INTRODUCERE
Prezentul raport, al fazei IV a proiectului Romanit, vine la sfârşitul a trei ani de muncă
asiduă, a şase colective distincte, pentru îndeplinirea scopurilor propuse. Restrângerea
finanŃării a avut drept rezultat o relativă restrângere a zonei de interes, rezultând un
proiect dedicat studiului chihlimbarului provenit din contexte arheologice. Faptul, în sine,
nu a fost neapărat un lucru nefavorabil, fiindcă identificarea originii ambrei este un lucru
în sine destul de dificil.
Ultima etapă a fost dedicată, în mare măsură, realizării Experimentului de îmbătrânire,
care ocupă în raport prima parte. Deşi vom comenta pe larg motivaŃia şi scopurile
experimentului, trebuie să menŃionăm aici că el a avut drept obiectiv fundamental tot
chihlimbarul arheologic. Acesta din urmă este recuperat din săpătură destul de sever
alterat, din cauza condiŃiilor depoziŃionale diferite de cele geologice. Inevitabil, o materie
alterată nu mai seamănă cu totul celei originare, de unde dificultăŃi în atribuirea unei
origini geologice sau a alteia.
A doua parte a raportului este dedicată unui comentariu istoric general asupra resurselor
naturale de chihlimbar pe teritoriul României, cât şi un scurt studiu de distribuŃie pe epoci
istorice.
Celor două părŃi principale ale studiului care încheie proiectul li se adaugă Anexele, care
sunt structurate după cum urmează:
-

Bibliografia (pentru faza curentă);

-

Figuri (14 spectre şi 10 analize statistice de distribuŃie a rezultatelor de laborator);

Tabele – cuprinzând atât materialul analitic pentru Experimentul de îmbătrânire,
cât şi re-evaluări ale materialului arheologic;
-

Harta resurselor de chihlimbar şi prezenŃa lui în situri arheologice;

O lucrare de paleoxilologie, care nu a fost proiectată ca obiectiv al fazei, dar care
reflectă progresele în materia identificării arborilor fosili care au produs răşina.
MenŃionăm că datorită reducerii fondului alocate proiectului, Partenerul 5 (IFIN) a rămas
fără fonduri pentru etapa curentă. În ciuda acestui neajuns, colectivul de la IFIN a înŃeles
miza ştiinŃifică pe care Experimentul de îmbătrânire artificială a chihlimbarului îl avea, şi
a participat la toate fazele de lucru, de la colectarea de date până la prelucrare şi
raportare. Este un comportament responsabil, pe care coordonatorul proiectului doreşte să
îl sublinieze în mod special. Sunt de făcut aici două afirmaŃii tranşante: prima este că
cercetarea nu poate funcŃiona (şi cu atât mai puŃin performa) fără finanŃare
corespunzătoare; a doua este că, indiferent de finanŃare, un om de ştiinŃă trebuie să
rămână pe poziŃii şi să persevereze a munci pe domeniul său de activitate, atâta vreme cât
resursa umană şi materială permit. Ambele condiŃii de mai sus sunt necesare pentru a
evita ieşirea din scenă a ştiinŃei româneşti la vreme de criză.
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