de Tracologie5, iar Florin MEDELEŢ a pus
bazele filialei bănăţene a acestui institut, cooptarea lui Marian Gumă a constituit o
opţiune firească în condiţiile în care acesta era deja unul dintre cercetătorii consacraţi
ai Banatului (Fig. 3–4). Activitatea în cadrul Institutului Român de Tracologie i-a oferit lui Marian GUMĂ o deschidere şi o anvergură europeană pentru producţiile sale
Fig. 3. Petre ROMAN,
directorului Institutului
Român de Tracologie (în
stânga faţă de M. Gumă), în
vizită pe şantierul arheologic
de la Divici în anul 1994
(arhiva digitală personală).

Fig. 4. Petre ROMAN şi echipa
de arheologi de la Divici în
anul 1994 (arhiva digitală
personală).

5

Reorganizarea Institutului de Tracologie (care exista din punct de vedere juridic din anul 1976,
dar fără a avea o structură de personal clară), devenit ulterior Institutul Român de Tracologie,
iar apoi Institutul Naţional Român de Tracologie, a întâmpinat opoziţia unor savanţi ai Institutului de Arheologie din Bucureşti. Printre aceştia s-au numărat Alexandru VULPE, Mircea
BABEŞ sau Ion CHICIDEANU. Alţii în schimb, ca Alexandru PĂUNESCU, au susţinut iniţiativa lui Petre ROMAN şi au colaborat cu noul institut de specialitate, care s-a dovedit a fi
unul de succes şi care a surclasat evident, prin contribuţiile ştiinţifice, celelalte instituţii de specialitate ale Academiei Române. De altfel, în anii 1990, P. Roman a fost probabil cel mai talentat
manager al unei instituţii de profil din România, în contextul acelor vremuri reuşind să asigure
cele mai bune condiţii de cercetare pentru membrii institutului. În această atmosferă de siguranţă managerială s-au desfăşurat, printre altele, săpăturile arheologice coordonate de Marian
GUMĂ la Divici. În prezent, fostul Institut de Tracologie funcţionează ca departament în cadrul Institutului de Arheologie din Bucureşti, ceea ce reflectă încă o dată că această structură
organizată de Petre ROMAN a fost viabilă, precum şi faptul că desfiinţarea sa a fost dictată
mai degrabă de ambiţii şi conflicte personale, decât de raţiuni practice (notă A. R.).
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ştiinţifice. În anul 1992 a obţinut titlul de doctor în istorie cu o lucrare referitoare la
prima epocă a fierului în Banat, care a fost publicată un an mai târziu (Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României). Această lucrare a fost distinsă cu premiul
“Nicolae Bălcescu” al Academiei Române6.
Dar drumul lui Marian GUMĂ alături de Institutul Român de Tracologie avea
să se încheie în anul 1997. Din acel an, Marian GUMĂ a acceptat să devină directorul
Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă din Caransebeş, precum
şi conferenţiar la Universitatea Banatul din Timişoara (Fig. 5). Din păcate nu a mai
apucat să-şi pună în practică ideile pe care le avea în noua sa poziţie, dispariţia sa surprinzătoare survenind în anul următor.

Fig. 5. Marian Gumă vorbind despre descoperiri din prima epocă a fierului
din Banat într-o emisiune televizată la Muzeul din Caransebeş (1997)
(arhiva digitală personală).

