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Gheorghe – Mihai Popilian 
(28 octombrie 1926 – 10 februarie 2016) 

Prin chemarea la Cele Veșnice a colegului și prietenului nostru, remarcabilul arheolog Gheorghe-
Mihai Popilian, cercetarea românească de profil suferă din nou o grea pierdere. Însă, înainte de a aminti pe scurt 
cele știute despre viața și activitatea sa, știrea tristă despre plecarea sa din această lume mi-a readus în fața ochilor 
chipul lui ”Nea Pompi”, așa cum, noi, cei mai tineri, îi spuneam glumeț și, totuși, cu tandrețe. 

Prima dată l-am văzut prin vara anului 1966, când, la invitația colegului și prietenului Mircea Babeș, am 
participat la săpăturile arheologice din necropola plană a orașului roman Romula. Era un om înalt, bine clădit, 
cu părul blond și bogat, cu trăsături regulate ale feței, care avea un aer deschis, onest. Intr-un cuvânt, era un 
bărbat frumos. Avea o voce puternică și convingătoare. Își susținea opiniile cu tărie, în cursul discuțiilor păstrând 
totuși aceeași atmosferă prietenească proprie.  

Vara a fost extrem de călduroasă, munca noastră era grea, dar plină de satisfacțiile descoperirilor zilnice, 
care, totodată, animau discuțiile noastre din fiecare seară. Într-o seară însă, la întrebarea lui Mircea – după cum 
îmi aduc aminte –, colegul nostru mai vârstnic ne-a mărturisit în câteva cuvinte drama pe care o trăise nu demult. 
S-a întâmplat într-o perioadă când puterea politică de pe atunci dezlănțuise un nou val de arestări, condamnări 
și persecuții. Cândva, spre sfârșitul anului 1958, când, în urma încadrării la Centrul de Cercetări al Academiei 
Române de la Craiova și a primirii unei locuințe, se credea un om fericit, într-o seară, la ușă i-a bătut un fost 
coleg de liceu, care l-a rugat să-l găzduiască o noapte. Însă, ”Nea Pompi” nu știa că respectivul abia fusese eliberat 
dintr-o detenție politică și era urmărit de agenții Securității, care înregistrau pe toți cei vizitați de colegul 
pomenit. Drept urmare, Gheorghe Popilian a fost arestat și, cu toată nevinovăția sa evidentă, a fost condamnat 
pentru ”tăinuire” (nu a comunicat ”organelor” vizita suspectului) la mai mulți ani de recluziune. Între 1959 și 
1963 a trecut prin mai multe închisori și lagăre despre care nu-i plăcea să vorbească. Totuși își amintea cu 
mândrie profesională, că în timpul detenției de la Aiud, în timpul unor lucrări, .... a găsit o sabie celtică. 

Născut la 28 octombrie 1926 în satul Godeni (com. Mălinești, jud. Dolj) viața lui Gheorghe Popilian a 
curs firesc până în momentul amintit mai sus. Școala primară a urmat-o în satul natal, iar liceul la Craiova (Colegiul 
Național Carol I), pentru ca în 1951 să devină licențiat al Facultății de Istorie a Universității din București. 

Pe scurt, cariera sa profesională a început la ”Muzeul Porților de Fier din Drobeta – Turnu Severin” ca 
arheolog asistent (1951-1952), din 1952 fiind numit director; din 1956 a fost transferat la ”Muzeul Olteniei” 
din Craiova, pentru ca, din 1966, să ajungă prin concurs cercetător științific principal gr. III la ”Centrul de 
Istorie, Filologie și Etnografie al Academiei Române” din capitala Băniei. Prin cunoscuta reducere de personal 
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din 1975, care a lovit grav cercetarea românească, Gheorghe Popilian a fost transferat la ”Muzeul Olteniei”, 
unde a ocupat același post (cercetător șt. III); din 1980 a revenit la vechea sa instituție de cercetare (devenită 
”Centrul de Științe Sociale din Craiova al Academiei Române”). Abia în anul 1990  a fost promovat cercetător 
științific I și ales director al instituției, care va purta acum o nouă titulatură (”Institutul de Științe Socio-Umane 
” C. S. Nicolăescu – Plopșor” al Academiei Române”). În anul 1998 va fi pensionat, fără ca munca sa de arheolog 
să ia sfârșit definitiv. 

