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- Metalurgie : transformarea profundă a metalurgiei eneolitice; dispariţia topoarelor cu
braţele în cruce şi a celor ciocan, combinată cu apariţia unor noi tipuri de arme între
care cea mai caracteristică este toporul cu gaură de înmănuşare transversală.









Studiul izvoarelor arheologice : Presupune analiza pieselor de metal considerate a fi
arme din eneolitic şi din epoca timpurie a bronzului din spaţiul enunţat (topoare şi
pumnale). Am în vedere evoluţia lor tipologica, contextele de descoperire şi asocierile
cu alte piese, respectiv schimbările ce au loc în bronzul timpuriu comparativ cu
eneoliticul.
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Datele de antropologie fizic ă, prin analiza scheletelor ce prezintă traumatisme şi
mutilări, posibil în urma unor conflicte militare.



Studiul izvoarelor iconografice : reprezentările de arme şi războinici din epocă. Pe
langă cateva imagini rupestre (Peştera Nucu, Peştera Magurata), exista o serie de
stele funerare din piatră, raspandite din spaţiul nord-pontic pană la Atlantic, ce conţin
imagini cu diferite tipuri de arme. Importante aici sunt asocierile în care apar armele
respective (oameni, animale, alte tipuri de piese), putând oferi informaţii relevante cu
privire la diferite aspecte ce ţin de funcţia lor socială si culturală. Am de asemenea în
vedere o serie de comparaţii cu iconografia militară din Orientul Mijlociu si Apropiat,
mult mai bogată şi sugestivă pentru epoca la care ne referim.



Studiul izvoarelor etnografice : există deja numeroase observaţii, relatări şi studii
referitoare la diferite populaţii primitive actuale, la modul cum se negociază conflictele
inter-comunitare, la rolul şi impactul socio-cultural al războiului, la organizarea militară
şi funcţia armelor în cadrul acestor comunităţi, şi nu în ultimul rând la caracterul ritual
al războiului.



Studiul izvoarelor literare : nu există surse literare pentru epoca şi spaţiul la care ne
referim, însă o serie de izvoare scrise ar putea fi utilizate în discuţia de faţă. De la
Epopeea lui Ghilgameş la Iliada lui Homer avem o serie de informaţii care, deşi relativ
îndepărtate în spaţiu sau timp, sunt extrem de utile pentru a înţelege care era
atitudinea faţă de conflict, faţă de arme, natura razboiului şi statutul războinicului în
epoca bronzului. Toate acestea, împreună cu informaţiile de natură iconografică şi
etnografică, pot oferi o imagine destul de coerentă pentru ceea ce înseamnă
conflict militar în preistorie, cu toate componentele sale sociale şi culturale.
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Mozaic din Ur (Mesopotamia) – mileniul al III-lea a. Chr.