6

Marian GUMĂ obişnuia să povestească şi o întâmplare hazlie cu privire la această distincţie. La
scurt timp după momentul decernării premiului, pentru că valoarea sa era foarte mică (fiind
supusă inflaţieie galopante din acei ani), publicaţia “Academia Caţavencu” a decis să indexeze
premiile Academiei Române, conferind la rândul său un premiu în bani, menit, după cum
menţiona Gumă, să demonstreze că societatea recunoaşte şi apreciază realizările ştiinţifice.
Suma primită i-a permis să îşi achiziţioneze prima pereche de ochelari de citit, iar în încheiere de fiecare dată preciza că “Academia Caţavencu” este o academie serioasă (vezi Fig. 1).
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Fig. 6. Imagini din timpul săpăturilor de la Liubcova-Stenca
(foto M. Gumă; arhiva digitală personală).
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3. Cercetările arheologice din Banat
În cei peste 20 de ani de activitate ştiinţifică în Banat, Marian GUMĂ a efectuat săpături în numeroase situri arheologice. Printre ele se numără cele preistorice de
la Valea Timişului, Ticvaniu Mare, Gornea, Iaz, Berzasca, Vrani etc., ori aşezările şi
cetăţile dacice din Clisura Dunării. Unele dintre acestea au fost însă mai importante
din perspectiva interpretării şi valorificării lor istorice.
Aşa cum remarca nu demult Dumitru ŢEICU, regretatul director al Muzeului
Banatului Montan din Reşiţa, şantierul de la Gornea, al cărui responsabil ştiinţific a
fost Gheorghe LAZAROVICI, a marcat profund arheologia bănăţeană datorită constituirii unui grup de arheologi şi a unei atmosfere de cercetare, care avea să-şi pună amprenta asupra investigaţiilor din zonă timp de cel puţin două decenii. Siturile de la
Gornea, care acoperă cronologic perioade diverse (neolitic, epoca bronzului, epoca
fierului, perioada romană şi cea medievală), au oferit “oportunităţi unice de cercetare,
de formare ştiinţifică pentru tinerii arheologi”7. În cadrul acestui colectiv de cercetare,
Marian GUMĂ a publicat aşezările şi inventarele arheologice aparţinând în special
primei vârste a fierului8. Aceste cercetări îi vor permite ulterior extinderea investigaţiilor
în această direcţie atât în zona Clisurii Dunării, cât şi în alte locuri din Banat, cum a
fost cazul, spre exemplu, cu aşezarea de la Valea Timişului, care a adus precizări importante cu privire la locuirile aparţinând culturii Basarabi în Banat.

Fig. 7. Imagini din timpul săpăturilor de la
Divici-Grad (foto A. Rustoiu, 1995; arhiva
digitală personală).
O altă coordonată a activităţii sale arheologice a privit cercetarea aşezărilor
dacice din Clisura Dunării. Descoperite mai mult sau mai puţin întâmplător, aşezările
de la Liubcova-Stenca (Fig. 6) şi de la Divici-Grad (Fig. 7) au beneficiat de săpături

7
8

Ţeicu, 2017.
Gumă 1979b; Vezi şi Hegyi, 2013, p. 264-268.
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sistematice chiar mai intense decât
cele efectuate în siturile primei vârste a fierului9. La Divici, săpăturile începute încă din anul 1985 s-au transformat într-un adevărat şantier şcoală
(Fig. 8). În afară de colaboratorii mai
tineri, care au fost cooptaţi în echipa
de cercetare (printre care se numără
şi autorii acestor rânduri - Fig. 9), la
începutul şi spre mijlocul anilor '90,
pe acest şantier s-au perindat o serie
de studenţi ai universităţilor din Alba
Iulia sau Timişoara, care aveau să
ajungă ulterior arheologi consacraţi
la diferite instituţii de profil.
Privind retrospectiv activiFig. 8. Imagini din timpul primilor ani ai tatea de teren desfăşurată de Marian
săpăturilor de la Divici-Grad (foto M.
GUMĂ, se poate constata că de-a
Gumă; arhiva digitală personală).
lungul a două decenii acesta a reuşit
să scoată la lumină prin săpături sistematice o mare cantitate de informaţii arheologice
datând în special din prima vârstă a fierului, epoca bronzului şi cea de-a doua vârstă
a fierului (privind mai ales orizontul dacic). Ca urmare, era cât se poate de normal ca
studiile şi sintezele realizate de Marian GUMĂ să fie îndreptate spre perioadele istorice menţionate.

