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MIRCEA  BABEŞ  LA  65  DE  ANI 

Studenţii unei facultăţi alcătuiesc un organism ciudat, care nu totdeauna se comportă ca o mare familie, 
cu o ierarhie clară, bine stabilită, şi cu responsabilităţi precise pentru fiecare dintre membrii săi. Chiar în anii 
’50 sau ’60 – spre care se îndreaptă gândurile mele –, excluzând existenţa unor structuri politice artificiale, 
care, cel mai adesea, propulsau lideri plăsmuiţi şi configurări false, avea loc – pe un plan paralel – un proces 
firesc, spontan, de separare şi agregare. Drept urmare, se iveau frecvent, fără a surprinde pe cineva, legături şi 
chiar prietenii între studenţii din anii terminali şi „bobocii” abia intraţi în facultate. Afinităţile pe care se 
fondau astfel de relaţii erau foarte variate şi ele plecau de la asocieri bizare între unii care „trăiau prezentul” – 
prin participarea la oricare gen de „reuniune tovărăşească”, „petrecere”, „ceai” sau „schimb de experienţă 
sentimentală” – şi până la alţii care pas cu pas îşi urmăreau numai ambiţiile şi cei care acestora le adăugau şi 
pasiunile intelectuale. Dintre aceştia din urmă, în afara celor care – mai pragmatici –, „vânau” funcţii, relaţii 
cu fiice sau fii de „ilegalişti”, ori alte specii de „activişti” sus-puşi sau, în fine, îndeplineau diferite „misiuni” 
obscure – pe care, probabil, nu le vom putea niciodată cunoaşte în întregime –, mai exista şi categoria celor 
care urmăreau cu asiduitate cursurile şi seminariile, studiau nu numai bibliografia recomandată, filtrau prin 
propria judecată datele istorice şi, în general, constituiau iniţiatorii şi nucleul tuturor colocviilor – deseori, 
spontane – cu tentă mai mult sau mai puţin ştiinţifică. 

În această atmosferă a anilor amintiţi, pe care am încercat succint să o redau cât mai veridic, nu putea să 
nu-ţi atragă atenţia tânărul, care impunea prin verbul ferm şi elaborat, forţa de convingere, gândirea directă şi 
limpede, dar mai cu seamă prin impresia de forţă fizică şi spirituală – în toate acestea putând fi recunoscute 
calităţi înnăscute de lider. 

Din acea vreme datează şi primele noastre contacte, prea puţine totuşi – trebuie să o spun -, devenite însă 
tot mai strânse pe măsură ce preocupările ulterioare ale ambilor se întretăiau sau chiar se suprapuneau, 
prilejuindu-ne o mereu mai profundă cunoaştere şi înţelegere reciprocă. Acum, după aproape patru decenii de 
colaborare sub diferite forme, dar mai ales de prietenie neţărmurită şi lipsită de sincope, prin faţa ochilor îmi trec  
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imagini fugare cu zile de arşiţă sau de frig şi zloată, petrecute împreună pe şantierele arheologice – şi în care o 
bere sau un prânz modest ne creau o stare de reală beatitudine –, ori momentele din serile în care, pe aceleaşi 
şantiere sau pe la diferite conclavuri ştiinţifice, unde ne aduna soarta, „tăifăsuiam” – adeseori chiar pătimaş şi 
de pe poziţii opuse –, laolaltă cu profesori şi colegi dragi – dintre care unii nu mai sunt, din păcate, printre noi –, 
asupra celor mai diverse subiecte; din această derulare rapidă a fantezistului film amintit nu pot lipsi nici 
clipele mai intime ale vieţilor noastre trăite reciproc cu intensitate maximă, cum au fost, de pildă, naşterea 
fiilor noştri (Alexandru şi Lucreţiu), la aceeaşi dată (zi, lună şi an) sau loviturile suferite prin pierderea unor 
oameni dragi, dintre care cea a părinţilor ne-a lăsat urme de nevindecat. 

S-a născut la Bucureşti, la 13 decembrie 1941, într-o familie de distinşi intelectuali (tatăl, inginer, 
laureat al Premiului de Stat, mama, profesoară la un liceu de elită), purtătoare a unui nume de rezonanţă în 
istoria României moderne. A urmat cursurile unui vestit liceu bucureştean („Dimitrie Cantemir”) şi, apoi, 
potrivit cu dorinţa sa arzătoare de a deveni arheolog, pe cele ale Facultăţii de Istorie a Universităţii Bucureşti, 
fiind totdeauna primul sau printre primii. În acei ani, la facultatea din capitala ţării, alături de inevitabilii 
reprezentanţi ai „noii intelectualităţi” (unii şcoliţi la Moscova, de unde aduceau cursuri traduse pe care le 
prezentau drept creaţii originale, alţii fără a avea studii de specialitate sau chiar lipsiţi de cele superioare, ca să 
nu mai vorbim de doctorate), exista şi un excelent nucleu de profesori, cu îndelungi specializări în centre 
renumite din străinătate – mulţi provenind din şcolile Pârvan–Iorga –, printre care putem menţiona numele 
sonore pentru istoriografia română ale lui Ion Nestor, Dumitru Tudor, Emil Condurachi, D. M. Pippidi, Iorgu 
Stoian, Gheorghe Ştefan, Dumitru Berciu, Andrei Oţetea, Emil Vârtosu, Aurelian Sacerdoţeanu, Damian 
P. Bogdan, Mihai Berza, ca şi ale mai tinerilor Achim Popescu, Radu Manolescu sau Gheorghe Ionescu. În timpul 
cursurilor universitare, Mircea Babeş s-a remarcat prin pasiunea sa pentru arheologie şi istorie veche, ataşându-se 
în mod special de Ion Nestor, căruia i-a rămas un fidel discipol şi îi va păstra totodată o pioasă amintire. 

Mircea Babeş are în sânge seriozitatea şi fiecare acţiune a sa, chiar cea mai măruntă, stă sub semnul 
acestei peceţi, ceea ce nu de puţine ori – trebuie să o spunem acum – i-a creat şi dezavantaje, îndeosebi atunci 
când aceasta l-a întârziat în atingerea unor deziderate mai însemnate. Respectiva trăsătură de caracter nu ar fi 
fost îndestulătoare dacă nu i s-ar fi adăugat inteligenţa, educaţia, ambiţia, puterea supraomenească de muncă şi 
mai cu seamă tenacitatea. A învăţat limba rusă în timpul liceului şi chiar foarte bine, pentru ca în perioada 
când îşi pregătea teza de licenţă – despre sarmaţi – să şi-o perfecţioneze şi să poată întreprinde (pe cont 
propriu) o călătorie în fosta U.R.S.S., cu scopul de a studia vestigiile care-l interesau. Aşa încât, nu a fost o 
surpriză pentru nimeni, când – după absolvirea strălucită a cursurilor universitare (1964) – a fost încadrat la 
Institutul de Arheologie din Bucureşti. Era o nouă etapă în calea aleasă, dar şi o recunoaştere a calităţilor 
amintite. Şi de această dată, la institutul bucureştean, a avut şansa să întâlnească o pleiadă de specialişti 
competenţi, dintre care mulţi l-au onorat nu numai prin consilieri profesionale de înaltă factură, dar şi cu 
prietenia lor: Radu Vulpe şi Ecaterina Dunăreanu-Vulpe, Vladimir şi Hortensia Dumitrescu, Gheorghe şi Petre 
Diaconu, Silvia Marinescu-Bîlcu, Vlad Zirra, Radu Popa, Alexandru Vulpe, Alexandru Păunescu, Emilian 
Popescu, Gheorghe Bichir, Petre Alexandrescu, Bucur Mitrea, Gheorghe Poenaru Bordea, Alexandru Suceveanu, 
Gheorghe Cantacuzino, Constantin Preda, Florin Mogoşanu, Mircea D. Matei, Maria Coja, Petre Roman, Nicolae 
I. Constantinescu, Maria şi Eugen Comşa, pentru a nu aminti decât pe cei care-mi răsar acum din memorie. 
Este adevărat, trebuie să o mărturisesc, cu unii dintre ei nu a avut totdeauna relaţii cordiale, deoarece Mircea 
Babeş – fire „bătăioasă” – se pricepe de minune să-şi creeze şi adversari, chiar dacă, până la urmă, relaţiile 
sale cu aceştia au rămas colegiale. 

Cu dârzenia-i caracteristică, odată ajuns la primul institut de specialitate al ţării, tânărul arheolog a 
început furibund munca dorită şi, de-a lungul anilor care au urmat, traseul său neabătut a fost marcat de o 
succesiune neîntreruptă de şantiere arheologice, comunicări şi publicaţii. Din prima categorie, în primul rând 
trebuie menţionate săpăturile de la Ghelăieşti–Neamţ (1968 şi 1969), Boroseşti–Iaşi (1968–1978) şi Poieneşti–
Vaslui (1979–2000), când se înfiripă legăturile sale cu plaiurile moldave, transformate pe parcurs într-un 
ataşament nezdruncinat. Tot de pe atunci, Mircea Babeş a închegat colaborări şi prietenii cu mulţi colegi de la 
institutul ieşean de specialitate şi muzeele regiunii. Însă, nu trebuie omis că cercetările sale l-au purtat şi în 
alte locuri, cum ar fi Romula–Olt (1965–1970), Fântânele–Teleorman (1965), Enisala–Tulcea (1968–1969), 
Cârlomăneşti–Buzău (1967–1981 şi 2001–2005), Zimnicea–Giurgiu (2000–2004) ş. a. 

Din cea de-a doua clasă, fără a mă opri asupra contribuţiilor sale la manifestările ştiinţifice din ţară, voi 
zăbovi doar la cele de peste hotare, ca invitat special pentru a susţine conferinţe sau ca participant la diverse 
conclavuri de specialitate din Germania (Berlin, 1970, 1979, 1994, 1998, 2000, 2003 şi 2004; Mainz, 1988; 
Leipzig, 1996 şi 2000; Saarbrücken, 1997; Marburg/Lahn, 1981 şi 1998; Frankfurt/Main, 1970 şi 1980; 
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Dresda, 1973; Halle, 1973 şi 1998; Schwerin, 1973; Potsdam, 1983), Grecia (Xanthi, 1984; Atena, 1996), 
Republica Moldova (Chişinău, 1990), Slovacia (Bratislava, 1991), Cehia (Praga, 2006), Italia (Roma, 1993), 
Austria (Klagenfurt, 1999; Viena, 2001), Belgia (Liège, 2001), Ungaria (Budapesta, 2001 şi 2005), Suedia 
(Göteborg şi Stockholm, 2004), Irlanda (Cork, 2005), Bulgaria (Sofia, 1977 şi 2005), Portugalia (Tomar, 
2005) şi multe, multe altele. Peste tot pe unde l-au purtat paşii, cunoaşterea profundă a chestiunilor abordate, 
dar şi dexteritatea în mânuirea limbilor de circulaţie (germană, rusă, franceză şi engleză), i-au asigurat 
preţuirea şi adeseori, din nou – trebuie subliniat – simpatia şi chiar prietenia unora dintre cei mai respectaţi 
savanţi ai domeniului. 

În sfârşit, dacă zăbovim asupra lucrărilor sale ştiinţifice – deşi, chiar şi cele din publicaţiile obişnuite de 
cultură impun prin stil şi o linie riguroasă –, încă de la prima elaborare de anvergură (Noi date privind arheologia şi 
istoria bastarnilor (O fibulă „pomeraniană” descoperită în România), în SCIV, 20, 1969, 2, p. 195–217) au 
fost vădite câteva din caracteristicile care-i vor defini ulterior întreaga sa creaţie: o documentare aproape 
exhaustivă, o viziune istorică largă şi un ascuţit spirit critic. Studiul pomenit poate constitui şi astăzi un model 
în vederea abordării – pornind de la un artefact singular –, a unei întregi problematici arheologico-istorice, dar 
şi pentru însuşirea unui anume spirit care trebuie să anime de la începutul carierei pe tinerii cercetători. A 
continuat pe această cale şi în anii următori a conceput şi tipărit numeroase alte contribuţii însemnate pentru 
istoria veche a ţării noastre, cum ar fi, mi se pare pe nedrept lăsatul în uitare Puncte de vedere relative la o 
istorie a Daciei preromane (SCIVA, 25, 1974, 2, p. 217–244) – unde se face o bine documentată critică a stadiului 
cercetării privitoare la arheologia şi istoria dacilor –, ori încercarea de ordonare a cronologiei aşezărilor dacice 
în Problèmes de la chronologie de la culture géto-dace à la lumière des fouilles de Cîrlomăneşti (Dacia, N. S., 19, 
1975, p. 125–139), sau editarea, cu un amplu studiu introductiv, a volumului al patrulea din operele lui 
Alexandru Odobescu (1976), de altfel răsplătită prin prestigiosul premiu „Perpessicius”, acordat de către 
Muzeul Literaturii Române pentru cea mai bună ediţie critică a anului.  

