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Volumul debutează cu un exhaustiv capitol pri‑
vind Localizarea şi cadrul natural al sitului. Metodele 
geofizice de prospecţiuni non‑invazive sunt aduse în 
sprijinul excursului autorului.

Capitolul despre Istoricul cercetărilor ne dezvăluie 
cât este de relativă, într‑un final, cercetarea ştiinţifică 
şi arheologică, dacă nu este urmată de o valorificare 
editorială pe măsură. 

Cel de‑al treilea capitol ne poartă prin orizontul 
science şi deloc fiction al noilor coordonate în care 
ar trebui să se înscrie cercetarea arheologică preli‑
minară. Chiar dacă limbajul utilizat de autor ar pre‑
supune uneori o traducere din română în română 
imaginile şi concluziile vorbesc de la sine şi “spun 
totul”. Jocul de puzzle capătă contur şi relevă toată 
organizarea sitului, fără a înfinge hârleţul în el. 

Dar ceea ce numai “hârleţul decide”, mai precis is‑
toria palpabilă, concretă a sitului, ne este prezentată 
în cel de‑al patrulea capitol: Rezultatele descoperirilor. 
Prezentarea, pe suprafeţe cercetate şi mai apoi a com‑
plexelor arheologice descoperite, poate părea aridă şi 
seacă, doar că aceasta se înscrie cu succes în parcur‑
sul pozitivist al demersului monografic. Este o muncă 
laborioasă, de călugăr benedictin, venită din nevoia 
publicării “pe complexe” a descoperirilor arheologice.

Capitolul cinci, Prima epocă a fierului, debutează 
printr‑un excurs al finalului primei epoci a fierului. 
Demersul este unul clasic, care aşează textul în pre‑
ocupările anterioare ale autorului. Pentru a ne intro‑
duce în miezul problemei ne sunt furnizate premi‑
sele care stau la baza apariţiei primelor manifestări 
dacice de la Unip. 

“Miezul problemei”, epoca dacică, cea de-a doua 
epocă a fierului, face obiectul capitolului şase. 
Complexe cu inventare spectaculoase, foarte proba‑
bil cu valenţe cultuale, gropile cu “ofrande”, constitu‑
ite din recipiente, instrumente şi ustensile ceramice, 
au atras atenţia şi au stimulat imaginaţia. Prezenţa 
manifestărilor rituale în spaţii profane nu este ine‑
dită. Autorii aduc argumente, cu rezerva cuvenită, 
privind încadrarea, într‑o categorie sau alta, a gro‑
pilor cultice de la Unip. Analiza atentă a evidenţei 
arheologice, administrată cu acribie pe şantier, îi 
determină pe autori să privească cu circumspecţie 

CUVÂNT ÎNAINTE

C artea de faţă se înscrie în seria monografiilor de
situri preponderent dacice, nu puţine apărute în 

epoca comunistă, dar una dintre rarele astfel de apa‑
riţii postdecembriste ale perioadei de tranziţie. 

Demersul monografic pare convenţional datorită 
structurii asumate, dar în aceiaşi măsură neconven‑
ţional prin metodele de valorificare ştiinţifică a cer‑
cetării derulate. El nu este doar produsul împletirii 
fericite a eforturilor unei mai vechi generaţii de cer‑
cetători cu noul val de tineri investigatori ai arheolo‑
giei şi a metodelor conexe. 

Demersul este şi rezultatul conjugării mai vechi‑
lor, dar atât de necesare, metode pozitiviste, descrip‑
tiviste, cu cele ale abordărilor interdisciplinare de 
ultimă oră în domeniu. 

Autorii, din colectivul extins al volumului, nu 
mai au nevoie de prezentare. Validarea lor, în planul 
cercetării arheologice şi al valorificării ştiinţifice a 
acesteia, a avut loc demult pentru unii dintre aceş‑
tia. Efortul lor colectiv vine din necesitatea umplerii 
golului lăsat de artizanul cercetării Cetăţuicii de la 
Unip, prietenului nostru Liviu Măruia, plecat mult 
prea devreme dintre noi. 

Penuria de “dacişti bănăţeni”, apărută după dispa‑
riţia autorităţii uriaşului Florin Medeleţ, a rămas ne‑
schimbată. Tocmai de aceea, ca o veritabilă replică, 
consistentul volum de faţă nu este altceva decât cea 
dintâi monografie a unui sit dacic din Banat. Doar 
efortul echipei a putut să facă posibilă apariţia aces‑
teia. Și din echipă au făcut parte nu doar autorii 
rândurilor, dar şi studenţii de pe şantier, sponsorii, 
membrii asociaţiei ArheoVest şi anonimii din spa‑
tele scenei, rudele lui Liviu dedicaţi istoriei şi memo‑
riei perieghetului plin de energie.

Lucrarea beneficiază de un consistent aparat cri‑
tic, adus în sprijinul afirmaţiilor autorilor. De ase‑
menea statisticile şi graficele completează, într‑un 
fericit mod informaţiile etalate. Ilustraţia bogată 
transpune cititorul pe şantierul arheologic şcoală de 
la Unip, în laboratoarele de restaurare, în depozite 
sau în preajma planşetei desenatorului. Toate aces‑
tea fac din monografia Cetăţuicii de la Unip, un nu 
doar util, dar şi plăcut instrument de lucru pentru 
specialişti.



8 Cuvânt înainte

descoperirile de gen de pe teritoriul României şi al 
Banatului. 

Descoperirile ceramice sporadice, aparţinând se‑
colelor IX‑XV, fără contexte arheologice clare, nu fac 
decât să transforme cercetarea în provocare. Și totul 
pentru reluarea acesteia în vederea lămuririi semne‑
lor de întrebare rămase deocamdată fără răspuns. 

Un proiect ambiţios, pornit din re‑descoperirea 
unui sit, apoi din dorinţa derulării unui şantier‑
şcoală, reluat pentru cinstirea memoriei iniţiatorului 
său, materializat în cele din urmă pentru cercetarea 
analitică şi sistemică a sitului, monografia Cetăţuicii 
de la Unip nu este decât un îndemn pentru continu‑
area cercetării.

Dr. Horea Pop
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău 

orice etichetare definitivă a descoperirilor dacice de 
pe Cetăţuica în actualul stadiu al cercetărilor.

Cea de‑a doua epocă a fierului prinde un contur 
complet printr‑o prezentare complexă şi consistentă 
a materialului arheologic corespunzător acestui in‑
terval cronologic. Excelenta analiza a inventarului 
descoperit argumentează încadrarea Cetăţuicii da‑
cice de la Unip în lumea schimburilor, nu doar de 
mărfuri ci şi de idei, chiar dacă în mare inventarul 
special nu este unul spectaculos.

Zorii evului mediu, secolele VI-VII, cu descope‑
riri mai puţin spectaculoase, dar nu mai puţin im‑
portante pentru istoria regională, ne sunt prezen‑
taţi în capitolul VII, după un necesar periplu prin 




