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€r esrg,rlLIAoA"?

Cu mai bine dezToo de aniin urmd,

poetul grec Homer scria o epopee ilustri.

A numit-o ,lliada", dupi "llios'-
o alti denumire dati oragului

Troia. 
"lliada" 

redi un episod

din rizboiut de ro ani dintre

greci gi troieni. Dupi Homer,

cauza acestui rizboi a fost

ripirea frumoasei Elena, so[ia

regelui grec Menelaos, de

citre Paris, fiul regelui troian.

Printr-un victegug, grecii au reugit

p6ni ta urmi si cucereasci Troia.

Episodul este descris de citre

Homerin,,Odiseea". Conform acestuia,

grecii au mimat retragerea, tisind lnsi
in fafa porfilor oragului un ca[ din [emn,

drept dar al zeilor pentru troieni.

Orbili de bucuria unei aparente victorii,

troienii au deschis po(ite oragului gi

au tras catuliniuntru. Noapteainsi, cdnd

locuitorii oragului dormeau fericiti, din

imensul cal au iegit soldafii greci.

Ei au deschis porfile Troiei, astfe[ inc6t

camarazii [or, reintorgi sub vitut nopfii,

si intre In cetate. Astfe[, grecii au reugit

PnorEcrul Tnon
nu numai si cucereasci Troia, ci gi

si o distrugi in totalitate.

Dar o fi existat acest ora; cu adevirat?

Timp ?ndelungat, acest loc din

Orientul Apropiat, inviluit de

misterioase legende, a

?nsemnat pentru cei mai

multi dintre savanfi doar

rodul unei bogate

imagina[ii.

CIilc n orscopERrr TRon?

Troia a existat cu adevirat. Unul

Heinrich Schliemann dintre cei care a crezut

aceasta cu tirie a fost comerciantul

german Heinrich Schliemann

(r8zz-r89o). Din copilirie, Schliemann

a fost pasionat de rizboiul troian, aga

cum era descris in operele lui Homer.

Adult fiind, Schliemann a inceput si
caute oragul visurilor sale. Ca puncte

de reperin ciutirile sale, a luat

informatii din textele homerice.

ln prima fazi, Schliemann a ciutat

oragul dispirut intr-o [oca]ie gregiti.

Dezamigit, a vrut si plece, dar l-a

intdtnit pe arheologul englez Frank

Calvert. Acesta lncepuse si caute Troia pe

dealul Hisarlic, dar rimisese 6rE bani

pentru continuarea sipiturilor. Calvert l-a

convins pe Schliemann si efectueze unele

sipituri pe dealul Hisarlic.

In tsTt,Schliemann a sipat un $ant

de-a curmezigul dealului gi a descoperit

lntr-adev5r ruinele unui orag antic.

Dar acesta este evident mai vechi decit
Troia lui Homer. Expe(ii au numit acest

a;ezimint strivechi Troia Il. Din picate,

cercetitorul german sipase prea ad6nc

gi astfel a distrus iremediabit pi(i
semnificative din Troia,,sa".

Totugi, exploririle pe urmele mitului troian

$onlul Schliemann de pe dealul Hisarlic
in anul t99t

Grecii aduc calul de lemn in fola
zidurilor Troiei



au avut un rol semnificativ in dezvoltarea

arheologiei moderne. Schliemann gi

urmagii sii intr-ale sipiturilor au

dezvoltat pe Hisarlic metode gi tehnici

arheologice, care se utilizeazi gi ln

zilele noastre.

5s mlr sAPilil Tnon?
ln flecare an, ln luna iunie, pe dealul

Hisarlic se intrunesc oameni de gtiinti

din multe [ari. Pane la inceperea ploilor

de toamni, ei sapi, clut6nd noi mlrturii.

Rizboiul troian descris de Homer nu-i

prea intereseazi, dar vor si afle cum s-a

dezvoltat acest orat aflat la riscrucea

drumurilor, punct de trecere atat pentru

popoarele migratoare, cat ti pentru

comercianfi. Dar mai ales vor si gtie

cum au triit oameniiin acele timpuri

indepirtate.