Mai mult de 20 de ani a lucrat pe şantierul arheologic al staţiunii Poieneşti (jud. Vaslui), explorând nu 
numai cimitirul bastarn, ci şi alte obiective. Alţi zece ani i-au trebuit pentru a epuiza cercetările de la Boroseşti 
(jud. Iaşi). Nenumărate ore de studiu bibliografic sau în muzee, mult efort pentru a analiza datele şi a le 
închega într-o sinteză cu fine şi pertinente interpretări şi, în sfârşit, a dus la bun sfârşit lucrarea – esenţială 
pentru cunoaşterea unui important element alogen pătruns în spaţiul răsăritean geto-dac – Die Poieneşti-
Lukaševka-Kultur. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte im Raum östlich der Karpaten in den letzten 
Jahrhunderten vor Christi Geburt (Bonn, 1993) –, distinsă cu Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române.  

Între apariţia primului său studiu mai amplu şi paginile recente din Istoria Românilor au trecut mai bine 
de trei decenii, în care munca sa a fost intensă şi neîntreruptă. Apreciat în mod deosebit, la recomandarea 
mentorului său Ion Nestor, a devenit bursier Humboldt, sub conducerea profesorului Rolf Hachmann 
(Saarbrücken, 1971–1972). Iarăşi, tot profesorul Ion Nestor a fost cel care l-a călăuzit la început spre obţinerea 
doctoratului, încheiat în anul 1978, sub conducerea lui Dumitru Berciu, după decesul prematur al celui dintâi. 
Teza sa, intitulată Moldova centrală şi de nord în sec. II–I î. e. n., atestă cantonarea cercetărilor sale în acelaşi 
spaţiu moldav, care i-a devenit atât de apropiat. 

După cum se poate observa din cele relatate, ca şi din examinarea Listei de lucrări ştiinţifice, 
preocupările sale au fost concentrate îndeosebi asupra La Tène-ului geto-dac şi primele secole ale erei noi, 
pentru ca în ultima vreme să fie atras de istoria arheologiei româneşti.  

În acelaşi timp, a parcurs treptat şi toate treptele ierarhice, ajungând cercetător ştiinţific principal gr. I 
(1996), pentru ca în ultimul deceniu să se consacre şi activităţii didactice (profesor din 1996), chiar la 
facultatea pe care o absolvise. 

Fire deloc lipsită de conştiinţa propriei valori, Mircea Babeş a primit ca ceva care i se cuvine diverse 
onoruri şi distincţii: membru corespondent al Institutului Arheologic German (1991), membru al Consiliului 
Permanent şi al Comitetului Executiv al Uniunii Internaţionale de Ştiinţe Pre- şi Protoistorice, redactor şef al 
revistei SCIVA, membru al Consiliului Ştiinţific al anuarului Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 
(Frankfurt/Main), preşedinte de onoare al Clubului Humboldt din România ş. a. m. d. 

Foarte sociabil, bun orator, i-a plăcut întotdeauna să fie înconjurat de colegi şi prieteni, mai ales de tineri 
discipoli, pe care i-a încurajat şi sprijinit continuu. Tonusul său permanent optimist, cu nuanţe de ironie, nu 
poate ascunde în totalitate clipele de restrişte şi frământările sufleteşti prin care trece orice om. Însă, Mircea 
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Babeş, neaşteptat de repede, aproape instantaneu, parcă-l vezi cum se încordează şi ia în piept obstacolul ivit, 
de orice natură ar fi acesta. Acum, cu acest prilej, când aniversează 65 de ani, şi când Institutul de Arheologie 
din Iaşi îl sărbătoreşte, atribuindu-i titlul de Membru de Onoare al său, colegii şi prietenii din acest institut – 
suntem siguri, împreună cu numeroşi alţii din aceeaşi urbe sau din ţară – îi urăm ani mulţi sănătoşi şi plini de 
succese alături de familie, cu noi realizări spre binele istoriografiei româneşti şi cu tăria de a continua neobosit 
cu aceeaşi intensitate numeroasele proiecte pe care le întreprinde. 

VIRGIL MIHAILESCU-BÎRLIBA 

MIRCEA BABEŞ – UN REPUTAT SAVANT 

Recomandarea conducerii Institutului nostru ca eu să fiu aceea care să  evidenţiez câteva dintre calităţile 
ştiinţifice pentru care Mircea Babeş să se numere printre membrii de onoare ai Institutului de Arheologie din 
Iaşi mă bucură, cu atât mai mult cu cât de-a lungul anilor  am fost dintre acei colegi moldoveni care au lucrat 
la teme apropiate de cele ale sale în această parte a ţării.  

L-am cunoscut ca bun coleg pe Mircea Babeş, când, preocupat de cunoaşterea descoperirilor din 
Moldova aflate la Iaşi, a apărut în depozitul institutului nostru căutând de zor materialele din săpăturile vechi 
de la Lunca Ciurii efectuate de regretaţii Emilia Zaharia şi Anton Niţu. A fost trimis de profesorul Ion Nestor, 
care a încredinţat eminentului său student o temă deosebit de importantă ce nu fusese încă elucidată de 
puţinele cercetări făcute până atunci. 

Dacă pasiunea pentru istoria veche a României a apărut de timpuriu sau nu, cert este că în timpul 
studiilor universitare a fost atras în mod deosebit de arheologie, încurajat fiind de profesorul Ion Nestor, unul 
dintre acei mari profesori care au introdus concepţii noi în cercetarea ştiinţifică românească, prin abordarea 
unor probleme cu deschidere largă, pentru interpretarea tuturor fenomenelor istorice, în special din pre- şi 
protoistorie. Rămas fidel până astăzi mentorului său, i-a urmat neabătut principiile în activitatea pe care a 
depus-o devenind unul dintre cei mai remarcabili discipoli ai ilustrului profesor. 

Din lista sa de lucrări reiese că Mircea Babeş a abordat de timpuriu problema istoriei dacilor din 
perioada preromană, istoria şi cultura bastarnilor, apoi pe cea a dacilor liberi, migraţiile din epoca romană, 
riturile şi ritualurile funerare etc. 

Atras de la începutul activităţii sale arheologice de studierea primelor migraţii de neam german, anume a 
bastarnilor, era normal ca printre primele cercetări în acest domeniu să se facă în Moldova, unde Radu Vulpe 
şi G. Fedorov au identificat pentru prima dată cultura alogenă Poieneşti–Lukaşeuca. A avut şansa să descopere 
vestigii deosebit de importante începând cu acelea de la Ghelăieşti–Neamţ, Boroseşti–Iaşi, Poieneşti–Vaslui şi 
altele. A scos la lumină, făcându-le cunoscute în ţară şi străinătate, descoperiri unice precum „căţeii de vatră” 
şi fibula pomeraniană de la Ghelăeşti, colierele în formă de coroană de la Ţibucani şi Davideni, fibulele 
Kostrewski H, M şi N, paftalele triunghiulare cu balama de la Boroseşti şi altele. Aceste descoperiri, la care s-
au adăugat cele deja cunoscute prin cercetarea a numeroase aşezări cu elemente bastarnice din stânga şi din 
dreapta Prutului, descoperite prin săpături sistematice sau cercetări de suprafaţă, printre care cele de la Ciurea, 
Botoşana, Lozna, Cucorăni sau Lucaşeuca, Dolineani şi altele de la răsărit de Prut, i-au permis să delimiteze 
aria convenţională de răspândire a acestui grup cultural, prezent pe teritoriul est-carpatic mai bine de o sută de 
ani, elaborând studii importante publicate în reviste de mare circulaţie, Dacia, SCIVA, Memoria Antiquitatis şi 
Bericht der Römisch Germanische Kommission. Deplasările repetate în zonele de origine ale acestor elemente, 
în calitate de fost bursier Humboldt, dar şi de neobosit cercetător în institute şi muzee, i-au facilitat 
posibilitatea să studieze la faţa locului toate aspectele legate de bastarni şi alte neamuri de aceeaşi origine, 
remarcând prin studiul asupra fibulei pomeraniene de la Ghelăeşti, şi a celorlalte vestigii deja amintite, faptul 
că într-o anumită perioadă de la sfârşitul mileniului I î. Hr. s-au produs mari deplasări de populaţii nordice 
spre zone din sud şi est. Pe baza a numeroase documente arheologice a demonstrat că aceste migraţii au pornit 
din locuri şi culturi diferite, s-au  desfăşurat în mai multe etape, pe parcursul a circa două sute de ani, formând 
noi culturi, printre care şi cultura Poieneşti–Lucaşeuca din zona est-carpatică. Rezultatul acestor cercetări 
complexe a fost teza sa de doctorat şi volumul Die Poieneşti-Lukaševska kultur. Ein Beitrag zur 
Kulturgeschichte im Raum östlich der Karpaten in den letzen Jarhunderten vor Christi Geburt, apărut la Bonn 
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în anul 1993 şi distins de Academia Română cu premiul „Vasile Pârvan”. Lucrarea a fost precedată de 
numeroase studii şi articole speciale, care au analizat diferite aspecte, cum ar fi căţeii de vatră, fibulele, 
paftalele şi altele, precum şi cronologia lor, coroborată cu alte descoperiri geto-dacice şi greceşti, studii 
publicate în revistele din ţară şi din străinătate. 

În paralel a făcut cercetări în obiective dacice din perioada preromană, în acest caz în afara Moldovei, 
printre care şi importanta aşezare de la Cârlomăneşti–Buzău, care a oferit argumente să  realizeze pe bază de 
fibule, monede, amfore şi ceramică autohtonă, cronologia relativă a unor aşezări cu specific şi orizonturi 
diferite. S-a referit inevitabil şi la aşezările geto-dacice din Moldova în special de la Barboşi şi dava-ele de pe 
Siret, de la Poiana, Răcătău şi Brad, în care s-au descoperit unele din cele mai importante şi variate materiale 
necesare în realizarea acestui studiu. Cunoscând deja multe din descoperirile de la Cârlomăneşti, printre care 
şi celebrele statuete zoomorfe (SCIVA, 28, 1977) sau rapoartele anuale de şantier, aşteptăm cu interes 
monografia aşezării dacice de pe cetăţuie, prin care autorul va demonstra desigur, cu noi şi temeinice 
argumente, importanţa deosebită a acestui obiectiv, precum şi a civilizaţiei geto-dacice în general, în perioada 
sa de maximă dezvoltare la poalele sudice ale Carpaţilor. Desigur că alături de alte mari aşezări geto-dacice 
din nordul Dunării, printre care Grădiştea, Căscioarele, Piscul Crăsani, Popeşti şi altele, dava de la 
Cârlomăneşti a reprezentat mult timp un centru puternic, un obstacol în calea extinderii puterii romane, în 
această parte a Europei. O preocupare constantă a fost legată de unitatea şi răspândirea geto-dacilor în 
perioada preromană, atât privind partea de nord-est a Daciei în special, cât şi alte părţi ale ţării (vezi Coţofenii 
din Dos), precum şi relaţiile geto-dacilor cu Imperiul Roman înainte de cucerirea romană 

Mircea Babeş a cercetat, de asemenea, problema dacilor liberi şi primele migraţii în spaţiul extracarpatic 
în epoca romană (sarmaţii, goţii). Prin săpăturile de la Reşca–Romula şi cele din necropola daco-romană de la 
Enisala–Tulcea şi altele a adus contribuţii importante la cunoaşterea ritului şi ritualului funerar dacic şi roman. 

Rezultatele cercetărilor sale au fost introduse în Tratatul de Istoria Românilor, vol. I şi în cursurile sale 
universitare, au fost valorificate în numeroase studii publicate în ţară şi străinătate, precum şi în interesante 
comunicări prezentate la numeroase congrese, colocvii, simpozioane şi conferinţe internaţionale desfăşurate în 
mai toate ţările din Europa. 

În calitate de director al Seminarului „Vasile Pârvan” şi de profesor titular de arheologie la Facultatea de 
Istorie, în cadrul Universităţii din Bucureşti, a iniţiat şi conduce proiecte ca cele referitoare la formare şi 
cercetare în arheologie, muzeologie şi protecţia patrimoniului arheologic; Arheologi fără frontiere; 
Dimensiunile europene ale arheologiei în România, teme la care lucrează cu colective de arheologi şi studenţi. 
Participă, în calitate de director sau colaborator, la granturi ale Institutului de Arheologie din Bucureşti, 
Facultatea de Istorie din Bucureşti, Muzeul Naţional, Muzeul Judeţean Buzău şi altele la teme privind 
civilizaţia geto-dacică, în plan fiind realizarea monografiilor Cârlomăneşti–Cetăţuia, Poieneşti–Măgura şi 
Zimnicea–Cetate, o nouă istorie a arheologiei, studii de arheometalurgie etc. Tot alături de studenţi a iniţiat 
arheologia practică, aplicând  noi metode de investigaţie pe teren, organizare de şantier, legislaţie şi teorie, în 
speranţa că muzeele şi institutele de specialitate vor putea avea pe viitor cadre bine pregătite în toate 
domeniile.  