Fig. 9. Autorii acestui
articol (I. V. Ferencz în
stânga, A. Rustoiu în
dreapta) împreună cu
Marian GUMĂ la Divici
în anul 1996
(foto Lucian IONESCU).

Dar la această orientare ştiinţifică şi la modul în care au fost organizate investigaţiile lui Marian GUMĂ au contribuit şi alţi factori. Dintre aceştia, un rol important
9

Vezi rapoartele de săpături publicate de M. Gumă împreună cu colaboratorii săi: Gumă, 1977a;
Gumă, Luca, Săcărin, 1987; Gumă, Rustoiu, Săcărin, 1995; Gumă, Rustoiu, Săcărin, 1997;
Gumă, Rustoiu, Săcărin, 1999.
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l-a jucat atmosfera şi anturajul ştiinţific din care a făcut parte, precum şi o anumită tendinţă istoriografică transfrontalieră, care a fost caracteristică anilor 1970–'80.

4. Atmosfera ştiinţifică din Banat şi tendinţele istoriografice din anii
1970–'80
În anii 1970 şi '80 arheologia
Banatului a fost marcată de activitatea
unor tineri cercetători, majoritatea provenind din mediul universitar clujean,
care au ales să investigheze o zonă care nu beneficiase de o atenţie amplă
până atunci. Printre aceştia s-au numărat Florin MEDELEŢ şi Gheorghe
LAZAROVICI, care în anii 1971–'72
au beneficiat şi de burse Herder la
Universitatea din Viena (Fig. 10).
Aceste stagii de pregătire şi documentare de lungă durată le-au permis să
intre în contact cu metodele şi orientările ştiinţifice ale arheologiei europene dintr-o altă perpectivă decât cea
marxistă promovată în România. În
anii următori, ei s-au numărat printre
promotorii unor metode noi de cercetare, interdisciplinare, cum au fost
etnoarheologia sau analiza statistică
a informaţiilor arheologice. De altfel,
Gh. Lazarovici a fost printre primii
cercetători din România care a utilizat
Fig. 10. Florin MEDELEŢ (dreapta) şi
calculatorul şi programele computeri- Gheorghe LAZAROVICI (stânga) la un
zate în arheologie.
simpozion ştiinţific din Banat în anii 1980.
În anul 1975, când Marian GUMĂ sosea la Muzeul din Reşiţa, exista deja în
Banat un nucleu de arheologi specializaţi şi o atmosferă de cercetare entuziastă, animată
în mare măsură de personalitatea lui Florin MEDELEŢ şi de cea a lui Gheorghe LAZAROVICI. Prietenia lui Marian Gumă cu aceștia a marcat în bună măsură activitatea
acestuia, schimbul de idei şi de informaţii fiind benefic întregului grup (Fig. 11). Dar
dialogul ştiinţific dintre arheologii de la diferite muzee din Banat sau din regiunile
limitrofe (cum au fost spre exemplu muzeele de la Arad sau Deva), ori din centrele
mai îndepărtate (Cluj ori Bucureşti), au fost asigurate, printre altele, prin intermediul
simpozioanelor desfăşurate mai întâi la Gornea, apoi la Caransebeş. Ulterior, Florin
MEDELEŢ, organizatorul şi sufletul acestor sesiuni arheologice bănăţene, a relocat
înâlnirile respective la Buziaş, iar mai apoi la Sânnicolau Mare (Fig. 12).
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Fig. 11. Florin MEDELEŢ (stânga), Dumitru ŢEICU (mijloc) şi
Marian GUMĂ (dreapta) la o cină festivă cu ocazia unui
simpozion ştiinţific din Banat în anii 1980 (arhiva digitală personală).
Dialogul ştiinţific a permis structurarea unei viziuni şi a unor direcţii de investigare, care au influenţat întreaga cercetare arheologică a Banatului. În deceniile la care
ne referim devenise destul de clar că această regiune istorică, întinsă pe teritoriul a
trei state moderne (România, Iugoslavia şi Ungaria), constituia o zonă orientată din
punct de vedere istoric spre centrul Europei şi spre regiunile nord- şi nord-vest balcanice, că Banatul constituia o adevărată punte de legătură între spaţiile menţionate10.
Prin urmare, evoluţia istorică a Banatului se afla în strânsă legătură cu fenomenele
petrecute în centrul Europei şi în Balcani.
Dar cum se reflecta ideea respectivă în evoluţia comunităţilor umane de-a lungul epocilor vechi ale istoriei? Pentru ca această întrebare ştiinţifică să fie soluţionată,
era nevoie de studierea pe epoci şi culturi arheologice a habitatelor, a fenomenelor
funerare şi spirituale etc. Unul dintre exemplele coerente ale unor abordări de sinteză
a fost oferit de savanţii şi arheologii din ţara vecină, Iugoslavia, cu care de altfel bănă10

