
Preistoria și Antichitatea

Traducere din limba spaniolă de

Laura-Florina Drăghici și Dana Ducu

ISTORIA
UNIVERSALĂ

http://www.all.ro/istoria-universala-vol-1-preistoria-si-antichitatea.html



http://www.all.ro/istoria-universala-vol-1-preistoria-si-antichitatea.html



 Introducere
      Interesul pentru cunoașterea trecutului omenirii s-a manifestat 

preg nant începând din secolul al XIX-lea și îndeosebi pe parcursul seco-

lului XX. Însă, pe lângă multitudinea operelor erudite publicate în volu-

me interminabile și modestele manuale școlare, s-a simţit întotdeauna 

nevoia unor lucrări sintetice și, în același timp, cuprinzătoare, cu un 

conţinut suficient de profund, ușor de consultat și de asimilat.  

      Suntem pe deplin convinși că istoria pe care o prezentăm aici reu-

șește să acopere în totalitate această lacună. Convingerea noastră se 

datorează în primul rând faptului că această lucrare reprezintă un stu-

diu minuţios al istoriei omenirii, începând cu apariţia speciei umane și 

ajungând  la evenimentele cele mai recente. Acest studiu a fost elabo-

rat  pornind de la indispensabila perspectivă verticală asupra faptelor – 

ca succesiune cronologică a unor evenimente de natură militară, po li-

tică și diplomatică – și de la perspectiva orizontală obiectivă, care tra-

tează aspectele economice, sociale, culturale etc.

      Lucrarea de faţă are un veritabil caracter universal deoarece nu se 

limitează la punctul de vedere eurocentric, ci prezintă o serie de eve-

nimente petrecute pe toate continentele (o atenţie aparte fiind acor-

dată continentului american), pentru a facilita înţelegerea lumii extra-

occidentale și a așa-numitelor „culturi îndepărtate”. 

      Nu în ultimul rând, este o lucrare accesibilă oricărei categorii de 

ci ti tori, datorită stilului pedagogic de prezentare a temelor ; acestea 

sunt expuse în detaliu, într-o manieră clară și coerentă, și sunt însoţite 

de un excelent material iconografic și informativ, reprezentat atât de 

gravuri și fotografii, cât și de hărţi istorice, grafice, tabele și cronologii.

      Ne exprimăm speranţa că această lucrare va ocupa un loc de cinste 

în toate bibliotecile, fie ele personale sau publice, atingându-și astfel 

scopul pentru care a fost creată. 
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CONCEPTUL ȘI PERIODIZAREA 
PREISTORIEI

Este dificil de schiţat o imagine generală a unei 
perioade atât de complexe și îndelungate cum es-
te preistoria. Din punct de vedere cultural, limitele 
sale nu sunt greu de stabilit : preistoria începe oda-
tă cu primele semne de activitate umană și se în-
cheie în momentul apariţiei primelor texte scrise. 
Însă din punct de vedere cronologic delimitarea 
este mai problematică, în condiţiile în care perma-
nent se fac noi descoperiri care devansează înce-
putul acestei epoci și, de multe ori, chiar și sfârșitul 
său, care nu corespunde în toate regiunile aceleiași 
perioade cronologice. 

Mai mult decât atât, preistoria ca știinţă își are, 
practic, originea în Europa Occidentală, unde au fost 
publicate primele studii pe această temă. Chiar da-
că, în prezent, panorama este mult mai amplă, cu-
prinzând toate continentele, se face încă simţită 
influenţa acestei abordări iniţiale. Pe de altă parte, 
preistoria cuprinde, paradoxal, cea mai mare parte 
a istoriei omenirii, având în vedere că, prin compa-
raţie, istoria scrisă se întinde pe o perioadă relativ 
restrânsă : aproximativ cinci mii de ani dintr-un total 
de două milioane.  

În această secţiune va fi expusă, în linii generale, 
traiectoria culturală a populaţiilor umane pe par-
cursul numeroaselor milenii de existenţă ce au pre-
cedat apariţia scrisului. Se va face referire la succe-
siunea de tehnici utilizate în preistorie, tehnici care 
au contribuit la rezolvarea unora dintre problemele 
inerente condiţiilor și caracterului unic al etapei 
respective, cu inevitabilele sale limitări, chiar dacă 
soluţiile identificate au fost de multe ori parţiale sau 
incomplete. 

Ţinând cont de faptul că studiul preistoriei 
urmărește reconstituirea trecutului omului, pentru a 

Primele populaţii umane  
și societatea preistorică
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scoate la lumină epoca cea mai extinsă din istoria 
omenirii este necesar să punem accentul tocmai pe 
acest trecut, adesea obscur. 