Desigur, Mircea Babeş are încă multe alte realizări care i-au adus recunoaşteri deosebite, printre care şi 
premiul Perpessicius, acordat de Muzeul Literaturii Române şi de revista Manuscriptum pentru cea mai bună 
ediţie critică a anului 1976: Al. Odobescu, Tezaurul de la Pietroasa. A editat, totodată, adăugând o Prefaţă şi 
Note un important volum a lui M. Oppermann, Tracii între arcul carpatic şi Marea Egee; a colaborat la 
Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a Romîniei, ed. C. Preda, şi altele. Ca o recunoaştere a calităţilor sale 
ştiinţifice, a fost cooptat în diverse comisii şi comitete de redacţie, este membru corespondent al Institutului 
Arheologic German, în Consiliul Permanent şi Comitetul Executiv al Uniunii Internaţionale de ştiinţe 
Preistorice şi Protoistorice. 

Bogata sa activitate ştiinţifică desfăşurată cu deosebită pasiune şi competenţă timp de câteva decenii îl 
recomandă astăzi ca pe unul dintre cei mai remarcabili arheologi români din domeniul preistoriei europene. 

Colegii din Institutul de Arheologie din Iaşi îşi exprimă deplina satisfacţie de a fi de acum înainte alături 
de noi ca membru al acestei instituţii, urându-ţi ţie şi familiei multă sănătate, putere de muncă şi noi împliniri 
ca profesor şi ca  cercetător la Institutul de Arheologie din Bucureşti. 

SILVIA TEODOR 
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IOAN MITREA, MEMBRU DE ONOARE 
AL INSTITUTULUI DE ARHEOLOGIE DIN IAŞI 

Expunerea de faţă nu-şi propune alcătuirea biografiei unui coleg şi prieten pe care-l cunosc de jumătate 
de secol, a drumului parcurs de la Căciuleştii din Moldova de sub munte la catedra universitară, nici referirile 
la neamul Mitrea venit din dăruita Mărginime a Sibiului. Am considerat utilă o rememorare a ambianţei anilor 
de formaţie şi relevarea meritelor care-l recomandă pentru atribuirea titlului de membru de onoare al 
Institutului de Arheologie Iaşi.  

Un tânăr coleg de breaslă, care poartă un prestigios nomen – Boldur – şi are ca praenomina Dimitrie Ovidiu, 
a publicat o amplă biografie a omagiatului (Profesorul Dr. Ioan Mitrea la 70 de ani, în Zargidava, VI, Bacău, 
2007, p. 5–30). Activitatea ştiinţifică va fi prezentată de principalul său îndrumător Prof. dr. Dan Gh. Teodor. 

De peste patru decenii, drumurile noastre, reşedinţele au fost diferite, dar au rămas comune preocupările 
devenite parţiale sau exclusive de cercetare a istoriei. Am început studiile universitare când tocmai se 
terminase procesul grupului de studenţi în frunte cu Alexandru Zub, Tiberiu Popescu, Mihalachi Brudiu şi alţii 
care au vrut să organizeze un pelerinaj la Putna cu prilejul aniversării a 500 de ani de la data urcării pe tron a 
lui Ştefan cel Mare; nu se stinseseră ecoul şi mai ales consecinţele pe plan ideologic  a revoluţiei maghiare din 
1956. Victoria diplomatică care a avut drept consecinţă retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul ţării 
noastre nu putea să aibă încă pentru cetăţeni repercusiunile sperate. 

Facultatea de Filologie – Istorie avea un număr de cadre didactice care o scoteau totuşi dintr-o zonă 
cenuşie, lozincardă şi o plasau într-un spaţiu în care era posibilă cercetarea cu rezultate care au putut fi 
admise, în unele domenii şi de ştiinţa istorică a deceniilor ulterioare. Profesori ca Mircea Petrescu-Dîmboviţa 
la Istoria veche a României, Nicolae Gostar la Istoria antică universală, Constantin Cihodariu la Istoria medie 
a României, Nicolae Grămadă la Istorie medie universală, Valerian Popovici la Istoria modernă a României, 
Dimitrie Berlescu la Istoria modernă universală sau asistenţi, precum Gheorghe Platon şi Vasile Neamţu, au 
însemnat mult pentru noi. 
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Aveau maniere diferite de transmitere a cunoştinţelor. Profesorul D. Berlescu care ne-a fost, de asemenea, 
prodecan şi decan, oficia. Adăugirile lui la datele istorice nu se depărtau de zonă. Tonul era corespunzător – 
adeseori grav. Ex. „Războiul întoarce şirul normal al lucrurilor şi evenimentelor. În timp de pace copiii îşi 
înmormântează părinţii. Războiul poate avea drept consecinţe şi cea mai mare nenorocire părinţii să 
supravieţuiască copiilor” sau vorbind de Congresul de Pace de la Berlin (1878), cancelarul Bismark declarase 
că în desfăşurarea Congresului nu doreşte decât să aibă rolul unui samsar cinstit. Rezultatele finale ale 
Congresului au justificat remarca unora „că nu există samsar cinstit”. 

Moş Ciho avea un curs informat, bogat pentru Moldova care era rostit însă, de obicei, monoton. Doar la 
Ştefan cel Mare răzeşul se vedea părtaş la victoriile ştefaniene şi chipul îi devenea radios, prindea tonuri mai 
înalte. 

Valerian Popovici pleda. Revoluţia de la 1848 în Transilvania atât de complexă a însemnat o culme. Se 
simţea afecţiunea Profesorului pentru Avram Iancu, participarea la tratative, la lupte, la trista perioadă când 
mintea lui Avrămuţ rătăcea. Vorbea cu admiraţie de Tache Ionescu, „Tăchiţă Gură de aur”. 

Profesorul Nicolae Grămadă, în momentele sale bune, când nu era copleşit de idei nihiliste şi nu 
dominau intenţiile ironice, ne îndemna către cultură (vizitarea pinacotecii, participări la conferinţe cu teme 
culturale, spectacole de teatru etc.). 

Cursurile de Istorie veche aduceau cele mai multe noutăţi iubitorilor de istorie. Pe malurile Nilului, pe 
Akropolis, prin gândirea, arta, arhitectura şi acţiunile lumii elenice, pe drumul Romei de la mica cetate la 
marele Imperiu am fost conduşi de un tânăr profesor Nicolae Gostar – format în şcoala clujeană (Naum – 
Bezdechi – Daicoviciu). Zăbovea uneori asupra portretelor de femei de la Micene, asupra personajelor 
feminine din istorie (Hatsepsut, Cleopatra, Zenobia). Cursul bine informat, prezentat liber (conferinţă), cu 
privirea spre auditor, chipul plăcut al conferenţiarului făceau orele agreabile. La cursurile speciale, mai ales 
Epigrafia, puteau fi remarcate vocaţia şi principala sa pasiune. S-ar fi putut autodefini ca un personaj terentian. 

În sfârşit, Profesorul Mircea Petrescu-Dîmboviţa, înalt, slab, cu ochelari indicând ceva dioptrii, cu un aer 
aparent depărtat de cele pământene, avea aspectul cel mai apropiat de chipul imaginat de elevi pentru 
profesorul universitar. O deplasare în străinătate – eveniment rar în 1958 – i-a sporit şi mai mult prestigiul. 
Unele cursuri ale sale nu excelau prin claritate şi scria pe tablă mai ales cuvintele uşoare (Glina, Cucuteni) şi 
nu cele precum denumirile glaciaţiunilor, rămase amuzament pentru lecturi ulterioare ale studentului evoluat. 

Cercul ştiinţific şi şantierul arheologic dădeau întreaga măsură a profesorului. Perieghezele, viaţa de 
şantier ca părtaş neprivilegiat, relevarea amănuntului semnificativ, responsabilitatea celui care atacă un 
obiectiv, lupta pentru valorificarea corespunzătoare cu prudenţa ştiinţifică obligatorie se numărau între 
elementele care contribuiau la prestigiul Profesorului.  

Am avut şi cadre didactice care trăiau istoria. Erau unii Profesori domni în înţelesul integral al 
termenului. Departe de a minimaliza contribuţia şi prestaţia altor cadre didactice.  

Seminariile cu viitorul Profesor şi Academician Gheorghe Platon, maestru în logica istorică, şi exegeza 
unor documente şi reconstituirea documentată a istoriei economice a Moldovei în epoca feudală cu profesorul 
Vasile Neamţu au fost de mare utilitate.  

Am fost aşadar o generaţie dacă nu fericită, cel puţin care a beneficiat de o bună instrucţie şi lipsurile 
erau mai ales din spaţiul informaţiei. Am beneficiat de excursii de studii în ţară la cele mai importante 
obiective arheologice şi istorice. 

Cât priveşte cursurile cu tentă şi direcţie politică (ex. Istoria URSS) încă lăsau suficiente ore din cele 
40–45 săptămânale şi a unui parcurs pe cinci ani pentru a completa cunoştinţele cu lucrările accesibile în 
biblioteci. 

Mulţi colegi lasă utile însemnări unor reconstituiri istorice de dimensiuni variabile şi menţionăm aici 
într-o ordine alfabetică: Dumitru Agachi, Alexandru Artimon, Vasile Câmpeanu, Constantin Cloşcă, Constantin 
Dobreanu, Constantin Eminovici, Gheorghe Florescu, Dumitru Ivănescu, Mihai Rachieru, Mircea Stoia. La 
care se adaugă distinşi profesori în licee, inspectori etc. 

Ce ar fi de reamintit cu acest prilej despre anul nostru? Solidaritatea în activităţile „voluntare”, patriotice 
care se terminau vesel, la fel ca şi unele examene reuşite în procent important, o întrecere stimulativă. 
Majoritatea căminişti, ne cunoşteam bine cu cei de la alte facultăţi, ne anunţau de anumite cursuri sau 
prelegeri care meritau a fi audiate: Eminescu la „Moş” Agavriloaie, Goethe la Al. Dima, unele prelegeri la 
Prof. E. Stere sau Th. Simenschi. 
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Ioan Mitrea era între cei care veniseră la Facultate să înveţe, în sens larg. Lua notiţele complete, 
parcurgea bibliografia prescrisă. A înţeles că nu se poate face performanţă urmând secţia Istorie – Română şi 
s-a transferat la grupa de Istorie a României. 

Practica pe şantierele arheologice a început-o cu vacanţa anului I – 1959 – la Bâtca Doamnei–Piatra 
Neamţ, cercetări arheologice conduse de prof. Nicolae Gostar. A devenit şeful cercului de Istorie îndrumat de 
prof. M. Petrescu-Dîmboviţa şi s-a orientat către perioada Formării limbii şi poporului român. A pregătit 
lucrarea de licenţă cu această temă sub conducerea efectivă a dr. Dan Gh. Teodor. 

Desigur oportunităţile unei generaţii sunt diferite, liberul arbitru poate deţine un procent important în 
croirea/proiectarea şi desfăşurarea unor destine individuale.  

Ioan Mitrea a luptat, a depus o muncă asiduă, a avut comportamentul, a direcţionat calităţile sale pentru 
a se realiza ca individ, ca cercetător, dascăl, om de conducere şi acţiune. După absolvire a început cariera 
universitară la Institutul Pedagogic de 3 ani Iaşi, mutat la scurt timp la Bacău. Doctoratul i-a prilejuit contacte 
directe cu şcolile de istorie de la Bucureşti (Prof. Ioan Nestor, Prof. Gh. Ştefan) şi Cluj (Prof. Kurt Horedt). 

A fost asistent, lector, prodecan şi decan al Facultăţii de Istorie a Institutului de 3 ani de la Bacău, 
desfiinţat în 1975. A avut apoi o activitate în domeniu muzeistic – director al muzeului Judeţean de Istorie 
Bacău şi apoi iarăşi cadru didactic universitar şi de liceu. 

În tot acest timp a desfăşurat o prodigioasă activitate ştiinţifică: săpături arheologice, cercetări 
arhivistice, studii de istoriografie şi de istoria culturii în general. Preocuparea centrală a rămas în sfera istoriei 
secolelor VI–X, întocmirea monografiei despre staţiunea Davideni (Comunităţi săteşti la est de Carpaţi în epoca 
migraţiilor. Aşezarea de la Davideni din secolele V–VIII, Piatra Neamţ, 2001) încununând aceste eforturi. 

A fost răsplătit cu numeroase premii, între care şi cel al Academiei Române. 
Migraţiile periodice a preocupărilor prin publicarea unor lucrări care evadau din secolele a căror istorie 

l-au consacrat erau o comandă socială la care a trebuit să răspundă. La fel şi bogata activitate publicistică. 
Istoria nu este doar a istoricilor (şi nu doar pentru istorici). 