M. Gumă consemna că “prin situarea sa la intersecţia unor importante căi de comunicaţie
europeană, prin condiţiile favorabile de habitat create de caracteristicile sale geo-morfologice
şi fizice, ca şi prin valoarea vestigiilor istorico-arheologice specifice pe care le deţine, Banatul
ocupă o poziţie deosebită în abordarea diverselor categorii de probleme..., nu numai pe plan
zonal, ci şi pe plan general european” (Gumă, 1997, p. 11).
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ţenii aveau o colaborare strânsă. Astfel, în 1974 a fost publicată, sub semnătura lui
Bogdan BRUKNER, Boleslav JOVANOVIĆ, Nikola TASIĆ, Preistoria Voivodinei11,
o lucrare care atingea printre altele problemele de arheologie a Banatului sârbesc. De
asemenea, în 1979 au fost publicate primele patru volume de sinteză ale preistoriei ţinuturilor iugoslave, de la paleolitic la epoca bronzului, volumul al cincilea, care trata
epoca fierului, văzând lumina tiparului în 198712.

Fig. 12. Participanţii la simpozionul de la Buziaş organizat de
Florin MEDELEŢ în 1994 (arhiva digitală personală).
În aceste condiţii, se simţea nevoia unor contribuţii menite să sintetizeze evoluţia pre- şi proto-istoriei Banatului şi care să reflecte punctul de vedere al cercetării
de la noi. În acest sens, Gheorghe LAZAROVICI a realizat o teză de doctorat referitoare la neoliticul din Banat, care a fost publicată la Cluj-Napoca în 197913. În aceeaşi
veme, Florin MEDELEŢ optase pentru o temă de doctorat referitoare la a doua vârstă
a fierului din Banat14. Lui Marian GUMĂ, care până spre sfârşitul anilor 1980 efectuase deja numeroase săpături în situri arheologice atribuite primei vârste a fierului, i-a
revenit, firesc, sarcina de a realiza o teză de doctorat privind această perioadă. Susţinută
public în 1992, la Bucureşti, ea a văzut lumina tiparului curând după aceea, în anul
11

Brukner, Jovanović, Tasić, 1974.
Basler, Benac, 1979; Benac, 1987.
13
Lazarovici, 1979.
14
Din păcate F. Medeleţ nu a mai apucat să finalizeze această lucrare. O variantă a manuscrisului
tezei sale este în prezent pregătită pentru publicare de A. Rustoiu.
12
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199315. Mai rămânea de rezolvat problema epocii bronzului din Banat, perioadă care nu
fusese abordată sintetic până în anii '90. Ca urmare, Marian GUMĂ s-a văzut nevoit
să abordeze şi această temă, reuşind să publice în anul 1997 o sinteză de referinţă cu
privire la orizonturile cronologice şi manifestările culturale ale epocii bronzului din
Banat16.
Cele două contribuţii de sinteză ale lui Marian GUMĂ au marcat multă vreme
cercetarea arheologică şi încă au o influenţă puternică asupra istoriografiei pre- şi protoistorice din Banat, fapt pentru care se cuvine ca acestea să fie analizate succint în cele
ce urmează.

