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Lexiconul de arheologie celtică 
este, de bună seamă, 

o lucrare colectivă în două volume, cuprinzând 
2.207 pagini: vol. I, 1.110 pagini prezintă vocile de 
la A-K, iar vol. II, 1.097 de pagini, vocile de la L-Z.

Lucrarea a fost elaborată de o echipă interna-
ţională de coordonare compusă din 17 specialişti 
(între aceştia apărând, în calitate de coordonator 
pentru România, Mircea Babeş), alături de peste 

alţi 300 de autori din Anglia, Austria, Belgia, Cehia, 
Croaţia, Elveţia, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, 
Luxemburg, Polonia, România, Serbia, Slovacia, 
Slovenia, Spania şi Ungaria.

Alţi autori din România sunt Margareta Arse-
nescu, Laura Dietrich, Theodor Isvoranu, Aurel 
Rustoiu, Lucian Vaida, care au selectat, conceput 
şi redactat un total de 111 voci referitoare la arheo-
logia celtică de pe cuprinsul României.
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Review: Lexikon zur keltischen Archäologie

După cum îi arată chiar titlul, este vorba de un 
substanţial instrument de lucru privind arheologia 
celtică (vestigii atribuite sau atribuibile celţilor) şi, 
totodată, după părerea mea, o pildă de realizare 
sistematică, atentă şi îngrijită în conţinut şi formă, 
sub conducerea şi armonizarea unei echipe edito-
riale austriaco-germane. 

Astfel de lucrări sunt mereu folositoare şi bine 
venite, chiar dacă, din cauza răgazului îndelungat 
de la momentul conceperii lor şi până când pot fi 
oferite publicului, ele niciodată nu reprezintă „ulti-
ma oră” a cercetării. În schimb, atunci când sunt 
temeinice şi amănunţite, rămân în circuitul ştiinţi-
fic principal câteva decenii, uneori şi mai mult. În 
această privinţă nici lucrarea de faţă nu face ex-
cepţie. Aceasta cu atât mai mult cu cât în ultimele 
două-trei decenii cercetările privitoare la arheolo-
gia celtică au cunoscut un avânt vădit (care poate 
fi de altfel observat, fie şi parţial, inclusiv la noi în 
ţară). În perioada amintită, atât săpăturile arheo-
logice, dar şi expoziţiile, reconstituirile în aer liber 
sau spaţii închise, precum şi numeroasele publica-
ţii de specialitate sau de popularizare stau mărtu-
rie interesului în creştere al publicului larg, alături 
de cel al specialiştilor.

Cred că putem spune fără greş că „celtologia”, 
fie că e privită ca o parte a arheologiei sau istoriei 
a devenit de mai multă vreme şi un fel de modă, 

care se manifestă sub forme diverse, uneori de la 
aşa-numitele re-enactment (care presupun vesti-
mentaţie de epocă, împreună cu armamentul spe-
cific prezentate în cadrul unui gen de festivaluri şi 
– de ce nu ? – multă bere post factum) până la 
turism tematic, creaţii muzicale ale unor formaţii 
vocale ori orchestrale sau cursuri de limbă celtică 
modernă sau veche.

Lexiconul de faţă are, însă, ca obiectiv ilustrarea 
îmbogăţită și, în măsura posibilului, actualizată a 
evidenţei arheologice şi istorice, pornind de la o 
perspectivă ştiinţifică critică şi, pe cât se poate, 
obiectivă. 

Desigur, în cuprinsul său, lexiconul oferă păreri, 
descrieri şi concluzii „autorizate şi oficiale” ale 
multor specialişti, pornind de la piese / artefacte, 
monumente, situri, texte, etc., până la noţiuni ge-
nerale sau specifice legate de celtologie. Însuşi 
formatul şi concepţia lucrării sunt „tradiţionale”, 
ceea ce uneori naşte comentarii sau păreri mai pu-
ţin binevoitoare. Mă voi mărgini să spun aici că un 
format şi conţinut bun nu merită schimbate doar de 
dragul influenţelor şi curentelor mai vechi sau mai 
noi din arheologie, ori în general în raport cu discu-
ţiile legate de concepţia şi rolul ştiinţelor în genere.

Este de la sine înţeles că lucrările de natură en-
ciclopedică nu sunt şi nu pot fi niciodată comple-
te şi definitive, deşi sunt persoane care le privesc 
astfel. Mai cu seamă în prezent, fapt vizibil pentru 
oricine, cantitatea de informaţie nouă anuală pur şi 
simplu a explodat, încât este tot mai greu de stă-
pânit şi controlat, iar o singură persoană, ba chiar 
şi un grup mai mare (cum este acela care a cola-
borat la alcătuirea lucrării de față), nu poate face 
faţă nici măcar de a citi tot ce apare în publicaţii 
sau se propagă prin alt gen de surse și mijloace.

Acestea fiind spuse, socotesc că lexiconul este o 
realizare excelentă prin extensie, seriozitate, spirit 
de echipă şi nu mai puţin prin evidentele calităţi 
grafice – sobre și în același timp elegante. Ştiu 
în acelaşi timp de la unul dintre editori (şi chiar 
dacă n-aş şti, ne-am putea închipui) câtă muncă 
răbdătoare şi neobosită presupune o astfel de în-
treprindere de mare întindere şi cu un grup foarte 
numeros de autori de vârste, origini şi provenien-
ţe diferite. Pe lângă inteligenţă şi largi cunoştinţe 
este nevoie de o organizare impecabilă, alături de 
o răbdare de fier, pe lângă multă înţelegere şi, nu 
mai puțin, diplomaţie. Faţă de toate cele expuse 
mai sus, nu-mi rămâne decât să salut cu plecăciu-
ne apariţia lexiconului. Totodată, ţin să-i felicit în 
mod special pe autorii români pentru contribuţia lor 
la lexicon, lucrare de excelenţă şi prestigiu.
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