Bacăul important prin industria sa şi centru sportiv performant a devenit şi un centru cultural cu un 
învăţământ de calitate şi graţie colegului Ioan Mitrea, continuator în anumite zone al lui Iulian Antonescu. 

Prin acordarea titlului de membru de onoare al Institutului de Arheologie Iaşi omagiem aşadar un 
arheolog, un istoric, un pedagog cu rezultate de excepţie în domeniile profesate. 

Ioane îţi dorim sănătate, spre bucuria ta şi a familiei, a tuturor celor care-ţi preţuiesc munca şi 
rezultatele. 

La Mulţi Ani ! 

SILVIU SANIE 

IOAN MITREA: REPERE ALE ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICE 

În aceste momente deosebite pentru instituţia noastră şi pentru cel căruia i se decernează astăzi titlul de 
membru de onoare al Institutului de Arheologie din Iaşi, îmi este deosebit de plăcut să evidenţiez activitatea 
ştiinţifică a unui cercetător de elită, un destoinic profesor şi un remarcabil muzeograf şi, dincolo de toate 
acestea, un vechi şi constant prieten şi colaborator. 

A vorbi despre activitatea ştiinţifică a unui cercetător care, timp de aproape patru decenii şi jumătate s-a 
dăruit cu pasiune şi onestitate profesiunii de a căuta şi descoperi adevăruri din trecutul îndepărtat este, fără 
îndoială, o întreprindere relativ facilă, de vreme ce acesta are o zestre impresionantă de realizări acumulată cu 
migală timp îndelungat. Din această bogată zestre spirituală voi încerca să creionez mai ales aportul pe care 
Ioan Mitrea l-a adus la clarificarea unor fundamentale aspecte ale istoriei noastre străvechi. 

Aş vrea însă de la început să menţionez faptul că, încă de la absolvirea Facultăţii de Istorie din Iaşi, Ioan 
Mitrea s-a orientat cu prioritate spre cercetarea mileniului I d. Hr., perioadă care, în preajma anilor '60 era încă 
deficitară în ceea ce priveşte cuantumul vestigiilor scoase la iveală şi a investigaţiilor arheologice, dar şi al 
numărului arheologilor implicaţi în studierea ei. Desigur, a fost o alegere fericită pentru Ioan Mitrea, dar şi 
pentru cercetarea arheologică a regiunilor de la est de Carpaţi, cu atât mai mult cu cât, în decursul anilor care 
au urmat, numărul specialiştilor în domeniu a continuat din nefericire să rămână destul de redus,  pentru 
regiunile menţionate, ca de altfel şi pentru altele din restul ţării. 
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În legătură cu opţiunea profesională a colegului Ioan Mitrea îmi face de asemenea plăcere să amintesc 
că, încă de la debutul activităţii sale ştiinţifice, am colaborat împreună, săpăturile arheologice întreprinse în 
aşezarea medievală timpurie de la Lozna–Botoşani, din 1963, constituind un început fructuos soldat cu 
frumoase rezultate, pe care le-am şi valorificat amândoi publicându-le în revista Arheologia Moldovei. Acesta 
este şi primul articol ştiinţific tipărit de sărbătoritul de astăzi. În perioada imediat următoare am efectuat 
împreună săpături arheologice în obiectivele de la Mănioaia-Costişa, jud. Neamţ, şi de la Oituz, jud. Bacău, 
rezultatele obţinute fiind publicate în revista Carpica. În decursul anilor Ioan Mitrea a participat temporar, ca 
un membru cu bune contribuţii, pe şantierele arheologice pe care le-am condus la Botoşana–Suceava, Fundu–
Herţei–Botoşani sau de la Arsura–Vaslui. De asemenea, împreună am efectuat un stagiu de cercetare pe 
şantierul arheologic de la Hansca–Ialoveni din Republica Moldova. 

Fireşte, Ioan Mitrea nu s-a mărginit doar la aceste colaborări, ci a iniţiat şi condus personal de-a lungul 
anilor săpături arheologice de amploare, sondaje sau săpături de salvare în numeroase obiective, dintre care 
trebuie amintite în primul rând, pentru valoarea rezultatelor obţinute, pe cele de la Izvoare–Bahna şi 
Davideni–Neamţ, Bacău–Curtea Domnească, Ştefan cel Mare, Onceşti şi Damieneşti-Bacău sau Câmpineanca 
şi Oreavu-Vrancea. Ca urmare a acestor numeroase cercetări de teren a scos la iveală bogate vestigii din 
primul mileniu al erei creştine, unele de o valoare inestimabilă pentru înţelegerea unora din aspectele 
procesului de formare a limbii şi a poporului român. Putem aprecia, fără teama de a exagera, că cercetările 
întreprinse ani de zile de către Ioan Mitrea în regiunile centrale ale Moldovei şi nu numai, constituie un 
exemplu de investigare arheologică, din nefericire urmat astăzi de prea puţini dintre cei chemaţi să descifreze 
taine ale trecutului nostru îndepărtat. 

Rezultatele cercetărilor efectuate cu privire la perioada secolelor VI–IX, cu deosebire în regiunea 
centrală a Moldovei, au fost utilizate exhaustiv în teza sa de doctorat, susţinută la Universitatea din Cluj-
Napoca sub conducerea profesorului Kurt Horedt (din comisia căreia am făcut şi eu parte), publicată în anul 
1980, constituind un reper pentru continuarea studierii procesului de etnogeneză românească în aceste părţi ale 
spaţiului carpato-dunărean. În activitatea sa de a investiga istoria primului mileniu d. Hr. Ioan Mitrea şi-a 
extins de-a lungul anilor aria tematică şi cronologică efectuând săpături arheologice în aşezări şi cimitire 
aparţinând civilizaţiei carpice din secolele II–III şi a civilizaţiei daco-romanice din secolele IV–V, precum 
sunt cele de la Cîrligi–Filipeşti, Borşeni, Damieneşti şi altele. S-a ocupat cu bune rezultate şi de unele 
probleme de numismatică, implicându-se în recuperarea şi valorificarea tezaurelor de la Muncelul de Sus şi 
Măgura, iar când a fost cazul nu a precupeţit să-şi îndrepte cercetările şi în domeniul preistoriei şi chiar a 
evului mediu, publicând unele articole bine documentate şi interesante. A studiat astfel o paletă relativ largă 
de aspecte punând în valoare vestigii valoroase, formulând judecăţi de valoare şi concluzii convingătoare, care 
l-au impus în timp ca unul dintre cei mai activi şi avizaţi cercetători din domeniul arheologiei evului mediu 
timpuriu de la noi din ţară şi de peste hotare. 

Fără îndoială, cele mai temeinice contribuţii le-a adus Ioan Mitrea prin intermediul cercetărilor 
întreprinse într-o serie de obiective remarcabile prin datele oferite ca cele, de exemplu de la Izvoare–Bahna şi 
mai ales de la Davideni-Neamţ. Referitor la cele două obiective menţionate (cel de la Davideni cercetat în 
întregime) trebuie scos în evidenţă faptul că au pus la dispoziţia specialiştilor un număr considerabil de 
vestigii, unele unicat şi de o valoare ştiinţifică inestimabilă. Monografia aşezărilor cercetate la Davideni-
Neamţ, pentru care autorul ei a fost răsplătit cu premiul Academiei Române, Eudoxiu Hurmuzaki în anul 2002 
(în atribuirea căruia m-am implicat şi eu prin întocmirea referatului de recomandare solicitat de înaltul for 
ştiinţific), poate fi considerată un model de valorificare a unor ample cercetări arheologice, contribuţiile aduse 
de această monografie fiind indispensabile înţelegerii procesului de continuitate autohtonă, a cunoaşterii 
trăsăturilor esenţiale ale civilizaţiei romanice de tip Costişa–Botoşana–Hansca, a consecinţelor reieşite din 
contactele dintre autohtoni şi migratori (în special slavii) şi nu în ultimul rând, a influenţelor benefice primite 
din partea civilizaţiei romano-bizantine şi bizantine. 

Cercetând cu rigoare situaţia etno-demografică, social-economică şi spirituală a unei largi zone 
geografice din părţile răsăritene ale foste Dacii nord-dunărene, Ioan Mitrea a oferit largi posibilităţi de a 
înţelege mai bine profundele prefaceri care au avut loc în sânul societăţii locale într-o perioadă istorică 
deosebit de tulbure, afectată direct, cu nefaste consecinţe, de marile migraţii dinspre răsăritul Europei. 
Concluziile cercetărilor sale trebuiesc astfel în mod obligatoriu coroborate cu cele reieşite din investigaţiile 
întreprinse în restul ţinuturilor carpato-nistriene şi integrate problematicei generale a procesului de etnogeneză 
românească, raportat întregului teritoriu carpato-dunăreano-pontic. 
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În ansamblul cercetărilor întreprinse pentru studierea mileniului I d.Hr. Ioan Mitrea a pus astfel în 
circuitul ştiinţific, prin intermediul unor temeinice studii, noi şi interesante vestigii de factură bizantină şi de 
asemenea unele în legătură cu difuzarea aici a creştinismului în sânul comunităţilor autohtone, aducând utile 
contribuţii la mai buna cunoaştere a unor fenomene de spiritualitate deosebit de interesante cu o profundă 
semnificaţie în derularea procesului de formare a limbii şi poporului român. 

Dincolo de preocupările constante referitoare la arheologia şi istoria perioadei marilor migraţii din 
mileniul I d.Hr., Ioan Mitrea s-a remarcat şi ca un competent muzeograf, contribuind cu succes la organizarea 
unor expoziţii de arheologie vernisate în ţară şi peste hotare. Concomitent, s-a implicat şi într-o susţinută 
activitate de popularizare a rezultatelor cercetărilor arheologice şi istorice şi de evidenţiere a contribuţiilor 
unor cunoscuţi savanţi din domeniul istoriei vechi, precum Vasile Pârvan, Ion Nestor, Mircea Petrescu-
Dîmboviţa, Dumitru Protase şi alţii. 

Apreciind corect importanţa valorificării contribuţiilor din domeniul arheologiei şi istoriei şi a atragerii 
către studiul trecutului nostru a tinerii generaţii, Ioan Mitrea a contribuit sau iniţiat apariţia unor reviste 
precum Anuarul Liceului Ferdinand I  din Bacău, dar mai ales a revistei Zargidava, care de câţiva ani a 
devenit una din apreciatele reviste de specialitate. 

Devotat profesiunii alese, Ioan Mitrea a considerat constant că rezultatele obţinute trebuiesc incluse, 
integral şi în timp util, în circuitul ştiinţific, pentru a putea constitui reale temeiuri de clarificare a unora din 
aspectele istorice mai puţin cunoscute sau pentru încercări de reconstituire a realităţilor din vremurile trecute, 
cât mai aproape de adevăr. Numărul considerabil al cărţilor, studiilor şi articolelor tipărite de Ioan Mitrea, de-a 
lungul anilor, însumând aproape 200 de titluri, la care se adaugă alte zeci de articole de popularizare, este 
elocvent în a demonstra demersul pe care autorul lor şi l-a propus încă de la început ,dedicându-se cu pasiune, 
deplină responsabilitate şi competenţă studierii unei perioade istorice deosebit de complexă şi de o importanţă 
covârşitoare pentru înţelegerea corectă a destinului unui popor. 

Contribuţiile aduse, timp de aproape patru decenii şi jumătate, de Ioan Mitrea la clarificarea unor 
interesante şi încă puţin cunoscute până la el aspecte de ordin social-economic, etno-demografic şi cultural din 
perioada secolelor IV–X d.Hr. alcătuiesc astăzi o zestre ştiinţifică valoroasă, pusă cu generozitate la dispoziţia 
specialiştilor români şi de peste hotare, care nu vor putea investiga, cu rezultatele dorite perioada de timp 
menţionată, fără a apela constant şi a se întemeia pe rezultatele obţinute de cercetătorul băcăuan. 

Închei, adresându-mă direct, stimate coleg şi prieten Ioan Mitrea cu urarea de a trăi mulţi ani, cu 
sănătate, cu noi împliniri, manifestând aceeaşi putere de muncă, entuziasm şi dragoste pentru trecutul 
îndepărtat, spre binele şi progresul istoriografiei româneşti. Aceleaşi urări de mulţi ani, de sănătate şi de 
realizări le adresăm întregii tale familii. 