5. Prima vârstă a fierului în Banat
Unele studii şi rapoarte arheologice publicate de M. Gumă la sfârşitul anilor
1970, în anii '80, precum şi la începutul anilor '90 anunţau deja acumularea unei bogate
informaţii arheologice referitoare la prima vârstă a fierului din sud-vestul României
şi relevau o seamă de concluzii preliminare privind investigaţiile în această direcţie17.
Ca urmare, redactarea tezei de doctorat şi publicarea sa la începutul anilor 1990 s-au
derulat rapid. Cartea a văzut lumina tiparului în prestigioasa serie de monografii arheologice intitulată Bibliotheca Thracologica, editată de Petre ROMAN la Institutul Român
de Tracologie, constituind a patra lucrare din serie (Fig. 13). Petre ROMAN remarca
faptul că “lucrarea d-lui Marian Gumă se înscrie printre realizările de vârf ale Institutului Român de Tracologie. Ea va deveni cu siguranţă un instrument indispensabil
de lucru şi un stimulator de noi şi noi căutări”18. Previziunile sale se vor dovedi corecte
foarte curând.
Lucrarea a fost organizată în patru capitole principale.
Primul capitol, introducerea în problemele de arheologie şi istorie ale primei
vârste a fierului din Banat, conţine printre altele o vastă anchetă asupra cronologiilor
europene privind această epocă19. Tabelul cronologic desenat de Marian GUMĂ, care