Acest ciclu de sipituri, cum e denumit,

este al cincilea de [a Schliemann incoace.

Ainceputln 1988, dupi o pauzi de 5o de

ani, sub conducerea arheologului

german Manfred Korfrnann, decedat in

zoo5. Muncitori localnici susfin munca

celor uneori p6ni ta 9o de cercetitori.

Mutte m6ini se ocupi doar cu restaurarea

gi consolidarea ziduritor deja descoperite.

ln timpul sipiturilor redescoperitorii

Troiei aduc [a lumini straturi noi de

ageziri succesive - o Troia peste alta!

Timp de aproximativ 3 5oo de ani,

oragul a fost distrus gi rectidit.

Oragul descris de Homerin operele sale

se afli, dupi toate probabilititile, ln

Cum mlrA Tnom?

Pini ln urmi cu cifiva ani, nimeni nu gtia

rispunsu[ [a aceasti lntrebare. Multi

pictori au creat propria imagine a oragului

dispirut. ln zilele noastre, acest lucru nu

_ i:rrri,:!:11L: ri:f .-ri.: leat*ri .1{t*,!rr+t.

estd'hbcegar.,Piin,jmuiidS:a6idui; cer,

cetitorii au reugit ca din elementele gEsite

intr-un strat aflat [a aproximativ r5 m sub

pim6nt, pe dealul Hisarlic, si creeze pe

calculator modelele a noui ageziri.

ln continuare, ln flecare an se descoperi gi

se conservi cantititi uriage de mirturii ale

civitizafiitor dispirute: cioburi gi oase ale

animalelor domestice. Cu pulini

imaginafie, cu multi experienfi gi cu

ajutorul programelor de calculator

performante, multe dintre aceste mici seg-

mente pot fi asamblate ca ?ntr-un puzzle

uriag. Astfel, din cioburi se recreeazi vase,

din resturi de ziduri renasc clidiri, case,

temple, ftintini gi ziduri de apirare.

Diferitele imagini ale Troiei, in evolufia sa

de-a lungul celor 3 5oo de ani, sunt

emolionante gi convingEtoare. $i totugi,

ete sunt doar o asamblare a cunogtinfelor

acumulate de citre cercetitorii din ziua de

azi. Dar asta inci nu este tot. lmaginea

Troiei se modifici odatd cu mijtoacete gi

posibitititite arheologiei moderne.

a[ gaselea strat a[ agezirilor.



Nagterea arheologiei
Antichitlti nu existi doar in tirile timp de zile gi siptlmAni, uneori

chiar luni.

Arheologii sunt cercetitori care

cauti in strafundul plmAntului

m[rturii ale timpurilor trecute: arhe-

ologia este o gtiin![ care studiaz[ ves-

tigiile civilizaliilor trecute. De aici

provine qi denumirea, deoarece arhe-

ologie inseamnS ,,Etiinfa despre

lucrurile vechi" (din grecesc:ul arhaios

: vechi ;i logos = cuvdnt, ;tiin![).
Arheologia e insi mai mult decdt

simpla cdutare prin plmAnt dupi
lucruri vechi. Abia atunci cAnd arhe-

ologii reugesc sa realizeze punli peste

vremuri gi si umple din nou trecutul

cu viatd, ei pot spune ci munca lor

este incununatl de succes. De-abia

atunci osemintele gi cioburile, pietrele

si inscripliile pe care le-au gdsit incep

s[ vorbeascd pe limba lor.

Acesti oameni fac sd

renascl in f,a1a ochilor

o lume strave-

totusi nou[.

muncd solicita,

la lumind a unei

Diferitele domenii ale
arheologiei:

Arheologia closicd

Arheologii lucreazd
lo un bastion din
Evul Mediu firziu,
situot in Kiiln,
Germonio, si care
o fost descoperit in
timpul sdpdturilor
pentru metrou.