DAN GH. TEODOR 

 



 

VOLKER BIERBRAUER LA 65 DE ANI 
(Volker Bierbrauer zu seinem fünfundsechzigsten Geburtstag) 

În luna septembrie 2005 prof. dr. Volker Bierbrauer a sărbătorit cea de a 65-a aniversare a zilei sale de 
naştere, prilej cu care Institutul de Arheologie din Iaşi al Academiei Române a hotărât să celebreze evenimentul 
printr-un medalion în revista Arheologia Moldovei1. Iniţiativa institutului din Iaşi a fost determinată de 
personalitatea şi opera ştiinţifică a sărbătoritului, de prezenţa constantă a realităţilor arheologice româneşti în 
preocupările sale, precum şi de colaborările indelungate şi fructuoase cu arheologii din România. 

Volker Bierbrauer s-a născut la 19 martie 1940 în localitatea Kirn din landul Rheinland-Pfalz, într-o 
familie originară din Saarland. Tatăl său, medicul veterinar dr. Max Bierbrauer era căsătorit cu Berta, născută 
Bickelmann. În anul 1945, după încheierea celei de a doua conflagraţii mondiale, tatăl se afla în prizonierat, 
iar fiul împreună cu mama locuiau în zona pe atunci de ocupaţie franceză Saarland. În anii 1947–1961 
urmează toate cursurile obligatorii preuniversitare (de la şcoala primară până la ultima clasă de liceu) mai întâi 

1 Majoritatea informaţiilor referitoare la persoana omagiatului utilizate la realizarea acestui medalion mi-au fost 
puse la dispoziţie de către prof. dr. Bernd Päffgen de la Institut für Vor- und Frühgeschichte und Provinzialrömische 
Archäologie der Ludwig-Maximilians-Universität München, căruia îi aducem sincere mulţumiri. De altfel, aceeaşi informaţie 
am regăsit-o în G. Ulbert, B. Päffgen, Volker Bierbrauer als Forscher und Lehrer, în: B. Päffgen, E. Pohl, M. Schmauder 
(Hrsg.), Cum grano salis. Beiträge zur europäischen Vor- und Frühgeschichte. Festschrift für Volker Bierbrauer zum 65. 
Geburtstag, Likias Verlag, Friedberg 2005, p. 19–21. O foarte scurtă notă biografică a apărut anterior şi în: J. Filip (Hrsg.), 
Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas, Band III – Addenda, Praga 1998, p. 37. Medalionul de 
faţă este însoţit şi de lista completă a lucrărilor publicate de Volker Bierbrauer în anii 1965–2006, întocmită de dr. Katharina 
Bierbrauer şi prof. dr. Bernd Päffgen. 
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la Volksschule din Heiligenwald bei Neukirchen şi apoi din Köllerbach, după care se mută la Gymnasium din 
Völklingen (toate trei situate în Saarland) şi din 1956 la Zinzendorf-Gymnasium din Königsfeld în 
Schwarzwald (Baden-Würtemberg), pe care l-a absolvit în 1961. 

În acelaşi an începe studiile la Universitatea din Saarbrücken. Iniţial a ales ca domenii principale de 
studiu istoria şi germanistica, dar foarte curând şi-a schimbat opţiunea, preferând arheologia, atras fiind de 
cursurile şi seminariile tânărului profesor Rolf Hachmann, care în 1959 preluase ca Ordinarius postul rămas 
vacant (după plecarea lui Vladimir Milojčić la Heidelberg) la Institut für Vor- und Frühgeschichte und 
Vorderasiatische Archäologie al Universităţii din Saarbrücken. Începând cu semestrul de iarna 1963/64 
spcialitatea principală de studiu a devenit preistoria şi protoistoria, astfel încât în perioada 1962–1964 
participă la şantierul şcoală din staţiunea gallo-romană de la Hochscheid/Hunsrück (Rheinland-Pfalz), precum 
şi la săpăturile arheologice de la Kamid-el-Loz din Liban. 

Pentru transferul la o altă universitate, obligativitate tradiţională şi benefică în sistemul universitar 
german, Volker Bierbrauer se înscrie în 1964 la Institut für Vor- und Frühgeschichte und Provinzialrömische 
Archäologie de la Ludwig-Maximilians-Universität din München. Aici a avut posibilitatea să continuie şi să 
încheie studiile de preistorie şi protoistorie cu J. Werner, de istoria evului mediu cu L. Böhm şi J. Spörl şi de 
arheologie a Orientului Apropiat cu B. Hrouda. Lucrarea de doctorat cu tema „Die ostgotischen Grab- und 
Schatzfunde in Italien” a fost susţinută în semestrul de vara din anul 1969 (Schriftenverzeichnis nr. 14). Tot în 
aceşti ani a cunoscut pe viitoarea soţie Katharina, care studia istoria artei medievale şi a promovat doctoratul 
în 1972 la Florentine Mütherich cu o disertaţie despre ornamentica manuscriselor medievale timpurii2. 

Volker Bierbrauer a îndeplinit încă din perioada studiilor (1966) activităţile unui „asistent ştiinţific”, 
funcţie pe care a ocupat-o apoi oficial în perioada 1970–1978. Din 1966 a preluat şi conducerea săpăturilor 
arheologice din importanta staţiune de la Invillino/Friaul (nordul Italiei), care vor constitui şi tema lucrării de 
habilitare susţinută în primăvara anului 1977, Invilliono – Ibligo. Spätantike und frühes Mittelalter, publicată 
ulterior în două volume (Schriftenverzeichnis nr. 46 şi 48). După această promovare, în 1978 a fost cooptat în 
Consiliul ştiinţific al institutului care l-a consacrat şi în care se afla de 14 ani; aici a cunoscut toate bucuriile 
promovărilor, de la statutul de student până la acela de profesor. Relativ în foarte scurt timp, la sfârşitul anului 
1979, obţine prin concurs postul de Ordinarius la Institut für Vor- und Frühgeschichte der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (începând cu 1980). Vreme de un deceniu a reuşit sa poziţioneze 
institutul din Bonn drept un centru de excepţie pentru studiul antichităţii târzii şi al evului mediu timpuriu în 
Europa, determinând un aflux fără precedent de tineri studioşi, astfel încât spaţiul institutului a devenit cu totul 
neîncăpător pentru numărul mereu în creştere al studenţilor. 

În 1990 profesorul Bierbrauer revine la München, la acelaşi institut la care îşi încheiase studiile, 
promovase doctoratul şi obţinuse habilitarea, de data aceasta ca Ordinarius, cu misiunea evidentă de a 
continua tradiţia strălucită a înaintaşilor săi. De la înfiinţarea sa în anul 1935, Institutul de preistorie şi 
protoistorie al Universităţii din München avusese la conducerea sa trei reprezentanţi remarcabili ai şcolii 
germane de arheologie: Hans Zeiß (1935-1944), Joachim Werner (1946–1974) şi Georg Kossack (1975–
1988). În aceste condiţii, ocuparea postului de la Universitatea din München însemna pentru Volker 
Bierbrauer nu numai o onoare deosebită, ci şi o enormă responsabilitate. Pentru un interval de doi ani (2001–
2003) a îndeplinit funcţia de decan al Facultăţii de filosofie, în cadrul căreia funcţiona şi Institut für Vor- und 
Frühgeschichte und Provinzialrömische Archäologie, la conducerea căruia se afla din 1990. Din 2004 şi până 
în 2006, când a devenit Professor Emeritus, a făcut parte din Senatul Universităţii din München. 

Începând din 1980 şi până în 2006, aşadar pe parcursul a mai bine de un sfert de veac, profesorul Volker 
Bierbrauer s-a dăruit noilor generaţii de studenţi, transmiţându-le ceea ce el primise în perioada studiilor de la 
eminenţii săi profesori, mai întâi de la Rolf Hachmann la Saarbrücken şi apoi de la Joachim Werner la 
München, precum şi tot ceea ce acumulase prin propria activitate la catedră şi în munca de cercetare. Astfel, el 
a îndrumat un mare număr de studenţi de la Universităţile din Bonn şi München, formându-i ca viitori dascăli 
şi specialişti în domeniul arheologiei şi acordându-le promovarea prin doctorat (21 persoane) şi în anii din 
urmă şi prin masterat (48 persoane). Lista cu această evaluare se opreşte la anul 2005, aşa încât ea va trebui 
completată cu numele celor promovaţi ulterior datei menţionate3. Unii din tinerii promovaţi de Volker 
Bierbrauer au devenit între timp reputaţi specialişti, bine cunoscuţi şi apreciaţi în arheologia germană şi 
europeană, iar alţii se află şi ei în mod evident pe calea consacrării. A spune că ţi-ai făcut studiile şi ai 
promovat la prof. Bierbrauer este o adevărată carte de vizită şi o excelentă recomandare. 

2 K. Bierbrauer, Die Ornamentik frühkarolingischer Handschriften aus Bayern. Bayer. Akad. d. Wiss., Phil.-Hist. 
Kl., Abhandlungen N.F. 84, München 1979. 

3 Vezi nota 1, Festschrift Bierbrauer, p. 15–18. 
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Activitatea la catedră a însemnat pentru prof. Bierbrauer o dăruire totală pentru formarea generaţiei 
tinere de arheologi, cursuri şi seminarii de înaltă ţinută şi numeroase ore de convorbiri individuale pregătitoare 
cu studenţii şi doctoranzii. Punctele sale forte au fost angajamentul nelimitat şi responsabilitatea maximă 
pentru reuşita actului didactic, pregătirea profesională de excepţie şi metodologia cea mai adecvată de 
transmitere a cunoştinţelor. Toate aceste calităţi, eforturile perseverente şi criteriile după care s-a călăuzit în 
desfăşurarea procesului educaţional universitar au făcut din Volker Bierbrauer un dascăl ilustru al generaţiei 
sale, care a ştiut să continue în modul cel mai fericit şi profitabil pentru breaslă, dar şi pentru ştiinţa 
arheologică în general, tradiţia strălucită a învăţământului german în domeniu. 

Contribuţiile sale ştiinţifice în domeniul arheologiei, remarcabile şi unanim recunoscute, se referă la 
arheologia şi istoria întregului continent european, începând cu epoca Latènului târziu şi până în perioada 
carolingiană. El abordează aspecte diverse şi de importanţă majoră, cum ar fi mişcările demografice de 
amploare cunoscute în istoriografie sub numele de epoca marilor migraţii, procese de aculturaţie şi de 
etnogeneză care au determinat în final o completă restructurare demografică a Europei, unele fenomene 
sociologice, aşezarea populaţiilor vechi germanice în diferite provincii ale Imperiului roman, trecerea de la 
antichitatea târzie spre evul mediu timpuriu, răspândirea treptată a creştinismului pe toată întinderea 
continentului sau istoria ornamenticii şi a stilurilor, inclusiv pictura cărţilor vechi. Este un diapazon larg de 
teme, uneori de o mare complexitate şi foarte dificile, pe care le-a tratat de fiecare dată cu o înaltă competenţă. 

Lista lucrărilor publicate, inserate cronologic în ordinea anilor de apariţie, scoate în evidenţă cu fidelitate 
zonele tematice de interes, pe etape, ale prof. Bierbrauer de-a lungul anilor. În mod evident, cea mai mare 
atenţie a fost acordată Italiei, mai ales regiunilor din nordul ei. Această întâietate a fost vizibilă de la primele 
studii publicate şi s-a menţinut constant pe aceeaşi poziţie până în prezent, fapt confirmat de studiile 
numeroase asupra realităţilor arheologice din Italia (unele de mare întindere) publicate cu regularitate de-a 
lungul timpului. De asemenea, faptul că toate cele trei volume publicate până acum (primul ca teză de 
doctorat, iar celelalte două pentru habilitare) tratează tot antichităţi din Italia vine să confirme prioritatea 
absolută acordată acestui spaţiu. Dar „tematica italiană” a fost extinsă adesea şi în zonele învecinate aflate mai 
la nord, în Austria şi Bavaria, întrucât fenomenele tratate nu se opreau la graniţa italiană, ci se manifestau în 
toate regiunile Alpilor (Alpenraum). 

Cea de-a doua problemă majoră cercetată şi rămasă ani mulţi pe agenda de lucru a profesorului 
Bierbrauer a fost arheologia şi istoria populaţiilor gotice de la începuturi şi până la regatul vizigotic din 
Spania. Tema i-a dat prilejul să se apropie mai mult de arheologia epocii migraţiilor din România şi să cunoască 
mai în detaliu îndeosebi descoperirile referitoare la deplasarea şi aşezarea temporară a goţilor în teritoriile 
româneşti de astăzi. El a avut legături strânse mai ales cu unii colegi de la institutele de arheologie din Bucureşti şi 
Iaşi ale Academiei Române. De asemenea, în anul 1980 a participat la simpozionul româno-vestgerman de 
istorie şi arheologie organizat la Piatra Neamţ şi Iaşi de Institutul de istorie şi arheologie „A. D. Xenopol” din 
Iaşi împreună cu Institut für Vor- und Frühgeschichte und Vorderasiatische Archäologie al Universităţii din 
Saarbrücken4. Interesul constant pentru descoperirile arheologice româneşti a determinat şi organizarea unor 
călătorii de studii în România pentru mai mulţi dintre doctoranzii săi de la Universitatea din München. 