15

Gumă, 1993.
Gumă, 1997.
17
Gumă 1977b; Gumă, Gumă, 1977; Gumă,1979a; Gumă 1979b; Gumă 1981; Gumă, Dragomir,
1981; Gumă, 1983; Gumă, 1991 etc. Vezi şi evalarea lui Alexandru HEGYI cu privire la contribuţiile lui M. Gumă (Hegyi, 2003, p. 264-268).
18
Roman, 1993.
19
Din câte ne povestea Marian GUMĂ cu mai bine de două decenii în urmă, documentarea şi
analizarea cronologiilor primei vârste a fierului de pe o arie vastă europeană au fost realizate
iniţial doar din dorinţa personală de a înţelege mai bine diferenţele cronologice regionale şi
modul în care siturile şi materialele arheologice din Banat se raportează la evoluţia istorică
central-europeană. Ulterior, el s-a gândit să includă şi această problematică în teza sa de doctorat şi apoi în lucrarea publicată tocmai pentru a fi de folos şi altor cercetători care sunt interesaţi
de cronologiile comparate, fără ca aceştia să mai fie nevoiţi să parcurgă o vastă bibliografie
pentru a se lămuri. Astăzi, putem să remarcăm că mai multe generaţii de studenţi şi de arheologi
au afişat tabelul cronologic realizat de Marian GUMĂ în birouri sau în biblioteci, în camerele
căminelor studenţeşti, în care viitorii arheologi visau la contribuţiile care aveau să vină, constituind un instrument de lucru de o mare valoare ştiinţifică şi practică.
16
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Fig. 13. Cartea consacrată primei vârste a fierului din Banat. Exemplar cu
dedicaţie oferit tânărului student Gabriel RUSTOIU în anul 1996 cu
ocazia Congresului Internaţional de Tracologie de la Mangalia-Olimp.
măsoară în forma tipărită 1,60 m lungime, compară între ele toate cronologiile (în număr de peste 100) elaborate până atunci pentru prima vârstă a fierului din Bavaria, în
vest, până la Dunărea de Jos, în est. Se poate observa cu multă uşurinţă că între etapele
de evoluţie ale primei vârste a fierului există decalaje de la o regiune europenă la alta,
atât în cronologia relativă, cât mai ales în cea absolută. Mai mult decât atât, astfel de
decalaje se manifestă chiar şi în interiorul aceloraşi regiuni, în astfel de situaţii cronologiile fiind elaborate, desigur, de cercetători diferiţi. Aceste diferenţe cronologice au
ridicat problema unor decalaje în evoluţia culturală dintre anumite regiuni, în ciuda
faptului că unele discrepanţe pot fi puse şi pe seama unor interpretări eronate ale diverşilor arheologi. Analiza cronologiilor epocii fierului realizată de Marian GUMĂ a permis, pentru prima dată la scară supra-regională, o sincronizare a evoluţiei culturilor din
zona noastră cu cele central-europene.
Pornind de la aceste observaţii, structura cărţii a fost construită cu mai multă
rigurozitate în ceea ce priveşte etapele de evoluţie ale primei epoci a fierului din Banat,
aceste aspecte fiind abordate în cea de-a doua parte a cărţii. Capitolul în discuţie, cel
mai consistent în ansamblul lucrării, a fost la rândul său împărţit în mai multe sub-capitole. Autorul a abordat astfel problemele legate de sfârşitul epocii bronzului şi de
geneza epocii fierului în Banat, concluzionând că această perioadă îşi are începuturile
pe la jumătatea sec. al XI-lea al erei pre-creştine. Etapa timpurile a primei vârste a
fierului a fost reprezentată de culturile cu vase canelate, dar şi de grupe a căror ceramică
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a fost incizată, fapt care ilustrează o dată în plus întâlnirea în această regiune a unor
curente culturale cu origini geografice diferite. Etapei mijlocii a primei vârste a fierului,
reprezentată de cultura Basarabi, i s-a acordat un spaţiu amplu, acesta fiind subiectul
în care Marian GUMĂ a excelat. De altfel, cu ocazia unei burse de studii la Marburg
în 1994, profesorul Otto-Herman FREY i-a propus lui Marian GUMĂ să scrie o sinteză europeană cu privire la complexul cultural Basarabi pentru a fi publicată într-o
editură prestigioasă din Germania20. Din păcate, proiectul nu a mai fost finalizat până
la dispariţia ilustrului savant bănăţean. Revenind la cartea lui Marian GUMĂ, cea de
a doua secţiune a lucrării se încheie cu determinarea şi interpretarea culturală şi cronologică a unor descoperiri din aşezări şi complexe funerare destul de puţine şi de disparate de la sfârşitul primei vârste a fierului (dintre care merită totuşi amintite locuinţele
săpate de Fl. Medeleţ la Remetea Mare-Gomila lui Gabor, cimitirul de la Ieşelniţa sau
orizontul de coifuri ilire şi greceşti din Banat, care marchează nu doar etape cronologice,
ci şi legături culturale complexe cu spaţiile învecinate), dar care permit autorului să
observe că această importantă perioada istorică se încheie în Banat pe la jumătatea sec.
IV îHr.
În general, întregul capitol oferă o imagine de ansamblu coerentă asupra evoluţiei diferitelor fenomene culturale care s-au succedat pe teritoriul Banatului, fiind
reconstituite caracteristicile de habitat şi practicile funerare ale populaţiilor care au
creat aceste culturi. De asemenea, au fost evidenţiate cu argumente serioase legăturile
existente între comunităţile din Banat şi cele din spaţiile învecinate, precum şi dinamica acestor interacţiuni.
Cel de-al treilea capitol a abordat problemele legate de prelucrarea metalelor,
fiind trecute în revistă aspecte privind metalurgia aurului, a bronzului şi a fierului.
În sfârşit, în cea de-a patra secţiune a lucrării, Marian GUMĂ a schiţat caracteristicile unor manifestări spirituale din prima epocă a fierului bănăţean, referinduse la plastica şi arta decorativă, la riturile şi ritualurile funerare, precum şi la o serie de
practici de cult şi credinţe religioase.
Astfel structurată, cartea lui Marian GUMĂ a atins laturile cele mai importante
ale primei epoci fierului din Banat şi i-a permis autorului să prezinte propria viziune
asupra evoluţiei culturale şi istorice a comunităţilor din această zonă. Această viziune
de ansamblu influenţează şi astăzi în mare măsură cercetarea arheologică şi istorică
a perioadei respective, ea nefiind egalată încă de vreo altă contribuţie istoriografică.

