CUVÂNT ÎNAINTE

Am putea spune conform tradiţiei instituite de Centrul de Studii de Istorie şi
Arheologie din Timişoara, de câţiva ani buni, după un simpozion cu o tematică bine
conturată ce are loc primăvara, toamna încercăm să aducem în faţa publicului interesat
volumul care reprezintă activitatea întreprinsă într-un an de zile.
Aşa se face că de mai mulţi ani, la Timişoara se conturează un început de şcoală de
arheologie provincială cu o specializare extrem de dificilă şi chiar grea sub toate aspectele,
care priveşte în mod special viaţa economică a unei provincii, contactele ei cu alte provincii
limitrofe sau chiar cu cele centrale ale Imperiului Roman.
Viaţa economică a unei provincii prezintă faţete şi probleme generale, dar şi specifice
determinate de condiţiile de mediu sau chiar de anumite relaţii de natură socială care implică
direct producţia acestor bunuri materiale.
În anii trecuţi atenţia noastră s-a oprit asupra meşteşugurilor, a industriei artizanale,
cu privire specială asupra producţiei locale, prea puţin studiată până acum la noi. Fără a avea
la dispoziţie fonduri pentru o cercetare nouă exhaustivă, am iniţiat reinvestigarea fondului
vechi de descoperiri de unelte, şi de aici, de ateliere identificate în arhive documentare sau în
fondurile unor muzee.
În anul 2010 ne-am propus spre analiză o tematică apropiată de viaţa economică, şi
anume cea rurală cu agricultura şi preocupările meşteşugăreşti conexe ei, în ideea de a nu
studia habitatul din mediul sătesc, cât mai ales valenţele ocupaţionale din acest mediu prea
puţin cunoscut până acum. Tematica în sine a impus simpozionului nostru un cadru restrâns
tocmai prin dificultăţile abordate de o astfel de manifestare. Discuţiile care au avut loc, una
mai incitantă decât cealaltă, au demonstrat necesitatea unor astfel de analize pentru a avea un
cadru optim de studierea aprofundată a unor segmente de viaţă economică, necunoscute sau
chiar neluate în seama pentru acum.
Aşadar, câştigul cel mai important al manifestării noastre a fost deschiderea unor
direcţii de cercetare noi, poate omise, poate neluate în seamă de literatura de specialitate
românească.
Astfel în volumul de faţă s-au conturat câteva lucrări care privesc mai ales domenii
precum viticultura, creşterea vitelor, atelierele locale, precum cele de prelucrarea osului etc.
La toate acestea, un capitol distinct îl oferă secţiunea Varia a publicaţiei noastre cu lucrări ce
privesc domenii mai îndepărtate pre-romane sau de epocă romană privind unele probleme de
detaliu.
O scurtă cronică a activităţii noastre pe ultimii doi ani încheie volumul de faţă.
Un ultim cuvânt, priveşte pe unul din distinşii noştri colegi, Dr. Alexandru Matei
dispărut prea devreme în pragul celor 60 de ani, fervent participant la manifestările noastre,
deschis unor discuţii neconvenţionale şi mai puţin cunoscute până acum. Centrul nostru îi
dedică acest volum!
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