Activitatea laborioasă didactică şi de cercetare desfăşurată la Universităţile de mare prestigiu din Bonn 
şi München i-au adus o binemeritată recunoaştere în Germania şi în multe alte ţări europene. În 1983 devine 
membru al Institutului Arheologic German. Două instituţii italiene, Accademia Roveretana degli Agiati şi 
Deputazione di Storia Patria per il Friuli îl cooptează în rândurile sale ca membru corespondent. În perioada 
1993–2002 este membru în Steering Committee of the European Science Foundation pentru importantul 
proiect de cercetare „The Transformation of the Roman World”. De asemenea, este membru în „Kommission 
zur Erforschung von Sammlungen archäologischer Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa” şi 
preşedinte al „Internationale Bewertungskommission (wissenschaftlicher Beirat) für das traditionsreiche 
Römisch-Germanische Zentralmuseum in Mainz”. În februarie 2005 este ales membru plin al Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften5, iar după numai câteva luni (mai 2005) devine preşedinte al Kommission zur 
Vergleichenden Archäologie römischer Alpen- und Donauländer (fosta Kommission zur archäologischen 

4 I. Ioniţă, Geto-dacii în context european. Simpozion româno-vestgerman de istorie şi arheologie. Anuarul Institutului 
de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” XIX, 1982, p. 892–894. 

5 Un portret al profesorului Volker Bierbrauer cu prilejul alegerii sale ca membru al Academiei Bavareze de Ştiinţe 
a fost publicat la rubrica ‚Würdigung der neuen Mitglieder’ în Jahrbuch der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
2005 (2006), p. 159–160. 
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Erforschung des spätrömischen Raetien) a aceleiaşi Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München. 
Semnificativă ni se pare în acest caz şi constatarea că aceleaşi personalităţi care au câştigat riguroasa selecţie 
pentru ocuparea postului de Ordinarius la Institut für Vor- und Frühgeschichte de la Universitatea din 
München (J. Werner – G. Kossack – V. Bierbrauer) au fost desemnaţi ulterior să conducă şi destinele prestigiosului 
institut de cercetare al Academiei Bavareze. 

Poziţia de Emeritus al Universităţii din München nu aduce profesorului Volker Bierbrauer şi liniştea 
binemeritată după o viaţă dăruită muncii, învăţământului şi cercetării, în atmosfera căreia să realizeze cu 
sentimente de mulţumire retrospectiva amintirilor şi succeselor din anii care au trecut. Prin poziţia sa în 
Academia Bavareză rămâne foarte activ în cercetarea arheologică de performanţă şi nu doar prin angajarea 
directă la o temă sau alta din programul prestabilit, ci mai ales prin implicarea sa în managementul cercetării 
şi în stabilirea priorităţilor pentru următoarele decenii. 

Nu pot încheia succinta prezentare a profesorul Bierbrauer, strălucit reprezentant al generaţiei sale de 
arheologi, coleg admirabil şi prieten adevărat, fără a aminti angajamentul lui constant şi plin de mărinimie în 
ajutorarea colegilor aflaţi în nevoie. La fel ca mulţi alţi arheologi din vestul Europei, a înţeles cu claritate 
situaţia grea în care îşi desfăşurau activitatea de cercetare colegii de dincolo de celebra „cortină de fier” de 
tristă amintire şi a făcut tot ceea ce era omeneşte posibil spre a le veni în ajutor. Numeroşi colegi de toate 
vârstele, între care se numără şi semnatarul acestor rânduri, au beneficiat în mod repetat de susţinerea sa 
totdeauna generoasă, îndeosebi la Fundaţiile Humboldt şi DAAD, pentru obţinerea unei burse de studii în 
Germania. Perioadele de sejur în institutele şi bibliotecile germane de profil însemnau pentru fiecare din noi 
condiţii ideale de lucru, parteneri informaţi şi competenţi pentru dezbateri şi acces direct nelimitat la literatura 
ştiinţifică mai veche şi mai nouă, de care duceam mare lipsă în mediul de acasă. Cunoscând bine această 
situaţie, profesorul Bierbrauer a avut grijă să lase porţile institutelor de preistorie şi protoistorie de la 
Universităţile din Bonn şi München în permanenţă larg deschise pentru toţi cei dornici să se informeze şi să se 
alinieze la nivelul ultimelor cercetări în domeniu. 

Momentul aniversar evocat este în mod firesc şi un bun prilej de bilanţ pentru profesorul Volker 
Bierbrauer. Realizările, enumerate aici în mod cu totul selectiv, pe care a reuşit să le acumuleze ca cercetător 
şi dascăl la Universităţile din Bonn şi München de-a lungul celor peste 35 de ani de la promovarea 
doctoratului l-au propulsat între elitele Academiei de Ştiinţe Bavareze. Este cel mai autorizat verdict al 
bilanţului şi el este revelator. Să-i urăm ani mulţi, sănătate, putere de muncă, linişte sufletească şi reuşită 
deplină în tot ceea ce face spre binele tuturor. 

La mulţi ani ! 
Ad multos annos ! 
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89, 1968, 909–912. 

1969 

4. Die ostgotischen Grab- und Schatzfunde in der Lombardei. In: Atti di 4° Congresso internazionale di studi sull’alto 
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23. Una Croce d‘altare altomedievale della chiesa di Ibligo-Invillino. Forum Iulii 4, 1980, 5–19. 
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Siegmar von Schnurbein la 65 de ani 
(Siegmar von Schnurbein zu seinem fünfundsechzigsten Geburtstag) 

La sfârşitul lunii octombrie 2006 prof. dr. dr. h.c. mult. Siegmar von Schnurbein a sărbătorit a 65-a aniversare 
a zilei sale de naştere şi Institutul de Arheologie din Iaşi al Academiei Române a luat iniţiativa de a marca 
momentul printr-un medalion în revista Arheologia Moldovei. Institutul din Iaşi a dorit ca în acest mod să 
omagieze personalitatea sărbătoritului, deopotrivă pentru activitatea laborioasă îndelungată şi realizările din 
domeniul arheologiei provinciale romane, cât şi pentru menagementul promovat cu deosebită competenţă ca 
director la Römisch-Germanische Kommission (RGK) des Deutschen Archäologischen Instituts în perioada 
1978-2006. Mai ales în calitate de director timp de aproape trei decenii la RGK a avut prilejul să stabilească 
contacte directe şi să fie de mare ajutor multor arheologi români (inclusiv de la Institutul de Arheologie din 
Iaşi) ajunşi în Germania pentru documentare şi specializare. 

Siegmar von Schnurbein s-a născut în orăşelul Blankenburg (Kreis Wernigerode) din landul Sachsen-
Anhalt (Germania) la 31 octombrie 1941, aşadar în primii ani ai celui de al Doilea Război Mondial. Familia se 
mută după război în Bavaria (Bayern) şi în perioada 1947–1952 urmează cursurile şcolii primare 
(Volksschule) din localitatea Hurlach (Kreis Landsberg / Lech), iar în anii 1952–1961 îşi continuă studiile 
gimnaziale (Oberrealschule) la Landsberg. 

Studiile universitare le începe la Eberhard-Karls-Universität din Tübingen, unde din semestrul de iarnă 
1963/1964 şi până inclusiv în semestrul de iarnă 1964/65 urmează cursurile de preistorie şi protoistorie, de 
istorie veche şi de arheologie clasică. În continuare, din semestrul de vară 1965 se mută la Institut für Vor- 
und Frühgeschichte und Provinzialrömische Archäologie de la Ludwig-Maximilians-Universität din München, 
unde studiază arheologia provincial-romană cu G. Ulbert, preistoria şi protoistoria cu J. Werner şi istoria 
veche cu H. Bengtson. La 17 iulie 1970 promovează doctoratul la aceeaşi Universitate müncheneză, prezentând ca 
disertaţie lucrarea „Das große römische Gräberfeld von Regensburg“ (Doktorvater: Prof. Dr. G. Ulbert. Note: 
Summa cum laude). 

Arheologia Moldovei, XXX, 2007, p. 477–484 
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La 1 octombrie 1970 proaspătul doctor Siegmar von Schnurbein ocupă postul de referent ştiinţific la 
Westfälisches Landesmuseum für Vor- und Frühgeschichte din Münster (Landul Nordrhein-Westfalen), iar la 
23 aprilie 1971 se căsătoreşte cu dr. phil. Alexandra Milojčić. Dar la numai un an după încadrare, el va 
beneficia de bursa pentru călătorii de studii timp de un an în străinătate din partea RGK (Reisestipendium der 
Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts; 1 octombrie 1971 – 30 
septembrie 1972)1, perioadă în care a călătorit şi a studiat cu prioritate vestigii ale civilizaţiei romane din 
Marea Britanie, Franţa, Spania, Maroc, Algeria, Tunisia, Italia, Iugoslavia şi Grecia. Aceste călătorii de studii 
au fost un excelent prilej de a cunoaşte antichităţile şi realităţile lumii romane pe o mare întindere din hotarele 
ei, din Britania până în Spania, pe ţărmul nord-african şi în Peninsula Balcanică, la care s-a adăugat şi Italia, 
centrul absolut al marelui Imperiu.  

Cu siguranţă, Roma străveche şi eternă, cu toată civilizaţia ei strălucită, iradiată şi împlantată până la mii 
de kilometri depărtare, inclusiv în lumea germanică, cunoscută şi percepută în timpul studiilor universitare 
mai ales din cărţi, din prelegerile şi seminariile profesorului G. Ulbert şi din scurtele excursii de studii 
studenţeşti, a produs un impact deosebit asupra tânărului specialist în arheologie provincial-romană. Probabil 
şi aceste călătorii îndelungate de studii pe teritoriile întinse ale Imperiului roman ar putea dezvălui o parte din 
motivele pentru care Siegmar von Schnurbein şi-a dedicat toată viaţa arheologiei provincial-romane, fie 
implicându-se direct în cercetarea vestigiilor descoperite, fie elaborând şi aplicând un menagement competent 
şi benefic al cercetărilor din domeniu în calitate de director al RGK. 

Cu zestrea de cunoştinţe şi de percepţie asupra civilizaţiei romane consistent îmbogăţită, în octombrie 
1972 Siegmar von Schnurbein şi-a reluat preocupările de la Westfälisches Landesmuseum für Vor- und 
Frühgeschichte din Münster, la care va rămâne până la sfârşitul anului 1977 şi va desfăşura o intensă activitate 
de săpături arheologice, mai ales în cunoscutele castre romane de la Haltern şi Oberaden. De asemenea, s-a 
ocupat de publicaţiile muzeului şi a organizat şi pregătit diverse expoziţii. Remarcabilă este însă în această 
perioadă activitatea publicistică. In aceşti ani publică lucrarea de doctorat (Schriftenverzeichnis: A2) şi 
elaborează numeroase lucrări legate mai ales de descoperirile prilejuite de săpăturile din castrele de la Haltern 
şi Oberaden (Schriftenverzeichnis: A1; B1–3, 5–16). Totodată este de remarcat că unele descoperiri din cele 
două castre romane vor face obiectul unor lucrări elaborate mai târziu, când autorul se afla deja de mai mulţi 
ani la Frankfurt am Main (Schriftenverzeichnis: A3–5; B18, 20–21, 28–30, 38, 83). 

La 1 ianuarie 1978 Siegmar von Schnurbein s-a mutat de la Münster la Frankfurt am Main, unde a 
ocupat postul de consilier ştiinţific la Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen 
Instituts, preluând conducerea compartimentului Redacţiei publicaţiilor şi tot în acelaşi an (2 noiembrie 1978) 
a fost numit primconsilier ştiinţific. El a susţinut în 1981 habilitarea la Johann-Wolfgang-Goethe-Universität 
din Frankfurt am Main cu lucrarea Venia legendi: Geschichte und Kultur der römischen Provinzen şi în 1989 
a fost numit profesor asociat la aceeaşi universitate. La 2 septembrie 1981 a ocupat postul de „Director 
ştiinţific“ (Director adjunct / Zweiter Direktor), iar de la 1 septembrie 1990 şi până la 31 octombrie 2006 (data 
pensionării pentru limită de vârstă) postul de director plin (Erster Direktor) şi profesor la Römisch-
Germanische Kommission.  

Prin urmare, după şapte ani petrecuţi la Westfälisches Landesmuseum für Vor- und Frühgeschichte din 
Münster, profesorul von Schnurbein şi-a continuat activitatea timp de aproape trei decenii la Römisch-
Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts din Frankfurt am Main, de-a lungul 
cărora pot fi observate trei etape distincte. Mai întâi a ocupat postul de consilier/primconsilier ştiinţific (4 ani), 
având ca principală sarcină conducerea activităţii de redacţie a publicaţiilor instituţiei (Leitung der Redaktion), 
ceea ce în parte însemna şi o continuare la alt nivel de exigenţe a unor preocupări avute mai înainte la muzeul 
din Münster. Cea de a doua etapă cuprinde anii în timpul cărora a ocupat postul de director adjunct (9 ani), 
când sarcinile şi responsabilităţile de conducere ce îi reveneau în cadrul instituţiei s-au diversificat şi 
amplificat foarte mult.  