6. Epoca bronzului în Banat
Interesul şi contribuţiile lui Marian GUMĂ cu privire la epoca bronzului în
Banat au fost anterioare publicării cărţii din 199721 (Fig. 14). Acest fapt este ilustrat
atât de săpăturile efectuate în situri datând din perioada respectivă, cât şi de o serie
de studii asupra unor aspecte diverse22. De altfel, chiar şi capitolul referitor la preliminariile primei vârste a fierului în Banat din lucrarea monografică consacrată epocii
20

Informaţia mi-a fost furnizată chiar de Marian GUMĂ şi confirmată apoi public de către Petre
ROMAN în cadrul şedinţelor Institutului Român de Tracologie.
21
Gumă, 1997.
22
Gumă, 1977a; Gumă, Gumă, 1977; Gumă, Popescu, 1992; Gumă, 1995 etc.
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Fig. 14. Cartea referitoare la epoca bronzului în Banat. Exemplar cu dedicaţie
oferit lui Ioan ANDRIŢOIU.
respective şi publicată în anul 1993 analizează culturile bronzului târziu din aria în
discuţie23.
Cartea, publicată bilingv în română şi engleză şi dedicată lui Petre ROMAN
în semn de respect pentru contribuţiile sale fundamentale la cunoaşterea epocii bronzului din spaţiul carpato-danubian, are la bază o comunicare intitulată Some remarks
on the Bronze Age in Romanian Banat – Chronological levels and cultural entities,
prezentată în octombrie 1995 la un simpozion internaţional desfăşurat la Beograd şi
Vršac, având ca temă „Bazinul Dunării iugoslave şi zonele învecinate în mileniul al
doilea a. Chr.”24.
Lucrarea este împărţită în cinci capitole esenţiale, tratând sintetic problemele
legate de geneza şi succesiunea culturilor şi grupurilor culturale din bronzul timpuriu,
din perioada mijlocie a epocii bronzului (perioadă divizată la rândul ei în două etape
distincte) şi din bronzul târziu din Banat. Documentaţia arheologică pe care se bazează
întreaga argumentaţie provine atât din săpăturile proprii ale autorului acestei cărţi, cât
mai ales din datele oferite de bogata bibliografie existentă deja în momentul realizării
lucrării. Însă acestea din urmă au fost reinterpretate şi revalorificate într-o manieră coerentă, astfel încât Marian GUMĂ a reuşit să ofere o imagine de ansamblu a evoluţiei
grupurilor culturale, care s-au succedat în Banat pe parcursul a mai bine de un mileniu,
23
24