Din această înșiruire seacă de instituții în care a lucrat (trei) și de posturi deținute, rămâne o singură 
constantă: dragostea față de istorie, pe care a servit-o ca împătimit arheolog, mărturie-i fiind cele 16 șantiere 
arheologice la care a participat, majoritatea din Oltenia (Romula/Dobrosloveni, Sucidava/Celei, Orșova, 
Slăveni, Locusteni, Ostrovul Șimian, Gropșani, Dăneți, Leu, Dioști ș.a.), dar și două din Bulgaria (Pavlikeni și 
Novae/Sviștov). Cele de mai sus, completează constanta menționată anterior, în sensul că Gheorghe Popilian 
a fost, înainte de toate, un arheolog al Olteniei Romane. 

Este de remarcat și faptul că, în aceeași vreme (1974), a obținut titlul de doctor în istorie la Facultatea 
de Istorie a Universității din București, cu o temă de mare interes, consacrată ceramicii romane, sub conducerea 
Acad. Prof. Dr. Gheorghe Ștefan. 

Cercetările sale arheologice nu ar fi fost complete, dacă nu erau valorificate științific prin publicare. 
Unele din aceste lucrări au rămas până astăzi lucrări de referință. Amintim îndeosebi Ceramica romană din 
Oltenia (1976, teza de doctorat sus-menționată), care s-a bucurat încă de la apariție de aprecierea specialiștilor 
din țară și de peste hotare (20 de recenzii). Prin acest studiu s-a realizat pentru prima oară în România o 
tipologie a ceramicii romane și, de asemenea, s-au selecționat formele specifice Provinciei Dacia, dintre care se 
detașau cele de tradiție pre-romană, dacică. Pot fi menționate și alte lucrări remarcabile, cum ar fi Necropola daco-
romană de la Locusteni (1980) – în care este analizat un cimitir autohton de epocă romană –, Gropșani. Monografie 
arheologică (1998), în care este atestată o locuire din secolele II-VI (!) sau contribuția din Tratatul de Istorie a 
Românilor ș.a. Este momentul să mărturisesc acum și regretul meu dintotdeauna că, Academia Română nu a 
premiat vreuna din contribuțiile sale științifice.  

Însă, opera sa arheologică este mult mai vastă și variată, Gh. Popilian abordând o gamă largă de aspecte 
ale civilizației romane: categoriile ceramice speciale, ca amforele, terra sigillata și lucernele, gliptica, villae 
rusticae, numismatica (9 tezaure publicate), cultul și monumentele de cult, riturile și ritualurile de cult ș. a. m. 
d. Activitatea sa intensă în câmpul istoriei vechi și arheologiei s-a manifestat și prin participarea la diverse 
manifestări de specialitate din țară și de peste hotare, dintre care spicuim: Congresul al VII-lea de Știinţe 
Preistorice și Protoistorice de la Praga (21-27 august 1966), Congresele Internaţionale de Thracologie de la București 
(1976, 1982), Congresul Internaţional Terra antiqua balcanica de la Veliko Târnovo (1985), Simpozionul 
Internaţional de ceramică romană (Weimar, 1986), CongreseleRei Cretariae Romanae Fautores (München, 1982; 
Pavia, 1990; Timișoara, 1994); la ultimul congres a fost ales președinte de onoare ș.a. 

Unele dintre laturile activității sale nu au avut prea multă vizibilitate, fără ca, totuși, acestea să fie lipsite de 
importanță: membru al Comisiei Arheologice a Academiei Române (1984-1998), redactor responsabil al revistei 
Arhivele Olteniei (8 numere) sau conducător de doctorat (din 1991). Din aceeași categorie de preocupări, modeste 
la prima vedere, dar de mare utilitate în cercetare, ar fi de amintit și inventarierea a peste 5000 de monede din 
Muzeul de la Drobeta – Turnu Severin, ca și a întregului fond numismatic din Muzeul Olteniei. 

O viață cu multă cheltuială de inteligență, eforturi supraomenești, sacrificii nenumărate și lovituri 
nedrepte ale soartei, dar și cu plăcerile nesfârșite ale realizărilor științifice. Și așa cum îl știm, el va rămâne alături 
de noi, cu umorul, puterea de muncă și energia-i proprie și, mai cu seamă, cu multele sale lucrări la care vom 
apela în continuare, încă mult timp. 

Să-ți fie țărâna ușoară dragă prietene și coleg ! Nu te vom uita ! 
VIRGIL MIHAILESCU-BÎRLIBA 
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