PENTRU O RECONSIDERARE A FENOMENULUI INDOEUROPENIZĂRII'

Se ştie astăzi că aproximativ jumătate din populaţia lumii vorbeşte o limbă indoeuropeană. Însă
cum a luat naştere acest fenomen cultural şi cum a evoluat reprezintă, chiar şi la ora actuală, probabil cea
mai dezbătută problemă a preistorici. Lucrarea de faţă nu are nici pe departe intenţia de a lămuri această
încurcată problemă ci de a expune câteva idei ce au fost lansate în ultimii ani, privitor la o modalitate de
rezolvare sau de reconsiderare a fenomenului indoeuropenizării.
Lingvistica' şi mitologia comparată' au arătat că există o înrudire de limbă şi credinţă, acest lucru
fiind de netăgăduit. Până acum s-a admis ca principiu căIăuzitor ideea că populaţiile pastorale ce locuiau
în stepele Panta-Caspice vorbitoare de dialecte înrudite. clasate ca indoeuropene, au invadat Europa şi
•

Asia ducând la dezintegrarea culturilor neolitice bazate pe agricultură şi un trai sedentar. In urma osmozei
lingvistice şi culturale toate aceste regiuni au fost indoeuropenizate3•
Acum câteva decenii acestă invazie era uşor de acceptat în condiţiile în care contrastul între
cultura noilor veniţi şi cea neolitică locală era izbitor, întrucât la acea vreme toate procesele etnoculturale
se judecau pe baza unei cronologii foarte scurte ce Însuma circa 200 ani'.
Continua perfecţionare a metodelor de datare a impus o nouă cronologie unde perioada 'de
tranziţie amintită se deslaşoară pe mai bine de 1500 de ani'. Această situaţie, arată AI. Vulpe "reflectă
un proces lung de transformare a societăţii şi civilizaţiei sud-estului european, şocul unei mari migraţii
fiind evident"'.
•

In ultimii ani, C. Renfrew a analizat aceste aspecte pe o bază mult mai largă. El afirmă ca teoriile
cu privire la un ţinut originar fac greşeala fundamentală de a pune semnul egalitătii Între apariţia unui
complex cultural şi apariţia unui nou grup lingvistic'- Ideea centrală a multor studii este că indoeuropenii
au fost nomazi pastorali, aceasta dându-Ie Într-un fel un avantaj de adaptare În mişcarea lor căler vest.
Totuşi, această idee implică destul de greşit faptul că o societate pastorală se leagă de exploatarea

•

Vom face referire la reconsiderarea teoriei Marijei Gimbutas.
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câtorva dialecte locale utilizate În special pe teritoriul Rusiei şi a altor câteva limbi din Asia, prezintă numeroase corespondenţe
atât din punct de vedere gramalicaJ, cât şi al vocabularului, ce se explică
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economică a Europei Centrale şi dc Est. Studii recente asupra culturii 8ell8eaker arală că purtătorii lor,
consideraţi mai Înainte nomazi, au fost tot atât de sedentari ca şi predecesorii
În neoliticul târziu european a existat o tendinţă spre

o

lor'.

economie de subzistenţă mai puternică

în alte zone, cuprinzând folosirea mai intensă a laptelui, a brânzei. a picilor �i a !ânei, A. Sherat numind-o
"revoluţia produselor secundare"', care probabil a permis exploatarea mai intensă a unor zone nefolosite
până atunci. mai ales prin păstorit; deci transhumanta se va ti amplificat la acea dală. Dar centrul şi vestul
Europei nu corespunde unui pastoralism nomad cu adevărat. Aici e vorba de manifestări marginale acolo
unde economia agrară nu prea avea succes. Dezvoltarea pastoralismului în neoliticul târziu În unele
regiuni trcbuie să fi umplut o nişă ecologică care nu a fost prea bine exploatată anterior. A fost deci
completat modelul existent, nu a fost ÎnlocuitlO•
Interesanlă este şi întrebarea cum a apărut aceaslă economie pastorală În stepă? C. Renfrew este
de părere că pastoralismul nomad este, în parte, dependent de existenţa unor agricultori. Deci,
pastoralismul nomad se dezvollă din cultivarea mixtă şi din păstorit. când un model de transhumanţă se
poate adapta la un adevărat nomadism, potrivit mult mai dificilului mediu stepic"Ward Goodenough afirmă că odată stepa cucerită a devenit inevitabil o sursă de migratie din
exterior. Până să fie cucerilă, stepa era un pustiu �teptând populaţiile de la periferie să dezvolte o
tehnologie care le-ar fi permis mutarea aici şi exploatarea stepei. Goodenough concluzioneazâ cu privire
la culturile kurgan că acestea îşi au originca, la inceputul mileniului IV î.Hr., într-o zonă care mărgineşte
regiunea ocupală de populaţiile Cucuteni-Tripolie ce practicau o economie mixtă: cultivarea pământului
şi păstorit. Goodenough vede aici "cadrul evolutiv al nomadismului pastoral ca o adaptare a unei vechi
tradiţii europene [a un mediu stepic mult mai dificil"". Aceaslă opinie are consecinţe revoluţionare asupra
teoriei ţinutului originar. Acest lucru înseamnă că pătrunderea sau colonizarea iniţială a stepelor a Început
din vest. Prima limbă a stepelor vestice trebuie pe aceste baze să fi fost limba vorbită de cultivatorii
ţinuturilor învecinate la vest.
Dezvoltarea pastoralismului nomad în ţinuturile stepice are consecinţe la fel de importante ca cele
ale introducerii agriculturii în Europa. Aici există acum o nouă bază economică care se poate răspândi
în stilul "Wave

ofadvance". Toate aceste transformări au avut consecinţe şi În plan spiritual a credinţelor

religioase, determinând şi transformări de ordin cultic.
Nu putem nega totuşi şi unele migratii locale, acestea datorită mobililăţii impusc de traiul nomad.
De exemplu: s!arşitul culturii Gumelniţa În zona Dunării de Jos a fost grăbită de pătrunderea aici a unor
triburi venite dinspre gurile Niprului".
A