Gumă, 1993, p. 150-168.
Gumă, 1997, p. 11-12.
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adică din a doua jumătate sau de la sfârşitul mileniului II până la începutul epocii fierului, la sfârşitul mileniului I îHr. În ciuda faptului că la începutul anilor 1990 nu existau încă date dendrocronologice şi C14 calibrate pentru culturile epocii bronzului din
Banat, Marian GUMĂ a intuit, prin raportarea la date de acest fel din regiunile limitrofe, tendinţa cercetării ştiinţifice spre încadrări cronologice mai timpurii pentru diversele etape ale acestei perioade. Cu toate acestea, el a preferat, până la realizarea unor
astfel de măsurători în Banat menite să ofere o mai mare coerenţă cronologiei absolute,
să reconstituie succesiunea relativă a diferitelor etape şi entităţi culturale. Tabelul cronologic al manifestărilor culturale ale epocii bronzului din Banat şi din zonele limitrofe
schiţat de Marian GUMĂ a fost cât se poate de clar şi argumentat, el constituind şi
astăzi modelul preferat de arheologi în funcţie de care sunt interpretate descoperirile
mai recente din această regiune.
Deşi Marian Gumă consemna că lucrarea consacrată epocii bronzului în Banat
“nu are intenţia de a reprezenta – şi nici nu poate suplini prin conţinut – o abordare
monografică exhaustivă a epocii bronzului în Banat”, ea rămâne, totuşi, până astăzi,
singura sinteză referitoare la această perioadă din regiunea în discuţie. Lucrarea lui
Marian GUMĂ constituie, aşa după cum observa cu modestie chiar autorul ei, “doar
o primă încercare de a oferi o imagine generală şi sintetică, un fel de scenariu istoric,
asupra evoluţiei diverselor manifestări culturale existente în această zonă pe diversele
paliere cronologice ale epocii bronzului”25.

7. Concluzii
Deşi activitatea ştiinţifică a lui Marian GUMĂ s-a întins pe o perioadă scurtă
de timp, de-a lungul a doar ceva mai mult de două decenii, opera sa continuă să aibă
un impact semnificativ asupra cercetării şi scrisului istoric din domeniul pre- şi protoistoriei Banatului şi a regiunilor înconjurătoare.
Acest impact se datorează, în primul rând, lucrărilor sale de sinteză care au vizat
epoca bronzului şi prima vârstă a fierului din Banat. Ele continuă să fie utilizate de
numeroşi cercetători în condiţiile în care până acum nu au fost realizate alte lucrări similare menite să ofere puncte de vedere noi asupra acestor perioade istorice. Un pas înainte faţă de stadiul cercetărilor din vremea în care îşi concepea Marian GUMĂ operele
sale de sinteză ar putea fi făcut prin publicarea unor monografii arheologice consacrate
unor aspecte particulare ale arheologiei Banatului în diverse etape cronologice şi culturale, precum şi prin abordarea perioadelor respective cu instrumentele oferite de studiile interdisciplinare al căror progres din ultimele două decenii este incontestabil.
De asemenea, moştenirea ştiinţifică a lui Marian GUMĂ cuprinde şi o serie de
date arheologice rezultate în urma săpăturilor sale desfăşurate în Banat timp de peste
două decenii şi care au rămas încă inedite, cum sunt de exemplu aşezările preistorice
de la Valea Timişului sau cele dacice din Clisura Dunării. Publicarea lor ar fi benefică
pentru reconstituirea unor perioade importante ale istoriei Banatului şi ar constitui un
omagiu firesc adus ilustrului cercetător, a cărui memorie este omagiată cu ocazia acestui simpozion.
25

Gumă, 1997, p. 12.
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În sfârşit, Marian GUMĂ rămâne în conştiinţa cercetării de la noi şi prin calităţile sale umane, prin generozitatea spiritului şi prietenia caldă oferită colegilor săi mai
tineri, pe care i-a îndrumat şi i-a sfătuit de-a lungul anilor pe diverse şantiere arheologice. Dintre acestea le vom evoca din nou pe cele de la Divici, unde autorii rândurilor
de faţă, alături de alţi tineri arheologi, au avut ocazia să se bucure şi să fie inspiraţi, în
anii 1990, de spiritul şi sufletul larg al celui care a fost Marian GUMĂ26.

26

Acest articol a fost realizat în cadrul grantului finanţat de Ministerul Cercetării şi Inovării
CNCS - UEFISCDI, număr proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0353, în cadrul programului
PNCDI III.
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