ConCeptul de preistorie

Ce se înţelege, în general, prin preistorie ? 
Termenul poate genera confuzii de natură seman-

tică, având în vedere că preistorie înseamnă „înaintea 
istoriei” ; întrucât autorul istoriei este omul, se poate 
trage concluzia greșită că preistoria vizează epocile 
anterioare existenţei omului. De fapt, pentru mulţi 
oameni preistoria chiar are acest sens ; de aceea, 
atunci când vorbesc, de exemplu, despre animalele 
preistorice, aceștia se referă la animalele care au exis-
tat înainte de apariţia omului. Termenul a fost lansat 
în 1851 de englezul Daniel Wilson, care îl folosește 
în lucrarea sa The Archaeology and Prehistoric Annals 
of Scotland, dar cel care îl va populariza va fi Sir John 
Lubbock, în cartea Prehistoric Times (1865). 

Sensul termenului a cunoscut variaţii în funcţie de 
progresele înregistrate în cercetarea fenomenului. În 
prezent nu se mai referă, ca pe vremea lui Lubbock 
sau Boucher de Perthes, la etapa premergătoare 
Potopului, ci la perioada din istoria omenirii anteri-
oară apariţiei scrisului. Pentru reconstituirea eveni-
mentelor nu avem la dispoziţie decât așa-numitele 
„resturi materiale ale culturii uma ne“, acele obiecte 
fabricate sau utilizate de om care furnizează dovezi 
cu privire la activităţile sale economice, sociale, spi-
rituale, artistice etc. Această situaţie ridică pentru 
istoricii specializaţi în studiul preistoriei o serie de 
probleme, unele insolubile, pentru a căror rezolvare 
este necesar aportul altor știinţe și discipline. 

Preistoria este una dintre cele mai noi ramuri ale 
istoriei, apariţia acesteia fiind datată cu aproximativ 
un secol în urmă. Ea vizează evenimentele din tre-
cutul cel mai îndepărtat al omenirii care sunt, poate, 
cel mai dificil de interpretat. Așa cum s-a mai spus, 
această etapă este cea mai îndelungată din istoria 
omenirii, dar dovezile documentare pe baza cărora 

Jos : siluete care execu-
tă un dans ritual asociat 
fecundităţii ; pictura 
apar ţine stilului levan-
tin spaniol, stil care 
pune accentul pe figura 

umană. În dreapta : topor 
de mână bifacial ; uneal-
tă litică acheuleană din 
Paleoliticul Superior a 
cărei suprafaţă este cio-
plită pe ambele părţi. 
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poate fi reconstituită sunt insuficiente, dat fiind fap-
tul că există perioade din care s-au păstrat numai 
câteva unelte de piatră și, în cel mai bun caz, resturi 
ale animalelor vânate pentru hrană. O altă particu-
laritate care o diferenţiază de celelalte epoci ale is-
toriei o reprezintă caracterul anonim al izvoarelor 
istorice. În aceste condiţii, este dificil de stabilit care 
era modul de viaţă al oamenilor, organizarea lor so-
cială etc., motiv pentru care nu putem vorbi de cul-
turi, ci de tehnocomplexe, având în vedere că sin-
gurele dovezi existente sunt artefactele, unele dintre 
acestea atât de primitiv și de rudimentar elaborate, 
încât informaţiile pe care le transmit sunt insuficien-
te pentru a permite formularea unor concluzii satis-
făcătoare. 

periodizarea preistoriei

O perioadă atât de extinsă și cu manifestări atât 
de variate, determinate de evoluţia culturii umane, 
a necesitat o periodizare, o împărţire pe etape, epo-
ci și culturi. Firește, aceste periodizări depind de 
perspectiva știinţifică a epocii în care sunt formula-
te, de cunoștinţele existente la momentul respectiv 
și, nu în ultimul rând, de subiectivitatea cercetăto-
rilor care le-au elaborat. 

Cea mai cunoscută și mai popularizată periodi-
zare este cea care împarte preistoria în Epoca Pietrei, 
Epoca Bronzului și Epoca Fierului. A fost stabilită de 
danezul Thomsen în secolul al XIX-lea pentru a cla-
sifica obiectele arheologice aflate în Muzeul din 
Copenhaga în funcţie de materia primă din care 
erau fabricate ; potrivit teoriei sale, cunoscută sub 
numele de sistemul celor trei epoci, fiecare dintre 
aceste stadii corespundea unui moment din evo-
luţia culturii umane. Termenii „paleolitic“ și „neolitic“ 

au fost lansaţi de Lubbock în lucrarea menţionată 
anterior ; numele celorlalte culturi (acheuleană, mus-
teriană, magdaleniană etc.) au fost introduse de 
diverși cercetători din secolul trecut. Chiar dacă în 
prezent se păstrează în mare parte această termi-
nologie, sensul său este complet diferit. Majoritatea 
cercetătorilor pun tot mai mult accentul pe forme-
le de organizare economică și pe modul de viaţă al 
grupurilor umane preistorice, culturile preistorice 
fiind, practic, împărţite în culturi de tip prădalnic 
(vânători-culegători), corespunzând Paleoliticului, 
Mezoliticului și Epipaleoliticului, și în culturi bazate 
pe producţie (agricultori și crescători de animale), 
aferente epocilor cunoscute sub numele de Neolitic, 
Epoca Bronzului și Epoca Fierului, deși în multe ţări 
ultima dintre acestea face parte din istoria scrisă.  