In schimb, sfârşitul culturii Cucuteni-Tripolie este cu totul diferit: apare mai dcgrabă ca o
transformare lentă a acclei�i populaţii".
Aceste comentarii critice nu înseamnă că studiile M. Gimbutas nu au venit cu destule observaţii
relevante cu puncte care se cer explicate. Arheologii români şi ucrainieni au arătat, pe bună dreptate, că
după culturile Cucuteni şi Tripolie în aceste zone urmează stiluri ceramice care au foarte multe asemănări
cu cele ale stepelor" .
•

In baza acestor constatări, C. Renfrew afirmă că odată ce noua economie pastorală a stepelor s-a
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fost etnic, fiind un larg şi de durată proces de

schimbări sociale, În care nevoile comune de coeziune au fost treptat Înlocuite de creşterea statutului individual (ca ecou al
competitiei pemru resursele
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Înrădăcinat, graniţa arabil-stepă se va fi deplasat undeva spre vest".
Ceea ce poate fi În realitate o evoluţie de la cultivarea mixtă la pastoralism, poate apărea În
Înregistrarea arheologică ca o mişcare spre vest a triburilor de păstori".
Analizând acest context, Refrew crede că limba acestor păstori stepici era deja indoeuropeană.
Limba trebuie să fi derivat din cea a comunităţilor Cucuteni-Tripolie. care erau l a Începutul tranziţiei
către pastoralism nomad de la marginile stepci. Dar alUnci se pune Întrebarea: cum va fi putut avea loc
indoeuropenizarca? Tot Refrew vine cu soluţia (relu2l1d câteva idei mai vechi). afirmând că originile
limbilor indocuropene ar fi de căutat in cpoca primilor agricultori din Orientul Apropiat şi Anatolia, care
vorbeau o forrr.ă vechc de indoeuropeană. Odată cu difuziunea agriculturii din Europa prin Grecia S-ar

fi răspândit şi limbile indoeuropcne. Ulterior ele se vor regionaliza, rezultatul fiind limbile de astăzi. La

un nivel mai detaliat mai estc mult de lucrat pentru a cerceta şi a stărui pe aceste idei, dar, din punct d e
vedere al Europei ca Înreg. este greu de crezut că a existat vreo mişcare de populaţie semnificativă �i
susţinută din est spre centrul Europei În mileniul IV Î. Ilr.
Preistoria diferitelor regiuni ale Europei arată, cu câteva excepţii, o continuitate imponantă Încă
din epoca primilor agricultori. Deja vechea idee a constructorilor megalitici emigranţi este depăşită În
favoarea originilor locale, În timp ce complexul Beaker a apărut ca rezultat a unei reţele de interacţiuni
şi schimburi şi nu datorită unei mişcări de populaţii sau impunerii unei elite. La fel şi originile metalurgiei
cuprului s-au constatat independent În Balcani şi Carpaţi şi nu există nici un motiv să credem În vreo
mişcare amplă de populaţii asociată cu răspândirea practicilor metalurgice". Nici analiza scheletelor nu
confirmă faptul că au existat mari migraţii În secolul IV Î.Hr. Elementul mediteranoid este manifest În
culturile ce succed neolitic,,1 la Dunărea Mijlocie, În timp ce În Europa Centrală caracteristicile
populaţiilor stepice descresc progresiv de la est spre vest. Populaţiile de la Începutul epocii bronzului din
Europa Centrală nu arată afinită!i biologice cu populaţia reprezentată În mormintele Kurgan nord-ponticc,
după cum afirma Al. Vulpe".
•

In concluzie, aceste idei şi teorii susţinute de cercetători ca: C. Refrew, W. Goodneough, A.

Sherret, Al.Vulpe şi E.Comşa, ce folosesc În argumentaţia lor şi ştiinţele interdisciplinare. au scopul de
a redimensiona �Î a reconsidera vechile teorii care aSlăzi nu mai au susţinere.
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POUR UNE RECONSIDERATION DU PHENOMENE DE L'INDO-EUROPEENISATION

RESUME
A la !heorie plus ancienne de Marij a Gimbutas, avec quelle an croyant etre resolu le probleme compliquc
de l'indoMcuropeanisation, d'autres theorics plus recentes se sont oposees, theories soutenues par Callen Renfrew el
Alexandru Vulpe.
Les auteurs mentionnes montrenl qu'il n'existe pas une grandc migratian des s tcppcs ponto-caspiqucs

pendant le millenaire IV a.Hr. conduisant ă la desintegration de la vieille Europe mais une transformation
economique-sociale de I'ancienne population par I'augumentation de I'ele vage des betails au detriment de
I'agriculture. Tous ces echanges ont eu des consequences aussi sur le plan sociale el spirituel.
Ils comptent sur le suivantes constatations:
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l.L'economie rustique est dependente de l'inexistence anterieure d'une economie axee sur une agriculturc
puissante.
2.La steppe ponto-caspique etait peu populee, commen9ant ftre habitee de I'ouest par les tribus neoliliques,
qui ant anei m la teehnologie necessaire pour exploiter les steppes.
3.La these de la grande migratian est contredite par les analyses antropologiques ou I'element mediteranoide
est preponderent dans ('Europe Centrale el de Nord-Est.