În sfârşit, a treia etapă, care este şi cea mai îndelungată (16 ani), înglobează anii în care în calitate de 
director plin (Erster Direktor) a făcut cu prisosinţă dovada unor calităţi de menagement de excepţie. Deşi 
eforturile investite permanent cu dăruire pentru organizarea activităţilor de cercetare desfăşurate de RGK în 
Germania şi în străinătate i-au lăsat puţin timp pentru propriile investigaţii, el a continuat cu tenacitate 
săpăturile în unele obiective arheologice de mare importanţă şi de asemenea a fost o prezenţă activă la 
numeroase manifestări ştiinţifice şi implicit în publicaţiile de specialitate. Într-un cuvânt, el a trebuit să-şi 

1 P. Trebsche, Die Reisestipendiaten der Römisch-Germanischen Kommission (in zeitlicher Reihenfolge), în Ber. 
RGK 82, 2001 (2002), p. 538. 
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organizeze şi să-şi drămuiască cu mare ştiinţă timpul între problemele de menagement ale instituţiei, care au 
avut întotdeauna prioritate absolută şi clipele de răgaz pentru cercetarea proprie în domeniul arheologiei 
provincial-romane. 

Dintre cercetările de teren efectuate în perioada de la Frankfurt am Main menţionăm aici ca foarte 
importante prin rezultatele obţinute pe acelea de la Waldgirmes (Lahnau, Hessen) şi Alesia (Alise St. Reine, 
Dép. Côte-d’Or, Franţa). Săpăturile din castrul roman de la Waldgirmes, desfăşurate de-a lungul a numeroase 
campanii începând din 1993 şi până în prezent, au oferit descoperiri remarcabile pentru istoria prezenţei 
romane în valea râului Lahn în vremea împăratului Augustus (Schriftenverzeichnis: A10–11; B32, 36, 43–44, 
48, 62, 67–69, 86, 94–95). Împreună cu M. Reddé (Paris), Siegmar von Schnurbein a efectuat ample săpături 
în perioada 1991–1997 şi în celebra staţiune de la Alesia, cu prilejul cărora au fost investigate lucrările de 
asediu amenajate de Caesar în jurul fortificaţiilor de pe înălţimea Mont-Auxois, la adăpostul cărora în anul 52 î. Hr. 
încercase Vercingetorix să se apere de armatele romane. Cercetările interdisciplinare efectuate pe parcursul 
celor şapte ani în cadrul unui proiect franco-german au adus multe informaţii noi asupra complicatelor sisteme 
de fortificaţii de la Alesia  (Schriftenverzeichnis: A6, 9; B45, 51, 56, 61). 

Perioada de la Frankfurt/Main rămâne una dedicata în chip covârşitor activităţii de organizare şi 
coordonare la RGK a unor ample programe şi proiecte de cercetare. Chiar de la începutul mandatului de 
director plin i-au revenit sarcini de mare responsabilitate în reorganizarea din temelii a întregii cercetări 
arheologice din fosta Republică Populară Germană, proaspăt revenită la patria mamă prin reunificarea de la 
3 octombrie 1990. În urma unor multiple şi dificile tratative şi soluţii negociate, unele segmente ale fostului 
Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie der Akademie der Wissenschaften der DDR (Ostberlin) au 
fost trecute la Deutsches Archäologisches Institut, în cadrul căruia în acest scop a fost organizată o nouă 
secţie: „Eurasien-Abteilung”. Câteva persoane şi unele proiecte de la fostul Zentralinstitut din Ostberlin au 
fost preluate chiar de RGK2.  

Unul din aceste proiecte a avut ca obiectiv cercetările din staţiunea romano-bizantină de la Iatrus 
(Bulgaria), în care au fost continuate săpăturile începute mai demult şi au fost elaborate alte trei volume, din 
care două deja apărute în 1991 şi 1995, iar ultimul va intra curând la tipar. Un alt proiect preluat, pentru 
realizarea căruia a făcut eforturi deosebite spre a fi demarat şi extins şi în alte ţări, inclusiv în România, a fost 
Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, din care au apărut deja şase volume în Germania, 
patru în Polonia şi câte unul în Lituania şi în Ungaria. Ca director plin timp de 16 ani la Frankfurt, Siegmar 
von Schnurbein a realizat o creştere evidentă a cercetării arheologice germane ca volum şi calitate şi drept 
mărturie pentru aceasta stau numeroasele publicaţii de un profesinalism remarcabil. De asemenea, el a 
amplificat şi consolidat angajamentele RGK în străinătate, situaţie confirmată de săpăturile efectuate în 
Bosnia–Herţegovina, Bulgaria, Portugalia, România, Serbia, Spania, Turcia şi Franţa, precum şi de legăturile 
durabile cu numeroase institute de profil şi specialişti de pe tot cuprinsul planetei. 

Siegmar von Schnurbein a avut privilegiul ca director al RGK de a pregăti sărbătorirea centenarului 
instituţiei în fruntea căreia se afla de mulţi ani. Aniversarea evenimentului în zilele de 25–26 octombrie 2002 a 
fost poate ultima mare provocare la care a trebuit să se angajeze cu maximă responsabilitate şi să-şi etaleze 
încă o data calităţile excelente de organizator. Pregătirile le-a început cu câţiva ani înainte şi le-a condus cu o 
pricepere de invidiat. Remarcabil este bilanţul celor 100 de ani ai RGK, modul cum a conceput să prezinte 
evoluţia diverselor compartimente ale instituţiei (Contribuţii la istoria RGK: Înfiinţarea RGK; Compendiu al 
evoluţiei RGK sub fiecare director de la 1911 până la 2002; Săpături şi cercetări de teren; Publicaţii; 
Bibliotecă; Dokumente despre istoria RGK; Bursieri RGK; Membri RGK; Indice de localităţi şi persoane), 
pentru care a dedicat un volum întreg de peste 600 pagini din cunoscuta serie Bericht der Römisch-
Germanischen Kommission3. Această lucrare, la realizarea căreia directorul RGK şi-a asociat mai mulţi 
colaboratori şi s-a implicat el însuşi cu dăruire totală, reprezintă o adevărată bijuterie pentru istoriografia 
germană a domeniului. El nu a evitat nici momentele dificile din istoria RGK, mai ales acelea din preajma şi 
din vremea ultimei conflagraţii mondiale, pe care le abordează cu un înalt profesionalism şi detaşare. 
Colocviul festiv organizat la Universitatea Johann Wolfgang Goethe, precum şi adunarea solemnă 

2 Un scurt rezumat al acestor evenimente vezi la S. von Schnurbein, Abriß der Entwiklung der Römisch-
Germanischen Kommission unter den einzelnen Direktoren von 1911 bis 2002, în Ber. RGK 82, 2001 (2002), p. 284–289. 

3 100 Jahre Römisch-Germanische Kommission, în Ber. RGK 82, 2001 (2002). 
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(Feierstunde)4 şi recepţia finală găzduite în saloanele  primăriei din Frankfurt am Main (Kaisersaal des 
Römers und die historischen Römerhallen), au fost orânduite cu aceeaşi artă a îmbinării armonioase a utilului 
cu plăcutul de S. von Schnurbein. Şi nu era deloc o problemă uşoară sa anticipezi aşteptările celor aproximativ 
300 oaspeţi veniţi din 30 de ţări, mai ales că festivităţile au fost onorate de prezenţa Preşedintelui Republicii 
Federale Germania, precum şi a altor înalţi demnitari de stat. 

Pentru larga recunoaştere a calităţilor de specialist de elită în arheologia provincial-romană, a spiritului 
de judecată şi apreciere şi a talentului remarcabil de organizator, Siegmar von Schnurbein a fost numit sau ales 
în diferite funcţii de înaltă răspundere. Astfel, în anii 1983 şi 1987 a fost ales ca referent de specialitate pentru 
Preistoria şi Protoistoria Europei la Deutsche Forschungsgemeinschaft, precum şi ca preşedinte al Consiliului 
de specialitate Alte und Orientalische Kulturen (Arheologie), de fiecare dată pe câte patru ani. De asemenea, 
în anii 1993, 1996, 2000, 2002 şi 2005 a fost ales preşedinte al Prezidiului Societăţilor Germane de 
Arheologie, iar în 1996 şi 2001 a fost ales membru în Comitetul Executiv al Uniunii Internaţionale de Ştiinţe 
Preistorice şi Protoistorice. 

O seamă de universităţi, institute de profil şi alte instituţii academice l-au onorat pe Siegmar von 
Schnurbein prin acordarea calităţii de membru de onoare a lor sau cu titlul de doctor honoris causa. Astfel, el 
este Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Bavareze (1991), Membru titular al Institutului de 
Arheologie Austriac (1998), Membru de onoare al Societăţii de Antichităţi din Londra (1999), Membru titular 
al Societăţii de Ştiinţe a Universităţii Johann Wolfgang Goethe din Frankfurt (2001), Doctor honoris causa al 
Universităţii de Vest din Timişoara (2002), Doctor honoris causa al Universităţii din Varşovia (2003) şi 
Membru de onoare al Institutului de Arheologie din Iaşi al Academiei Române (2004). De asemenea, el a 
primit Ordinul „Pentru Merit în Gradul de Comandor” pentru merite în promovarea cercetării arheologice din 
România (2003) şi Medalia de onoare „De Scientia et Humanitate Optime Meritis” a Academiei de Ştiinţe 
Cehe, Praga (2004). 

La sfârşitul activităţii sale ca Erster Director al Römisch-Germanische Kommission des Deutschen 
Archäologischen Instituts (31 octombrie 2006), ca o recunoaştere a activităţii neobosite de-a lungul întregii 
vieţi în slujba ştiinţei germane şi a promovării ei în lume, i s-a decernat Verdienstkreuz 1. Klasse des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. 

Profesorul Siegmar von Schnurbein are la momentul bilanţului realizări numeroase, unele cu un evident 
efect major în cercetările arheologice viitoare. Este suficient să reamintesc în acest context proiectul Corpus 
der römischen Funde im europäischen Barbaricum, rămas în derulare, care la încheierea lui va oferi o cu totul 
alta imagine asupra iradierii romanităţii în largi teritorii europene aflate mai aproape sau mai departe de limes. 
La fel, contribuţiile sale cu privire la raporturile populaţiilor vechi germanice cu lumea romană au deschis 
direcţii şi orizonturi noi de cercetare pentru generaţia de arheologi care vine din urmă. Să amintim aici şi 
eforturile constante de a ajuta cu generozitate colegii de breaslă de oriunde, dar mai ales pe aceia din spaţiul 
aflat în spatele celebrei cortine de fier. A făcut-o cu mărinimie şi cu totală discreţie de fiecare dată. 

Închei aceste rânduri cu urarea sinceră de ani mulţi în care să se bucure de roadele vieţii, de prietenia 
celor din jur şi de admirabila sa familie cu cinci copii ca florile. Sănătate, putere de muncă şi tihnă pentru 
terminarea lucrărilor şi proiectelor începute şi pentru bucuria vieţii împlinite. 

La mulţi ani ! 
Ad multos annos ! 