Ce'este '

arheologia?

indepartate. Si la
noi plmAntul as-

cunde incl multe

comori. Uneori,

cAnd sunt reali-

zate sdpaturile pentru fundalia unui

nou centru comercial, a unui spital

sau a unei alte construcJii, utilajele de

slpat se opresc brusc. Este momentul

in care muncitorii dau peste ceva

neobignuit. Poate o mdrturie impor-

tantd a trecutului? Trebuie veriflcat,

inainte ca betonul si acopere totul.

Aceasta este sarcina arheologilor. Ei

vin pe santier, sapf,, indep[rteazl
pimAntul gi praful cu pensula, dese-

neaz6,, masoarf, si fotograflazl - chiar

;i pe,,S-6,';i pe ploaie, uneori in noroi,

din piatrd preistorice



in afarf, de cunogtinle temeinice gi

experienJ[, mai ales indemAnare, cici
adesea arheologul este pus in situalia

de a crea un mare ansamblu din mul-

te segmente de cele mai mici dimen-

siuni. De fapt, arheologii sunt nigte

detectivi: ei trebuie si valorifice ur-

mele care ne ajuta sI glsim risPun-

surile referitoare la trecutul omenirii.

Volumul materialului arheo-

si dupi epocile istorice.

Mirturiile vizibile ale culturii
grecegti gi ale Romei antice de

pe intreg teritoriul Imperiului
Roman, datate intre mileniul
al Il-lea i.Hr. gi secolele IV-V d.Hr.,

constituie obiectul arheologiei

clasice. Arheologia provinciilor
romane se ocup[ cu efectele expan-

siunii romane.

Arheologia cregtini analizeazi

mirturiile culturii crestine din

secolul al IV-lea, pAnI in secolul

al XV-lea d.Hr. Este luat[ in con-

siderare mai ales mostenirea din

regiunea fostului Imperiu Bizantin,

de pe teritoriul actualei Grecii ;i
al spaliului din estul M[rii
Mediterane.

Arheologia Asiei de Sud-Vest

Arheologia Egiptului

Existi diferite

tipuri,de,: '

arheologie?

logic gi cel al

rezultatelor cer-

cetirilor este

deja incalculabil.

De aceea, arhe-

ologia a fost imp[rlit[ pe domenii

de specialitate. impirlirea se

orienteazi dupi zone geografice

I sto ri a in ce putu ri lor ;i
o v re m u ri lo r inde pdrtate

Arheologia
latino-omericand

Sdpdturi in Piala din Giel3en,

Germania

Arheologia urband este o disci-

ptini de cercetare gtiintifici

independenti. Sarcina ei este

cea de cercetare gi explorare a

monumentelor din subteranele

oragelor. Deoarece, ?n agezirile

urbane, descoperirea de noi

vestigii are loc cu ocazia unor

lucriri de construcfii de

amploare, astfel de sipituri

arheologice se fac, de reguli,

sub presiunea

timputui. Arheotogii

urbani incearci si
reduci posibilitatea

aparitiei unor astfel de

descoperiri accidentale prin

intocmirea unor hi(i pe care

sunt consemnate atat rezultate-

le cercetirilor anterioare, cat Si

informatiile obfinute din c6(ite

funciare din Evul Mediu, care

au mai fost gisite.

La sf6rgitut anilor r95o, a luat

nattere arheologia industriali,

care se ocupi cu cercetarea

gi conservarea gtiinfifici a

uzinelor vechi, a utilajelor,

maginilor gi a produselor

industriale de marci.

Obiectut arheologiei montane il

constituie mineritut gi

tratamentuI ulterior aplicat

minereurilor, dar gi instatafiilor

utilizatein acest scop, cum ar

fl cuptoarele de topit. Adesea,

arheologii montani sunt

obtigafi si adune informatii

prin cercetare ?n subteran,

Balastiere antice pe insulo
greceascd Samos

activitate care implic6 destul

de multe pericole. Minele

vechi sunt considerate

monumente istorice gi, drept

urmare, sunt proteiate.

Magind cu aburi din
anul $52