Știinţele auxiliare

Una dintre dificultăţile cu care se confruntă stu-
diul preistoriei este faptul că resturile materiale ale 
culturii umane, care servesc drept izvoare istorice, 
reprezintă doar o parte infimă a dovezilor necesa-
re. S-au păstrat numai acele materiale care, datorită 
structurii lor sau unor circumstanţe speciale, au re-
zistat până în zilele noastre. Așa cum am arătat deja, 
aceste probleme sunt depășite treptat, cu ajutorul 
altor discipline care contribuie la studiul preistoriei, 
oferind date complementare ce permit clarificarea 
diferitor aspecte.  

Geologia, zoologia, botanica, antropologia fizică, 
chimia, fizica și matematica, cu toate ramurile și 
specializările aferente, sunt câteva dintre știinţele 
care oferă informaţii despre structura și configuraţia 
terenurilor pe care trăiau oamenii și despre schim-
bările climatice care au avut loc ; despre animalele 
vânate sau domesticite, vârsta și sexul acestora, pe-
rioada din an în care erau vânate sau sacrificate și 
cantitatea de carne și proteine din alimentaţia oa-
menilor ; despre vegetaţia din mediul înconjurător 
și speciile, sălbatice sau cultivate, pe care oamenii 
le culegeau sau le semănau pentru a le utiliza sau 
consuma ; despre caracteristicile anatomice ale oa-
menilor, volumul creierului, bolile de care sufereau, 
vârsta și condiţiile în care au murit ; despre structura 
unor obiecte sau resturi materiale etc. Noile tehno-
logii permit datarea riguroasă și cuantificarea obiec-
tivă a resturilor materiale, cu ajutorul unor sisteme 

În imagine : arheologul 
Richard Leakey prele-
vând fosila unui 
hominid în apropierea 
lacului Turkana din 
Kenya.
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bazate pe utilizarea energiei atomice, cu un grad 
ridicat de precizie și cu o marjă redusă de eroare.

Toate aceste date contribuie în mod decisiv la 
reconstituirea celei mai îndelungate perioade din 
istoria omenirii, care este, poate, și cea mai capti-
vantă, având în vedere întrebările pe care le suscită. 
Cum vorbeau oamenii ? În ce limbă ? Ce gesturi fo-
loseau ? Care era organizarea lor socio-politică ? Cum 
își împărţeau sau distribuiau alimentele și resursele ? 
La ce zeităţi se închinau și cum se numeau acestea ? 

Majoritatea acestor întrebări vor rămâne fără răs-
puns, dar există numeroase altele, nu mai puţin 
interesante, la care se poate găsi unul. 

PEISAJ CU FIGURI

În terminologia caracteristică istoriei artei sau lim-
bajului artistic, denumirea de „peisaj cu figuri” este 
dată picturilor în care apar în același cadru animale, 
copaci, râuri, lacuri sau persoane. Preistoria, așa cum 
am arătat anterior, încearcă să reconstituie mediul 
și modul de viaţă al omului. Nu se pune însă pro-
blema unei simple reconstituiri teoretice, bazate pe 
obiectele sau fosilele umane aparţinând unor epoci 
îndepărtate ; este necesară „pictarea” unui peisaj cu 
figuri în care să apară strămoșii îndepărtaţi ai omului 
actual, cu temerile, neliniștile, bucuriile și satisfac-
ţiile lor. Această secţiune a fost intitulată „Peisaj cu 
figuri” deoarece vom face referire tocmai la aceste 

preistoriei și care nu sunt numai pro tagoniștii tablo-
ului, ci și adevăraţii autori.   

PERIODIZAREA PREISTORIEI

VÂNĂTORI-
CULEGĂTORI 

(prădători)

PĂSTORI ŞI 
AGRICULTORI 
(producători)

PALEOLITIC

NEOLITIC

CALCOLITIC 
sau

ENEOLITIC

- Tehnocomplexul 
culturii de prund

- Tehnocomplexul 
acheulean

Musterian

- Timpuriu
- Mijlociu
- Final

Mijlociu

Inferior

Superior

- Aurignacian
- Perigordian

- Solutrean
- Magdalenian

MEZOLITIC

FIER
EPIPALEOLITIC

BRONZ
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