 

 

 

4 Următorul volum din seria Berichte, cuprinzând lucrările colocviului şi cuvântările de salut, a fost dedicat 
aceluiaşi eveniment. Vezi: Die 100 Jahr-Feier der Römisch-Germanischen Kommission am 25. und 26. Oktober 2002, în 
Ber. RGK 83, 2002 (2003). 
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Schriftenverzeichnis Siegmar von Schnurbein 
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1. Die Römischen Militäranlagen bei Haltern. Bericht über die Forschungen seit 1899. Bodenaltertümer Westfalens 14 (1974). 
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autour du Mont Auxois (1991–1997). Mémoirs de l´ Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 22 (Paris 2001). Darin 
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10. Augustus in Germanien. Neue archäologische Forschungen (Amsterdam 2002) (vgl. auch Aufsatz Nr. 85). 
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B. Aufsätze und Mitteilungen 

1. Ein Bleibarren der XIX. Legion aus dem Hauptlager von Haltern. Germania 49, 1971, 132–136. 
2. Römische Keramik aus Paderborn. Führer z. vor- u. frühgesch. Denkmälern 20 (1971) 144–146. 
3. Eine Grabung am Westtor des Hauptlagers von Haltern. Arch. Korrbl. 1, 1971, 173–176. 
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5. Ein Helm vom Weisenauer Typus aus dem Hauptlager von Haltern. Arch. Korrbl. 3, 1973, 351–352, Taf. 69. 
6. Bemerkenswerte Funde aus einer Töpferei des Hauptlagers von Haltern. Germania 52, 1974, 77–88, Taf. 14–23. 
7. Kurzübersichten zu den Römerlagern Holsterhausen, Haltern, Oberaden, Anreppen und Kneblinghausen, in: J. E. Bogaers, 

C. B. Rüger (Hrsg.), Der Niedergermanische Limes. Kunst Altertum Rhein 50 (1974) 114–124. 
8. Zum Ango. In: G. Kossack, G. Ulbert (Hrsg.), Studien zur vor- und frühgeschichtlichen Archäologie. Festschrift für Joachim 

Werner zum 65. Geburtstag. Münchener Beitr. Vor- u. Frühgesch. Ergänzungsband 1/II (München 1974) 411–433. 
9. Weinfässer als Brunnenverschalungen. Kölner Römerillustrierte 2 (1975) 140. 
10. Ein römischer Lagergraben aus Haltern. Kölner Römerillustrierte 2 (1975) 115. 
11. Vier Bleimodeln aus dem Hauptlager von Haltern. Arch. Korrbl. 5, 1975, 215–217, Taf. 63. 
12. Zwei Grabfunde der Zeit um 700 n. Chr. aus Flaesheim, Kr. Recklinghausen. Arch. Korrbl. 6, 1976, 65–69, Taf. 23–24. 
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16. Der Dolch des Centurio. Westfalenspiegel 26, 1977, Heft 1, 10–11. 
17. Vor- und Frühgeschichte im Kreis Recklinghausen. In: Der Kreis Recklinghausen (1979) 53–63. 
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19. Ein römischer Krug aus Köln als Reliquienbehälter in Bersenbrück (Niedersachsen). Bonner Jahrb. 179, 1979, 553–555. 
20. Eine hölzerne Sica aus dem Römerlager Oberaden. Germania 57, 1979, 117–134. 
21. Untersuchungen zur Geschichte der römischen Militärlager an der Lippe. Ber. RGK 62, 1981 (1982), 5–101. 
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25. Die Besetzung des Alpenvorlandes durch die Römer. In: Die Römer in Schwaben. Arbeitshefte des Bayer. Landesamtes für 

Denkmalpflege 27 (1985) 17–23. 
26. Die Kastelle von Friedberg-Rederzhausen. Ebd. 30 f. 
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G. Krahe (Hrsg.), Forschungen zur provinzialrömischen Archäologie in Bayerisch-Schwaben (Augsburg 1985) 15–43. 
28. Halterner Sigillata-Produkte in rheinischen Stützpunkten. Germania 64, 1986, 45–59. 
29. Dakisch-thrakische Soldaten im Römerlager Oberaden. Germania 64, 1986, 409–431. 
30. Scherben schreiben Geschichte. Terra Sigillata aus Haltern. Westfalenspiegel 35, 1986, Heft 4, 28. 
31. Festrede zur Verleihung des Eduard-Anthes-Preises 1985 – Starkenburg in römischer Zeit –. Fundber. Hessen 25, 

1985 (1987) 2–6. 
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32. Die Archäologie der augusteischen Feldzüge nach Germanien. Altertum 35, 1989, 95–103. 
33. Der neue Plan des valentinianischen Kastells Alta Ripa (Altrip). Ber. RGK, 70, 1989 (1990), 507–526. 
34. Der neue Plan von Altrip. In: V. A. Maxfield, M. J. Dobson (Hrsg.), Roman Frontier Studies 1989. Proceedings of the XVth 

International Congress of Roman Frontier Studies (1991) 208–209. 
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37. Perspektiven der Limesforschung. In: Der Römische Limes in Deutschland. Arch. Deutschland, Sonderh. 1992, 71–88. 
38. Beiträge in: J. S. Kühlborn, Das Römerlager Oberaden III. Bodenaltertümer Westfalens 27 (1992), z. T. gemeinsam 
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25, 1991–92, 176–178. 
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43. Das neue Römerlager in Dorlar. Denkmalpfl. Hessen 2 (1993) 25–27. 
44. Dorlar. Ein augusteisches Römerlager im Lahntal. Germania 72, 1994, 193–203 (zusammen mit H.-J. Köhler). 
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70. Schlußwort zu: Kolloquium zur Geschichte der Archäologischen Denkmalpflege. Arch. Nachrbl. 5, 2000, 247–249. 
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78. Archäologie. Wiederentdecken alter Kulturen. In: U. v. Freeden, S. v. Schnurbein (Hrsg.) Spuren der Jahrtausende. 

Archäologie und Geschichte in Deutschland (Stuttgart 2002), 10–31. 
79. Abriß der Entwicklung der Römisch-Germanischen Kommission unter den einzelnen Direktoren von 1911 bis 2002. 

Ber. RGK 82, 2001 (2002), 137–289, Taf. I–XI. 
80. Die Ausgrabungen und Geländeforschungen der Römisch-Germanischen Kommission (Einleitung. Römerzeit. Frühes 
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und Festungen an der Donau. Akten der regionalen Konferenz Beograd 16.–19.10.2003 (Beograd 2005), S. 45–51. 
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PROFESORUL  UNIVERSITAR  ŞTEFAN  OLTEANU 
LA  80  DE  ANI 

Unul dintre cei mai cunoscuţi specialişti în istoria şi arheologia evului mediu de la noi din ţară, prof. 
univ. dr. Ştefan Olteanu a împlinit de curând vârsta de 80 de ani. 

Născut la 29 august 1927 în comuna Filipeşti, jud. Brăila, istoricul şi arheologul dr. Ştefan Olteanu a 
urmat cursuri liceale la Buzău, apoi pe cele ale Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti, pe care le-a 
absolvit în anul 1953. Remarcat încă de pe băncile facultăţii de unii dintre marii săi profesori (G. Ştefan, I. 
Nestor, A. Oţetea sau M. Berza), pentru pasiunea şi interesul arătat în deosebi pentru arheologia şi istoria 
evului mediu, dr. Ştefan Olteanu a fost încadrat încă de la terminarea universităţii (în 1953) la Institutul de 
Istorie Nicolae Iorga din Bucureşti unde a fost pe rând cercetător şi cercetător ştiinţific principal. Ca urmare a 
unei activităţi de cercetare temeinice întreprinse de-a lungul anilor, s-a format ca un valoros specialist cu 
precădere în domeniul arheologiei şi istoriei medievale, impunându-se constant în istoriografia românească 
prin contribuţiile sale la clarificarea unor variate şi importante probleme. 

Încă de la începuturile activităţii sale ştiinţifice dr. Ştefan Olteanu şi-a manifestat predilect interesul 
pentru investigaţiile arheologice medievale participând activ la lucrările şantierelor de la Suceava (1953–1956), 
Chilia Veche, jud. Tulcea (1973–1974), Şirna (1977–1994), Ploieşti (1985–1987) şi Gherghiţa, jud. Prahova 
(1999–2007), unele iniţiate şi conduse de el. 

A activat ca cercetător ştiinţific şi cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie Nicolae Iorga între 
anii 1953–1972, devenind în perioada anilor 1972–1976 director ştiinţific al Muzeului Naţional de Istorie din 
Bucureşti. Intre anii 1976 şi 1995, timp de două decenii a funcţionat ca cercetător ştiinţific principal la 
Institutul de Arheologie Vasile Pârvan din capitală, iar din 1991 până în prezent este profesor la Facultatea de 
Istorie a Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, din Bucureşti. 

În anul 1962 şi-a susţinut la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti teza de doctorat, iar ulterior, 
pentru unele din lucrările sale ştiinţifice, a fost distins, în 1981 şi 1985, cu premii ale Academiei Române. 
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Datorită contribuţiilor sale şi ca o recunoaştere naţională şi internaţională a fost ales membru în Comitetul 
Executiv şi în Consiliul Permanent al Uniunii Internaţionale de Arheologie Slavă (1975) şi membru de onoare 
al Societăţii de Istorie şi Retrologie Agrară (1969–2006). 

Prof. univ. dr. Ştefan Olteanu s-a implicat şi în alte activităţi ştiinţifice şi de învăţământ sau de valorificare a 
rezultatelor cercetărilor din domeniu fiind numit secretar ştiinţific al Facultăţii de Istorie a Universităţii Creştine 
Dimitrie Cantemir (1991–2007), redactor şef al revistei Anale, seria istorie (1995–2007) de la universitatea 
sus menţionată, membru în colegiul de redacţie al revistei amintite şi secretar ştiinţific al tratatului de Istoria 
românilor, vol. III, Bucureşti, 2001. Este de asemenea, membru de onoare şi medaliat al Complexului Etnografic 
Goleşti (2006) şi preşedinte fondator al Federaţiei Sindicatelor din Academia Română (1992–2007). Din 1995, în 
cadrul Universităţii Bucureşti conduce şi îndrumă teze de doctorat în domeniul arheologiei şi istoriei evului 
mediu timpuriu şi dezvoltat. 

Ca urmare a amplelor investigaţii efectuate timp de câteva decenii cu deplină responsabilitate şi deosebită 
competenţă, prof. univ. dr. Ştefan Olteanu a adus remarcabile contribuţii la cunoaşterea unor importante aspecte ale 
evoluţiei societăţii locale medievale. In momentul de faţă este considerat unul dintre cei mai buni specialişti în 
istoria economiei medievale, domeniu în care realizările sale ştiinţifice privitoare la cunoaşterea producţiei 
miniere şi meşteşugăreşti medievale, a agriculturii din evul mediu timpuriu şi dezvoltat sau a genezei oraşelor 
din Ţara Românească şi Moldova sunt remarcabile şi cunoscute de multă vreme în ţară şi străinătate. 

Dovada acestei prestigioase activităţi de cercetare o constituie numeroasele participări, cu interesante 
comunicări, la importante sesiuni ştiinţifice din ţară, precum şi la congrese şi simpozioane internaţionale 
(Paris, Nancy, Milano, Berlin, Sofia, Bratislava, Kiev, Novgorod), ca şi publicarea a peste 200 de studii, articole şi 
note în reviste de specialitate din ţară şi de peste hotare. 

Deosebit de valoroase sunt sintezele, monografiile şi studiile de amploare elaborate singur sau în colaborare, 
unele devenind cu timpul adevărate repere în cercetarea evului mediu românesc. Dintre acestea amintim: 

Meşteşugurile din Ţara Românească şi Moldova în Evul Mediu, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1969; 
Istoria mineritului în România, Bucureşti, 1970; 
Les pays roumains à l’ époque de Michael le Brave, Bucurşti, 1975; 
Relations between the autochthonous population and the migratory populations, Bucureşti, 1975; 
Lupta de la Valea Albă, Bucureşti, 1976; 
Istoria ştiinţei şi tehnicii din România, Bucureşti, 1976; 
Progresul economic în România, Bucureşti, 1977; 
Din istoria metalurgiei în România, Bucureşti, 1981; 
Societatea românească la cumpănă de milenii (sec,VIII–XI), Bucureşti, 1983; 
Istoria prelucrării pieilor în România, Bucureşti, 1984; 
Pierre et métal dans le bâtiment au Moyen Âge, Paris, 1986; 
Les outils dans les Balkans de Moyen Âge à nos jours, vol. I–II, Paris, 1989; 
Les techniques miniérs en Roumanie depuis la Basse Antiquité jusqu’ au Moyen Âge, Paris, 1992; 
Romania’s economic History from the beginnings to World War II, Bucureşti, 1995; 
L’histoire de l’économie Roumaine, Bucureşti, 1996; 
Istoria economică a României, Bucureşti, 1996; 
Societatea carpato-danubiano-pontică în secolele IV–X, Bucureşti, 19972; 
Istoria românilor, vol. III, Bucureşti, 2001; 
Istoria românilor, vol. V, Bucureşti, 2003; 
Le travail et les hommes, Nancy (Franţa), 2002; 
33o de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir, personalitate marcantă a culturii europene, Bucureşti, 2004; 
Comemorare. „Ştefan cel Mare şi Sfânt – 500 ani„(coordonator), Bucureşti, 2005; 
Comunitatea sătească de la Şirna, jud. Prahova, în lumina cercetărilor arheologice, Bucureşti, 2007. 

Prin activitatea deosebită depusă cu deplină responsabilitate, competenţă şi nezdruncinată încredere în 
menirea profesiunii căreia i s-a dedicat o viaţă întreagă, prof. univ. dr. Ştefan Olteanu constituie un elocvent 
exemplu pentru toţi cei ce iubesc şi respectă trecutul neamului nostru. 

La aniversarea venerabilei vârste de 80 de ani membrii Institutului de arheologie din Iaşi îi urează prof. 
univ. dr. Ştefan Olteanu mulţi ani şi sănătate pentru a putea continua cu aceleaşi valoroase rezultate cercetările 
în domeniul istoriei şi arheologiei evului mediu timpuriu şi dezvoltat. 
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